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Pelo segundo ano consecutivo, Setúbal – o país, o mundo – fica afetada pela for-

ma como a pandemia de covid-19 condiciona a vida de todos, mas este território, 

apesar dos constrangimentos, prosseguiu em 2021 o processo de modernização.

Nas perto de duas centenas de páginas desta publicação de resenha anual dos prin-

cipais acontecimentos do concelho, constatamos o esforço de continuar a fazer de 

Setúbal mais cidade. Para quem vive ou trabalha nela. Para quem a visita.

Setúbal conseguiu adaptar-se às dificuldades postas pela pandemia e manter-se na 

rota de desenvolvimento, o que é visível, desde logo, nos equipamentos que, em 2021, 

foram inaugurados, reabilitados ou reabertos após profunda requalificação.

Forte de Albarquel, Casa das Imagens Lauro António, Casa-Memória Joana Luísa e Se-

bastião da Gama, Reserva Técnica Michel Giacometti, Arquivo Municipal, EcoParque 

Prof. José Fernando Gonçalves, Centro Municipal de Natação de Águas Abertas, Está-

dio do Bonfim, Centro Desportivo Supera, Casa da Bicharada e Sala do Município são 

exemplos da estratégia de modernização do concelho e de aumento da qualidade de 

vida do território.

A imagem de capa é tirada a partir de um destes equipamentos, o Forte de Albarquel, 

antiga fortaleza de defesa da linha de costa que reabriu portas como sala de visitas da 

cidade e centro cultural e educativo na sequência de obras promovidas pelo município.

Esta e muitas outras histórias estão contadas no Anuário de Setúbal 2021, repartidas, 

como nas edições anteriores, num conjunto de secções temáticas que permitem orien-

tar o leitor, da cultura à saúde, do urbanismo ao desporto, do turismo ao ambiente, da 

segurança à educação, passando por obras, juventude, economia, cidadania, social e 

comunicação.

O modelo de dar prioridade à imagem, com textos de curta e média dimensões, é já 

uma marca deste conteúdo, para que se torne possível, quase só num olhar, proporcio-

nar um quadro de informação capaz de satisfazer a curiosidade e de passar a pertencer 

a uma memória coletiva.

Entre o sumário e as secções temáticas, incluímos uma zona com pequenos destaques 

daquilo que, mês a mês, teve lugar em Setúbal, na maior parte dos casos com desen-

volvimento no corpo da publicação.

No final, convidamos os leitores a (re)visitar os principais factos à escala nacional e 

mundial. O país e o mundo são ainda mencionados noutra área, para perceber o com-

portamento de Setúbal fora de portas.

Com todo o gosto, fazemos-lhe chegar o Anuário de Setúbal 2021, feito para consultar 

e guardar, na esperança de transmitir a imagem global daquilo que de mais importante 

aconteceu neste ano.

rota de modernização
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fevereiro
Primeira edição do Fórum de Saúde 
“Setúbal a Pensar em Si” avança 
com debates preparatórios com a 
participação de especialistas de vários 
quadrantes.

Terminal rodoviário na Várzea 
substituiu antiga estação, que se 
encontrava degradada, e assume 
nova centralidade na distribuição do 
transporte público.

Casa da Cultura dinamiza 
programação eclética e gratuita online 
durante o período de confinamento.

Mural Fauna Marítima do Rio Sado 
embeleza muro do antigo Externato 
Diocesano, na Avenida Luísa Todi, e 
mostra diversidade de espécies do 
estuário.

Instalação de caixas-ninho na 
Herdade da Mourisca monitoriza aves 
e proporciona locais de nidificação no 
Estuário do Sado.

Intervenção na cobertura do quartel 
e aquisição de nova ambulância 
reforçam condições de trabalho na 
Companhia de Bombeiros Sapadores.

ENA – Agência de Energia da Arrábida 
elabora Planos Locais de Adaptação 
às Alterações Climáticas para os 
municípios de Setúbal, Palmela e 
Sesimbra.

Câmara avança com remoção de 
coberturas em fibrocimento em 
escolas da responsabilidade do 
município.

Acordo entre IHRU e autarquia 
permite investimento de perto de 23 
milhões de euros na reabilitação de 
frações ou prédios habitacionais.   

janeiro 

Qualidade dos serviços turísticos 
prestados na Casa da Baía distinguida 
com prémio Excelência da Marca 
2020, atribuído pelo guia Travel & 
Hospitality Awards.

Projeto inovador “Setúbal Composto 
Tem + Valor” promove separação de 
resíduos orgânicos, com recolha porta 
a porta e coletiva.

Morrem o professor José Fernando 
Gonçalves, o músico Manuel Zorro, 
o médico Machado Luciano e o 
antigo comandante dos sapadores 
Quaresma Rosa. 

Luísa Todi homenageada no 268.º 
aniversário com deposição de flores 
na glorieta e concerto com o tenor 
Carlos Guilherme.

Vacinação contra covid-19 avança 
em 32 estruturas residenciais para 
pessoas idosas no concelho de 
Setúbal, com 1800 doses disponíveis.

Município de Setúbal reforça apoios 
financeiros ao movimento associativo 
referentes a 2020, para fazer face às 
consequências da pandemia.

Estratégia Local de Habitação define 
investimentos na construção de fogos 
para renda apoiada e acessível e na 
reabilitação do parque público.

Setúbal promove Bolsas de 
Criação Artística, que atribuem 
apoio financeiro e logístico ao 
desenvolvimento de projetos.

Nova iluminação pública do Túnel do 
Quebedo permite maior poupança 
e eficiência energética e melhora 
condições de segurança.

março 
Centro de Vacinação de Setúbal 
Covid-19 abre em instalações 
adaptadas num processo conduzido 
pelo município

Programa municipal leva atividades 
de experimentação científica para 
crianças às escolas e formações 
de capacitação de educadores e 
professores. 

Setúbal recebe, pelo quinto ano 
consecutivo, distinção “Município 
Amigo do Desporto”.

Morre Ernesto Rocha Neto, aos 79 
anos, antigo vereador da Câmara 
Municipal de Setúbal em vários 
mandatos.

Avenidas dos Combatentes da Grande 
Guerra e 22 de Dezembro com nova 
imagem urbana e melhores condições 
de circulação rodoviária e pedonal.

Autarquia realiza operação de 
limpeza e desmatação de mais de 
170 hectares de terrenos municipais 
no âmbito da prevenção de incêndios 
florestais.

Setúbal recebe bicicletas elétricas 
no âmbito de um projeto que 
inclui a instalação de um posto de 
carregamento rápido para veículos 
elétricos.

Centro Municipal de Águas Abertas 
para apoio a praticantes de atividades 
aquáticas inaugurado no Parque 
Urbano de Albarquel.

São Domingos Futebol Clube 
assinala centenário e recebe 
Medalha de Prata da Cidade em 
época em que ascende à Elite do 
futebol de praia. 
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junho
Programa “Arrábida Sem Carros e 
em Segurança 2021” define regras 
no acesso às praias para minimizar 
constrangimentos.

Plantel do Vitória Futebol Clube 
recebido pela Câmara Municipal em 
ação de reconhecimento do esforço 
e dedicação demonstrados.

Autarquia apresenta Plano de 
Pormenor da Frente Norte da 
Avenida Luísa Todi, que define regras 
de ocupação urbana e condições de 
urbanização.

Três centenas de trotinetas elétricas 
da Bolt entram em circulação na 
cidade no âmbito da estratégia 
municipal de promoção da 
mobilidade sustentável.

Casa da Bicharada proporciona 
condições mais condignas para os 
animais graças à beneficiação e 
ampliação das instalações.

Cemitérios municipais alvo de 
melhoramentos, que incluem 
ampliação dos equipamentos, 
pinturas e ações de limpeza.

Figueirinha reforça qualidade ao 
hastear Bandeira Azul, pelo décimo 
primeiro ano consecutivo, assim 
como bandeira Praia Acessível.

Elite mundial de natação em águas 
abertas compete na Setúbal Bay, 
única prova de apuramento para 
Jogos Olímpicos realizada em 
Portugal.

Vários locais do concelho servem 
de cenário a filmagens da longa 
metragem franco-portuguesa 
“Joyeuse Retraite 2”.

maio
Protocolo com Agência Portuguesa 
do Ambiente canaliza um milhão de 
euros para projeto do Parque Urbano 
da Várzea.

Construção de rotunda na Praça de 
Brasil pretende otimizar circulação 
rodoviária e complementar futuro 
Interface de Transportes de Setúbal.

Casa das Imagens Lauro António 
– Biblioteca, Mediateca e Arquivo 
partilha com o público parte do 
arquivo pessoal do cineasta.

Projeto “Bairro Cool” envolve 
moradores, agentes económicos e 
instituições na valorização do espaço 
público do Troino Nascente.

Publicação municipal “Setúbal 
– Uma Visão Contemporânea” 
revela transformação do concelho, 
impulsionada por investimentos 
estratégicos.

Novo painel de azulejos inspirado no 
Parque Natural da Arrábida embeleza 
um dos túneis da estrada de acesso 
às praias.

Ministra da Cultura visita 
equipamentos criados ou 
modernizados pela autarquia e 
reúne-se com agentes culturais do 
concelho.

Artista plástica Ana Quintino conclui, 
na Casa Bocage, performance inédita 
de pintura com recurso à utilização 
de água do rio Sado.

Riquezas singulares do património 
natural e arqueológico da Arrábida 
são desvendadas a caminhar na 
primeira edição do Arrábida Walking 
Festival.

abril
Câmara Municipal reeleita para 
Comité Executivo do Fórum 
Europeu de Segurança Urbana, 
uma plataforma de prevenção da 
criminalidade.

Construção de nova rotunda na 
Avenida dos Ciprestes, na interseção 
com a Azinhaga de São Joaquim, 
melhora fluidez e segurança 
rodoviárias.

Plano de Desenvolvimento em Saúde 
do Município de Setúbal apresentado 
no Fórum de Saúde, realizado em 
formato online.

Centro Desportivo Municipal Supera, 
a mais moderna infraestrutura 
do género em Portugal, entra em 
funcionamento.

Inaugurada, em Azeitão, Casa-
-Memória Joana Luísa e Sebastião 
da Gama, com coleções inéditas, 
espólio literário e objetos pessoais 
do poeta.

Atividades do projeto municipal “Mês 
dos Riscos das Alterações Climáticas” 
regressam às escolas após paragem 
motivada pela pandemia.

Remodelada e ampliada Sala do 
Município, nos Paços do Concelho, 
em destaque nas comemorações da 
Elevação de Setúbal a Cidade.

Aluna setubalense do 3.º ciclo do 
ensino básico apurada para a fase 
final do 14.º Concurso Nacional de 
Leitura.

Comemorações do 25 de Abril com 
sessão solene e inaugurações de 
projetos que revelam processo 
transformador em curso no concelho.
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agosto
Arquivo Américo Ribeiro disponibiliza 
ao público cerca de 10 mil imagens 
que contam história da cidade 
através da lente do fotógrafo 
setubalense.

Remoção da cobertura com amianto 
da EB 2,3 de Aranguez culmina 
processo liderado pelo município 
com intervenções em cinco 
estabelecimentos.

Pedro Pichardo, atleta que 
treina no Complexo Municipal 
de Atletismo de Setúbal, vence 
medalha de ouro no triplo salto em 
Tóquio.

Primeira etapa da 82.º Volta a 
Portugal Santander parte de Torres 
Vedras em direção a Setúbal, com 
meta instalada na Avenida Luísa Todi.

Abrigos especiais instalados na 
Arrábida reforçam condições 
de conforto dos utilizadores dos 
transportes públicos rodoviários de 
acesso às praias.

Duarte Machado, vereador do PSD 
com diversos pelouros das áreas da 
economia e turismo, morre quase a 
completar 80 anos.

Proposta de plano e Relatório Ambien-
tal do Plano Diretor Municipal são apro-
vados em reunião pública de câmara.

Têm início obras de construção 
da Unidade de Saúde Familiar de 
Azeitão, uma parceria da Câmara 
Municipal com o Estado.

Festa do Teatro leva mais de três 
dezenas de eventos a vários espaços 
e equipamentos culturais da cidade.

julho
Cultura em Movimento proporciona 
eventos de cinema, teatro, música, 
dança, exposições, literatura, 
fotografia e gastronomia ao ar livre.

Clube de Leitura de Verão da 
Biblioteca Pública Municipal 
realiza-se em formato virtual, com 
atividades literárias para crianças e 
jovens.

Ator italiano Pippo Delbono prepara 
nova produção teatral “Amore” em 
residência artística em A Gráfica. 

Sete concertos repartidos por 
diversos equipamentos culturais da 
cidade compõem programa da 10.ª 
edição do Círculo de Jazz Fest.

Inaugurado renovado Forte de 
Albarquel, que ganha vida como 
sala de visitas da cidade e centro 
cultural e educativo.

Câmara reforça em um milhão de 
euros verbas municipais a transferir 
para as juntas de freguesia a partir 
de 2022.

Setúbal cria tapete efémero, 
composto por flores, sal, areia e 
serradura, no âmbito de grande 
evento mundial dedicado aos 
Caminhos de Santiago.

Unidade móvel de testes rápidos 
gratuitos à covid-19 entra em 
funcionamento como medida 
de mitigação da propagação da 
pandemia.

Afonso Costa, da equipa de remo do 
Clube Naval Setubalense, fica em 
13.º lugar na final C de Double Scull 
nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

setembro
Tardes à Merceeiro dinamizam 
Mercearia Confiança de Troino 
e promovem novos menus 
gastronómicos disponíveis no 
equipamento municipal.

Setúbal entra na história da Volta a 
Portugal Feminina ao ser a meta da 
primeira etapa da edição de estreia 
desta competição de ciclismo.

Estúdio de som e imagem inaugurado 
na Bela Vista reforça estratégia de 
gestão participativa do programa 
Nosso Bairro, Nossa Cidade.

Escola Básica do Montalvão-
-Laranjeiras inaugura nova biblioteca, 
num  investimento municipal de 
cerca de 200 mil euros.

Bombeiros Sapadores recebem 
equipamento de proteção individual 
com características inovadoras, num 
investimento de 100 mil euros.

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

Município nomeado para prémio 
europeu que distingue coragem 
e excelência na promoção da 
liberdade, solidariedade e igualdade.

Nova temporada do programa 
Convento ConVida proporciona 
concertos de música erudita na Igreja 
de Jesus.

Setúbal recebe, pelo quinto ano 
consecutivo, galardão ECOXXI, que 
atesta boas práticas de políticas 
e ações de educação para a 
sustentabilidade.

m
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dezembro
Arolla, empresa dedicada ao 
fabrico sustentável de elementos 
em madeira para aplicações de 
construção, inaugura nova unidade 
industrial em Setúbal.

Grupo Desportivo Setubalense “Os 
13” celebra centésimo aniversário 
com cerimónia evocativa, na 
qual apresenta hino oficial da 
coletividade. 

Padroeiro de Setúbal, S. Francisco 
Xavier, homenageado com 
deposição de flores no monumento 
do jardim da beira-mar.

Semana Temática das Deficiências 
e Incapacidades 2021, com 
programação extensa, alerta para 
importância da reflexão sobre saúde 
mental.

Duas comissões municipais na área 
da proteção civil, com intervenção 
respeitante ao território de Setúbal, 
tomam posse.

Figueirinha eleita, por unanimidade, 
melhor “Praia + Acessível 2021” 
do país, resultado de conjunto de 
investimentos feitos pelo município.

Exposição na Galeria Municipal 
do 11 assinala 150 anos da estátua 
de Bocage, inaugurada a 21 de 
dezembro de 1871.

Restaurante setubalense Xtoria 
reconhecido como Bib Gourmand 
pelo prestigiado Guia Michelin.

Fórum Intermunicipal da Saúde, 
criado por iniciativa do presidente 
do município, apela à valorização do 
Centro Hospitalar de Setúbal.

novembro
Concurso de Fado de Setúbal, de 
regresso ao formato presencial, 
consagra talentos oriundos de vários 
pontos do país.

Festival ExpressArte apresenta, em 
vários locais da região, eventos de 
divulgação de projetos artísticos 
com pessoas portadoras de 
deficiência.

Setúbal Christmas Fest 2021 
proporciona vasto programa que 
inclui animações, feira, mercado e 
iluminações de Natal.

Médico José Poças apresenta livro 
em que partilha reflexões pessoais 
sobre medicina e resposta à 
pandemia do Serviço Nacional de 
Saúde.

Família vitoriana reúne-se no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho para 
sessão solene comemorativa do 111.º 
aniversário do Vitória Futebol Clube.

Câmara Municipal de Setúbal 
aprova regresso dos sistemas 
de abastecimento de água e de 
saneamento à gestão pública.

Emissão e carregamento de passes 
de transportes públicos Navegante é 
simplificada com novo equipamento 
instalado no Alegro.

Segunda edição do festival de 
música e artes A Colina leva ao 
espaço A Gráfica concertos e 
exposição de artes plásticas coletiva.

Morre Francisco Lobo, aos 90 anos, 
presidente da Câmara Municipal 
de Setúbal durante dois mandatos, 
entre 1979 e 1985.

outubro
Festa da Ilustração com mais de uma 
dezena de exposições em vários 
espaços da cidade, incluindo de Marta 
Madureira e Pierre Pratt.

Novo festival CLIT – Cinema em 
Locais Inusitados e Temporários 
partilha noventa filmes produzidos em 
quarenta países em vários espaços da 
cidade.

Setúbal Custom Weekend promove 
espírito motard com mais de uma 
centena de expositores e concursos 
de customização de motos e 
capacetes.

Órgãos municipais para o quadriénio 
2021-2025 tomam posse em 
cerimónia realizada defronte dos 
Paços do Concelho.

Setúbal é capital da música ibero-
-americana ao receber sétima edição 
do EXIB Música, com duas dezenas de 
concertos gratuitos.

Cultura coreana em destaque em 
evento realizado na Casa da Baía, com 
demonstrações de artes marciais, 
dança, gastronomia e workshops.

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

Presidente da Câmara Municipal, 
André Martins, dá boas-vindas à 
comunidade educativa em cerimónia 
no Convento de Jesus.

Alegro Meia Maratona de Setúbal 
regressa à estrada depois de um ano 
de interregno motivado pela crise 
sanitária de covid-19.
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cultura
Setúbal ganhou em 2021 novos equipa-

mentos culturais, criados pela Câmara 
Municipal, de que se destacam o Forte de 

Albarquel, a Casa-Memória Joana Luísa e Se-
bastião da Gama e a Casa das Imagens Lauro 
António, o que serve a estratégia de aumento 
da oferta de fruição e de reforço das condições 
proporcionadas às instituições e agentes artís-
ticos. O Arquivo Municipal e a Reserva Técnica 
Michel Giacometti estão em casas novas. Tudo 
num ano de afirmação de Setúbal como Cida-
de da Criação Artística e em que a Cultura não 
parou, apesar da pandemia, com ampla oferta 
presencial e online
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Praticamente abandonado, houve quem olhasse para o 

Forte de Albarquel com uma visão de esperança e a con-

vicção de devolver à antiga fortaleza a vida de outrora, mas 

com um novo paradigma: de portas abertas à população.

Fruto da perseverança da Câmara Municipal de Setúbal, 

o Ministério da Defesa cedeu aquele património por 32 

anos à autarquia. Fruto da boa rede de relações interna-

cionais, investiram-se 1,6 milhões de euros na recupera-

ção, com o município a contribuir com 600 mil euros e 

The Helen Hamlyn Trust a assegurar o restante.

A antiga fortaleza do século XVII é, hoje, uma nova sala 

de visitas da cidade e um espaço cultural e educativo, 

bem receber
com valências expositivas e condições para acolher 

eventos artísticos, turísticos e diplomáticos. 

O Forte de Albarquel foi inaugurado a 10 de julho, sendo 

palco, desde então, de intenso programa cultural.

Entre julho e setembro, espetáculos musicais, sessões 

literárias e palestras confirmaram que a antiga fortaleza 

militar de defesa da linha de costa está revigorada.

A partir de então, passou a haver programação regular e, 

hoje, decorrem mesmo Conversas do Forte, com convi-

dados de diversas áreas a falar com sobre os mais varia-

dos temas de interesse para os públicos.
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O crítico e cineasta Lauro António é, acima tudo, um ar-

dente cinéfilo. Detentor de uma coleção invejável rela-

cionada com a 7.ª Arte, doou ao município perto de 50 

mil peças.

A Câmara Municipal fez justiça ao acervo e preparou um 

edifício para acolher importante repositório. Assim nasceu 

a Casa das Imagens Lauro António – Biblioteca, Mediate-

ca e Arquivo.

O espaço, inaugurado em maio, no número 8 da Rua da Ve-

lha Alfândega, possui uma biblioteca com títulos sobre ci-

nema e televisão, banda desenhada, cartoons, entre outros.

Está dotado de mediateca, com uma coleção de filmes 

em 1500 cassetes VHS e 10 mil DVD e Blu-Ray, cartazes, 

fotografias e material publicitário de filmes.

todas as imagens
Muitas outras curiosidades preenchem a Casa das Ima-

gens, como peças que integraram os carismáticos cine-

mas Condes e Odéon.

A atividade tem sido intensa no novo equipamento, que 

teve como exposição inaugural o filme “Manhã Submer-

sa”, dirigido por Lauro António, além de incluir uma mos-

tra permanente sobre Bonecos de Estremoz.

O programa da Casa das Imagens estendeu-se a ou-

tros equipamentos, como o Fórum Municipal Luísa Todi, 

onde decorreu um ciclo temático com o lançamento do 

livro “Alguns Momentos-Chave do Filme Negro Norte-

-Americano”, sobre aspetos mais significativos desse 

período do cinema, os seus filmes e protagonistas, além 

de fazer um enquadramento social da época. 
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memória do poeta
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, 

fez questão de marcar presença em Vila Nogueira de 

Azeitão para a inauguração da Casa-Memória Joana Lu-

ísa e Sebastião da Gama.

O equipamento cultural presta homenagem a Sebastião 

da Gama ao reunir coleções inéditas, espólio literário e 

objetos pessoais do poeta e professor azeitonense.

Este reconhecimento só foi possível graças à generosi-

dade de Joana Luísa, mulher do poeta, falecida em 2014, 

que doou o imóvel à Associação Cultural Sebastião da 

Gama. A Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de 

Azeitão uniram então esforços para a recuperação do 

edifício e respetivo apetrechamento.

O centro museológico, inaugurado a 10 de abril, data de 

nascimento de Sebastião da Gama, na Rua José Augusto 

Coelho, partilha informações sobre a vida do poeta e da 

sua mulher, além de fotografias e objetos pessoais.

Um dos pontos altos a apreciar pelos visitantes encon-

tra-se no Centro de Documentação ali instalado, que 

guarda a primeira versão, inédita, do famoso poema 

“Pelo sonho é que vamos”.

Desde a abertura ao público, a Casa-Memória já foi pal-

co de diferentes eventos, como a entrega de distinções 

do Prémio Nacional de Poesia Sebastião da Gama, em 

julho, e visitas guiadas integradas no programa de rece-

ção à comunidade educativa.
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A Reserva Técnica Michel Giacometti, testemunho im-

portante do Portugal profundo pós-25 de Abril, foi in-

tegralmente renovada e aberta ao público durante os 

festejos do Dia Internacional dos Museus, que incluíram 

também o lançamento de um sistema de audioguias no 

Museu do Trabalho.

A Reserva Técnica acolhe 1183 objetos recolhidos no país 

pelo etnomusicólogo francês Michel Giacometti no âmbi-

to do Plano Trabalho e Cultura, uma das ações do Serviço 

Cívico Estudantil, criado a 30 de maio de 1975, marca visí-

vel da Revolução de Abril no plano educacional.

Já no Museu do Trabalho Michel Giacometti, começa-

ram a ser usados dispositivos eletrónicos com conteú-

dos áudio e vídeo adaptados às necessidades de dife-

rentes públicos.

O Dia Internacional dos Museus foi celebrado, igualmente, 

com visitas guiadas a diferentes espaços museológicos do 

concelho, nomeadamente o Museu de Setúbal/Convento 

de Jesus, a Casa Bocage, que também recebeu uma expo-

sição de pintura, bem como o próprio Museu do Trabalho.

museus em festa
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As novas instalações do Arquivo Municipal de Setúbal, 

inauguradas a 15 de setembro, no Dia de Bocage e da Ci-

dade, têm uma capacidade de armazenamento de cerca 

de 3300 metros lineares e equipamento moderno para 

organização, armazenamento e preservação do depósito.

O serviço funciona no número 52 da Avenida dos Comba-

tentes, edifício recuperado e adaptado pela autarquia, o 

que implicou a criação de vários espaços, com destaque 

para uma área dedicada à consulta, uma sala de digitali-

zações, o depósito, a receção de documentação, a sala 

arquivo moderno
multiusos, o serviço educativo e o gabinete de arquivista.

Livros de atas de reuniões do município, processos de 

obras, registos de recenseamento militar e fotografias são 

alguns dos documentos guardados no Arquivo Municipal, 

pedaços de história do concelho que se unem como pe-

ças de um puzzle que revela o passado.

Além do papel, os documentos são inseridos na platafor-

ma online x-arq, para consulta pública, processo moroso 

mas que permite ter já mais de 13 mil espécimes dispo-

níveis.
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A afirmação de Setúbal como Cidade da Criação Artística 

registou em 2021 um forte impulso com a realização de 

diversas atividades, de índole nacional e internacional.

O coreógrafo e bailarino Francisco Camacho, a atriz ar-

gentina Jimena Cavalletti, o GLUM – Grupo de Limpeza 

Urbana Musical, e a companhia italiana Gruppo di Due, 

que funde linguagem de circo, malabares e acrobacias 

aéreas no teatro e na dança foram alguns dos protago-

nistas desta estratégia, com residências artísticas no es-

paço A Gráfica.

rota artística
Num trajeto paralelo, o município desenvolveu o projeto 

Rota Clandestina, com direção artística de Renzo Barsot-

ti, destinado à promoção de residências artísticas.

Foi neste âmbito que o ator italiano Pipo Delbono criou 

em Setúbal a peça de teatro “Amore”, com estreia, no 

final de 2021, em Modena, Itália.

A companhia espanhola Agrupación Señor Serrano esteve 

em Setúbal a escolher locais de filmagens para produção 

teatral, enquanto na reta final do ano a Cia. Hiato preparou 

uma peça inspirada no processo de colonização do Brasil.
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O projeto Setúbal – Cultura Sem Barreiras, com financia-

mento europeu, desenvolveu ações destinadas a criar 

condições para pessoas com diferentes tipos de defici-

ência poderem usufruir em pleno de equipamentos cul-

turais como museus e bibliotecas.

Uma primeira iniciativa, orientada para atendimento em 

contextos culturais e turísticos, teve lugar em diversos 

sem barreiras

As Bolsas de Criação Artística, da Câmara Municipal, de-

safiaram, no início de 2021, criadores ou coletivos a de-

senvolver projetos em diferentes áreas artísticas.

Na edição inaugural, com 306 candidaturas, “Quis Saber 

Quem Sou”, de António Aleixo, foi um dos projetos sele-

cionados e será um filme documental sobre os avós do 

realizador. 

Marta Cerqueira foi selecionada por “Over-our-head 

drawings”, projeto de dança que se concretiza numa ins-

talação visual participativa, enquanto “Álbuns da Terra 

– um imaginário familiar” é o título do projeto vencedor 

de Tânia Dinis, incorporando fotografia, arquivo, cinema 

e teatro.

bolsas criativas

equipamentos, a que se juntou outra, de formação de 

técnicos municipais e profissionais dos setores social e 

artístico para os principais objetivos do Setúbal – Cultura 

Sem Barreiras.

Enquanto isso, o Teatro Terapia, dinamizado pela com-

panhia Resina Teatro, desenvolveu um projeto artístico 

que estabelece pontes entre várias sensibilidades.

cultura
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O Fórum Municipal Luísa Todi é, cada vez mais, a casa de 

todas as artes. Artistas locais, nacionais ou internacionais, 

do popular ao erudito, do tradicional ao moderno. Para rir, 

chorar ou, simplesmente, sentir. A maior sala de espetá-

culos de Setúbal dá voz a todos. Incluindo vaginas.

Num dos primeiros espetáculos do ano, em janeiro, 

Marta Andrino, Paula Lobo Antunes e Teresa Guilher-

me apresentaram a versão portuguesa do êxito mundial 

“Monólogos da Vagina”.

Em julho, o policial clássico de Agatha Christie “A Ra-

toeira”, contou com a presença de Ruy de Carvalho no 

elenco.

O Teatro Estúdio Fontenova e a Companhia Mascare-

nhas Martins uniram-se para apresentar “Mata”, inspira-

do num clássico literário nipónico.

As parcerias da companhia sadina, no caso, com o sin-

trense Teatro Mosca, conduziram também à estreia de 

“O Triunfo das Porcas”, em outubro.

fórum de artes
Sem esquecer que o Fontenova, em agosto, voltou a or-

ganizar a Festa do Teatro, com parte dos espetáculos a 

subir ao Fórum Luísa Todi.

O Teatro Nacional D. Maria II trouxe, em setembro, “Cata-

rina e a Beleza de Matar Fascistas”, de Tiago Rodrigues, 

reflexão pungente sobre a Liberdade e que levou o pú-

blico a entoar “Grândola, Vila Morena” perante a drama-

tização em palco.

A música continua a marcar boa parte dos ritmos da sala. 

Luís Varatojo, apresentou “Luta Livre”, pelas comemora-

ções do 25 de Abril, Toy festejou ali a carreira em maio, 

o mesmo mês em que João Pedro Pais, no âmbito do 

Festival Soam as Guitarras, trouxe o novo álbum na com-

panhia de Sérgio Mendes.

Maio assistiu ainda à atuação de Fernando Daniel.

Espetáculos de Dino d’Santiago e de Bonga preencheram 

setembro, com a jovem Mallu Magalhães e o veterano An-

tónio Calvário a enriquecerem a programação de outubro.

cultura
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Renato Júnior, numa afirmação contra a violência do-

méstica, fez-se acompanhar de artistas como Ana Baca-

lhau, Viviane e Rita Redshoes para se ouvir “Uma Mulher 

Não Chora”.

Na música clássica, a Metropolitana de Lisboa, por meio 

da orquestra principal e da académica, continuou a marcar 

presença regular na programação, enquanto o 10.º Círculo 

de Jazz Fest levou, no verão, parte do cartaz até ao Fórum.

Falando em festivais, o Misty Fest visitou Setúbal, em no-

vembro, com a NOPO Orchestra, projeto de Rão Kyao e 

Karl Seglem.

Na dança, o bailarino e coreógrafo André Mesquita ino-

vou no palco do Luísa Todi ao atuar dali para a Internet, 

em livestream, em março.

Num misto de concerto e encenação, “María de Buenos 

Aires”, opereta de Astor Piazzolla com libreto de Horacio 

Ferrer, marcou, com tango e ópera, o mês de outubro.

Outro dos pontos altos foi a elegância do classicismo da 

companhia Russian Classical Ballet, de regresso a Setú-

bal para apresentar, nas vésperas do Natal, de “O Que-

bra-Nozes”.

cultura
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O melhor da história do cinema continuou a vincar as 

rotinas das segundas-feiras ao longo do ano, em ciclos 

selecionados por Lauro António, sendo que a 7.ª Arte se 

manifestou no Fórum Municipal também de outras for-

mas, como, por exemplo, em sessões do festival Film 

Fest, em outubro.

O ecletismo da sala setubalense acolheu ainda o humor 

de Nilton, em maio, e espetáculos do festival inclusivo 

ExpressArte, em dezembro.

Debates e partilha de ideias também estiveram vivos no 

Fórum, que recebeu, em maio, o Encontro da Cultura da 

Região de Setúbal, de debate de temas que foram des-

de a necessidade de apoio à produção cultural à preser-

vação e valorização da identidade regional.
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Com os ajustes necessários, mediante avanços e retroces-

sos provocados pela pandemia, a Casa da Cultura não parou 

em 2021. As atividades continuaram a fervilhar e a arte, nas 

suas mais variadas expressões, fez-se ouvir, ver e sentir.

Espaço de eleição para integrar vários certames, como, por 

exemplo, a Festa da Ilustração e o Círculo de Jazz Fest, a 

Casa da Cultura apresenta, igualmente, um cartaz próprio.

O cinema marcou presença por várias vezes e em di-

ferentes formatos, casos dos ciclos Cinema Francês do 

Mês e Um Pintor... Um Filme.

No âmbito do Mês do Teatro, em março, a Casa da Cul-

tura desenvolveu o Ciclo Antiprincesas, no qual Cláudia 

Gaiolas levou a cena peças sobre mulheres que marca-

ram o mundo, como Frida Khalo e Carolina Beatriz Ân-

gelo.

A música, enriquecida por ciclos como os concertos em 

parceria com a Zé dos Bois, Disrupção ou Emergências, 

divulgou nomes como Joana Negrão, “A Cantadeira”, 

que renova a vida de vários instrumentos musicais e ali 

atuou em setembro.

sede de artes
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À vista estiveram também exposições como a do fotó-

grafo Sérgio Braz d’Almeida, em janeiro, e do ilustrador 

André Carrilho, que teve patente o “Dicionário da Invisi-

bilidade” em abril.

Ainda na ilustração, houve tempo para “Respirar debai-

xo d’água”, com ilustrações que, numa tónica ambiental, 

remeteram igualmente para a oferta que existe no Mer-

cado do Livramento.

Este espaço cultural foi ainda palco de diferentes residên-

cias artísticas, como a “Coleção de Espectador”, em março.
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A população voltou a confinar em 2021 e a Internet res-

pondeu a dificuldades que o vírus teima em colocar no 

caminho, numa solução que garantiu segurança e per-

mitiu o apoio aos agentes culturais numa altura difícil.

Em parceria com a associação Zero em Comportamen-

to, a Câmara Municipal realizou, em fevereiro, sessões 

cinematográficas em formato online, num projeto desti-

nado a usar a 7.ª Arte como ferramenta pedagógica.

Em março, a 8, o Dia Internacional da Mulher foi assi-

nalado com um concerto comemorativo online com a 

soprano Ana Tomás, harpista Beatrix Schmidt e a atriz 

Manuela Couto.

A Casa da Cultura, para um período mais alargado, apre-

sentou um programa completo na Internet. A exposição 

de Sérgio Braz d’Almeida “Still(H)e(a)ven” foi uma das ex-

antivírus online
periências disponíveis online, que teve eventos distribuí-

dos por ciclos como “Dentro de Casa #2”, “Emergências”, 

“A Porta Amarela – Vamos Brincar” e “Às Páginas Tantas… 

Quantas?”.

As comemorações do Dia Mundial do Teatro e do Mês 

da Mulher, em março, também se difundiram pela In-

ternet. Vídeos, encontros, espetáculos e muitas outras 

atividades estiveram acessíveis ao público.

As Marchas Populares, que, apesar de espetáculo aber-

to ao público no Fórum Municipal Luísa Todi, decorreram 

com lotação física limitada, tiveram transmissão em di-

reto nas redes sociais.

Já a Biblioteca Pública, entre outras iniciativas, realizou 

online o Clube de Leitura de Verão, com atividades lite-

rárias para crianças e jovens.
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Exposições, encontros, visitas guiadas, uma feira de pro-

dutos artesanais e, concertos, muitos concertos, fizeram 

a sétima edição do EXIB Música, que voltou a realizar-se, 

durante três dias em outubro, de forma presencial em 

Setúbal.

O certame acolheu músicos dos diferentes quadrantes 

do universo ibero-americano. De Portugal à Argentina, de 

Espanha ao Brasil, de Cuba ao Uruguai, foram vários os 

países representados no evento, que fez ainda, desvios 

a outras latitudes, como Cabo Verde, numa promoção do 

espírito de comunhão e da partilha de experiências.

Nos três dias do certame, um trabalho coletivo de ar-

tes plásticas ganhou forma de cobertor com 12 metros, 

onde 75 obras retrataram históricas de 54 mulheres de 

vários países.

ponte atlântica
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A Festa da Ilustração pergunta, há sete edições, se “É 

Preciso Fazer um Desenho?”. O mote, apresentado pela 

pergunta retórica, desafia a curiosidade do público a 

descobrir figuras ímpares da ilustração mundial.

O ano de 2021 apontou os holofotes à convidada espe-

cial Marta Madureira, artista com vasta obra em variadas 

técnicas.

Mas, com um programa de atividades diversificado e em 

diferentes equipamentos culturais da cidade, esta festa 

revelou muito mais entre outubro e novembro.

A habitual homenagem a ilustradores veteranos foi dire-

cionada ao canadiano Pierre Pratt e ao português João 

Carlos Celestino.

lugar ao desenho
Também houve espaço para a apresentação de traba-

lhos de desenhadores de relevo nacional, no segmento 

“Ilustradores Portugueses”, e a expansão de “Ver ao Per-

to”, dedicada a artistas da região e, neste ano, alargada a 

Palmela e Sesimbra.

Na Feira da Festa, uma nova valência do certame, foi 

aberta a participação de profissionais da área do design 

e a dinamização de atividades paralelas.

Nota para o falecimento, em dezembro, de João Paulo 

Cotrim, curador e um dos fundadores do certame.
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palco do ecletismo
Nem só de teatro se fez a XXIII Festa do Teatro. Con-

certos, curtas-metragens, artes plásticas e conversas 

sobre… teatro também marcaram a edição de 2021.

O Festival Internacional de Teatro de Setúbal – XXIII Fes-

ta do Teatro, organizado pelo Teatro Estúdio Fontenova 

e pela Câmara Municipal, apostou na qualidade artística 

e no ecletismo, com espetáculos para diferentes públi-

cos, para todos os gostos.

A internacionalização fez-se também sentir, com desta-

que para as estreias em Portugal das companhias Cia. 

Mar Gómez, de Espanha, e Lachende Bestien, da Repú-

blica Checa.

Ao todo, foram 31 espetáculos de artes performativas e 

outras iniciativas.
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Perto de três dezenas de eventos marcaram a terceira 

edição da MAPS – Mostra de Artes Performativas em 

Setúbal, que, em julho, promoveu o encontro entre a 

criação artística e o público.

A Gráfica – Centro de Criação Artística e o centro histó-

rico da cidade, mais concretamente o Bairro das Ideias, 

designação dada, no âmbito da MAPS, à Rua Arronches 

Junqueiro, foram os palcos principais do programa, or-

mapa performativo
ganizado pela Câmara Municipal de Setúbal, com 27 

eventos, como performances, encontros, teatro, exposi-

ções e música.

O fomento da participação e colaboração ativa do pú-

blico com o artista e a obra foi a grande tónica de uma 

edição que olhou também para os mais novos, com o 

Mini-MAPS, composto por peças de teatro e instalações.

37
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A Área Metropolitana de Lisboa e os concelhos que a 

integram, como Setúbal, desenvolveram o programa 

Mural 18 em resposta às dificuldades criadas pela pan-

demia e com o objetivo de recentrar a atenção na comu-

nidade artística. 

Entre janeiro e setembro, houve diversos eventos cultu-

rais, por todo o território, que, de forma gratuita, foram 

Casa da Baía, Instituto Politécnico e a Internet foram as 

“salas” eleitas para a primeira edição do CLIT – Cinema 

em Locais Inusitados e Temporários, festival da Associa-

ção Cultural Festroia que exibiu perto de uma centena 

de obras de quarenta países.

O CLIT partilhou o prazer da cinematografia numa via-

gem por vários géneros, do romance à comédia, passan-

do pelo suspense, repartidos em três secções distintas, 

concretamente “Estimula-te!”, “Ativa-te!” e “Descobre-

-o!”.

O evento, patrocinado pela Câmara Municipal, incorpo-

rou uma vertente de concurso, com os prémios entre-

gues em cerimónia no Auditório Bocage.

tela de inovação

facultados ao público através da Internet, a larga maioria 

em direto, num vasto programa que, em Setúbal, incluiu, 

nomeadamente, a exposição “Rasgo”, em A Gráfica, tea-

tro e dança no Fórum Luísa Todi e até uma raposa gigan-

te, graffiti de GonçaloMAR num mural com 210 metros 

quadrados na Avenida Jaime Rebelo.

mural de eventos
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O Film Fest continua a ser uma experiência única para 

os sentidos, apresentando ao público filmes clássicos 

e modernos, com e sem som, mas em que as bandas 

sonoras são sempre interpretadas e também, muitas ve-

zes, improvisadas ao vivo.

A terceira edição do certame, realizada em outubro, re-

cebeu duas mil pessoas em diferentes salas do conce-

cinema com ritmo
lho, onde decorreram mais de uma dezena de sessões, 

a par de workshops.

Tó Trips, Mão Morta e Charlie Mancini foram alguns dos 

intérpretes que deram outra vida às obras projetadas 

durante o certame, organizado pela Câmara Municipal.

cultura
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Profundamente enraizadas na cultura setubalense, as 

Marchas Populares ultrapassaram o interregno provoca-

do pela pandemia e, em 2021, voltaram a realizar-se num 

espetáculo especial, sem concurso, no Fórum Municipal 

Luísa Todi.

Sete coletividades envolveram-se na festa, numa noite 

em que a tradição das Marchas foi recuperada num ví-

deo de retrospetiva, que incluiu testemunhos de vários 

marchantes de outros tempos.

No palco, as coletividades interpretaram duas marchas, 

uma antiga, escolhida a gosto a partir de edições ante-

riores, e uma original.

alegria a marchar

Intérpretes oriundos de vários pontos do país desloca-

ram-se à Sociedade Musical Capricho Setubalense para 

oferecer serões dedicados à canção nacional, com a en-

fermeira Mafalda Vasques, de Beja, a vencer o XIII Con-

curso de Fado de Setúbal.

O evento, organizado pela Câmara Municipal e pela Ca-

pricho Setubalense, promove, desde 2009, novos fadis-

tas e a própria afirmação do fado no panorama cultural 

nacional. 

O segundo lugar foi entregue a Joana Camões, de Torres 

Vedras, e o terceiro, a Miguel Dias, do Barreiro. O prémio 

de melhor fadista do concelho de Setúbal foi atribuído a 

Pedro Conceição.

vozes ao alto
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A população uniu-se para juntar o que tinha e prestar 

homenagem ao poeta maior. Cento e cinquenta anos 

volvidos, o esforço de tantos em erguer a estátua que 

hoje eterniza Bocage na sua terra natal foi, também ele, 

reconhecido.

A Galeria Municipal do 11 expôs material histórico-docu-

mental que retrata as inúmeras etapas pelo qual pas-

sou a concretização da estátua de Bocage, localizada na 

praça que é igualmente dedicada ao poeta.

Textos, fotografias, desenhos, gravuras, manuscritos e 

jornais da época repartiram-se pelas seis áreas temá-

ticas da mostra “O Monumento a Bocage – 150 Anos 

olhando o Sado” e que detalham todos os pormenores 

do imponente projeto escultórico.

A exposição incluiu artigos da autoria, por exemplo, de 

Teófilo Braga, ou descrições de como a ideia da estátua 

primeiro surgiu, a 15 de setembro de 1865, no Rio de Ja-

neiro, durante as comemorações do centenário do nas-

cimento do poeta, até à subscrição pública de recolha 

de fundos realizada no Brasil e em Setúbal.

estátua com 150 anos

cultura
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A primeira edição do Festival de Música de Câmara das 

Forças Armadas e de Segurança juntou-se, em novem-

bro, à programação do Covento ConVida, com um ciclo 

de atuações na Igreja de Jesus.

Coube ao Octeto de Sopros da Banda Sinfónica da Ar-

mada abrir o evento, que trouxe, ainda, o Quinteto de 

Metais da Banda Sinfónica da PSP, o Quarteto de Saxo-

música em sentido

Música clássica e erudita ecoou na Igreja de Jesus ao 

longo de todo o ano de 2021 graças a um convite espe-

cial feito através do programa Convento ConVida, que 

incluiu várias temporadas de concertos, além de outros 

eventos.

Obras clássicas, do romantismo, de câmara, ópera. Os 

reportórios têm sido variados dentro do espetro da eru-

dição desde que a iniciativa da Câmara Municipal foi 

criada para promover espetáculos para públicos mais 

específicos dentro da realidade que a Igreja do Conven-

to de Jesus proporciona.

convite aos clássicos

fones da Banda de Música da Força Aérea, o Ensemble 

de Sopros da Banda Sinfónica do Exército e o Quarteto 

de Cordas da Banda Sinfónica da GNR.

Todos os espetáculos foram de entrada gratuita e abra-

çaram vários géneros e compositores dentro do univer-

so da erudição e música clássica.
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O Maktub Dance Festival pôs o Parque do Bonfim a viver 

noites das arábias, com danças e músicas orientais, além 

de artes e sabores de raízes árabes.

Workshops de dança oriental e folclore árabe e pales-

tras sobre o legado islâmico na região foram algumas 

das propostas.

O certame, organizado em outubro numa parceria do Ca-

tarina Branco Oriental Studio, com o município e Univer-

sidade Sénior de Setúbal, teve ainda concertos, atuações 

de dança, espetáculos de fogo e uma mostra de artesa-

nato oriental, repleta de frutos secos e caramelizados, 

ervas e especiarias, marroquinaria, chás, doces e bolos, 

vestuário, tatuagens henna, bijutaria e cosmética natural.

Aulas, espetáculos e outras iniciativas preencheram as 

comemorações do Dia Mundial da Dança, que decorre-

ram um pouco por todo o concelho entre abril e maio.

A Pequena Companhia/Little Company, da Academia 

de Dança Contemporânea, fez duas apresentações do 

bailado “Substância Nigra”.

O programa reservou várias atividades dirigidas à comu-

oriente tão perto

todos a dançar
nidade educativa, um espetáculo de dança oriental por 

Catarina Branco Studio e um encontro da Associação 

Oridanza dedicado ao tema “Dança para todos”.

Houve ainda aulas para maiores de 55 anos, de iniciação 

ao movimento, de dança clássica e contemporânea, de 

hip hop e de barra no chão, assim como uma oficina de 

danças do mundo.
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O Círculo de Jazz Fest chegou à décima edição e continua a 

inovar. Artistas de renome, como Maria João, atuaram para 

o público setubalense, mas também houve espaço para 

ruturas com composições ortodoxas, caso do trio RAN.

0 10.º Círculo de Jazz Fest, organizado pela Câmara Mu-

nicipal, em julho, passou pela Sociedade Musical Capri-

cho Setubalense e pelo Fórum Luísa Todi, mas integrou 

outras novidades, como o Forte de Albarquel, que, re-

qualificado, passou a apresentar-se também espaço de 

eventos do concelho.

à volta do jazz

O Festival Me and My Loop Station tem tanto de origi-

nal quanto de atrativo. A primeira edição, realizada em 

junho, durou precisamente sete horas, período durante 

o qual os artistas convidados apresentaram música dife-

rente, sempre com loop stations a integrar os alinhamen-

tos das performances.

O evento, realizado em A Gráfica, teve nomes de peso, 

como Noiserv, assim como Joana Guerra, Paulo Bastos, 

ouvir outra vez
Fernando Molina, além dos projetos Meta_, O Manipula-

dor, Rapaz Improvisado e J. Wahl.

Spoken word, eletrónica e música tradicional portugue-

sa foram os géneros que se fizeram ouvir, com a loop 

station, aparelho de gravação e reprodução cíclica de 

áudio, a preencher as sonoridades do evento criado pela 

Câmara Municipal.
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O evento A7M ComVida foi apresentado na impossibili-

dade de organizar a edição de 2021 do Festival de Músi-

ca de Setúbal devido à pandemia.

O ciclo de quatro concertos intimistas, impregnado do 

espírito inclusivo do festival, incluiu atuações de En-

semble Juvenil de Setúbal com Sofia Vitória, do projeto 

inclusivo Mão que Cantam, do Coral Infantil de Setúbal, 

convite inclusivo

A Gráfica – Centro de Criação Artística recebeu, em no-

vembro, mais de uma dezena de eventos na segunda 

edição do festival A Colina.

Na música, realce para as presenças do compositor e 

produtor americano James Ferraro e da performer bri-

tânica Elvin Brandhi, assim como do músico português 

Sei Miguel.

Muitos outros nomes preencheram a intensa programa-

ção do festival, que contou ainda com uma transmissão 

ao vivo na internet pelo podcast Packt FM e com uma 

exposição coletiva de artes plásticas.

colina de valores

da Academia de Música e Belas-Artes Luísa Todi e dos 

conservatórios regionais de Setúbal e de Palmela.

Lugar ainda à participação da Orquestra de Câmara 

Portuguesa, dirigida por Pedro Carneiro, do coro Voces 

Caelestes, do pianista Gonçalo Simões e do Atelier de 

Ópera da Academia de Música de Almada.
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A conceituada obra da Arte Povera “Venere degli Strac-

ci”, de Michelangelo Pistoletto, veio pela primeira vez a 

Portugal para ser apresentada no Museu de Setúbal/

Convento de Jesus, naquela que foi uma das principais 

exposições realizadas em 2021 no concelho.

Num desvio para uma dimensão mais histórica e menos 

introspetiva, a Galeria Municipal do 11 recebeu, entre 

maio e julho, “Uma família de artista no século XX em 

Portugal – Mário Eloy (pai), Mário Eloy (filho), Sérgio Eloy 

– Pintura e fotografia”. A mostra traçou os trajetos de 

uma família setubalense, marcante nas suas obras artís-

ticas e marcada por dramas de vida.

Na mesma galeria, uma exposição coletiva e multidisci-

plinar de arte contemporânea, “Pluridimensional. Abor-

dagens Artísticas”, esteve patente entre agosto e se-

tembro, com obras de diferentes géneros do acervo do 

Museu de Setúbal/Convento de Jesus.

Por entre confinamentos, a cultura serviu, também, para 

desanuviar de pandemias. Assim surgiu a “DesconfinAr-

-te”, exposição de pintura com obras de Ivan Nascimen-

à vista de todos
to, durante o confinamento, patente ao público na Casa 

Bocage entre junho e julho.

“Setúbal e Azeitão na gravura oitocentista”, uma seleção 

de imagens de José Pacheco, retratou um período espe-

cífico do concelho nas instalações da Biblioteca Pública 

Municipal, em mostra que esteve patente entre agosto 

e setembro.

A história foi ainda vincada em paredes, com a Casa do 

Largo a apresentar a mostra “Abril, Murais Mil”, numa co-

letânea de imagens de murais de norte a sul do país.

Também em abril foi inaugurada a exposição “Litografia, 

uma arte em Setúbal”, patente até ao final de setembro 

no Museu do Trabalho Michel Giacometti, que revelou a 

criação por trás da produção de latas de conservas.

O “Rasgo”, de Rita Melo, Ricardo Crista, Ana Isa Férias, 

Rita Cascais e Teresa Melo, no âmbito do projeto Mural 

18, foi uma das infindáveis propostas de artes plásticas 

que passaram pela A Gráfica – Centro de Criação Artísti-

ca, neste caso, entre abril e maio.
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A passagem da gestão das zonas balnea-
res para a Câmara Municipal de Setúbal 
gerou um programa de requalificação 

das praias, com um conjunto de obras realiza-
das em 2021, de que se destaca a beneficiação 
ocorrida em Galapos, com os acessos melhora-
dos. Acessos balneares que também são tidos 
em conta são os rodoviários, com uma estra-
tégia que condiciona a circulação para melho-
ria das condições de mobilidade e segurança. 
Setúbal lançou um conjunto de novos projetos, 
como as Tardes à Merceeiro, de rentabilização 
da Mercearia Confiança de Troino como espa-
ço com vocação gastronómica
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O verão nas praias da Arrábida fez-se em segurança e 

com maior conforto, com a Câmara Municipal de Setúbal 

a dar continuidade ao programa de regulação dos aces-

sos, incluindo circulação e estacionamento, e a realizar 

obras de requalificação das zonas balneares.

O Arrábida Sem Carros e em Segurança 2021 incluiu re-

forço da rede de transportes coletivos e a promoção do 

uso aos parques de estacionamento de retaguarda e de 

deslocações em modo suave, ou seja, em veículos ami-

gos do ambiente.

Mas a preocupação em acolher bem todos os utentes das 

praias de Setúbal foi mais longe, com o prosseguimento 

do programa requalificação das zonas balneares imple-

mentado pelo município desde que passou a gerir estas 

áreas, transferência de competências aprofundada com a 

celebração de um protocolo com a Capitania, em março.

Na Praia de Galapos decorreu, em 2021, uma grande in-

tervenção conjunta da Agência Portuguesa do Ambiente 

e da autarquia, orçada em 160 mil euros, com instalação 

de novo acesso ao areal, consolidação da arriba e de-

molição de construção ilegal que funcionava como res-

taurante em zona de risco.

Albarquel e Figueirinha estrearam em 2021 audioguias 

com informações em várias línguas e concebidos espe-

cialmente para pessoas invisuais.

Não é por acaso que a Praia da Figueirinha voltou a ver 

hasteadas a Bandeira Azul, pelo décimo terceiro ano 

consecutivo, e de Praia Acessível. Enquanto a primeira 

distingue os elevados índices de qualidade ambiental, 

turística e sanitária, a segunda atesta as condições da-

quele espaço para acolher utilizadores com mobilidade 

reduzida. A praia foi ainda considerada a mais acessível 

do país (ver Setúbal Fora de Portas).

De sublinhar, ainda, que Setúbal, na época balnear de 

2021, viu galardoadas quatro praias com a bandeira Qua-

lidade de Ouro, pela Quercus, nomeadamente a Figuei-

rinha, Galapinhos, Galapos e Portinho da Arrábida.

Para que tal fosse possível, nos últimos cinco anos a 

avaliação da qualidade da água não foi nunca inferior a 

“Excelente”.

praias para todos

turismo
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terra de peixe
O programa Setúbal Terra de Peixe promoveu ao longo do 

ano várias iniciativas e semanas gastronómicas que abrem 

os horizontes do paladar a quem aqui vive ou nos visita.

As semanas dedicadas a uma gastronomia específica, com 

ementas em dezenas de restaurantes a responderem a um 

determinado tema, têm sempre por base os pescados tra-

dicionais da costa sadina ou do próprio Estuário do Sado.

Ostra, em maio, choco, em junho, sardinha, em julho, ca-

rapau, em agosto, cavala, em outubro, e salmonete, em 

novembro, proporcionaram semanas em que a origina-

lidade andou de mãos dadas com receitas da tradição 

comensal setubalense.

Em paralelo, em todas estas semanas gastronómicas 

houve várias provas comentadas.

O Setúbal Terra de Peixe promoveu ainda em 2021 o Fish 

Day. A iniciativa envolveu a participação de mais de uma 

dezena de restaurantes locais, que, a 18 de junho, ser-

viram receitas de peixes e mariscos capturados exclu-

sivamente de modo responsável, no âmbito do Dia da 

Gastronomia Sustentável.

O programa promoveu ainda um conjunto de sessões 

no âmbito do projeto Mar à Conversa, espaço de apre-

sentação e discussão de projetos técnicos e científicos 

relacionados com o mar e as espécies marinhas.
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Atuações musicais, espetáculos de dança e teatro pre-

encheram, ao longo de um fim de semana em maio, 

o programa comemorativo do décimo aniversário da 

Casa da Baía – Centro de Promoção Turística.

Além da intensa programação cultural, durante as co-

memorações realizaram-se happy hours com preços 

especiais para vários produtos disponíveis na cafetaria.

parabéns pela década!

Quando os conhecimentos, arte e paladares do conce-

lho se juntam, o resultado transforma-se na Mostra de 

Saberes e Sabores, que, em 2021, teve versões online e 

presenciais.

Mais de 40 produtores locais participaram na versão di-

gital, que, no final de março, divulgou o que de melhor 

se pode encontrar no mercado regional, em áreas como 

artesanato, doçaria e compotas, queijos e vinhos.

Durante o ano, em particular nos meses de verão, hou-

ve várias edições presenciais, na Casa da Baía, e uma na 

Casa do Turismo.

mostra com saber

O espaço foi inaugurado a 7 de maio de 2011, após a 

autarquia proceder a obras de requalificação do edifí-

cio, classificado como Património Municipal.

Desde então, a Casa da Baía foi multiplamente premia-

da pelo trabalho desenvolvido em variados setores da 

indústria do turismo.
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A primeira edição do Arrábida Walking Festival desvendou 

parte de um conjunto de percursos pedestres que aliam 

a aventura ao património natural e arqueológico da serra.

Um fim de semana inteiro juntou entusiastas do pedes-

trianismo que participaram e esgotaram as inscrições 

disponíveis para os mais de trinta percursos propostos e 

que percorreram trilhos nos concelhos de Setúbal, Pal-

mela e Sesimbra.

A par dos passeios pedestres, o evento apresentou ativi-

dades complementares, nomeadamente para crianças 

e jovens, bem como visitas guiadas aos centros históri-

cos das cidades organizadoras, degustações gastronó-

micas e provas de vinhos em adegas regionais.

festival a caminhar

A Câmara Municipal lançou em maio um guia com per-

cursos pedestres que percorrem mais de 40 quilóme-

tros de trilhos no Parque Natural da Arrábida.

O projeto Percursos Pedestres da Arrábida – Arrábida 

Walking Trails integra quatro trilhos de pequena rota, 

que percorrem, na maioria, caminhos rurais, ligando lo-

cais de interesse natural ou histórico.

guia ilumina trilhos
O guia não se fica apenas pelas 60 páginas que o pre-

enchem, tendo sido realizado um trabalho de bastidores 

que definiu a própria rede da Arrábida Walking Trails, 

nomeadamente com a instalação de sinalética própria 

nos trilhos.

O guia está disponível, num site próprio do projeto, em 

www.arrabidatrails.com.
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A Casa do Turismo acolheu, em agosto e setembro, pro-

vas vínicas comentadas que deram a conhecer rótulos 

locais, mas também de outras regiões do país.

Ao longo do Setúbal Wine & Culture, houve cinco en-

contros de enoturismo no Centro Interpretativo sobre 

Gastronomia da Casa do Turismo, com momentos úni-

cos para aprofundar conhecimentos sobre temáticas re-

lacionadas com vinicultura.

Em cada sessão, claro está, ficou sempre esgotado o 

número de participações permitidas.

cultura saborosa

Setúbal foi o anfitrião da fase final da 8.ª edição do 

Concurso Vinhos de Portugal, organizado pela Vini-

Portugal, que distinguiu os melhores vinhos nacionais 

de 2021.

Na cerimónia, realizada em maio, no Convento de Je-

sus, sobressaiu o vinho Quinta Vale D. Maria Vinha da 

melhores do país
Francisca Tinto 2018, do Douro, distinguido com o pré-

mio de Melhor Vinho do Ano.

A região de Setúbal teve 31 vinhos locais a serem premia-

dos, entre cinco medalhas de ouro e 25 de prata. Desta-

que para o Grande Ouro atribuído ao Bacalhôa Moscatel 

de Setúbal Superior 2004, da Bacalhôa Vinhos de Portugal.
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A divulgação da restauração e do comércio alimentar 

do concelho ganhou um novo polo de promoção digi-

tal com a entrada em funcionamento do site Setúbal à 

Mesa, criado pela Câmara Municipal.

Online desde o final de maio, o portal nasceu das difi-

culdades impostas pela pandemia, em que muitos esta-

belecimentos comerciais começaram a prestar serviços 

por encomenda.

à mesa num clique

A Rota do Pitéu levou perto de três dezenas de res-

taurantes do concelho a apresentar pratos especiais e 

inovadores, mas inspirados na gastronomia tradicional 

sadina.

O evento, realizado em agosto, distinguiu-se pela va-

riedade da oferta, com a preparação de sugestões 

criativas, mas que incorpora a degustação de petiscos 

tradicionais.

As sugestões foram muitas. O problema maior foi es-

colher, mas o preço fixo de 3,50 euros por pitéu enco-

rajou as repetições.

pitéus em rede

No endereço www.setubalamesa.pt estão cerca de 150 

estabelecimentos, que abarcam áreas como restaura-

ção, padaria e pastelaria, talho, venda de peixe e maris-

co, mercearia, queijos e vinhos, assim como alimentação 

para animais de companhia.

Com este serviço, o município apoia a atividade comer-

cial e estimula o uso de formas de contacto à distância.

turismo
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Num dia que se transformou em nove, Setúbal come-

morou o Dia Mundial do Turismo com um programa ape-

lativo que incluiu atividades um pouco por todo o conce-

lho, nos vários equipamentos turísticos municipais.

A data oficial celebra-se a 27 de setembro, mas as co-

memorações prolongaram-se até 5 de outubro, tendo 

incluído o primeiro aniversário da Casa do Turismo, que 

ofereceu moscatel e tapas a todos os visitantes.

Concertos com degustações, provas de vinhos e queijos, 

passeio de barco, workshops e oficinas pedagógicas fi-

zeram parte do programa.

dia especial

Chouriço assado e tábuas de queijo e de enchidos, as-

sim como conservas e vinhos da região foram algumas 

das propostas servidas à mesa da Mercearia Confiança 

de Troino durante o novo evento de verão Tardes à Mer-

ceeiro.

A iniciativa da Câmara Municipal teve como objetivo a 

promoção dos produtos regionais e a valorização da cul-

tardes com gosto
tura bairrista e popular, proporcionando aos participantes 

a oportunidade de experimentar o que de melhor há no 

concelho.

Muitas das sugestões propostas durante a iniciativa aca-

baram incorporadas na oferta permanente da Mercearia 

Confiança de Troino, localizada no Largo Machado dos 

Santos, na Fonte Nova.
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Música, muita música preencheu os serões do pátio da 

Casa da Baía durante o verão, com espetáculos sema-

nais de fado, tributos a artista famosos e, em especial, 

uma homenagem a Amália Rodrigues e Carlos do Car-

mo.

Loosense, Keep the Faith, Reckless, The Fly foram al-

gumas das bandas participantes nestas Noites da Baía, 

com atuações que abraçaram géneros como jazz instru-

mental, funk, hip-hop, gospel e rock.

As Noites da Baía, promovidas pela Associação Baía 

de Setúbal e a Câmara Municipal, realizam-se todos os 

anos com o objetivo de diversificar a oferta cultural da 

cidade e atrair mais público à Casa da Baía.

noites quentes

Doçaria e licores, sabonetes artesanais, produtos hor-

tofrutícolas biológicos, ostras do Sado e pão regional 

foram atrativos da edição de 2021 do Mercadinho Agro-

taste, em junho, com a participação de produtores e ar-

tesãos locais.

Além dos sabores, o certame, realizado no exterior do 

Moinho de Maré da Mourisca, exaltou os saberes tradi-

cionais da região, com artesãos a mostrarem técnicas 

de abertura de ostras e de fermentação natural de pão 

ao vivo.

A par do mercadinho, aberto gratuitamente ao longo de 

todo o dia, os visitantes puderam assistir à construção do 

mural “A Pegada Verde – As Cores do Ambiente”.

A iniciativa, integrada num programa comemorativo dos 

dias mundiais da Criança e do Ambiente, realizado a 5 e 

6 de junho no Moinho de Maré da Mourisca, teve como 

principal objetivo o objetivo de promover e comercializar 

os produtos agroalimentares da região.

maré artesanal
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A embarcação típica Maravilha do Sado proporcionou 

momentos inesquecíveis às dezenas de passageiros 

que subiram a bordo entre os meses de junho e julho, 

com apontamentos musicais e sessões de meditação.

Os passeios fluviais passaram pela costa das praias da 

maravilha de rio
Arrábida e incluíram paragens em frente do Porti-

nho, onde as experiências tiveram lugar.

A Maravilha do Sado é uma embarcação típica dos 

anos 50 em Setúbal e foi recuperada em 2014 pela 

Câmara Municipal.

A publicação “Baía de Setúbal para Todos – Guia de Tu-

rismo Acessível”, lançada em junho pelo município, per-

mite que pessoas com dificuldades de mobilidade pos-

sam preparar convenientemente viagens de lazer.

Em cerca de cem páginas, são disponibilizadas infor-

mações sobre a acessibilidade de alojamentos, espaços 

para campismo, restauração, enoturismo, operadores 

turísticos, natureza, praias, campos de golfe, espaços 

verdes urbanos e grandes superfícies.

O guia, publicado no âmbito do Plano de Ação para o Tu-

rismo no Concelho de Setúbal, está disponível, gratuita-

mente, nos postos de turismo municipais e em formato 

digital, em https://bit.ly/3pbwfxo.

viagens acessíveis
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O EcoParque do Outão passou a EcoParque Prof. José 

Fernando Gonçalves, com trabalhos de beneficiação 

destinados a melhorar as condições de utilização, numa 

homenagem póstuma a um dos grandes dinamizadores 

deste espaço e do turismo local em geral.

O professor José Fernando Gonçalves, falecido em ja-

neiro, foi homenageado a 15 de setembro, Dia da Cidade, 

pela Câmara Municipal de Setúbal, numa cerimónia rea-

lizada no EcoParque do Outão, que recebeu o seu nome.

O equipamento gerido pela autarquia, que alia as va-

lências de autocaravanismo, caravanismo, estação de 

serviço, campismo e alojamento em bungalows, ganhou 

acrescida qualidade com a criação de um novo balne-

ário, resultado da reabilitação de um edifício localizado 

na zona sul.

parque do professor

Dança, música, gastronomia, artes marciais, pintura e até 

escrita preencheram, em outubro, o Dia da Cultura Core-

ana, que levou muitos curiosos à Casa da Baía.

O evento conjunto da Embaixada da República da Co-

reia, da autarquia e da Setúbal Academy foi dinamizado 

no âmbito das comemorações dos 60 anos das relações 

diplomáticas com Portugal.

O público pôde conhecer a música k-pop, a dança k-pop 

cover dance, os vestidos tradicionais hanbok, os tradi-

cionais nós coreanos maedeup, quadros iluminados de 

Daegu e a caligrafia no alfabeto local hangul.

do k-pop ao hangul
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As festividades da quadra natalícia iluminaram as ruas 

do concelho com um dinâmico programa de eventos, o 

Setúbal Christmas Fest, que deu outra alegria à reta final 

de 2021.

Três dezenas de stands ocuparam a placa central da 

Avenida Luísa Todi para proporcionar ao Mercado de 

Natal as melhores ofertas em matéria de produtos re-

gionais e artesanato.

Ali perto, no Largo do José Afonso, a Feira de Natal mu-

dou a velocidade dos festejos com diversões pensadas 

para toda a família, incluindo exposição de dinossauros 

com réplicas à escala real.

a festa do natal
Um pouco por todo o centro histórico, com particular in-

cidência na Praça de Bocage, além das iluminações de 

Natal, houve um programa de animações constantes.

Em paralelo, o Setúbal Christmas Fest de 2021 integrou 

dezenas atividades em vários espaços e equipamentos 

da cidade.

Imperdível foi a chegada do Pai Natal, em pessoa, que 

fez a felicidade dos muitos que lhe deram as boas-vin-

das pelas ruas da Baixa de Setúbal.
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A missão pública de combate a um inimigo 
invisível é feita diariamente, com plane-
amento e ação. Setúbal prevalece, resi-

liente, e reinventa-se para criar um ambiente 
seguro. A vida retoma a normalidade possível. 
Mas o vírus não despareceu. Por isso, não se 
pode desarmar. Tem sido esta a abordagem do 
município em relação à covid-19, com a adoção 
das medidas necessárias perante cada situa-
ção epidemiológica e 2021 não fugiu à regra. 
Enquanto isto, a autarquia não descura a pre-
venção de outros riscos, como as catástrofes, 
envolvendo a sociedade e equipando os ope-
racionais
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4
JANEIRO

Vacinação nas estruturas 

residenciais para pessoas 

idosas em Portugal inicia-

-se em duas instituições 

de Mação.

6
Vacina da Moderna é a 

segunda autorizada, após 

recomendação científica 

positiva da Agência Euro-

peia de Medicamentos.

15
Portugal Continental en-

tra em novo confinamen-

to geral, devido ao agra-

vamento da pandemia.

19
Portugal ultrapassa os 10 

mil casos de covid-19 por 

dia e torna-se o país do 

mundo com maior número 

de novos casos de infeção 

por milhão de habitantes
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Difusão da nova varian-

te britânica leva Governo 

português a anunciar o 

encerramento das esco-

las por 15 dias.

21 28
AstraZeneca é a tercei-

ra vacina autorizada na 

União Europeia, depois 

da Pfizer e da Moderna.

Janeiro de 2021. O mundo continua a tentar mitigar a 

propagação da infeção por SARS-CoV-2, o vírus causa-

dor da doença covid-19.

A grande esperança é a vacinação que, após uma pri-

meira fase dedicada aos profissionais de saúde, avança 

nos lares de idosos.

Em Setúbal, o município, que nunca baixa os braços na 

resposta aos desafios da pandemia, colabora ativamen-

te com o Agrupamento de Centros de Saúde Arrábida 

para levar as vacinas às pessoas idosas nas estruturas 

residenciais do concelho.

Mas o processo ainda vai no início e o país mal se refez 

das duas vagas anteriores da pandemia, quando, a meio 

de janeiro, a situação sanitária se agrava na sequência 

das festividades natalícias e da passagem de ano.

O Presidente da República decreta um novo Estado de 

Emergência e Portugal continental entra em confina-

mento geral. Escolas e universidades regressam ao re-

gime de aulas online e grande parte das atividades eco-

nómicas encerra.

É necessário voltar a endurecer a luta, que, na verdade, 

nunca parou em face da constante ameaça deste inimi-

go invisível. 

A Câmara Municipal de Setúbal reforça as medidas e 

os meios necessários para suster o perigo de contágio 

e criar um ambiente de segurança, bem como apoiar o 

Serviço Nacional de Saúde na luta contra o coronavírus.

Com o número de casos aumentar, a capacidade da 

Área Dedicada à Covid-19 do Centro Hospitalar de Se-

túbal tem de ser ampliada. A autarquia cede, a 19 de 

luta sem tréguas
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3
FEVEREIRO

Vice-almirante Henrique 

Gouveia e Melo é novo 

coordenador da task for-

ce para o plano de vaci-

nação.

9
Investigação conjunta da 

OMS-China sobre origem 

da pandemia afasta ori-

gem do vírus em fuga la-

boratorial.

23
Direção-Geral da Saúde 

anuncia que 250 mil por-

tugueses já receberam 

as duas doses da vacina 

contra a covid-19.

janeiro, ao Hospital de São Bernardo dois contentores 

climatizados, cada um com cerca de uma dezena de ca-

deiras, que garantem melhores condições de conforto 

para utentes que aguardam atendimento e resultados 

laboratoriais.

De forma a acelerar a realização de inquéritos epidemio-

lógicos e reforçar a resposta no rastreio de contactos de 

doentes infetados por covid-19, para identificação e con-

trolo das cadeias de contágio e seguimento de pessoas 

em vigilância ativa, é disponibilizada mais de uma deze-

na de funcionários municipais para apoiar as unidades 

de saúde pública do concelho.

A equipa, composta por treze técnicos superiores, com 

telemóveis disponibilizados pelo município, inicia os in-

quéritos epidemiológicos a 22 de janeiro.

De modo a cumprir o desígnio de manter a população 

em casa, em segurança, e impedir ajuntamentos de pes-

soas, a zona ribeirinha da cidade e as vias de acessos às 

praias da Arrábida são encerradas a todo tipo de circula-

ção rodoviária, incluindo pedonal. 

A autarquia reforça, igualmente, a estratégia iniciada em 

março de 2020 para minorar as dificuldades geradas pelo 

encerramento de atividades, com a implementação de 

medidas e o desenvolvimento de projetos, adaptando ou-

tros, nas esferas económico-social, empresarial e cultural.

O apoio aos mais desfavorecidos e àqueles que ficam 

obrigados a estar em casa continua a ser garantido pela 

Linha de Apoio Municipal de Bens Essenciais, promovida 

em articulação com 17 entidades do concelho para asse-

gurar a distribuição, por voluntários, de medicamentos e 
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1
MARÇO

Centro de Vacinação Co-

vid-19 abre no cais 3 do 

porto de Setúbal, para re-

forço do trabalho da au-

toridade de saúde.

11
Vacina da Johnson & 

Johnson é a quarta a ser 

autorizada pelo regulador 

na União Europeia.

12
Governo anuncia plano 

para alívio das medidas 

restritivas de forma gra-

dual. Mantém-se dever 

de confinamento até à 

Páscoa, dia 4 de abril.

26
Dados da DGS revelam 

que Portugal já tem mais 

de um milhão de pessoas 

vacinadas com a primeira 

dose de uma das vacinas.
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alimentos, entre outros artigos de primeira necessidade.

Perante a suspensão da atividade letiva determinada 

pelo Governo, o município volta a garantir o fornecimen-

to de refeições e o acolhimento de crianças, entre os 3 

e os 14 anos, filhas de trabalhadores de serviços essen-

ciais cujas funções não possibilitam o teletrabalho.

Acresce a este serviço excecional de apoio, o fornecimen-

to de refeições a alunos beneficiários dos escalões A e B 

da ação social escolar. Para tal, é definida uma rede de dis-

tribuição composta por mais de uma dezena de pontos de 

recolha, enquanto as crianças em situação de isolamento 

profilático domiciliário recebem o almoço em casa.

Com o encerramento de grande parte do comércio, re-

gressam as isenções de taxas municipais, no primeiro 

semestre do ano, como forma de minorar os prejuízos 

dos comerciantes locais. 

A campanha “O que é de Setúbal vai parar à sua mesa”, de 

incentivo à entrega de bens e produtos ao domicílio e de 

serviço de takeaway, é relançada em janeiro com a atuali-

zação dos comerciantes locais que disponibilizam este tipo 

de serviços, uma forma segura em tempo de pandemia.

Este apoio na divulgação dos estabelecimentos de comér-

cio tradicional ligados à área alimentar, como restaurantes, 

mercearias e pastelarias, viria a ser reforçado a partir de 

maio com a criação do site Setúbal à Mesa, repositório de 

contactos e informação de mais de 150 estabelecimentos.

Entre os dias 28 de janeiro e 19 de abril, é suspenso o pa-

gamento e a fiscalização nas zonas de estacionamento 

31
Uso obrigatório de más-

caras em espaços públi-

cos renovado por mais 

setenta dias.

MARÇO
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5
ABRIL

Avança segunda fase do 

plano de desconfinamen-

to, com retoma do ensino 

presencial e reabertura 

de comércios com espla-

nadas.

19
Terceira fase de descon-

finamento reabre escolas 

secundárias e universida-

des, lojas, restaurantes e 

cafés.

29
Decretadas cercas sani-

tárias nas freguesias de 

São Teotónio e Almogra-

ve, no concelho de Ode-

mira.

30
Termina o décimo quinto 

Estado de Emergência 

declarado pelo Presiden-

te da República desde o 

início da pandemia.

tarifado de duração limitada na cidade, como mais uma 

medida de redução do impacte económico-social pro-

vocado pela pandemia.

Mesmo à distância, o contacto com a cultura não se per-

de. À semelhança do primeiro confinamento em março 

de 2020, com arte e criatividade, autarquia leva projetos 

culturais à população, aproveitando da melhor forma os 

recursos digitais, com programação para ajudar a des-

comprimir em tempos difíceis. 

Concertos, atividades pedagógicas e uma exposição 

são algumas das sugestões da programação que a Casa 

da Cultura proporciona em fevereiro e março.

Já os espaços museológicos estão acessíveis nos pro-

jetos “Museu ao Seu Encontro” e “Neste Dia… Pela Lente 

de Américo” e as bibliotecas partilham nas redes sociais 

e no site do município um vasto conjunto de iniciativas, 

incluindo a disponibilização de livros digitais.

A página de internet do município continua em perma-

nente atualização, disponibilizando um dossier espe-

cial criado especialmente no contexto desta crise sa-

nitária para divulgação de projetos, mas também para 

difusão de informação útil sobre as medidas locais e 

nacionais.

O início de março marca um importante passo no com-

bate à pandemia com a abertura do Centro de Vacina-

ção de Setúbal Covid-19, no cais 3 do porto de Setúbal, 

em instalações adaptadas num processo conduzido 

pela Câmara Municipal.
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1
MAIO

Passagem a Estado de 

Calamidade e início da 

quarta fase do plano de 

desconfinamento com le-

vantamento de mais res-

trições.
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17
Governo anuncia novas 

medidas de desconfina-

mento para 14 de junho 

agora que o país ultrapassa 

os dois milhões de pessoas 

com vacinação completa.

A criação deste espaço resulta de solicitação feita ao 

município pelo ACES Arrábida – Agrupamento de Cen-

tros de Saúde da Arrábida, que necessita de uma área 

de grandes dimensões para prosseguir com o Plano Na-

cional de Vacinação Covid-19. 

Para pôr o equipamento a funcionar na capacidade máxima, 

a autarquia promove duas campanhas de angariação de 

voluntários, dirigidas a médicos e enfermeiros reformados, 

para colaborarem na área de administração das vacinas, e a 

jovens de áreas ligadas à saúde e proteção civil, para apoia-

rem no acompanhamento dos utentes em todo o processo.

A 15 de março, o país inicia um desconfinamento fasea-

do, lento. É altura de criar as condições necessárias para 

a retoma das aulas e da atividade económica e cultural 

em segurança.

Mas desconfinar não é desarmar. Por isso, mantém-se 

ativo o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

de Setúbal, acionado a 13 de março de 2020, para garan-

tir o planeamento e a execução das ações necessárias à 

segurança da população.

Dada a imprevisibilidade dos efeitos do desconfinamen-

to, a Comissão Municipal de Proteção Civil continua a 

funcionar numa articulação plena e com uma linha de 

atuação clara e pronta a enfrentar qualquer cenário.

Setúbal adapta-se ao “novo normal” com a criação de 

condições de segurança para os munícipes e a oferta 

de programas de fruição dentro das regras sanitárias 

que permitem reabrir, paulatinamente, os equipamentos 

para a realização de eventos.

2
JUNHO

Governo anuncia novas 

medidas de desconfina-

mento para 14 de junho 

agora que o país ultrapassa 

os dois milhões de pessoas 

com vacinação completa.

Governo britânico anun-

cia saída de Portugal da 

lista verde de viagens 

devido à circulação de 

novas variantes do vírus e 

aumento de infeções.

3 16
Portugal começa a emi-

tir certificados digitais de 

vacinação covid da União 

Europeia.
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Em crise sanitária, a sociedade não esquece os heróis 

que se empenham para combater, na linha da frente, um 

inimigo poderoso e invisível. O município homenageia os 

profissionais de saúde com um monumento inaugurado 

no dia 1 de junho defronte da entrada principal do Hospi-

tal de São Bernardo, uma cruz cinzenta com um coração 

vermelho no meio.

Apesar do alívio substancial das medidas restritivas, 

sobretudo a partir de 11 de junho, de acordo com o 

plano de desconfinamento do Governo, a autarquia 

continua a apostar na prevenção e na mitigação dos 

contágios.

No final de julho, entra em funcionamento uma unida-

de móvel para a realização de testes rápidos gratuitos à 

covid-19 em colaboração com o ACES Arrábida. O pro-

1
JULHO

Imposta a limitação de 

circulação na via pública 

a partir das 23h00 em 45 

dos 278 concelhos com 

risco elevado ou muito 

elevado.

9
Portugal atinge meta de 

70 por cento da popula-

ção adulta vacinada com 

pelo menos uma dose.

10
Passa a ser exigido teste 

ou certificado de vacina-

ção em restaurantes de 

60 concelhos com maior 

incidência.

16
Setúbal disponibiliza uni-

dade móvel para a reali-

zação de testes rápidos 

gratuitos à covid-19.

74
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29
NOVEMBRO

Portugal regista primeiros 

casos de infeção com a 

nova variante Ómicron, 

inicialmente identificada 

na África do Sul.

cedimento é simples e os interessados só precisam de 

comparecer nos locais onde se encontra estacionada 

consoante o calendário definido, disponível na página 

de internet do município.

O verão reserva menos casos de infeção. As pessoas 

descomprimem e usufruem da praia e de vários even-

tos, tudo de acordo com as regras sanitárias impostas 

para salvaguarda da saúde de todos.

Em outubro, é preciso preparar o inverno. O Centro de 

Vacinação de Setúbal Covid-19 desenvolve o processo 

de inoculação da dose de reforço da vacina contra o 

vírus da pandemia e a campanha de vacinação gratui-

ta contra a gripe. A par deste processo, as equipas de 

enfermeiros do ACES Arrábida, com o apoio da Câmara 

Municipal de Setúbal, percorrem as estruturas residen-

ciais para idosos do concelho para administrar ambas as 

vacinas.

No final de novembro, o aumento do número de casos 

de doença por covid-19 volta a gerar preocupação. O 

Grupo de Trabalho do Plano de Contingência Interno 

para a Covid-19 reúne-se na sequência de novas medi-

das decretadas pelo Governo e estabelece uma estra-

tégia de prevenção da pandemia a adotar em Setúbal.

O organismo passa a reunir quinzenalmente para acom-

panhar a evolução da situação epidemiológica do con-

celho e propor ao presidente da Câmara Municipal as 

necessárias medidas municipais durante o Estado de 

Calamidade entretanto decretado pelo Governo.

Uma das medidas adotadas é a isenção do pagamen-

to de taxas de ocupação de via pública por esplanadas 

Início da administração 

da vacinação de reforço, 

a começar pelas pesso-

as residentes em lares de 

idosos e pelos maiores de 

80 anos.

4
OUTUBRO

1
AGOSTO

Fim das limitações ge-

rais, regresso do público 

às bancadas dos eventos 

desportivos e reabertura 

de bares e discotecas.

28
SETEMBRO

Fim da task force mili-

tar para coordenação do 

processo de vacinação. 

Cerca de 84 por cento da 

população tem o esque-

ma vacinal completo.

75
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e outros elementos de mobiliário associado à atividade 

dos estabelecimentos comerciais no período de dura-

ção do Estado de Calamidade.

As iniciativas de comemoração da passagem de ano em 

Setúbal são canceladas, incluindo o fogo de artifício, por 

decisão do presidente do município.

Os meios humanos municipais que apoiam o funciona-

mento do centro de vacinação são reforçados e conti-

nua a ser assegurado o fornecimento de refeições aos 

profissionais de saúde e auxiliares, bem como o trans-

porte de vacinas e de profissionais para vacinação em 

lares e pessoas acamadas nas suas residências.

Os profissionais cuja prontidão para o serviço o exija têm 

à disposição um estabelecimento de ensino e creche 

para garantir a receção e alimentação dos filhos.

A partir da época natalícia, a capacidade de testagem 

rápida à covid-19 é reforçada com a disponibilização de 

um posto fixo, instalado no quartel dos Bombeiros Vo-

luntários de Setúbal, de complemento à unidade móvel, 

para aumento da capacidade de realização de testes 

gratuitos à covid-19 no concelho.

A autarquia continua a assegurar todos os serviços e ta-

refas regulares no final do ano, durante o período es-

pecial determinado pelo Governo para contenção da 

pandemia, em respeito pelas medidas de segurança 

impostas. A estratégia municipal alia a proteção dos tra-

balhadores, em teletrabalho sempre que possível, com 

a garantia da prestação do serviço público.

Em nova reunião do Grupo de Trabalho do Plano de 

Contingência Interno Contra a Covid-19 do Município 

1
DEZEMBRO

Portugal aumenta medi-

das de combate à pan-

demia, incluindo exigên-

cia de certificado digital 

e teste negativo a quem 

chega ao país.

7
Após longo processo de 

análise, com emissão 

de pareceres científicos, 

DGS recomenda vacina-

ção das crianças entre os 

5 e os 11 anos.

24
Medidas restritivas espe-

ciais para a quadra nata-

lícia, com obrigatoriedade 

de apresentação de teste 

negativo em atividades e 

dias específicos.

25
Ómicron relança medo 

em vários países, incluin-

do Portugal, onde a nova 

variante representa mais 

de 50 por cento dos no-

vos casos de infeção.
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de Setúbal, realizada antes do Natal, são tomadas me-

didas para assegurar que todos os serviços, incluindo 

limpeza e higiene urbana e manutenção de espaços 

verdes, se mantêm em funcionamento e sem redução 

operacional.

O mesmo sucede com o atendimento público nos di-

versos edifícios municipais, que preservam o modelo 

presencial e os horários normais, embora neste período 

especial se recomende a opção pelo recurso dos meios 

à distância, como o telefone e o correio eletrónico.

A missão pública de combate a um inimigo invisível é 

feita diariamente, com planeamento e ação. Setúbal pre-

valece, resiliente, e reinventa-se para criar um ambien-

te seguro. A vida retoma a normalidade possível. Mas o 

vírus não despareceu. Por isso, não se pode desarmar.
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ambulância de reforço
O dispositivo municipal de proteção e socorro do conce-

lho foi reforçado em 2021 com a aquisição de uma nova 

ambulância, num investimento de perto de 50 mil euros, 

feito pela Câmara Municipal de Setúbal.

A viatura, do tipo B/ABSC, ao serviço da Companhia de 

Bombeiros Sapadores de Setúbal, destina-se exclusiva-

O equipamento de proteção individual da Companhia 

de Bombeiros Sapadores de Setúbal foi reforçado com 

cerca de três centenas de novos fardamentos, com ca-

racterísticas inovadoras, adquiridos pelo município, num 

investimento de cerca de 100 mil euros.

No âmbito de um processo desenvolvido por um grupo 

de trabalho criado na companhia, foi criada uma farda 

inédita em Portugal, já a ser seguida noutras corpora-

ções, que confere maior proteção nas operações de de-

sencarceramento em acidentes rodoviários e no com-

bate a fogos florestais, além de mais conforto.

fardamento inovador

mente ao transporte e prestação de cuidados de emer-

gências pré-hospitalares e ainda ao apoio a atividades 

desportivas e culturais.

A CBSS dispõe atualmente de um efetivo de 111 bombei-

ros, dos quais 25 estão certificados pelo INEM para ope-

rarem com a viatura e mais 45 aguardam recertificação.
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O quartel da Companhia de Bombeiros Sapadores de 

Setúbal foi beneficiado em fevereiro numa operação de 

conservação da cobertura do imóvel para correção de 

pequenas infiltrações e prevenção da libertação de par-

tículas das chapas de fibrocimento. 

A intervenção, que tornou edifício ambientalmente susten-

tável e com melhores condições de segurança e conforto, 

implicou um investimento superior a 50 mil euros, assegu-

rado pela Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, 

no âmbito de um protocolo firmado com a autarquia.

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Setú-

bal comemorou o 138.º aniversário, assinalado a 19 de outu-

bro, com uma sessão solene na qual foi sublinhada a impor-

tância da instituição na estratégia de segurança do concelho.

O evento incluiu uma homenagem a bombeiros voluntá-

rios pelo percurso realizado em prol da população, com 

a atribuição de louvores e condecorações.

“Os Bombeiros Voluntários de Setúbal assumem um papel 

fundamental no sistema de proteção e socorro do concelho 

e da região, motivo pelo qual a autarquia tem sido, e quer 

continuar a ser, parceira de grande revelo”, afirmou o pre-

sidente da Câmara Municipal de Setúbal, André Martins.

Os Bombeiros Sapadores de Setúbal celebram o 235.º 

aniversário da instituição, a 22 de fevereiro, com cerimó-

nias protocolares adequadas ao contexto de pandemia 

vivido no momento, o que limitou as atividades.

O hastear da bandeira, logo ao início da manhã, no quar-

tel da Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal, 

deu início à cerimónia.

Seguiu-se uma romagem ao Cemitério de Nossa Senho-

ra da Piedade, para deposição de uma coroa de flores 

no Talhão dos Bombeiros.

sapadores de parabéns

quartel sustentável

voluntários com relevo



8180

A Plataforma Local para a Redução do Risco de Catás-

trofes de Setúbal, promovida pelo município para refor-

ço da estratégia de proteção civil, aumentou o número 

de instituições e empresas aderentes e está aberta à 

participação de mais interessados.

A Câmara Municipal de Setúbal tem vindo a convidar vá-

rias entidades do tecido empresarial, social e educativo 

da região a colaborarem ativamente neste projeto e em 

março deste ano duas empresas juntaram-se às oito en-

tidades que compunham a plataforma.

riscos sob vigilância
Este projeto promove a estreita cooperação entre em-

presas, instituições e agentes de proteção civil para al-

cançar a melhor preparação para enfrentar os riscos de 

catástrofe.

A Plataforma Local para a Redução do Risco de Catás-

trofes de Setúbal constitui-se como um espaço de tro-

cas e aumento das sinergias locais, oferecendo um valor 

acrescentado para a prevenção e mitigação do risco de 

catástrofes e de eventos climáticos extremos, bem como 

de adaptação, resposta e recuperação aos mesmos.
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Duas comissões municipais na área da Proteção Civil 

tomaram posse a 3 de dezembro, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho.

A Comissão Municipal de Proteção Civil de Setúbal, 

encabeçada pelo presidente da autarquia, André Mar-

tins, e composta por elementos de várias e entidades, 

é o organismo que assegura que as entidades e ins-

tituições municipais imprescindíveis às operações de 

comissões empossadas
proteção, socorro e emergência se articulam entre si, 

garantindo os meios considerados adequados à gestão 

da ocorrência.

Já a Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fo-

gos Rurais tem como missão coordenar, a nível local, as 

ações de defesa da floresta contra incêndios florestais e 

promover a sua execução, sendo esta apoiada pelo Ga-

binete Técnico Florestal Intermunicipal da Arrábida.

Setúbal participou no dia 10 de março no NEAMWAVE’21, 

exercício internacional com entidades de Proteção Civil 

de diversos países, para testar a prontidão da resposta a 

alerta de tsunami.

O simulacro centrou-se nas comunicações técnico-ope-

racionais trocadas entre os diversos intervenientes a ní-

vel nacional e internacional, com o Serviço Municipal de 

Proteção Civil e Bombeiros de Setúbal a participar por 

meio do Centro Municipal de Operações de Socorro, que 

recebeu e encaminhou as comunicações precedentes 

do Comando Distrital de Operações de Socorro.

tsunami testado

seguranca



8382



desporto

8382

Setúbal ganhou mais um centro municipal, 
dedicado às águas abertas, no âmbito da 
estratégia de aumento da proximidade da 

cidade ao rio e de rentabilização deste recurso 
natural para a prática desportiva. Este foi ainda 
o ano em que abriu portas um dos mais moder-
nos centros desportivos a nível mundial e que 
a cidade viu incrementar a oferta de padel. A 
nível de equipamentos, destaque também para 
a requalificação que o município promoveu no 
Estádio do Bonfim. Em termos desportivos, o 
prémio vai inteirinho para o atleta Pedro Pichar-
do, que fez em Setúbal a preparação para o 
ouro olímpico no triplo salto
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A 5 de agosto, madrugada em Portugal, os televisores 

de todo o mundo, focados nos Jogos Olímpicos de Tó-

quio, mostravam apenas um número: 17,98. Ao lado des-

te registo, lia-se um único nome: Pichardo.

Pedro Pablo Pichardo, cubano de nascença, português 

de adoção, acabara de se sagrar campeão olímpico no 

triplo salto e conquistara aquela que seria a única me-

dalha de ouro lusa nesta edição e apenas a quinta nos 

quase cem anos da competição.

Em Setúbal, os motivos de orgulho ganhavam ainda 

mais força pelo feito. Pedro Pichardo abraçara a cidade 

desde o primeiro momento em que havia decidido, em 

2017, prosseguir a carreira desportiva no país e com a 

nacionalidade portuguesa.

É no concelho sadino, mais precisamente no Complexo 

Municipal de Atletismo de Setúbal, que Pichardo, atleta do 

Sport Lisboa e Benfica, faz toda a preparação desportiva.

triplo de ouro 
Setúbal retribuiu a confiança depositada, não apenas ao 

proporcionar as condições ideais de treino, mas também 

com o reconhecimento público dos seus méritos des-

portivos e da sua dedicação ao triplo salto.

Foi recebido pelo vereador do Desporto, Pedro Pina, no 

Aeroporto Humberto Delgado já com a medalha olímpi-

ca ao peito e homenageado, no dia seguinte, nos Paços 

do Concelho.

Antes, em março, então com o estatuto de campeão 

europeu, Setúbal atribuíra ao atual recordista nacional a 

Medalha de Honra da Cidade na Classe Desporto.

“Vou continuar a trabalhar para representar o nosso país 

e a nossa cidade, que é Setúbal. Podem contar sempre 

comigo”, garantiu Pedro Pichardo, dias depois de con-

quistar a glória olímpica.
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Os nadadores de águas abertas Angélica André e Tia-

go Campos conseguiram, em Setúbal, um apuramento 

olímpico, na edição de 2021 da FINA Marathon Swim-

ming Olympic Games Qualification Tournament.

“Tóquio está aí!”, exaltou Angélica André ao sair do rio 

Sado, após completar a prova feminina no quinto lugar, 

O Centro Municipal de Natação de Águas Abertas, no 

Parque Urbano de Albarquel, passou a receber utiliza-

dores em abril, promovendo, assim, uma maior proximi-

dade da população com o rio.

O equipamento, um investimento de 75 mil euros numa 

parceria entre a autarquia e o Grupo Supera, dá continui-

dade à política de criação de condições de utilização do 

Sado como local de treino e prática desportiva.

O centro reúne uma série de valências que facilitam, 

em particular, a prática da modalidade de natação em 

águas abertas, seja a título individual ou coletivo, bem 

como nas componentes formativa, de recreio e de treino 

competitivo.

braçadas até tóquio 

porto de abrigo

enquanto Tiago Campos, sétimo nos masculinos, confessou: 

“É um sonho realizado.”

A competição de dez quilómetros, realizada a 18 e 19 de ju-

nho, reuniu perto de cem nadadores de cerca de quarenta 

países, com a vitória a sorrir ao britânico Hector Pardoe e à 

húngara Ana Olasz.
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O Centro Desportivo Municipal Supera Setúbal abriu as 

portas a 11 de abril, proporcionando ao concelho uma 

das instalações do género mais avançadas e modernas 

do mundo.

O Grupo Supera, concessionário das instalações titula-

das pela Câmara Municipal, preparou o centro despor-

tivo com tecnologia de ponta capaz de adaptar os pro-

gramas de treinos rápida e eficazmente às necessidades 

individuais de cada utilizador.

centro de vanguarda
Com perto de 10 mil metros quadrados, possui três pis-

cinas, uma delas exterior, spa com jacuzzi, sauna, banho 

turco, duches multissetoriais e bitérmicos, solário e par-

queamento subterrâneo.

Quatro salas permitem aulas de grupo nos diferentes 

géneros desportivos e a de fitness, com mais de mil 

metros quadrados, proporciona a oferta mais completa 

possível na atualidade para a realização de treinos.

desporto
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O Estádio do Bonfim foi amplamente remodelado e em-

belezado, fruto de uma parceria entre a Câmara Munici-

pal e o Vitória Futebol Clube.

A casa do Vitória de Setúbal viu serem inauguradas, no 

Dia de Bocage e da Cidade, várias intervenções que 

contribuíram significativamente para a modernização do 

icónico equipamento desportivo.

Ali, a Loja do Vitória foi renovada e a própria autarquia 

abriu o espaço “Setúbal Abraça o Vitória”, destinado à 

comercialização de produtos regionais.

O exterior da entrada principal beneficiou de vários 

apontamentos decorativos, destacando-se, ainda, a ilu-

minação de todo o anel do estádio.

O investimento municipal global de meio milhão de eu-

ros inclui ainda, além da pintura integral das instalações, 

a instalação de uma nova rede elétrica.

O Bonfim conta agora com um novo gabinete de gestão 

do estádio e outro de atendimento aos sócios, além de 

ter sido instalada uma nova estrutura iluminada com as 

iniciais do Vitória Futebol Clube.

estádio em forma
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só para duros
Alguns dos atletas mais completos do país competiram 

na cidade em outubro, na prova de triatlo longo Lidl Se-

túbal Triathlon 2021.

João Ferreira, pela quarta vez consecutiva, e Ana Filipa 

Santos, ambos do Clube de Natação e Triatlo de Lisboa, 

deixaram para trás a concorrência no total dos segmen-

tos de 1,9 quilómetros a nado, 90 em bicicleta e 21,1 em 

corrida.

Nesta quinta edição da prova organizada pela HMS 

Sports e pela Câmara Municipal de Setúbal, o prémio de 

estafetas foi atribuído ao Zimbra Tri.

festa por inteiro
Nada demoveu centenas de atletas e entusiastas da corri-

da de participar na edição de 2021 da Alegro Meia Marato-

na de Setúbal, em outubro, disputada pela cidade.

Com forte componente lúdica de promoção do despor-

to e de práticas de vida saudável, a prova não abdicou 

da vertente competitiva, com João Antunes, do Prime 

Running Club, e Susana Francisco, do Sporting Clube de 

Braga, a vencerem.

Os mais novos participaram na Corrida Miúdos, no Cen-

tro Comercial Alegro.
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A Volta a Portugal feminina em bicicleta conheceu a 

primeira edição de sempre em 2021 e, não por acaso, 

a etapa inaugural em linha da prova, a 2 de setembro,  

terminou em Setúbal.

Mais de oitenta ciclistas em representação de 14 equi-

pas de nove países participaram na Volta a Portugal Fe-

minina Cofidis, que, na primeira etapa em linha, ligou Ca-

cilhas a Setúbal, na distância 81,5 quilómetros.

Danielle Shrosbee, da LDN/Brother UK, foi a primeira a 

chegar à meta instalada na Avenida Luísa Todi, receben-

do, assim, o troféu Oceana Zarco, corredora setubalense 

da década de 20 e uma das pioneiras do ciclismo femi-

nino em Portugal.

pedalada histórica

A 82.ª Volta a Portugal Santander começou da melhor 

maneira para o orgulho sadino, com o setubalense Ra-

fael Reis, ciclista da Efapel, a vencer a primeira etapa em 

linha da prova, a 5 de agosto, e reforçando a camisola 

amarela que havia conquistado no prólogo.

Rafael Reis impôs-se nos 175,8 quilómetros entre Torres 

Vedras e Setúbal ao neerlandês Alex Molenaar, da Bur-

gos-BH, e ao espanhol Diego Fuentes, da Kern Pharma.

No final, o atleta de 29 anos não escondeu a alegria pela 

vitória, sobretudo por ter sido em casa.

“Dei o máximo na descida da Arrábida. Sei as curvas de 

cor e salteado, porque sou daqui desde sempre. É uma 

vitória mesmo muito especial para mim.”

setúbal a amarelo
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O tenista francês Arthur Cazaux venceu a sexta edição 

do Setúbal Open, torneio internacional sénior masculino, 

realizado em outubro, no Clube de Ténis de Setúbal, que 

organizou a prova com o apoio da Câmara Municipal.

A competição, integrada no circuito World Tennis Tour, 

da Federação Internacional de Ténis, recebeu oito de-

zenas de atletas.

Arthur Cazaux bateu em dois sets o australiano Rinky Hi-

jikata. Nos pares, a dupla Luciano Darderi, Itália, e Luis 

Patino, México, derrotou os portugueses Pedro Araújo e 

Fábio Coelho.

‘match’ cazaux

O concelho de Setúbal foi distinguido, pela quinta vez, 

com o galardão “Município Amigo do Desporto”, em re-

conhecimento pelas boas práticas na intervenção nas 

áreas do desporto e atividade física.

O prémio, atribuído pela Cidade Social, além do reco-

nhecimento público, assume-se como uma rede de par-

tilha de boas práticas e de projetos e ações implemen-

amizade desportiva
tados em cada concelho, para que cada autarquia fique 

a conhecer o que as outras estão a fazer.

A integração no programa “Município Amigo do Despor-

to” proporciona, igualmente, o acesso gratuito a forma-

ção creditada para diversos agentes desportivos e au-

ditorias que resultam na elaboração de relatório com a 

identificação de oportunidades de melhoria.

desporto
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Quatro campos de padel cobertos, inaugurados em se-

tembro, reforçam a oferta desportiva desta modalidade 

no concelho.

Os courts do Dream Padel Center, inseridos no circuito 

oficial do WPT – World Padel Tour, têm relvado sintéti-

co de última geração, o que favorece a performance e 

equilíbrio de jogo e reforça a segurança e a agilidade de 

movimentos dos jogadores.

O Dream Padel Center, a funcionar no espaço do Club 

Futebol Sonho XXI, no Imapark, nas Pontes, disponibili-

za o aluguer de quatro campos indoor para lazer, bem 

como aulas para diferentes níveis, com professores cer-

tificados, e a realização regular de torneios abertos à 

participação de todos.

padel reforçado

O campo de jogos do Alto da Guerra Sport Clube foi in-

tegralmente renovado em agosto depois de a Câmara 

Municipal de Setúbal financiar a substituição do piso an-

tigo por relvado sintético.

A intervenção, um investimento municipal de perto de 

20 mil euros, melhorou as condições de segurança e de 

conforto da prática desportiva, no âmbito do investimen-

to realizado pelo município, que, em menos de dez anos, 

beneficiou dezena e meia de campos com a colocação 

de piso de relva sintética.

campo renovado
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A Rampa PêQuêPê da Arrábida voltou a levar as emo-

ções do automobilismo à serra, abrindo o Campeonato 

de Portugal de Montanha JC Group em abril, numa dis-

puta pelo pódio que ficou separada por escassos centé-

simos de segundo.

Mesmo com uma saída de pista, o piloto José Correia, 

com um protótipo Osella, venceu a prova ao bater por 

apenas 0,2 segundos o segundo classificado, Hélder Ro-

drigues, que subiu a rampa ao volante do protótipo BRC 

BR 53.

A competição reuniu várias categorias que ajudaram os 

aficionados do automobilismo a apreciar os mais varia-

dos géneros de bólides, capazes de subir os 3,1 quiló-

metros da prova a velocidades estonteantes.

emoção a fundo

Ao longo de duas semanas, entre junho e julho, em cima 

de uma moto 4, Pedro Silva promoveu o nome de Setú-

bal pelo país numa viagem que o levou por mais de três 

mil quilómetros.

Barreirense de nascença, mas sadino de co-

ração, o piloto atravessou cerca de uma 

centena de localidades na aventu-

ra “Portugal aos 4 Cantos”, para 

a qual contou com o apoio 

da Câmara Municipal.

setúbal em viagem



94

Carlos Cardoso, 76 anos, uma glória do futebol do Vi-

tória, recebeu a ovação da noite na V Gala do Desporto 

de Setúbal, a 29 de maio, evento que distinguiu a elite 

desportiva local.

O antigo futebolista e treinador, homenageado com o 

Prémio Carreira, agradeceu a homenagem da Câma-

ra Municipal de Setúbal na gala de reconhecimento de 

mérito desportivo, realizada no Fórum Municipal Luísa 

Todi, com transmissão em direto pela internet.

“Tive uma carreira que foi sempre auxiliada pelos meus 

companheiros e também pelos adeptos”, afirmou o antigo 

defesa central, que, enquanto jogador, representou ex-

clusivamente o Vitória Futebol Clube e teve duas inter-

nacionalizações A pela seleção nacional.

Outras duas antigas glórias sadinas, Tomé e Herculano, 

elite premiada
partilharam um testemunho, em vídeo exibido na ceri-

mónia, da vida e carreira do antigo jogador e treinador, 

o “bombeiro”, como é conhecido entre a família vitoriana 

por tantas vezes ter assumido o comando técnico do fu-

tebol do clube em tempos difíceis.

A Gala do Desporto atribuiu mais de seis dezenas de dis-

tinções a treinadores e atletas, a nível individual e coletivo, 

incluindo homenagens especiais a um conjunto de per-

sonalidades e entidades com projetos diferenciadores.

A basquetebolista Márcia Costa, o remador Afonso Cos-

ta, o triplista Pedro Pichardo, os andebolistas Manuel 

Gaspar e Diogo Valério, o canoísta Luís Ventura, o atleta 

de crosse Luís Rações, o fundista João Veiga e o sele-

cionador de futebol de praia Mário Narciso foram alguns 

dos distinguidos.
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ambiente
Setúbal antecipou-se à obrigação de se-

parar restos das refeições, os chamados 
biorresíduos, programada para 2024, e 

implementou um sistema que já dá frutos. Um 
projeto com candidaturas a fundos europeus 
tem em marcha o processo de valorização 
destes resíduos orgânicos para transformação 
em composto, nomeadamente como adubos. 
Estes podem, por exemplo, vir a ser utilizados 
nas hortas urbanas, projeto que se prepara para 
ser alargado num concelho que até já separa 
cinzas e esferovite. O controlo dos efeitos das 
alterações climáticas e o bem-estar animal são 
outras áreas de investimento
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Setúbal está a apostar a sério na recolha seletiva de re-

síduos orgânicos, ou biorresíduos, produzidos em casa, 

ou seja, aquilo que resulta da preparação dos alimentos 

para fazer uma refeição e os restos de comida.

“Setúbal Composto Tem + Valor” avança com várias 

ações em curso, tendo em conta três candidaturas apre-

sentadas a fundos do PO SEUR, para antecipar, em todo 

o concelho, a obrigatoriedade de Portugal assegurar, a 

partir de 2024, a separação e reciclagem na origem ou 

na recolha seletiva deste tipo de lixo.

No âmbito da “Recolha seletiva de resíduos urbanos bio-

degradáveis – Porta-a-Porta”, o projeto foi implementa-

do nas freguesias de Azeitão, Gâmbia-Pontes-Alto da 

Guerra e Sado e em algumas zonas de São Sebastião 

e União das Freguesias de Setúbal onde existem mora-

biorresíduos na linha
dias, com mais de 5100 agregados inscritos, com o obje-

tivo de chegar a 9600.

Em março, avançou a candidatura “Recolha seletiva de 

RUB – Coletiva de proximidade”, que contempla a instala-

ção de 61 contentores para recolha seletiva na freguesia 

de S. Sebastião, especificamente nos bairros Monte Belo 

(Norte e Sul), Nova Azeda, Vale do Cobro e Afonso Costa.

Mais de 1600 agregados já se encontram inscritos, sen-

do que o objetivo é chegar a 4400. Estes contentores 

têm a particularidade de serem apenas acessíveis por 

cartão eletrónico individual.

Para reforçar a recolha, a autarquia investiu ainda qua-

se 500 mil euros na aquisição de quatro camiões, de 16 

metros cúbicos de capacidade, que cumprem normas 

de eficiência e desempenho ambiental.
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A Câmara Municipal de Setúbal assinalou o Dia Mundial 

da Terra, 22 de abril, com o anúncio de um novo projeto 

que contempla o alargamento das hortas urbanas co-

munitárias para a zona norte da Algodeia. 

As futuras hortas urbanas do Parque Pedagógico da Al-

godeia, a serem instaladas numa área com 6768 metros 

quadrados, elevam para perto de duzentos o número de 

parcelas urbanas que existem no concelho para o de-

senvolvimento de várias atividades agrícolas sustentá-

veis, naturais e sem utilização de produtos químicos.

As novas áreas de cultivo comunitário, num total de 48 

talhões, serão criadas em terreno localizado entre o 

campo de râguebi e a Ribeira da Figueira, onde antes 

existiam hortas informais, constituindo-se como uma 

das unidades de um vasto programa de requalificação 

de toda a Algodeia Norte.

Um mapa interativo com as 21 árvores classificadas e 

as 14 propostas a classificação, disponibilizado 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 interativo, as localizações e 

as características das árvores do concelho de interesse 

público e as que a autarquia já propôs para classificação 

ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.

reforço de hortas

árvores mapeadas
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Setúbal reforçou o combate às alterações climáticas 

com um conjunto de ações e projetos, em linha com o 

compromisso assumido de defesa da qualidade e sus-

tentabilidade ambiental do concelho.

De salientar o Plano Local de Adaptação às Alterações 

Climáticas, em elaboração pela ENA – Agência de Ener-

gia da Arrábida, que vai fornecer ao município um ins-

trumento fundamental para preparar a comunidade para 

enfrentar os desafios das alterações climáticas.

O Mês dos Riscos e das Alterações Climáticas, com fi-

nanciamento comunitário, contemplou um conjunto de 

atividades que sensibilizaram a comunidade escolar do 

concelho para a prevenção dos riscos. 

A distribuição de kits de emergência, o visionamento do 

filme “Aprende com o Salvador”, pintura de murais e a 

exposição “Riscos: Aprender e Evitar” foram algumas das 

iniciativas realizadas nas escolas.

em defesa do clima
A conclusão do projeto europeu Beacon, que Setúbal in-

tegrou ao longo de dois anos, também esteve em desta-

que com o lançamento da publicação “Kit de Mitigação 

das Alterações Climáticas” e a realização da conferência 

final, em junho, na qual o município reassumiu o com-

promisso de este ser um concelho neutro em carbono 

dentro de trinta anos.

A autarquia instalou um conjunto de painéis nas esta-

ções de medição do Quebedo, dos Arcos e da Cama-

rinha, que informam, por meio de ilustrações, sobre a 

origem dos poluentes atmosféricos, nomeadamente as 

principais fontes de poluição e as transformações possí-

veis na atmosfera.

No final do ano, foi instalada uma estação meteorológica 

para monitorização das alterações climáticas e dos im-

pactes nas comunidades locais, no âmbito de um proje-

to ambiental liderado pela Área Metropolitana de Lisboa.
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Baú das Cinzas e Gaiola dos Esferovites são os novos 

equipamentos de um projeto inovador, lançado pela Câ-

mara Municipal de Setúbal, em abril, para dar resposta a 

um problema de higiene urbana identificado em particu-

lar na frente ribeirinha da cidade.

Os dois equipamentos metálicos, que reforçam a re-

colha seletiva de resíduos urbanos, destinam-se espe-

cificamente à deposição correta e em segurança das 

cinzas e das embalagens de esferovite, resultantes da 

atividade da restauração. Numa primeira fase, estão ins-

talados na Avenida José Mourinho, mas o objetivo é re-

plicar noutros locais da cidade.

Um equipamento instalado em abril no Parque Munici-

pal de Poçoilos, num investimento de 60 mil euros, re-

força a higienização dos contentores de resíduos sólidos 

urbanos. 

A estrutura possui duas cabeças de lavagem, sistema de 

alta pressão com higienização a quente, cabina em aço 

inoxidável e mecanismo hidráulico de basculamento dos 

contentores, cesto de filtragem e grelha de segurança.

Para a instalação da máquina, a autarquia procedeu à 

construção de um abrigo, com instalações elétricas, li-

gação à rede de abastecimento de água e ligação à 

rede de drenagem.

recolha inovadora

higiene rigorosa
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Os amigos de quatro patas acolhidos em Setúbal dis-

põem de condições mais condignas graças à beneficia-

ção e ampliação do CROAC – Centro de Recolha Oficial 

de Animais de Companhia, batizado de Casa da Bichara-

da, no Dia Mundial do Ambiente, 5 de junho.

Neste projeto de ampliação e requalificação promovi-

do pelo município, num investimento de 140 mil euros, 

incluindo uma comparticipação financeira de 15 mil eu-

ros da Direção-Geral das Autarquias Locais, foi criado 

um recinto para alojamento em grupo, o qual dispõe de 

espaços vedados para atividade física, área de ensom-

bramento e uma box modelar de madeira para abrigo e 

pernoita. 

As obras contemplaram também a requalificação do 

anterior pavilhão de alojamento, agora direcionado para 

acomodação específica de animais, nomeadamente em 

situações de isolamento. 

O CROAC passou a contar igualmente com um espaço 

polivalente, com uma área de pombal, zona para aloja-

mento de gatos e locais destinados a serviços de apoio.

bicharada feliz

Um parque canino com mais de mil metros quadrados, 

inaugurado a 5 de junho, Dia do Ambiente, na Quinta da 

Amizade, reforça o bem-estar animal na freguesia de 

Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra. 

O recinto dispõe de quatro equipamentos para os ani-

mais, uma papeleira e sacos para apanha de dejetos, 

assim como um bebedouro acessível a cães, num inves-

timento de cerca de 50 mil euros. 

O parque, com capacidade máxima para seis animais 

em simultâneo, está integrado naquele que vai ser o fu-

turo Parque Urbano da Quinta da Amizade, numa res-

posta direta da junta de freguesia a uma necessidade 

apontada pelos munícipes daquele bairro habitacional.

lazer para cães
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Setúbal tem uma estratégia local de habi-
tação para, no prazo de dez anos, asse-
gurar um conjunto de investimentos que 

somam perto de 300 milhões de euros, desti-
nados a reabilitar fogos e construir novos nas 
modalidades de renda apoiada e reduzida. 
Neste âmbito, o município celebrou um acordo 
de colaboração com o Instituto da Habitação e 
da Reabilitação Urbana, que garante um esfor-
ço financeiro de perto de 23 milhões de euros 
para a reabilitação de frações ou prédios habi-
tacionais. A mobilidade é outra área com estra-
tégia própria, em que se inclui o Interface de 
Transportes de Setúbal
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A ELH – Estratégia Local de Habitação do Concelho de 

Setúbal 2020-2030 contempla um conjunto de investi-

mentos de perto de 300 milhões de euros na reabilita-

ção de habitações e na construção de novos fogos de 

renda apoiada e reduzida.

O documento assegura a resposta às carências habi-

tacionais do concelho, dentro dos limites que o Estado 

estabeleceu para as candidaturas ao Plano de Recupe-

ração e Resiliência, que possibilita financiamento a 100 

por cento para as soluções previstas.

A ELH de Setúbal define uma candidatura com vinte 

operações, num investimento total de 297,05 milhões 

de euros. A intervenção na habitação permanente con-

templa a reabilitação de todo o parque habitacional mu-

nicipal, designadamente a reabilitação de 414 edifícios 

dos 13 bairros municipais, de 1875 fogos municipais e de 

1274 fogos de propriedade privada com possibilidade de 

apoio para reabilitação. 

Está igualmente prevista a construção de cinco novos 

empreendimentos para a criação de 538 fogos de renda 

apoiada e renda reduzida.

Para dar resposta ao alojamento urgente e temporário, 

a autarquia definiu duas operações de reabilitação de 

edifícios de propriedade municipal e de um edifício de 

propriedade do Estado, as quais vão resultar na criação 

de 35 alojamentos para 91 pessoas sem-abrigo ou víti-

mas de violência doméstica, num investimento avaliado 

em 4,67 milhões de euros.

habitação com estratégia
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Um acordo de colaboração celebrado entre a Câmara 

Municipal de Setúbal e o IHRU – Instituto da Habitação 

e da Reabilitação Urbana, a 24 de fevereiro, permite um 

investimento de perto de 23 milhões de euros na reabili-

tação de frações ou prédios habitacionais.   

O acordo, formalizado numa sessão por videocon-

ferência que contou com a participação do ministro 

das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno San-

tos, define a programação estratégica das soluções a 

apoiar ao abrigo do 1.º Direito – Programa de Apoio 

ao Acesso à Habitação para 1543 agregados, corres-

pondentes a 3397 pessoas que vivem em condições 

habitacionais precárias no concelho e que se encon-

tram sinalizadas na Estratégia Local de Habitação de 

Setúbal.

acordo reabilita

A comparticipação pelo IHRU corresponde a 11.697.429,53 

euros a fundo perdido, sendo que o restante valor é supor-

tado pelo orçamento municipal e pela contração de um 

empréstimo a título bonificado no valor de 8.862.363,33 

euros, garantido no âmbito do acordo ao abrigo do 1.º Di-

reito.

A experiência positiva do programa Nosso Bairro, Nossa 

Cidade, em desenvolvimento no território da Bela Vista, 

foi destacada no I Fórum de Habitação Pública Munici-

pal de Setúbal.

No encontro, organizado pela autarquia sadina, no Fó-

rum Municipal Luísa Todi, a 14 de junho, a chefe da Divi-

são da Habitação Pública Municipal, Raquel Levy, mos-

participação ativa

trou como a participação ativa das pessoas em ações de 

melhoria pode contribuir para uma melhor resposta aos 

problemas das comunidades.

O evento contou com a participação da coordenadora 

nacional do programa “Bairros Saudáveis”, Helena Ro-

seta, arquiteta com uma vasta experiência em habita-

ção pública, que apontou o Nosso Bairro, Nossa Cidade 

como modelo de funcionamento.

“A governança é um conjunto de processos de decisão 

partilhada entre eleitos, dirigentes e técnicos municipais 

e os moradores. Este triângulo tem que ser construído na 

governança da habitação pública. Esta é a chave dos pro-

blemas relacionados com a habitação em Portugal. A ex-

periência de Setúbal é absolutamente exemplar.”

O encontrou partilhou experiências de outros locais do 

país por parte do presidente da Câmara Municipal de 

Oeiras, Isaltino Morais, da diretora da gestão habitacio-

nal da empresa municipal Domus Social, do Porto, Elsa 

Marques, e da coordenadora da Unidade de Habitação 

e Reabilitação Urbana da Câmara Municipal de Évora, 

Susana Mourão.
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O incentivo à utilização dos transportes públicos e a pro-

moção da intermodalidade saem reforçados com o de-

senvolvimento de um conjunto de projetos e medidas 

estruturantes, encabeçados pelo Interface de Transpor-

tes de Setúbal.

A infraestrutura, localizada na Praça do Brasil, junta, num 

só local, opções de transporte coletivo rodoviário e fer-

roviário, num investimento da Câmara Municipal de cer-

ca de 4 milhões e 400 mil euros, com apoio de fundos 

comunitários.

A empreitada contempla a construção de um terminal ro-

doviário com uma área de quase 3500 metros quadrados 

e capacidade para 18 autocarros, um parque de estacio-

namento subterrâneo com lotação de 122 lugares, uma 

zona para parqueamento de 12 bicicletas, a BiciBox, e um 

espaço de apoio aos ciclistas para pequenas reparações.

Até à entrada em funcionamento do novo equipamento, 

o terminal rodoviário funciona na zona norte do Parque 

Urbano da Várzea, num novo espaço edificado de raiz 

pela autarquia, para desativar a antiga estação da Aveni-

da 5 de Outubro.

De forma a otimizar a distribuição e transição do fluxo de 

trânsito rodoviário naquele local da cidade, o novo Inter-

face de Transportes de Setúbal é complementado com 

uma nova rotunda construída na Praça do Brasil.

interface coletivo
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A entrada em funcionamento de três centenas de troti-

netas elétricas da Bolt em junho constitui mais um passo 

da estratégia de mobilidade sustentável e de adoção de 

atitudes mais amigas do ambiente.

O novo serviço para deslocações em modo suave, am-

bientalmente sustentável, reforça as opções de micro-

mobilidade já disponíveis na cidade.

Setúbal tornou-se rapidamente numa das cidades da 

Europa com mais utilizadores de trotinetas elétricas.

oferta garantida

A instalação de postos públicos de carregamento para 

viaturas elétricas é uma das principais ações da estraté-

gia de mobilidade elétrica para o Território Arrábida, for-

mado pelos concelhos de Setúbal, Palmela e Sesimbra, 

apresentada a 17 de junho. 

A rede será constituída por 209 pontos de carregamen-

to normais/semirrápidos e 76 de carregamento rápido, 

sendo que, em Setúbal, já está um ponto instalado na 

Avenida Luísa Todi.

Sistemas de bicicletas partilhadas e transportes públi-

cos elétricos, zonas de baixas emissões de dióxido de 

carbono, políticas de estacionamento e uma plataforma 

online são outras ações.

mobilidade verde
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A criação do futuro Parque Urbano da Várzea é cada vez 

mais uma realidade, com a Câmara Municipal de Setú-

bal a desenvolver ações conducentes à concretização 

da globalidade projeto. 

Um protocolo celebrado com a APA – Agência Portu-

guesa do Ambiente, a 30 de abril, permitiu alocar um 

milhão de euros de fundos comunitários para reforço da 

infraestrutura de prevenção de cheias na cidade, com o 

objetivo de fazer face aos desafios apresentados pelas 

alterações climáticas.

O parque sadino, com uma área de 19 hectares, possui já 

uma resposta hidráulica que inclui uma bacia de reten-

ção de águas pluviais para minimização drástica da pos-

sibilidade de cheias em zonas tradicionalmente de risco.

Poucos dias antes da celebração deste protocolo, a APA 

inovação na várzea
mostrou abertura em relação à afetação de apoios finan-

ceiros para a concretização do inovador Parque Urbano 

da Várzea, durante uma visita que também incluiu pas-

sagens pelas intervenções de requalificação nas praias 

de Galapos e de Albarquel.

O Parque Urbano da Várzea é um exemplo de como 

um espaço verde pode assumir um papel importante na 

preservação de fauna e flora espontânea e autóctone 

em ambiente urbano.

No âmbito da estratégia municipal de criação de novos 

espaços verdes e de manutenção do património natural 

do concelho, o parque beneficiou, numa primeira fase, 

da plantação de seis centenas de árvores de diferentes 

espécies e de cerca de 26 mil arbustos.

urbanismo
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O Auditório Bocage, inaugurado a 26 de abril pela Jun-

ta de Freguesia de São Sebastião, proporciona um novo 

espaço cultural descentralizado e versátil para acolher 

uma grande variedade de atividades.

O equipamento, com cerca de 400 metros quadrados, 

resultado de um investimento de 250 mil euros, com 

apoio da Câmara Municipal de Setúbal, tem sala de re-

feições e cozinha, de apoio a eventos e para os trabalha-

dores do Polo Operacional de Monte Belo, e instalações 

sanitárias.

Com uma arquitetura sustentável, incorpora materiais 

eficientes em termos de isolamento térmico, além de 

estar equipado com painéis fotovoltaicos e lâmpadas 

LED.

No exterior, há um mural intervencionado com arte ur-

bana pelo coletivo de artistas Explicit Citizens.

auditório cultural

Um equipamento multifuncional de arquitetura moder-

na, para usufruto público e realização de eventos cultu-

rais ao ar livre, beneficia a imagem urbana da Praça de 

Bocage.

O espaço multiusos é composto por coberturas de ma-

deira revestidas a zinco, que assentam em pilares metá-

licos tubulares em tons de antracite, inspiradas na ondu-

lação do Sado, e estão dispostas em alturas que variam 

entre os 4,5 e os 9 metros.

O equipamento, que alia a função de ensombramento e 

proteção durante todo o ano à atratividade urbana, apre-

senta um caráter multifuncional, possibilitando a reali-

zação de pequenos apontamentos culturais de música, 

dança ou teatro.

espaço multiusos
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O mural Fauna Marítima do Rio Sado, no remate poente 

da Avenida Luísa Todi, exalta a diversidade de espécies 

do estuário.

As réplicas de peixes representadas no mural, desenvol-

vido pela Câmara Municipal de Setúbal, estão acompa-

nhadas de textos, em português e inglês, que explicam 

as características de cada um destes famosos habitan-

tes sadinos, que, ao longo dos tempos, têm sido prota-

gonistas da gastronomia setubalense. 

Além de dar a conhecer algumas das principais espé-

cies que abundam no Sado, a intervenção contribui para 

reforçar a qualidade da imagem urbana.

sado em exposição

Uma curiosa peça escultória de arte urbana, da autoria 

de Ricardo Romero, intitulada “O Gato e o Vento”, instala-

da no telhado da Casa do Turismo, na Praça de Bocage, 

renovou a imagem daquele equipamento municipal.

A escultura em resina acrílica, modelada a esferovite, 

com 3,80 metros de comprimento e 2,30 de altura, retra-

ta um gato preto como se estivesse a passear.

A figura tridimensional convoca a azáfama quotidiana e a 

ausência de contemplação da arte e convida a popula-

ção a parar e a refletir sobre a correria que é a vida.

gato ao vento

Uma estátua de Nossa Senhora do Rosário de Troia, 

padroeira da comunidade piscatória de Setúbal, dá as 

boas-vindas a quem chega a Setúbal pelo rio Sado, no 

molhe poente da doca dos pescadores.

A peça escultórica em mármore branco, com mais de 

dois metros de altura, concebida por Hans Varela, está 

assente num altar em forma de um barco, com a proa 

apontada para a capela de Nossa Senhora do Rosário de 

Troia, do outro lado do rio, na Caldeira. 

A estátua, com financiamento da Administração dos Por-

tos de Setúbal e Sesimbra, inaugurada a 8 de setembro, 

correspondeu a um antigo desejo dos marítimos.

devoção marítima 

urbanismo
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cidade de futuro
A estratégia e a atuação municipal em matéria de pla-

neamento e gestão territorial e urbanística estiveram em 

análise num seminário realizado a 27 de julho, no Fórum 

Municipal Luísa Todi, organizado pela autarquia.

“Setúbal: A Cidade e o Urbanismo. Do Presente ao Futuro” 

foi o tema do encontro, que proporcionou um momento 

de reflexão, partilha e discussão sobre os desafios que 

se colocam atualmente às cidades, ao urbanismo e às 

políticas municipais de ordenamento do território, com 

enfoque na cidade de Setúbal.

Estas políticas, desenvolvidas em colaboração com os 

diferentes agentes territoriais, públicos e privados, têm 

sido focadas na regeneração urbana dos centros históri-

cos de Setúbal e Azeitão, na renovação da frente ribeiri-

nha e de outras áreas urbanisticamente desqualificadas, 

na atração de investimento económico e na qualificação 

urbana e ambiental, nomeadamente ao nível do espaço 

público, das infraestruturas e da mobilidade.

Todas estas questões estão contempladas no Plano Di-

retor Municipal, com uma carteira de investimentos pro-

gramada de 568 milhões, 620 mil e 402 euros, através da 

execução, num prazo de dez anos, de 265 projetos.
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O Plano de Pormenor da Frente Norte da Avenida Luísa 

Todi, aprovado em dezembro pela autarquia após um 

período de consulta pública, define as regras de ocupa-

ção urbana e as condições de urbanização, edificabilida-

de e transformação dos edifícios nesta área da cidade.

O instrumento de gestão urbanística diz respeito a uma 

área de intervenção com 6,55 hectares e abrange toda a 

extensão norte da Avenida Luísa Todi, incluindo edifícios ou 

parcelas do centro histórico com frente para esta avenida.

O plano estabelece as regras a que obedecem a ocupa-

ção, uso e transformação dos espaços urbanos por ele 

ordenamento estratégico
abrangidos e define as condições de urbanização, edifi-

cabilidade e transformação dos edifícios, permitindo a 

sua requalificação e transformação integrada.

O novo instrumento de gestão urbanística, que respon-

de a necessidades identificadas no Plano Diretor Muni-

cipal de Setúbal, determina, igualmente, 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 classifi-

cação e respetiva áreas de proteção.
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A vasta operação de regeneração da rede 
viária, com a introdução de elementos de 
aumento da qualidade urbana e de pro-

teção de todos os utilizadores do espaço públi-
co, conheceu um forte incremento em 2021. A 
conclusão da requalificação das avenidas dos 
Combatentes e 22 de Dezembro modernizou o 
centro da cidade e melhorou a circulação. Ou-
tra obra de grande porte decorre na zona dos 
Arcos, a qual incluirá a criação de uma nova 
rotunda e dois sentidos de trânsito na ligação 
à Avenida da Europa. Destaque ainda para um 
conjunto de intervenções em Azeitão, como o 
prolongamento do parque da Bacalhôa
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Um novo desenho urbanístico num dos principais eixos 

de circulação rodoviária e de distribuição de trânsito do 

centro da cidade foi concretizado nas avenidas dos Com-

batentes e 22 de Dezembro.

A megaoperação conduzida pela autarquia marca, decisi-

vamente, a melhoria da qualidade de vida da população, 

com atrativas e modernas soluções de mobilidade, que 

permitem otimizar o fluxo do tráfego automóvel e melho-

rar a mobilidade e as acessibilidades para todos, concre-

tamente com a criação de percursos pedonais acessíveis.

Um dos aspetos centrais deste investimento de mais de 

800 mil euros, comparticipado a 50 por cento pelo Portu-

gal 2020, foi a criação de duas novas rotundas nas pontas 

da Avenida dos Combatentes, que intercetam com a Rua 

José Pereira Martins e a Avenida 22 de Dezembro.

No primeiro caso, o nó giratório, feito graças ao redimen-

sionamento da Praça Almirante Reis, inclui uma peça de 

arte urbana, com oito metros de altura, em fibra de vidro, 

concebida pela autarquia, numa homenagem à riqueza e 

singularidade da flora característica da Arrábida. 

Vias cicláveis, zonas de estadia com mobiliário contem-

porâneo e mais iluminação pública para reforço da segu-

rança fazem igualmente parte da operação que propor-

ciona um profundo reperfilamento urbanístico.

regeneração urbana
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Uma operação de reforço das redes de saneamento e 

abastecimento de água e o desenvolvimento de novas 

soluções urbanísticas no Largo 5 de Outubro, em Vila 

Nogueira de Azeitão, melhorou as condições urbanas.

O largo ganhou um conjunto de valências mais con-

temporâneas, inauguradas a 23 de setembro, as quais 

acrescentam qualidade de vida e facilitam o usufruto 

pela população. 

A intervenção desenvolveu-se em duas fases, a primei-

ra das quais com a renovação das redes de distribuição 

de água e de drenagem de águas residuais domésticas 

e pluviais nas ruas da Nogueira e António Porto Soares 

Franco, seguindo depois para o Largo 5 de Outubro.

Depois de concluídos os trabalhos ao nível das infraes-

truturas subterrâneas, a Câmara Municipal de Setúbal, 

em parceria com a Junta de Freguesia de Azeitão, avan-

çou com a segunda fase de obras, orçada em cerca de 

90 mil euros, com a criação de espaços ajardinados, zona 

de estadia com bancos e bolsas de estacionamento.

largo moderno

Novas valências lúdicas, pedagógicas e recreativas estão 

disponíveis no Azeitão Bacalhôa Parque, em Vila Nogueira, 

em mais quatro hectares dedicados ao lazer e com equi-

pamentos direcionados, sobretudo, à comunidade juvenil.

Um skate parque, um court de street basket e um slide, 

inaugurados a 23 de setembro, são alguns dos equipa-

mentos do Azeitão Bacalhôa Parque II, designação da nova 

área de lazer, que dá continuidade ao recinto já existente e 

incluiu uma bacia de retenção de águas para reforço das 

lazer redobrado
condições de segurança em caso de ocorrência de preci-

pitação extrema.

Percursos pedonais, zonas de estada, áreas ajardinadas 

com arbustos e árvores, incluindo oliveiras ancestrais, inte-

gram o cenário do ampliado parque azeitonense.

O equipamento possui ainda um parque de merendas, 

parqueamentos para bicicletas, equipamentos geriátricos, 

mobiliário urbano e iluminação com tecnologia LED, ener-

geticamente mais eficiente.
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Um conjunto de operações de repavimentação em vá-

rios arruamentos da freguesia de Azeitão melhorou a 

qualidade de vida da população, que beneficia de reno-

vadas condições da circulação rodoviária.

As intervenções contemplaram as ruas José Augusto 

Coelho e de São Gonçalo, com mais de 610 metros li-

neares de rede viária a receberem um novo pavimen-

to. Já na Rua Sociedade Musical de Brejo Clérigo a re-

pavimentação foi executada em cerca de 500 metros 

de piso rodoviário e na Rua Eng.º António Porto Soares 

Franco foi requalificado um troço com 85 metros.

As condições de segurança rodoviária também são me-

lhoradas na Rua do Roseiral, em Azeitão, com dois tro-

ços com uma extensão total de 1310 metros a recebe-

rem um novo tapete betuminoso.

tapetes novos

A Rua Miguel Bombarda, em Vendas de Azeitão, foi em-

belezada com a instalação de várias decorações arte-

sanais concebidas por moradores, com o apoio da junta 

de freguesia. 

O amor e os afetos inspiram cerca de vinte peças deco-

rativas criadas por mais de uma dezena de moradores 

de Vendas de Azeitão, como artigos em tricot a abraçar 

troncos de árvores, bonecas de pano em baloiços, qua-

dros e motivos florais, a par de mensagens e versos que 

partilham sentimentos.

A ação surgiu por iniciativa dos moradores, que se propu-

seram a dinamizar o projeto, o qual resulta, em parte, do 

afastamento social motivado pela pandemia de covid-19. 

decorações 
de afetos
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A abertura de dois sentidos de trânsito e a criação de uma 

rotunda são novas soluções que reforçam a mobilidade na 

Rua dos Arcos, na zona do Montalvão, no âmbito de uma 

operação urbanística de larga escala, a decorrer

A obra, promovida pela Câmara Municipal de Setúbal, num 

investimento de perto de meio milhão de euros, inclui o 

alargamento de um troço com cerca de cem metros line-

ares compreendido entre a Ribeira da Figueira e a Quinta 

da Pontinha, o que permite a abertura dos dois sentidos de 

circulação na Rua dos Arcos no acesso entre a Baixa e a 

movimentada Avenida da Europa

A operação contempla ainda a criação de uma rotunda, na 

zona de confluência com as ruas Oliveira Martins e Jorge 

de Sousa, para garantir a fluidez de trânsito, ciclovias, no-

vos passeios e uma bolsa de estacionamento automóvel.

A execução da obra de requalificação urbana, com conclu-

são prevista para junho de 2022, iniciou-se no subsolo, com 

a modernização das redes de saneamento, drenagem e 

abastecimento de água.

A construção de uma rotunda na Avenida dos Ciprestes, 

na interseção formada pela Azinhaga de São Joaquim 

com a Rua das Galroas, enquadra-se no conjunto de re-

qualificações que a Câmara Municipal de Setúbal tem 

realizado para melhorar o espaço público e a rede viária 

e aumentar a segurança.

O novo nó giratório permite uma circulação mais fluída, 

diminuindo as filas de trânsito, principalmente em horas 

de ponta, garantindo mais condições de acessibilidade e 

segurança rodoviária.

A intervenção incluiu a construção de passeios mais am-

plos e seguros, a colocação de sinalização vertical e ho-

rizontal e a renovação das redes de drenagem de águas 

pluviais. 

ligação qualificada

circulação giratória
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A Avenida D. João II proporciona mais condições de se-

gurança e fluidez na sequência de uma operação urba-

nística executada pela Câmara Municipal.

A intervenção incluiu a aplicação de um novo tapete de 

betão betuminoso numa extensão aproximada de 470 

metros e a remarcação da sinalização horizontal, que se 

encontrava pouco visível.

A operação enquadra-se no conjunto de requalificações 

que a autarquia tem vindo a realizar para melhoria da 

qualidade do espaço público, eliminação de obstáculos 

à circulação pedonal e aumento da segurança rodoviá-

ria.

Um conjunto de arruamentos na zona das Pontes usufrui 

de renovadas condições de segurança rodoviária e de 

melhor qualidade na circulação para os automobilistas, 

na sequência de obras realizadas pela Câmara Municipal 

em parceria com a Junta de Freguesia de Gâmbia-Pon-

tes-Alto da Guerra. 

A operação, realizada no início do ano, materializa um 

investimento da ordem dos 30 mil euros na repavimen-

tação da totalidade das ruas dos Resistentes e da Junta, 

assim como um troço da Rua 1.º de Agosto. 

avenida renovada

ruas asfaltadas
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A Rua Carmelindo Elias, na freguesia do Sado, foi um dos 

arruamentos incluídos no conjunto de intervenções de 

reforço da qualidade de vida urbana.

A intervenção, que proporciona mais condições de se-

gurança aos automobilistas, contemplou a aplicação de 

um novo tapete betuminoso numa extensão aproximada 

de 320 metros, o que corresponde a uma área de 2050 

metros quadrados, sendo necessária a colocação de 

300 toneladas de massas asfálticas.

obra desejada

A requalificação da rede de drenagem de águas pluviais 

na Avenida Jaime Cortesão, realizada no verão, permi-

tiu otimizar a capacidade de recolha e eliminar ruídos 

aquando da passagem de veículos.

Esta ação consistiu na substituição integral dos órgãos 

de recolha transversais ao longo da avenida por novos e 

mais eficientes, para aumento da capacidade de recolha 

pluvial, diminuindo a afluência superficial de águas ao 

Túnel do Quebedo, e eliminação do ruído de passagem 

de veículos.

conforto rodoviário

O Viaduto das Fontainhas tem imagem renovada e ofe-

rece mais condições de segurança aos automobilistas, 

após obras de beneficiação realizadas em fevereiro e 

março.

Além da reparação das juntas de dilatação, a operação 

contemplou a fresagem do pavimento betuminoso exis-

tente e a respetiva repavimentação, concretamente na 

substituição e correção da camada de desgaste.

passagem segura
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Os cemitérios municipais beneficiam de imagem reno-

vada e melhores condições no âmbito de um conjunto 

de melhoramentos que incluíram a ampliação dos equi-

pamentos, pinturas e ações de limpeza.

Uma das principais intervenções requalificou o Cemité-

rio de Nossa Senhora da Piedade, com manutenção das 

coberturas, pinturas gerais e recuperação de calçadas.

A ampliação do Cemitério da Paz foi outra intervenção, 

num investimento municipal de cerca de 250 mil euros 

que permite a instalação de mais 800 ossários.

A beneficiação dos cemitérios, executada por fases, já 

tinha incluído, em 2020, a construção de uma centena 

de ossários no cemitério de Vila Nogueira de Azeitão e 

de 48 no de Vendas de Azeitão.

mais dignidade

obras
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As últimas coberturas de fibrocimento de 
escolas do concelho sob gestão da autar-
quia foram retiradas em 2021 para maior 

segurança e conforto de alunos, professores e 
pessoal não docente. Com a construção da bi-
blioteca da EB do Montalvão-Laranjeiras todas 
as escolas básicas do concelho passam a in-
tegrar a Rede de Bibliotecas Escolares. Outro 
investimento realizado foi a beneficiação da EB 
de São Gabriel. Setúbal continua a assumir-se 
como cidade educadora e envolve toda a co-
munidade educativa nesse princípio, com a or-
ganização de atividades que contribuem para a 
discussão sobre o rumo a seguir
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Um conjunto de investimentos realizados pela Câmara 

Municipal de Setúbal em 2021 melhorou as condições 

do parque escolar do concelho, de que se destaca a 

conclusão da substituição de coberturas dos estabele-

cimentos, com a remoção do fibrocimento.

Esta operação assegura mais qualidade para alunos, 

professores e pessoal não docente. 

O município avançou com intervenções em três escolas 

do concelho para retirada de coberturas com fibroci-

mento, que contém amianto.

As obras, com apoio de fundos comunitários, represen-

taram um investimento superior a 136 mil euros. Nesta 

ação estiveram incluídas as escolas básicas n.º 2 de 

Santa Maria e n.º 12 das Amoreiras e o jardim de infância 

da EB das Manteigadas.

O ano ficou também marcado pela abertura de uma bi-

blioteca na EB do Montalvão-Laranjeiras, instalada num 

escolas beneficiadas
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monobloco, com ar condicionado, e portas de ligação 

direta ao edifício escolar por rampas que permitem o 

acesso a pessoas com mobilidade reduzida, protegidas 

por telheiros.

Com esta intervenção, no valor de cerca de 200 mil eu-

ros, todas as escolas básicas do concelho passaram a 

integrar a Rede de Bibliotecas Escolares.

Outro dos investimentos levados a cabo pelo município 

ao nível das infraestruturas escolares foi a beneficiação 

da EB de São Gabriel.

A intervenção, num investimento global de perto de 27 

mil euros, incluiu a substituição dos estores por materiais 

mais modernos e com características térmicas de valor 

acrescido e tratamento e impermeabilização de todas 

as paredes exteriores da infraestrutura escolar, com a 

reparação de pequenas fissuras e nova pintura.

129
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O município promoveu, entre outubro e dezembro, 

mais uma edição do programa Receção à Comunidade 

Educativa.

Um dos pontos altos foi a tradicional cerimónia de aco-

lhimento, que decorreu nos claustros do Convento de 

Jesus, onde o presidente da autarquia, André Martins, 

assumiu o compromisso de prosseguir a estratégia de 

melhoria das condições do ensino no concelho e divul-

gou o plano de atividades municipais na área da edu-

cação.

A jornada de convívio, com a participação de docentes e  

pessoal não docente, foi enriquecida com apontamen-

tos musicais pela Capricho Dixie Band, um beberete e 

oferta de publicações aos convidados.

novos desafios

A construção de um projeto educativo para a cidade 

foi um dos tópicos da VII Conferência Anual de Edu-

cação de Setúbal, realizada a 14 de julho, no Cinema 

Charlot – Auditório Municipal.

Dezenas de especialistas, incluindo a secretária-geral 

da Associação Internacional das Cidades Educadoras, a 

espanhola Marina Canals, partilharam experiências que 

podem fazer a diferença por um sistema de ensino me-

lhor, tanto no concelho sadino, como no panorama geral 

do setor da educação no país.

O investimento promovido pela autarquia em equipa-

mentos culturais, desportivos, escolares, sociais e de la-

zer esteve também em análise.

visão pedagógica
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De olhos postos no desenvolvimento do ensino profis-

sional, a Câmara Municipal de Setúbal e sete entidades 

assinaram, em maio, um acordo de cooperação para a 

renovação da oferta do curso de Técnico de Desposto 

com componente náutica, o qual está a ser lecionado na 

Escola Secundária Sebastião da Gama.

A medida é dinamizada no âmbito do Programa Ser-Pro, 

que promove a colaboração entre escolas, centros de 

formação, empresas e clubes desportivos com vista ao 

desenvolvimento de ofertas de ensino profissional ade-

quadas aos jovens.

A autarquia convidou a comunidade a celebrar “Setúbal, 

Cidade Educadora” num ciclo de debates. O mote foi 

“Transformar o Território com as Pessoas”.

No primeiro encontro, em abril, as investigadoras Cristi-

na Roldão, Ana Alcântara e Manuela Correia e a técnica 

municipal Cátia Oliveira analisaram a importância de uma 

cidade educadora na promoção da cidadania e liberdade.

Já em junho, a ativista Carolina Saramago, a professora 

Ana Ponte, a técnica municipal Cristina Coelho e Orlando 

Paraíba, da ENA, falaram sobre o papel do ambiente e 

da sustentabilidade na promoção de um concelho pe-

dagogo.

“Setúbal, Cidade Educadora” promoveu ainda uma sé-

rie de atividades, que incluíram oficinas de antropologia 

pública em escolas do concelho, com o tema “Ocupar o 

Mapa e a Cidade”, e um teatro-debate sobre a identida-

de de género e diversidade em contexto escolar.

ensino no mapa

curso especial
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Centenas de pessoas da comunidade educativa parti-

ciparam a 30 de novembro numa marcha lenta, pelas 

principais ruas da Baixa, em comemoração do Dia Inter-

nacional das Cidades Educadoras.

Os participantes, empunhando bandeiras alusivas à efe-

méride, entoaram o tema das comemorações, “Ninguém 

fica para trás!”.

A ação terminou com o hastear da bandeira das Cidades 

Educadoras, a apresentação do hino e a leitura pública 

do Manifesto dos Autarcas da Associação Internacional 

das Cidades Educadoras defronte dos Paços do Concelho, 

onde a vice-presidente da autarquia, Carla Guerreiro, re-

lembrou o papel da educação na correção das desigual-

dades e como fator de bem-estar coletivo.

O Programa Municipal de Educação pela Arte e pelas Ciên-

cias Experimentais está em desenvolvimento em Setúbal 

num contributo para a melhoria do sucesso escolar ao nível 

do português, da matemática e das ciências.

Para atingir o objetivo, o Programa, que resulta de uma can-

didatura do município ao Portugal 2020, tem apoiado mi-

lhares de alunos do concelho com atividades nas áreas da 

educação pela arte e das ciências experimentais, em con-

texto de sala de aula e com o envolvimento de docentes.

No ano letivo de 2020-2021, as ações, dinamizadas pela 

Casa da Avenida, pela Academia de Dança Contemporânea 

de Setúbal e pela Ciência Viva – Pavilhão do Conhecimento, 

alcançaram perto de três mil crianças e jovens do pré-esco-

lar e do ensino básico.

bandeira educadora

símbolo de sucesso
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A apresentação de trotinetas elétricas e de um livro so-

bre alterações climáticas, a par de atividades culturais e 

lúdico-pedagógicas, marcaram, a 5 de junho, no Jardim 

do Bonfim, o regresso do “Há Festa no Parque” para assi-

nalar os dias mundiais da Criança e do Ambiente e o final 

do ano letivo concelhio.

Após um ano de ausência devido à pandemia, o even-

to organizado pelo município regressou num formato 

adaptado à contingência sanitária, com os eventos por 

reserva e lugares marcados e com controlo no acesso e 

na circulação para garantia de distanciamento entre os 

participantes.

geração verde
Exposições, workshops, apontamentos musicais e céni-

cos e iniciativas para promoção ambiental proporciona-

ram momentos de alegria para toda a família.

Destaque para o lançamento do “Roteiro das Alterações 

Climáticas”, que culmina um projeto municipal iniciado 

em 2019 sobre comunicação em cenários de risco asso-

ciados à problemática.

A apresentação de um novo serviço de mobilidade sus-

tentável, com a disponibilização de centenas de trotine-

tas elétricas, as quais reforçam as opções de micromo-

bilidade em contexto urbano, foi outro dos pontos altos 

da iniciativa.

educacao



135134



economia

135134

As condições promovidas pelo município, 
os recursos naturais e a capacidade ins-
talada estão a dar em frutos em Setú-

bal em matéria de investimento qualificador e 
gerador de futuros negócios, com criação de 
emprego, valor económico e desenvolvimen-
to local. Dois recentes investimentos, da Arolla 
e da LazerPerformance, são exemplos dessa 
estratégia. Enquanto isto, o município determi-
nou o regresso dos sistemas de abastecimen-
to de água e de saneamento à gestão pública 
municipal e consequente reativação dos Ser-
viços Municipalizados de Setúbal, para servir 
melhor a população
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O Mercado do Livramento, eleito pela revista USA Today 

como um dos mercados de peixe mais famosos de todo 

o mundo, completou 145 anos de existência em 2021.

Para comemorar o aniversário, a 31 de julho, da praça, 

numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Se-

túbal, os operadores do mercado vestiram-se com batas 

especialmente concebidas para esta data.

Já os visitantes foram surpreendidos com a oferta de um 

saco de compras reutilizável e de um folheto informati-

vo, criado especialmente para a comemoração, que faz 

um resumo dos 145 anos de história do mercado e infor-

ma sobre os serviços disponibilizados atualmente.

Destaque, ainda, para o embelezamento do tradicional 

espaço comercial com imagens de grande dimensão 

que fazem uma ponte histórica entre o passado e o pre-

sente do equipamento.

O primeiro edifício do Mercado do Livramento, inaugu-

rado a 31 de julho de 1876, situava-se noutro local, próxi-

mo. Foi substituído por outra construção, para responder 

às necessidades de uma cidade em franco desenvolvi-

mento, inaugurada a 10 de julho de 1930, a tempo da 

Grande Exposição Regional do Distrito de Setúbal. 

Este edifício, que apresenta o traçado atual, foi alvo, en-

tre 2010 e 2011, de profundas obras de requalificação, 

num investimento superior a três milhões de euros, com 

financiamento europeu.

Além dos produtos, outro dos atrativos da praça setuba-

lense, a qual conta com cerca de três centenas de ope-

radores, é um conjunto de painéis azulejares da primeira 

metade do século XX, com mais de cinco mil peças.

mercado com história
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O retrato atual e pormenorizado da economia e do teci-

do empresarial do concelho é desvendado numa publi-

cação lançada pela Câmara Municipal de Setúbal no dia 

29 de julho. 

“Setúbal, uma baía aberta ao mundo – Retrato da econo-

mia no concelho” partilha uma análise profunda e deta-

lhada da evolução económica e o importante contributo 

que as empresas a funcionar no concelho sadino têm 

dado para o desenvolvimento da economia nacional, 

bem como para a própria internacionalização do mer-

cado português.

A publicação dispõe, ainda, de um capítulo de enqua-

dramento dedicado à história económica de Setúbal.

evolução do setor

O tecido empresarial do concelho teve a oportunidade 

de participar, ao longo do ano, num conjunto de ações 

de formação sobre diversas temáticas na área da ges-

tão, de participação gratuita, no âmbito de uma parce-

ria entre a Câmara Municipal de Setúbal e o Instituto do 

Emprego e Formação Profissional.

As formações, com a duração de 25 horas cada, em regi-

me de e-learning, incidiram em áreas como “Ambiente, 

Higiene e Saúde no Trabalho”, “Atendimento Presencial 

de Vendas”, “Liderança e Gestão de Equipa”, “Gestão de 

Tempo e Organização de Trabalho”, “Contabilidade e In-

formação Financeira” e “Noções de Gestão de Recursos 

Humanos”.

formação empresarial
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A LaserPerformance, de produção de embarcações à 

vela, escolheu Setúbal para instalação da sua unidade 

fabril, encontrando-se atualmente em instalações pro-

visórias no Parque Sapec Bay a aguardar o desenvolvi-

mento de uma infraestrutura de raiz, com 12 hectares.

Este futuro LaserPerformance Campus incorporará 

instalações industriais e logísticas, serviços e equipa-

mentos complementares, laboratórios e áreas técnicas 

e escritórios, além de um conjunto de espaços sociais 

abertos à comunidade.

A Câmara Municipal de Setúbal acredita que este proje-

to atrairá ao concelho outros negócios ligados à indústria 

naval e ao desporto náutico e, a médio prazo, outros gran-

des investimentos, constituindo-se como um importante 

fator de desenvolvimento local da economia do mar, so-

bretudo nas indústrias de construção e reparação naval 

de pequena e média dimensões.

A Arolla, empresa dedicada ao fabrico sustentável de 

elementos em madeira para aplicações de construção, 

investiu 11 milhões de euros numa nova unidade indus-

trial em Setúbal, que cria 25 postos de trabalho.

Na cerimónia de inauguração das instalações da Arolla, 

a 30 de novembro, foi destacado que a instalação desta 

empresa no Parque Mojidad, em Praias do Sado, tem em 

conta que o concelho dispõe de grande capacidade de 

atração em matéria de investimentos, com a oferta de 

mão de obra especializada e qualificada, um conjunto 

de redes logísticas de excelência e a proximidade ao 

principal aeroporto do país. 

mar de negócios

atração industrial
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As fundações para a implantação da Cidade do Conhe-

cimento, projeto do The Pitroda Group LLC desenvolvido 

em estreita parceria com o município para uma área de 

180 hectares no Vale da Rosa, estão lançadas com a defi-

nição do plano estratégico. 

O documento cimenta as bases para estabelecer as con-

dições técnico-financeiras para avançar para a elabora-

ção do plano de pormenor e a consequente execução do 

futuro local onde pessoas e empresas vão viver, trabalhar, 

cooperar e inovar em conjunto.

Neste contexto, o plano estabelece uma visão para o fu-

turo empreendimento, nomeadamente no que diz res-

peito aos pilares económicos integrados na economia do 

conhecimento e à programação urbanística e funcional, 

apresentando diretrizes de desenvolvimento urbano.

visão de futuro
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Os sistemas de abastecimento de água e saneamento 

estão de regresso à gestão pública municipal, depois de 

mais de duas décadas em regime de concessão à Águas 

do Sado, decisão que motiva a reativação dos Serviços 

Municipalizados de Setúbal.

Com o aproximar do final do contrato de concessão, a 17 

de dezembro de 2022, o município efetuou uma análise 

às alternativas de exploração futura do serviço de abaste-

cimento de água e saneamento para avaliar a opção que 

melhor assegura a prossecução do interesse público.

De acordo com um estudo preparado por uma consulto-

ra externa, no qual foram apresentados vários cenários, a 

gestão municipal representa, de um ponto de vista finan-

ceiro, um valor acrescentado superior para o município e 

melhores condições tarifárias para os utilizadores do sis-

tema.

Em média, a gestão direta tende a verificar valores de tarifa 

mais reduzidos para os utilizadores em comparação com 

os restantes modelos, ao qual acresce a vantagem de per-

mitir uma mais rápida inclusão de novos tarifários e pres-

tações a pagar.

No caso de gestão de delegação em parceria com o Esta-

do, materializada com a celebração de um contrato entre 

o Estado e o município, através de empresa do setor em-

presarial estatal, o estudo refere não existir qualquer vanta-

gem na escolha do modelo. 

Num terceiro cenário, em que foi avaliada a prorrogação 

da atual concessão por cinco anos, é reforçado que, em 

virtude das múltiplas vicissitudes que rodearam a execu-

ção do atual contrato de concessão, se afigura indesejável 

a opção pela renovação de solução similar.

O regresso dos sistemas de abastecimento de água e de 

saneamento à gestão pública municipal motiva a reativa-

ção os Serviços Municipalizados de Setúbal estrutura or-

ganizativa e autónoma de administração e gestão dos sis-

temas de captação, transporte e distribuição domiciliária e 

saneamento.

A retoma destes sistemas à esfera camarária, por proposta 

da CDU, aprovada a 24 de novembro, permite, por um lado, 

evitar consequências potencialmente negativas, como 

a dispersão, pelos vários serviços municipais e eventuais 

prejuízos para a qualidade da prestação do serviço público.

água e saneamento com gestão pública

141
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Setúbal homenageou os marítimos com a Semana do 

Mar e do Pescador, entre 30 de maio e 7 de junho, que, 

nomeadamente, incluiu um encontro com ostricultores.

O programa, organizado pelo município com parcerias, 

no âmbito do projeto Setúbal Terra de Peixe, contem-

plou, no Dia Nacional do Pescador, 31 de maio, a tradi-

cional cerimónia de deposição de flores no Memorial 

aos Pescadores Setubalenses Desaparecidos, no Cemi-

tério de Nossa Senhora da Piedade.

A autarquia editou, igualmente, o livro “Setúbal, Terra de 

Pescadores”, com texto de Patrícia Borges e imagem de 

Nicola Lemonnier, que inspirou uma exposição deste fo-

tógrafo na Casa da Baía.

Um projeto pioneiro dinamizado numa parceria entre a 

Câmara Municipal de Setúbal e a Associação Bairro Cool 

envolve moradores, agentes económicos e instituições 

valorização do espaço público do Troino Nascente.

Para a concretização do projeto, a autarquia celebrou 

um acordo de cooperação com a Associação Bairro 

Cool, para a promoção de ações dinamizadoras do terri-

tório, de que são exemplos o “Troino ao Léu” e as “Happy 

Fridays no Troino”. 

“Troino ao Léu” é um evento inovador que leva a ativida-

de comercial para o ar livre e preenche as ruas do bairro 

emblemático setubalense com gastronomia, música e 

outras iniciativas culturais e lúdicas, como pinturas fa-

ciais para as crianças. 

Já as “Happy Fridays no Troino” incluem happy hours às 

sextas-feiras, entre as 17h00 e as 21h00, em vários es-

tabelecimentos comerciais, como cafés, restaurantes e 

cabeleireiros. Nas últimas sextas-feiras de cada mês, há 

também animação musical pelas ruas.

bairro dinâmico

homenagem ao mar
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A Câmara Municipal de Setúbal decidiu atribuir, a partir 

de 1 de janeiro de 2022, um total de 5 milhões, 960 mil 

e 105 euros às cinco juntas de freguesia para reforço da 

estratégia de delegação de competências, o que cor-

responde a um aumento de perto de um milhão de eu-

ros em comparação com 2021.

Os autos de transferências, assinados a 14 de julho com 

as juntas de freguesia, destinam-se a assegurar que as 

cinco juntas de freguesia reúnem os meios necessários 

para assumir a gestão e manutenção de feiras, merca-

dos e espaços verdes e a limpeza de vias e espaços pú-

blicos.

Entre as responsabilidades transferidas estão, igualmen-

te, a realização de pequenas reparações nos estabeleci-

mentos de educação pré-escolar e de 1.º ciclo do ensino 

básico e a manutenção dos espaços envolventes. 

São ainda de destacar protocolos de colaboração para 

financiar outras intervenções, no valor de perto de 900 

mil euros, na sequência de prorrogação aprovada em 

dezembro, o que perfaz um montante total de 6 milhões 

845 mil e 703 euros a transferir para as juntas de fregue-

sia em 2022.

Esta política de delegação de competências da Câmara 

Municipal de Setúbal nas juntas de freguesia, desenvol-

vida ao longo dos anos, é considerada uma peça funda-

mental na resolução de inúmeros problemas, num con-

tributo essencial para a melhoria da qualidade de vida 

dos munícipes.

A maior proximidade das juntas de freguesia aos cida-

dãos e a agilização de procedimentos daí resultante 

traduzem-se, segundo o município, em mais eficácia e 

maior celeridade na execução de muitas intervenções.

freguesias parceiras
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saúde
A Unidade de Saúde Familiar de Azeitão 

começou a ser construída. O equipa-
mento terá duas unidades, cada com ca-

pacidade para atender 11.400 utentes, e uma 
Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados. 
Mais uma vez, a autarquia substitui-se ao Es-
tado central e garantiu o arranque da obra, de 
mais dois milhões de euros. Em 2021, e ape-
sar da pandemia, promoveu, com o Fórum de 
Saúde, um debate alargado sobre diversas te-
máticas. E fundou o Fórum Intermunicipal da 
Saúde, movimento criado para exigir respostas 
para os problemas na área da saúde, a que se 
associaram Palmela e Sesimbra
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território saudável
As necessidades identificadas para a construção de um 

território saudável e as estratégias a adotar, com base 

num trabalho de parceria liderado pela Câmara Muni-

cipal de Setúbal, foram discutidas no Fórum de Saúde 

“Setúbal a pensar em Si”, realizado no dia 8 de abril, em 

formato digital.

O evento, que procurou também celebrar o Dia Mundial 

da Saúde, teve a intenção de criar um espaço de refle-

xão e partilha de conhecimento nesta área da sociedade 

e contou com os contributos de especialistas de vários 

quadrantes.

Nesta primeira edição, foi igualmente apresentado o 

trabalho desenvolvido pela autarquia nos últimos anos, 

descrito no documento estratégico “Setúbal a Pensar 

em Si – Diagnóstico e Soluções em Saúde”, que inclui 

como peças centrais o Perfil de Saúde, a parte de diag-

nóstico, assente em indicadores, e o Plano de Desenvol-

vimento em Saúde do Município de Setúbal.

A preparação desta ação inédita envolveu seis encon-

tros prévios para identificar necessidades e apontar so-

luções, realizados em fevereiro e em março, em formato 

digital e abertos à população, dedicados a diferentes 

problemáticas da área da saúde.
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O Fórum Intermunicipal da Saúde, reunido pela primeira 

vez a 16 de dezembro, é um movimento criado por ini-

ciativa do presidente da Câmara Municipal de Setúbal 

para exigir respostas para os problemas na área da saú-

de, a que se associaram Palmela e Sesimbra.

Na primeira reunião, que contou com a participação dos 

presidentes das três câmaras municipais, foi aprovado 

um documento em que se apela ao reforço da capa-

cidade assistencial do Centro Hospitalar de Setúbal e à 

participação da população numa vigília agendada para 

18 de janeiro de 2022.

A reclassificação do Hospital de São Bernardo, bem 

como o reforço da contratação de médicos de família, 

enfermeiros e outros profissionais para os cuidados de 

saúde primários e o avanço das obras de alargamento 

do Hospital de São Bernardo são reivindicações do Fó-

rum Intermunicipal da Saúde.

em defesa do setor

147
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A qualidade da prestação de cuidados de saúde primá-

rios em Azeitão é reforçada com a construção de uma 

Unidade de Saúde Familiar numa empreitada conduzida 

pela Câmara Municipal de Setúbal em parceria com o 

Estado.

A intervenção consiste na criação de um equipamento 

com dois pisos, sendo o térreo ocupado por duas alas 

individuais, para atendimento, e um pátio, enquanto o 

superior se destina a serviços e zonas técnicas.

A infraestrutura, edificada na Rua José Silva Xavier, em 

Vila Nogueira, em parcela de terreno do domínio público 

camarário, terá duas unidades, cada uma com capacida-

de para atender 11.400 utentes, e uma URAP – Unidade 

de Recursos Assistenciais Partilhados. 

Apesar de a construção de centros de saúde ser uma 

responsabilidade do poder central, o município de Setú-

bal garantiu o arranque desta obra, orçada em mais de 

dois milhões de euros com financiamento comunitário 

de 50 por cento assegurado através do FEDER – Fun-

do Europeu de Desenvolvimento Regional, resultado de 

candidatura apresentada ao POR Lisboa 2020. O valor 

remanescente está a cargo da Administração Regional 

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

reforço em azeitão
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Uma campanha da Liga Portuguesa Contra o Cancro, rea-

lizada em fevereiro, convidou instituições nacionais a cons-

ciencializarem as populações a mudar comportamentos 

para prevenir as doenças oncológicas.

As entidades que se inscreveram na campanha, promo-

vida no âmbito do Dia Mundial da Luta Contra o Cancro, 

assinalado no dia 4, receberam materiais ajustáveis às ne-

cessidades das iniciativas a promover.

A Liga convidou ainda a sociedade a participar nos “21 de-

safios para a mudança”, para encorajar as pessoas a reali-

zarem, ao longo de três semanas, pequenas mas significa-

tivas ações de prevenção.

Setúbal associou-se ao movimento de prevenção do can-

cro da mama Outubro Rosa 2021, que contemplou um 

conjunto de iniciativas ao longo do mês, com o objetivo de 

sensibilizar a população para a importância do diagnóstico 

precoce desta doença oncológica.

A Câmara Municipal apoiou o Grupo de Apoio de Setúbal 

da Liga Portuguesa Contra o Cancro na dinamização de 

ações de sensibilização, como um concurso e degustação 

de sopas, realizado no dia 30, na Casa da Baía.

Para assinalar o mês da prevenção do cancro da mama, a 

Rotunda dos Peixes recebeu uma iluminação decorativa a 

rosa.

advertência original

rumo à prevenção
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Mais de 2500 pessoas com mais de 65 anos foram vacina-

das gratuitamente contra a gripe em perto de três dezenas 

de farmácias do concelho, no âmbito de um protocolo en-

tre a Câmara Municipal de Setúbal e a Associação Dignitu-

de para a campanha de 2020-2021.

O programa “Vacinação SNS Local” resultou de um acordo 

entre o Ministério da Saúde e a Associação Nacional das 

Farmácias que estabelece o envolvimento dos municípios 

com o pagamento de uma parte dos custos de administra-

ção das vacinas. O remanescente é assegurado pelo Fun-

do de Emergência COVID-19 da Associação Dignitude, no 

âmbito da resposta “Emergência abem: COVID-19”.

combate à gripe
Deste modo, o município de Setúbal celebrou um protoco-

lo com a associação, que garantiu a vacinação gratuita nas 

29 farmácias aderentes a dois milhares e meio de utentes 

do Serviço Nacional de Saúde com 65 anos ou mais, evi-

tando congestionamentos desnecessários nos centros de 

saúde.

No final do ano, houve ainda um reforço assinalável, com 

a prestação deste tipo de serviço no Centro de Vacinação 

de Setúbal Covid-19, instalado com o apoio da autarquia.
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O médico internista e infeciologista José Poças apresen-

tou, a 19 de novembro, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, a sua mais recente obra, designada de “Re-

flexões em tempos de pandemia – Histórias de vida, de 

prazer, de sofrimento e de morte”.

José Poças relata, em discurso direto, vivências pesso-

ais e aspetos técnico-científicos sobre a prática médica 

e a relação médico-doente durante a crise sanitária de 

covid-19.

Num conjunto de reflexões, o clínico aborda temáticas 

com as quais se deparou durante os tempos mais con-

turbados da pandemia no Centro Hospitalar de Setúbal 

e descreve a forma como o Serviço Nacional de Saúde 

lidou com a crise sanitária.

A Rotunda dos Golfinhos, localizada numa das principais 

entradas de Setúbal, foi iluminada de vermelho, no dia 

29 de setembro, no âmbito das comemorações do Dia 

Mundial do Coração.

A iniciativa foi assinalada simbolicamente com um mo-

mento institucional, junto da rotunda formada pelas in-

terseções rodoviárias das avenidas Antero de Quental, 

Álvaro Cunhal e Pedro Álvares Cabral.

Ao longo do dia, realizaram-se ações informativas, con-

cretamente a divulgação de materiais nas redes sociais 

do município.

coração saudável

pandemia em reflexão
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O município pôs dezassete jovens de dife-
rentes áreas a refletir sobre esta década, 
no âmbito da Agenda 2030 para o De-

senvolvimento Sustentável da ONU. E pôs ou-
tros quarenta a fotografar o concelho à procura 
do espírito do tempo. Centena e meia estiveram 
em formações com futuro. Esta é a forma de o 
município envolver os cidadãos, neste caso os 
jovens, no processo de fazer mais cidade. Com 
o contributo de todos, o território encontra as 
respostas adequadas às necessidades de cada 
grupo da sociedade e avança no crescimento 
coletivo
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Pobreza, fome, desigualdade, saúde, educação, trabalho 

e igualdade de género. Economia, indústria, inovação, 

energia e água potável. Clima, paz, justiça e vida animal.

De tudo isto falaram os jovens do concelho convidados 

a participar na campanha “Rumo a 2030: Vozes pela Mu-

dança”, financiada pelo Camões – Instituto da Coopera-

ção e da Língua.

Dezassete raparigas e rapazes, pertencentes a diferen-

tes áreas da sociedade, desde música, teatro, dança e 

artes plásticas ao jornalismo, história e fotografia, deram 

voz, em vídeo, aos 17 Objetivos para o Desenvolvimento 

Sustentável definidos na Agenda 2030 para o Desenvol-

vimento Sustentável da Organização das Nações Uni-

das.

As intervenções-vídeo dos jovens, gravadas na Casa do 

Largo – Pousada da Juventude, foram partilhadas em 

redes sociais do município nos meses de março e abril.

Esta iniciativa foi organizada pela Câmara Municipal de 

Setúbal em parceria com o Instituto Marquês de Valle 

Flôr e a Rede Intermunicipal de Cooperação para o De-

senvolvimento.

vozes com visão
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O espírito do tempo desafiou, em junho, diferentes olha-

res criativos para a captação das melhores imagens na 

16.ª Meia Maratona Fotográfica de Setúbal.

O primeiro prémio foi atribuído a Ana Alberto pelo con-

junto de imagens a preto e branco sobre “o sabor do 

passado”, “essa palavra saudade”, “tato versus touch”, 

“diversidade cultural”, “convivência de gerações”, “cul-

tura em papel”, “arquitetura com história” e “a era dos 

smartphones”.

José Silva e Inês Murta ficaram no segundo e terceiro 

lugares desta edição, que contou com a participação 

de quarenta fotógrafos, com idades entre os 12 e os 64 

anos.

Perto de uma centena e meia de pessoas entre os 18 e 

os 35 anos participaram, ao longo do ano, em formações 

gratuitas nas áreas da poupança, nutrição, expressão 

plástica, massagem ayurvédica, marketing, inglês e lín-

gua gestual portuguesa.

As ações, proporcionadas numa parceria entre a Câmara 

Municipal e o Instituto do Emprego e Formação Profissio-

nal, pretenderam dotar os participantes de ferramentas 

e competências que sejam uma mais-valia para o futuro.

Todos os cursos tiveram a duração de 50 horas, com uma 

componente teórica, à distância, e outra presencial, e ga-

rantiram aos formandos subsídio de alimentação e certi-

ficação.

olhar com tempo

mais-valia de futuro
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Como agir perante os problemas do dia a dia? Quais os 

mecanismos para lidar com a ansiedade ou a angús-

tia? A psicóloga clínica Beatriz Franco responde a estas 

e mais questões em “Bicho de 7 Cabeças – Conversas 

Simples sobre Saúde Mental”.

Este projeto, realizado em formato online, numa orga-

nização do município, consiste num círculo de partilha 

e entreajuda, com o objetivo de promover uma aborda-

gem leve e descomplicada sobre a saúde mental.

Em 2021, centena e meia de jovens, entre os 14 e os 30 

anos, participaram nas 21 sessões realizadas.

As consequências psicológicas do isolamento social 

imposto pela pandemia em crianças e jovens e a im-

portância dos municípios no combate às desigualda-

des sociais. Foram vários os temas em análise numa 

sessão online, realizada em março no âmbito de um 

ciclo de debates sobre saúde mental organizado pelo 

município.

Entre os convidados estiveram a assessora do Progra-

ma Nacional para a Saúde Mental da Direção-Geral da 

Saúde, Paula Domingos, a psicóloga Beatriz Franco, o 

assistente de psicologia do Serviço de Psiquiatria de 

Adultos do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental Hen-

rique Barreto e a autora do blogue “A Minha Mente”, 

Joana Lima.

como descomplicar

medos confinados
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Setúbal 65+ é o nome de um serviço, cria-
do em 2021 pelo município, para aten-
dimento e encaminhamento de pesso-

as idosas com um conjunto diversificado de 
necessidades, numa resposta a situações de 
isolamento em contexto muito especial, agra-
vado pela pandemia. A linha telefónica de liga-
ção a técnicos especializados tem permitido 
tranquilizar aqueles que se encontram fragili-
zados e solucionar os seus problemas. Setúbal 
voltou a ser o espaço de um grande encontro 
de apelo à paz mundial, enquanto nos mais 
variados palcos as pessoas com deficiências 
conseguem expressar a arte da inclusão
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“Bom dia. Em que posso ajudar?” São três os técnicos do 

outro lado da linha Setúbal 65+, lançada pela Câmara Mu-

nicipal, que funciona, gratuitamente, três horas por dia, 

cinco dias por semana, e que está disponível para pesso-

as com mais de 65 anos residentes no concelho a neces-

sitar de apoio informativo.

Esta linha, que não é de emergência, mas, sim, um servi-

ço informativo e de encaminhamento, em funcionamento 

desde fevereiro de 2021, atendeu, até ao final do ano, de-

zenas de chamadas e continua ativa. A média etária dos 

utentes oscilou entre os 70 e os 80 anos.

Os motivos que levam os munícipes a marcar o número 

800 105 665 são variados: integração em estruturas re-

sidenciais para pessoas idosas, serviço de apoio domi-

ciliário, violência doméstica, saúde e vacinação contra a 

covid-19.

Este serviço criado pelo município pretendeu, num con-

texto muito especial, contornar o facto de a informação, 

apesar de existir, se encontrar dispersa e muitas vezes 

fora de alcance da população sénior, sobretudo daque-

les que não têm acesso à internet.

Daí a extrema utilidade desta linha telefónica, em que 

os técnicos municipais de atendimento tranquilizam as 

pessoas e encaminham-nas para os serviços respetivos, 

de acordo com os assuntos, e, se necessário, mesmo 

para entidades externas à autarquia.

O Setúbal 65+ ganhou maior relevância no apoio social 

devido às medidas restritivas adotadas no âmbito do Es-

tado de Emergência para combate à pandemia, o que, 

com o confinamento domiciliário obrigatório de janeiro, 

veio agravar situações de isolamento.

linha de conforto
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O racismo e a discriminação racial, os preconceitos li-

gados aos migrantes, os impactes do colonialismo e a 

falta de representatividade étnica nos espaços públicos 

foram preocupações evidenciadas numa conversa infor-

mal online, realizada no âmbito do programa municipal 

Maio Diálogo Intercultural. 

O vereador dos Direitos Sociais, Pedro Pina, a presidente 

da Plataforma para o Desenvolvimento da Mulher Africa-

na, Luzia Moniz, o autor da campanha contra o discurso 

de ódio “Dar a volta ao texto”, da Rede Europeia Anti Po-

breza, Miguel Januário, e Lenice Gomes, do SEI – Setú-

bal, Etnias e Imigração, foram oradores neste encontro.

Doze dias, 1300 quilómetros, cinco bicicletas e cinco 

desportistas, incluindo Filipe Galvão, conhecido entu-

siasta de ciclismo que pedala por causas sociais há mais 

de uma década, tudo pela causa do autismo.

Esta missão solidária a favor da Associação Portugue-

sa de Síndrome de Asperger, que visa dar visibilidade às 

pessoas que sofrem desta perturbação do espetro do 

falar importa

pés solidários
autismo, partiu a 13 de julho de Braga rumo a Lisboa.

Pelo caminho, o pelotão atravessou vários pontos do 

país, caso de Setúbal, onde chegou a 23 de julho, o final 

da penúltima etapa, com a equipa a ser recebida pela 

Câmara Municipal.

162
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A 22.ª edição do Festival ExpressArte, entre 10 de no-

vembro e 3 de dezembro, foi o palco para dezenas de 

associações de apoio a pessoas com deficiência mos-

trarem os seus projetos artísticos à comunidade

O evento de valorização e divulgação das potenciali-

dades das pessoas com deficiência contou com uma 

cerimónia no Fórum Municipal Luísa Todi, a qual incluiu 

performances de música, dança e teatro.

Destaque ainda para Inclu’Som – III Encontro de Grupos 

de Percussão de Setúbal, com música pelo centro da ci-

dade, para uma sessão de poesia itinerante, um concer-

to pelo Ensemble Juvenil de Setúbal, a exposição “Como 

Criar um Artista Famoso” e a apresentação de uma nova 

editora.

“Caminhos que nos (des)Unem” deu tema à 13.ª Sema-

na Temática das Deficiências e Incapacidades, realizada 

entre 3 e 11 de dezembro, com o objetivo de sensibilizar 

a população para uma cidadania inclusiva.

Numa edição entre o formato presencial e digital, o cer-

tame abriu com a experimentação de modalidades de 

desporto adaptado em escolas básicas e secundárias 

do concelho.

Cinema, teatro e mais de uma dezena de sessões de 

formação e sensibilização, conversas, workshops e we-

binars em torno da inclusão também integraram a pro-

gramação, organizada pelo Grupo Concelhio para as 

Deficiências e Incapacidades, do qual faz parte, entre 

outras entidades, a Câmara Municipal de Setúbal.

palco de todos

cidadania inclusiva

163
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O Fórum Luísa Todi recebeu, em junho, um evento espe-

cial em que se refletiu sobre a construção de uma socie-

dade mais justa e solidária, tolerante com as diferenças 

e inimiga das desigualdades. Em nome da paz.

“Desarmamento”, “Cultura e Educação para a Paz” e “So-

lidariedade e Cooperação” foram temas em debate no 

Encontro pela Paz, organizado pelo Conselho Português 

para a Paz e Cooperação juntamente com um conjunto 

de doze entidades, incluindo o município setubalense.

No final, houve um desfile, de forma a tornar a iniciativa 

mais participada, que culminou junto do Monumento à 

Resistência, na Avenida Luísa Todi.

No âmbito deste encontro, entre outras iniciativas, a ar-

tista espanhola Elena González, em colaboração com o 

realizador setubalense Pedro Semedo, pintou um mural 

de arte urbana, na zona das Fontainhas, que partilha com 

o mundo uma mensagem de paz e de alerta para a im-

portância da harmonia entre a vida humana e a natureza.

bandeira branca
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O Nosso Bairro, Nossa Cidade, em desen-
volvimento no território da Bela Vista, 
teve um incremento assinalável com a 

aprovação de uma candidatura que permitiu 
somar às iniciativas em curso um vasto con-
junto de ações na área da saúde. Sempre com 
o forte envolvimento da população dos cinco 
bairros. Setúbal celebrou, em abril, a elevação 
a cidade e, em setembro, o feriado municipal, 
datas que serviram para exaltar o que o con-
celho tem de melhor. O 25 de Abril voltou a ser 
comemorado em festa, depois de em 2020 ter 
estado afastado das ruas. Em outubro, toma-
ram posse os novos órgãos autárquicos
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cidadania

Concertos e encontros, mas também um grande investi-

mento na recuperação do património edificado na cida-

de berço de Bocage. Em setembro, celebrou-se os 256 

anos do poeta.

A apresentação de uma publicação municipal que per-

petua parte da história cultural e social sadina a partir de 

memórias de moradores dos bairros dos Pescadores e 

do Grito do Povo marcou o início da festa.

No Dia de Bocage e da Cidade, 15 de Setembro, além 

das cerimónias protocolares, a autarquia prestou home-

nagem póstuma ao professor José Fernando Gonçalves, 

dinamizador do turismo local, no EcoParque do Outão, 

que passou a receber o seu nome.

Simbólicas foram também as inaugurações do Polo So-

cial e Cultural da Freguesia do Sado, do novo Arquivo 

Municipal e da requalificação do Estádio do Bonfim.

bocage à solta
Um espetáculo musical luminoso no exterior do Con-

vento de Jesus por Omiri e convidados, que, através da 

projeção de videomapping na fachada do monumento, 

exaltou as memórias e raízes da identidade setubalense 

foi outro dos momentos marcantes.

Ao longo do mês, houve, claro, mais música, como, por 

exemplo, Bonga, Deolinda de Jesus e bandas filarmóni-

cas do país. 

Houve ainda oportunidade de participar num jantar no 

qual foram servidos pratos da época em que viveu Bo-

cage, de ver uma mostra de saberes e sabores e de 

acompanhar diversas sessões literárias. Bocage esteve 

mesmo à solta.
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Em 2021, os caminhos voltaram a apontar para a liberda-

de. Setúbal saiu à rua para comemorar os 47 anos da Re-

volução dos Cravos, numa festa que aliou a música e as 

artes à inauguração de intervenções em espaço urbano.

A Fonte Génesis, peça de arte concebida pelo ceramista 

e escultor russo Nikolay Amzov, embeleza agora a rotun-

da perto do Hospital de São Bernardo.

Destaque também para a inauguração do mural Fauna 

Marítima do Estuário do Sado, na Avenida Luísa Todi, e 

de um nó giratório com a escultura Flores da Arrábida, na 

zona dos Combatentes.

As festividades do 25 de Abril começaram logo pela ma-

nhã com o hastear da bandeira nos Paços do Concelho. 

Depois de apontamentos culturais, realizou-se uma ses-

são solene da Assembleia Municipal e a habitual deposi-

ção de flores no Monumento à Resistência Antifascista.

Abril estendeu-se a todas as freguesias, com o Executivo 

municipal a realizar o habitual périplo e a observar o pro-

cesso transformador em todo o território.

Entre os muitos espetáculos que celebraram a Liberdade, 

destaque para Grito de Liberdade e Abril de Todos e para 

o concerto de Luta Livre, de Luís Varatojo.

Do programa, organizado pela autarquia e pelas juntas de 

freguesia, fizeram parte muitos outros eventos, que incluí-

ram mostras, ciclos de cinema, sessões literárias, tertúlias, 

conferências, palestras e a estreia de uma peça de teatro.

abril de todos
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Setúbal assistiu à tomada de posse do presidente, 

vereadores e deputados municipais para o mandato 

2021-2025 numa cerimónia realizada a 8 de outubro, no 

exterior dos Paços do Concelho.

O Executivo municipal é constituído por André Martins 

(presidente), Carlos Rabaçal, Carla Guerreiro (vice-pre-

sidente), Pedro Pina e Rita Carvalho, todos eleitos pela 

CDU, Fernando José, Vítor Ferreira, Patrícia Paz Rodri-

gues e Joel Marques, pelo PS, e Fernando Negrão e Só-

nia Martins, pelo PSD.

Ao ato institucional de instalação dos órgãos munici-

pais seguiu-se a primeira reunião de funcionamento da 

Assembleia Municipal, para eleição da Mesa, composta 

por presidente, Manuel Pisco, e pelos 1.º e 2.º secretá-

rios, Eusébio Candeias e Yolande Cloetens.

órgãos empossados
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A inauguração da remodelada Sala do Município, num 

projeto da autarquia, foi o momento alto das comemora-

ções do 161.º aniversário da elevação de Setúbal a cida-

de, assinalado a 19 de abril.

Aumento da área, mais luminosidade, pintura das pare-

des – a acentuar a cor do município – e um ecrã tátil 

multimédia são as marcas mais visíveis da remodelação, 

que incluiu ainda o aproveitamento do espaço contíguo 

da sala para a exposição de prémios recebidos pelo mu-

nicípio nos últimos anos.

O dia ficou também marcado pelo lançamento de uma 

publicação municipal, intitulada “Sabia Que?...”, na qual 

estão compilados factos, curiosidades e acontecimen-

tos ocorridos no concelho desde que há registos.

Houve ainda o tradicional hastear da bandeira, em fren-

te dos Paços do Concelho, antecedida de um momento 

em que João Mendonza cantou o Hino do Município.

salto citadino
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O Nosso Bairro, Nossa Cidade promoveu em 2021 um 

vasto conjunto de atividades, no território da Bela Vis-

ta, em iniciativas dinamizadas como o envolvimento dos 

moradores, os agentes principais deste programa inédi-

to a nível nacional.

O ano fica marcado pela aprovação da candidatura “Ofi-

cinas de Organização e Ação do Programa Nosso Bairro, 

Nossa Cidade”, aprovada em maio pelo Programa Na-

cional de Bairros Saudáveis.

Com um apoio financeiro de 50 mil euros, permitiu a con-

cretização de ações de saúde e bem-estar e de obras em 

equipamentos, com a participação da comunidade local.

Mais de duas dezenas de ações e projetos em diversas 

áreas de intervenção foram realizadas nos últimos me-

ses de 2021 no âmbito desta candidatura, num reforço 

do envolvimento dos moradores do território da Bela 

Vista.

De resto, o ano foi bastante ativo na Bela Vista, Forte da 

Bela Vista, Alameda das Palmeiras, Manteigadas e Quin-

ta de Santo António, desde logo com as Férias no Bairro, 

que, durante as pausas letivas, proporcionou, a crianças 

e jovens, contacto com o desporto e as artes.

território imparável
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Em abril, alunos da Universidade do Porto visitaram os 

cinco bairros do território para recolher imagens e tes-

temunhos de moradores, a integrar num documentário 

sobre a intervenção pela arte.

Também a arte urbana teve um momento alto com a 

pintura de um mural na empena do edifício do Espaço 

da Quinta.

Ao longo do ano, foram desenvolvidas diversas ações, 

como sessões gratuitas de cortes de cabelo e estética 

de unhas por voluntários, uma oficina comunitária de 

construção civil e o Garrrbage, que recebeu dois novos 

espaços municipais, para funcionamento da oficina de 

reaproveitamento de artigos e para mostra e venda.
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Já em maio, a Associação de Municípios da Região de 

Setúbal visitou a Bela Vista, no âmbito de um estudo so-

bre políticas de habitação na região.

Ainda em junho, a autarquia celebrou um protocolo de 

colaboração de apoio e incentivo ao desenvolvimento 

comunitário, ativo e participado com a Associação de 

Moradores do Bairro Afonso Costa para dinamização de 

novas ações.

Na área do desporto, uma marcha entre a Praça de Bo-

cage e o Parque Urbano de Albarquel assinalou o final 

de mais uma edição do projeto “Caminhadas”.

Em setembro, um espaço comunitário para apoio a pes-

soas com doença transmissível e para prevenção de 

riscos, o GAT, integrado no Saúde no Bairro, entrou em 

funcionamento na Avenida da Bela Vista.

Foi ainda inaugurado o Estúdio de Som e Imagem da 

Bela Vista, com gestão de moradores. No final do ano, 

o espaço recebeu um compressor ótico oferecido pela 

banda rock UHF.

A música, a gastronomia e a boa disposição foram os 

principais ingredientes de uma festa de celebração do 

Dia do Idoso.

Em agosto e em novembro, houve reuniões plenárias 

em cada um dos cinco bairros para preparação do 6.º 

Encontro de Moradores, que, devido à pandemia, aca-

bou por ser adiado.
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A criação de uma escultura numa rotunda do 
centro da cidade que exalta o património 
natural da Arrábida e a instalação de um 

painel de azulejos num dos túneis da Figueirinha 
e de um moderno pórtico de entrada no Parque 
Sant’Iago são destaques de intervenções no es-
paço público em 2021. Em termos de novos pro-
jetos, assinale-se o início das transmissões em 
direto das reuniões de câmara e das sessões de 
assembleia, a melhoria da acessibilidade do site 
do município e um prémio ganho por um de-
signer num concurso internacional relacionado 
com os Caminhos de Santiago
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A comunicação está presente em qualquer realidade 

com o objetivo de melhorar o usufruto dos espaços 

públicos e de proporcionar experiências inesquecíveis.

A Casa-Memória Joana Luísa e Sebastião da Gama, em 

Azeitão, conta histórias de um casal eterno, retratadas 

numa linha cronológica iluminada na parede defronte 

da entrada. 

No Estádio do Bonfim, a autarquia conduziu uma série 

de intervenções de melhoria da imagem, que incluíram 

a renovação da Loja do Vitória, pinturas, iluminação 

decorativa em todo o anel do recinto desportivo e um 

sistema moderno e apelativo de sinalética. Uma nova 

estrutura iluminada com as iniciais do Vitória Futebol 

Clube é outro elemento que salta à vista.

Um novo pórtico instalado na entrada principal dá as 

boas-vindas ao Parque Sant’Iago. A estrutura inclui 

um gradeamento com chapa lisa com letras volumé-

tricas com o nome do recinto onde se realiza a Feira 

de Sant’Iago, iluminadas por focos de luz colocados no 

chão.

Na rotunda na interseção da Avenida General Daniel 

de Sousa com a Avenida dos Combatentes, a escultura 

Flores da Arrábida, peça com oito metros de altura, em 

fibra de vidro, presta homenagem à riqueza e singulari-

dade da flora característica da Serra da Arrábida.

No Interface de Transportes de Setúbal foram coloca-

dos, na pala da cobertura junto da Praça do Brasil, um 

relógio e um lettering identificativo deste projeto estru-

turante iluminado a luz led amarela, que também figura 

na parede junto da rotunda da Tebaida. 

projetos 
qualificadores
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As novas instalações do Arquivo Municipal, na Avenida 

dos Combatentes, estão identificadas com uma escul-

tura de três metros de altura, com uma base em aço 

dourado que serve de suporte a livros feitos em fibra 

de vidro.

Nos Paços do Concelho, a renovada e ampliada Sala do 

Município está mais moderna e arrojada, com o apro-

veitamento da luminosidade natural, melhoria do tom 

das paredes, novo mobiliário e um ecrã tátil multimédia.

A Casa da Bicharada foi alvo de obras de beneficiação 

e de ampliação do espaço, complementadas com a 

criação de um logotipo. Em todo o espaço, foi colocada 

sinalética que identifica diversos serviços disponíveis, 

além de dois totens informativos em madeira, à entrada 

e à saída, com mapa e sinalização das áreas. 

As novas instalações da Divisão de Comunicação e 

Imagem, no sótão dos Paços do Concelho, e o Estúdio 

de Audiovisuais do Município de Setúbal, no Mercado 

do Livramento, também foram alvo de projetos deco-

rativos da responsabilidade da autarquia.
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O mesmo aconteceu com o Centro de Vacinação de 

Setúbal Covid-19, no cais 3 da APSS. Além de interven-

ções para adaptação do espaço, a Câmara Municipal 

produziu sinalética e decorou o espaço com painéis de 

grande dimensão com informações sobre a pandemia.

Um novo painel de azulejos inspirado no Parque Natu-

ral da Arrábida embeleza um dos túneis da estrada de 

acesso às praias. A obra de arte urbana foi promovida 

pela Câmara Municipal de Setúbal em estreita colabo-

ração com a Fábrica-Atelier Viúva Lamego.

As exposições são outra importante forma de comuni-

cação. Em 2021, destaque para “Uma família de artistas 

no século XX em Portugal – Mário Eloy (pai), Mário Eloy 

(filho), Sérgio Eloy – Pintura e Fotografia” e “O Monu-

mento a Bocage – 150 anos olhando o Sado”, ambas 

na Galeria Municipal do 11, e “Litografia – Uma arte em 

Setúbal”, no Museu do Trabalho Michel Giacometti.
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A Câmara Municipal lançou um conjunto de novas publi-

cações em 2021 sobre turismo, economia e saúde e uma 

evocativa do centenário do Orfanato Municipal.

Uma análise atual e detalhada da evolução económica 

do concelho é revelada em “Setúbal, uma baía aberta ao 

mundo – Retrato da economia no concelho”, livro que dá 

a conhecer o importante contributo que as empresas ins-

taladas em Setúbal têm dado para o desenvolvimento da 

economia nacional, bem como para a própria internacio-

nalização do mercado português. 

No setor turístico, “Baía de Setúbal para Todos – Guia de 

Turismo Acessível” disponibiliza informações sobre recur-

sos acessíveis na área do turismo e o “Guia da Rede de 

Percursos Pedestres” apresenta propostas sobre quatro 

rotas com 44 quilómetros de trilhos, que integram o pro-

jeto Percursos Pedestres da Arrábida – Arrábida Walking 

Trails. 

Já o documento estratégico “Setúbal a Pensar em Si – 

Diagnóstico e Soluções em Saúde” inclui como peças 

centrais o Perfil de Saúde do concelho, assente em diver-

sos indicadores, e o Plano de Desenvolvimento em Saúde 

do Município de Setúbal, que descreve projetos e ações 

que contribuem para um território saudável.

Para assinalar o centenário do Orfanato Municipal, fun-

dado em 1919, a autarquia lançou a publicação “A Casa 

dos 4 Ofícios”, que retrata a história do equipamento com 

textos e imagens.

retratos escritos
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As riquezas singulares do território setubalense e as po-

tencialidades a nível turístico, económico e cultural capta-

ram atenções da comunicação social nacional. 

Na televisão, em junho, o programa Praça da Alegria, da 

RTP1, fez um direto do renovado Convento de Jesus, e, 

em agosto, as praias da Arrábida foram destacadas no 

Portugal em Direto, no mesmo canal, e na rubrica Café 

Central, da TVI.

O Parque Urbano de Albarquel foi palco de transmissão 

em direto da primeira eliminatória do concurso “7 Mara-

vilhas da Nova Gastronomia”, a 7 de julho, na RTP1, e do 

programa “Somos Portugal” da TVI, a 19 de setembro. 

Também na TVI, no Jornal da Uma, a gastronomia moti-

vou a reportagem “Petiscos em Setúbal”.

Na imprensa, a edição de outono da revista Time Out 

Lisboa dedicou duas páginas a sugestões de visita a Se-

túbal e o primeiro número da revista “Sábado Viajante” 

apontou o concelho como aposta segura para o verão. 

De salientar, igualmente, a indicação do PDM de Setúbal 

como exemplo de boas práticas na publicação “PDM GO 

– Boas Práticas para os Planos Diretores Municipais”, da 

Comissão Nacional do Território.

Já a revista “Dirigir & Formar”, do IEFP, no último número 

de 2021, aponta Setúbal como exemplo de sucesso de 

desenvolvimento económico sustentado e elogia a revi-

talização da frente ribeirinha.

cá dentro

    MMeeiioo::  Imprensa

    PPaaííss::  Portugal

    PPeerriioodd..::  Trimestral

    ÂÂmmbbiittoo::  Lazer

    PPáágg::  42

    CCoorreess::  Cor

    ÁÁrreeaa::  17,90 x 24,90 cm²

    CCoorrttee::  1 de 2IIDD::  95220380 01-10-2021 | Time Out
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Da gastronomia típica às tranquilas praias da Arrábida. 

Dos golfinhos que habitam numa das mais belas baías 

do mundo às características inovadoras do novo PDM a 

nível de sustentabilidade. A comunicação social estran-

geira voltou a dar destaque a Setúbal em 2021.

A revista espanhola “Viajar” apresentou, na edição n.º 

500, em maio, os destinos mais tentadores do planeta, 

entre os quais Setúbal é um dos eleitos.

Também em Espanha, uma das mais prestigiadas revis-

tas de viagens, a “Hola!Viajes”, colocou Setúbal na lista 

dos dez locais de Portugal a descobrir em 2021, num ar-

tigo publicado em fevereiro.

A mesma publicação destacou, noutros dois artigos 

publicados em 2021, as maravilhas do destino Setúbal, 

como a Serra da Arrábida e o Estuário do Sado, e o me-

lhor que existe no concelho em termos de gastronomia. 

O modelo de infraestrutura verde proposto na Revisão 

do PDM de Setúbal e a sua importância para o ordena-

mento do território também deu nas vistas a nível in-

ternacional, com um artigo académico e científico pu-

blicado em julho na revista de referência internacional 

“Sustainability”.

lá fora
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A Câmara Municipal continua a apostar nos meios digitais 

para partilha de projetos e informações úteis para os mu-

nícipes, bem como na criação de condições para tornar 

os conteúdos acessíveis a todos. 

O site Arrábida Trails disponibiliza informações sobre o 

projeto Percursos Pedestres da Arrábida – Arrábida Wa-

lking Trails, além de informações sobre a região.

Já o site do município de Setúbal, www.mun-setubal.pt, 

está a ser alvo de um conjunto de medidas para melho-

rar a acessibilidade a pessoas com deficiência. O objeti-

vo é respeitar a legislação em vigor e cumprir parâme-

tros da Agência para a Modernização Administrativa e 

do Consórcio W3C.

aposta no digital

P
U

B
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As reuniões públicas da Câmara e da Assembleia Munici-

pal de Setúbal passaram a ser transmitidas em direito no 

site e nas redes sociais da autarquia em 2021.

As sessões da Assembleia Municipal, cinco vezes por ano, 

podem ser assistidas nos canais de Youtube e Facebook 

do município.

Já as reuniões de câmara ordinárias, na primeira e tercei-

ra quartas-feiras de cada mês, às 16h30, são transmitidas 

naqueles canais, bem como pelo site do município.

decisão em direto
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setúbal no cinema
Setúbal volta a estar em destaque no cinema ao assu-

mir-se como principal cenário de “Joyeuse Retraite 2” 

(“Abençoada Reforma”), comédia de produção franco-

-portuguesa, com filmagens que decorreram entre maio 

e junho em vários pontos da cidade.

A longa-metragem, produzida pela Les Films Manuel 

Munz em colaboração com a Fado Filmes, contou com 

filmagens no centro histórico, na Avenida Luísa Todi, na 

frente ribeirinha e na Serra da Arrábida. 

Além de palco de rodagem de todas as cenas hilarian-

tes protagonizadas pelo casal Blanchot, de férias em 

Portugal, há vários planos de passagem que identificam 

a cidade, para dar a entender que a casa de férias está 

localizada aqui.
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Um desenho elaborado por um designer da Câmara 

Municipal de Setúbal foi o eleito, a nível mundial, para 

a elaboração de tapetes de arte efémera a realizar no 

âmbito das comemorações dos Caminhos de Santiago 

em 2022.

O trabalho, que concorreu com 33 desenhos de artistas 

de diversos países de todo o mundo, é composto por 

elementos alusivos aos Caminhos de Santiago de Com-

design premiado
postela e ao Ano Santo Xacobeo, designadamente a 

concha, o peregrino e a Cruz de Santiago.

O vencedor do concurso, António Cunha, da Divisão de 

Comunicação e Imagem, verá a sua obra de arte dese-

nhada nos cinco continentes a 25 de julho, Dia de Santia-

go, num evento mundial de tapetes efémeros promovi-

do pela Comissão Gestora de Entidades Alfombristas do 

Caminho de Santiago.
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setúbal
fora de portas
Setúbal estende-se além-fronteiras graças 

ao prestígio que vem granjeando nos úl-
timos anos, o que lhe possibilita participar 

em eventos fora do concelho e do país, assim 
como obter distinções significativas. Em 2021, 
destaque para o prémio de praia mais acessível 
do país entregue à Figueirinha, que sucede a 
Albarquel, igualmente localizada na Arrábida. O 
centro de promoção turística Casa da Baía con-
tinua a somar importantes títulos, enquanto Se-
túbal foi a autarquia do ano em diversas áreas. 
Apesar da pandemia, a cidade foi visitada por 
delegações de países interessados em estabe-
lecer parcerias
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A Praia da Figueirinha foi eleita, por unanimidade, como 

a melhor “Praia + Acessível 2021” do país.

Para este resultado contribui o conjunto de investimen-

tos realizados nos últimos anos pela Câmara Municipal 

de Setúbal para que esta zona balnear e outras do con-

celho possam ser fruídas por todos os cidadãos.

O prémio “Praia + Acessível”, dinamizado no âmbito do 

programa nacional “Praia Mais Acessível – Praia para 

Todos”, destaca a Praia da Figueirinha como um exem-

plo de boas práticas a nível nacional pela qualidade das 

condições de acessibilidade e pelos apoios disponibili-

zados às pessoas com mobilidade condicionada.

A praia setubalense é, igualmente, considerada uma re-

ferência quanto ao caráter inovador das soluções ado-

tadas para prevenir a discriminação dos cidadãos com 

mobilidade reduzida e aumentar o seu grau de satisfa-

ção com as condições de usufruto proporcionadas.

Em 2020, este galardão nacional havia sido atribuído à 

Praia de Albarquel, que, a par da Figueirinha, recebeu 

equipamentos e obras de melhoria das acessibilidades 

e do conforto para utentes com mobilidade reduzida, no 

âmbito de uma candidatura a fundos europeus apresen-

tada pela Câmara Municipal de Setúbal.

praia para todos
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A Casa da Baía, centro de promoção turística municipal, 

foi novamente reconhecida a nível internacional com 

dois prémios atribuídos pelo prestigiado guia Travel & 

Hospitality, com base nas avaliações e apreciações fei-

tas pelos viajantes.

Em janeiro, o equipamento turístico recebeu o prémio 

Excelência da Marca 2020, galardão que distingue as 

experiências consideradas autênticas, únicas, originais 

e enriquecedoras para a estadia dos visitantes, assim 

como a descoberta do local de destino turístico.

Seis meses depois, a Casa da Baía foi novamente distin-

guida pelos Travel & Hospitality Awards, com um prémio 

na categoria “Tour.

A marca municipal Setúbal Terra de Peixe, de promoção e 

valorização das atividades relacionadas com o mar, ven-

ceu o Prémio Cinco Estrelas Regiões 2021 no distrito de 

Setúbal, na categoria de Projetos de Promoção Turística.

Além de Setúbal Terra de Peixe, outros ícones setuba-

lenses foram reconhecidos como sendo extraordinários 

e merecedores do Prémio Cinco Estrelas Regiões no 

Distrito de Setúbal.

O choco frito, na categoria Cozinha Tradicional Portugue-

sa, as tortas de Azeitão, em Doçaria Regional, e o Mos-

catel de Setúbal, em Produtos Tradicionais Portugueses, 

foram os restantes vencedores do concelho de sadino.

casa premiada

peixe de excelência
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A Câmara Municipal de Setúbal brilhou na segunda edi-

ção do Prémio Autarquia do Ano, promovido pelo Lisbon 

Awards Group, com a atribuição de quatro galardões, nas 

áreas de Ambiente, Desporto, Cultura e Gastronomia.

Em Cultura e Património, os projetos premiados foram 

A Gráfica – Centro de Criação Artística, distinguida na 

subcategoria Artes Plásticas, e Setúbal Terra de Peixe, na 

de Gastronomia.

Na categoria Desporto e Vida Saudável, a distinção coube 

aos novos equipamentos Centro Municipal de Atividades 

Subaquáticas, Centro Náutico Municipal, Centro Munici-

pal de Natação de Águas Abertas e Centro Municipal de 

Atividades de Natureza, conhecido como GOarrábida. 

Na categoria Ecologia e Cuidados dos Animais, o por-

tal Setúbal em Bom Ambiente venceu a subcategoria 

Consciencialização Ambiental

A bandeira verde símbolo de boas práticas de políticas e 

ações de educação para a sustentabilidade voltou a ser 

hasteada pelo município de Setúbal.

A Câmara Municipal de Setúbal, distinguida pelo quinto 

ano consecutivo, alcançou na candidatura apresentada 

em 2021 ao galardão ECOXXI uma pontuação de 66,9 

por cento nos critérios definidos por uma comissão na-

cional da Associação Bandeira Azul da Europa.

Com este resultado, a autarquia subiu de escalão com-

parativamente ao ano anterior, o que reforça o desem-

penho e o compromisso municipal na esfera da susten-

tabilidade ambiental.

autarquia de ouro

território verde
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Um evento promoveu em maio, junho e julho os setores 

do turismo e do imobiliário da região de Setúbal, com 

uma feira virtual e três conferências.

A primeira edição do SITILAS – Salão Internacional do 

Turismo e Imobiliário de Lisboa – Alentejo – Setúbal, or-

ganizada pela delegação de Setúbal da Câmara do Co-

mércio e da Indústria Franco-Portuguesa, com apoio da 

Câmara Municipal, deu a conhecer as potencialidades 

turísticas e as empresas que dinamizam o setor imobi-

liário nestas regiões.

A feira, inteiramente virtual, esteve acessível durante 

três meses, sendo que foi ainda possível contactar os 

expositores através da plataforma zoom e realizaram-se 

três conferências. 

turismo à mostra

Ostra do estuário do Sado e vinhos da região estiveram 

em destaque em Cascais, entre 30 de abril e 2 de maio, 

numa ação promocional da Semana da Ostra, evento da 

Câmara Municipal de Setúbal.

O chef Mauro Loureiro, Escola de Hotelaria e Turismo de 

Setúbal, cozinhou, no Cascais Food Lab, quatro pratos à 

base de ostras, cedidas pela empresa Neptun Pearl.

O certame, realizado no Mercado da Vila, contou igual-

mente com a participação da food truck Ostras Sobre 

Rodas e dos vinhos da Quinta de Alcube.

ostra vai a cascais
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O restaurante Xtoria foi reconhecido pelo prestigiado 

Guia Michelin como Bib Gourmand, galardão que distin-

gue os estabelecimentos que oferecem boa comida a 

preços moderados.

O Xtoria torna-se o primeiro restaurante setubalense a 

ser reconhecido como Bib Gourmand, juntando-se a ou-

tros 35 no país reconhecidos com o mesmo galardão e 

aos 33 estabelecimentos portugueses distinguidos com 

uma ou duas estrelas Michelin.

excelência michelin

A RM Guest House, alojamento turístico localizado 

na Avenida Luísa Todi, foi nomeada nos World Travel 

Awards para o prémio de Melhor Boutique Hotel em 

Portugal.

A unidade hoteleira sadina, vencedora em três anos 

consecutivos, 2018, 2019 e 2020, concorreu novamen-

te para conquistar o prémio que distingue os melhores 

hotéis de luxo a nível nacional e internacional, através de 

uma votação a decorrer no site da World Travel Awards. 

qualidade hoteleira
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O escultor setubalense Pedro Marques é cada vez mais 

uma referência em certames internacionais nos quais 

promove a região de Setúbal.

Em 2021, foi o único português presente em dois presti-

giados eventos de artes, a Biennale Internationale d’Art 

Contemporain de la Porte de France, que decorreu entre 

12 e 20 de junho na região francesa da Alsácia, e o fes-

tival Ailyos Art & Nature, realizado em outubro, em Lau-

sanne, na Suíça.

Em França, esteve com três peças produzidas em ferro, a 

representar um peixe, uma cegonha e uma garrafa alu-

siva à região da Alsácia.

À Suíça, o artista levou um trabalho com 4,5 metros de 

altura, produzido em ferro, que representa uma garrafa 

de Moscatel de Setúbal.

escultura 
de referência

A exposição “Os Bonecos de TOM”, de Jorge Silva, que 

esteve patente na edição de 2020 da Festa da Ilustração 

de Setúbal, foi distinguida com o prémio Design 2021.

O galardão, atribuído pelo jornal Meios & Publicidade, 

na área ambiente, reconhece a relevância do design de 

conceção ao utilizar materiais ambientalmente susten-

táveis, como cartão alveolar, em detrimento de plásticos 

e vinil autocolante.

design sustentável
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O Film Fest – Festival de Cinema Musicado ao Vivo e o 

Maktub Dance Festival, eventos organizados pela Câ-

mara Municipal de Setúbal, foram nomeados para os 

Iberian Festival Awards, na categoria Best Non-Music 

Festival.

Os prémios, da responsabilidade da Associação Portu-

guesa de Festivais de Música, distinguem a indústria dos 

festivais de Portugal e Espanha, bem como dos países 

lusófonos e ibero-americanos, que se destacaram no 

circuito, em várias categorias, em 2021. 

A obra “Diário”, que Sebastião da Gama 

escreveu com 24 anos durante o estágio 

de professor de português, integra uma 

coleção literária em Itália dedicada a au-

tores portugueses.

“Diário”, escrito entre 1949 e 1950, foi tra-

duzido para italiano por Maria Antonietta 

Rossi e teve honras de primeira obra da 

coleção “Metàfrasis Lusitana”, lançada a 

29 de março de 2021 pela Lorenzo de’ 

Medici Press, com apoio do Camões – 

Instituto da Cooperação e da Língua.

A tradução partiu da versão completa e anotada publi-

cada em 2011, com coordenação de João Reis Ribeiro, a 

qual foi completada com 530 anotações, muitas delas 

dirigidas ao público italiano.

diário 
em italiano

festivais 
reconhecidos
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A Câmara Municipal de Setúbal foi procurada em 2021 

por delegações estrangeiras, com o objetivo de se es-

tabelecer parcerias nos setores económico, cultural, so-

cial, desportivo e de lazer.

O ano começou com a visita do embaixador do Japão 

em Portugal, Ushio Shigeru, que procurou estreitar a co-

operação com o município em áreas como a economia, 

a cultura e o desporto. 

A sessão solene de comemoração do Dia de Bocage e 

da Cidade, 15 de Setembro, foi palco da assinatura de 

dois protocolos que reforçam a cooperação com os mu-

nicípios de Nanterre e de Bobigny, em França. 

Em outubro, a cultura da República da Coreia esteve em 

destaque num evento realizado na Casa da Baía, com 

organização conjunta da Embaixada da República da 

Coreia, da Câmara Municipal e da Setúbal Academy. 

No final do ano, os investimentos previstos para a melho-

ria das condições de habitabilidade em Setúbal foi um 

dos temas em destaque num encontro entre o presiden-

te da Câmara Municipal, André Martins, e o embaixador 

de Angola em Portugal, Carlos de Carvalho Fonseca.

laços de cooperação
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O desaparecimento de figuras de relevo 
da cultura portuguesa, além de políticos 
e desportistas, marca 2021 pela negati-

va. São os casos do escultor João Cutileiro, do 
fadista Carlos do Carmo, do pintor Julião Sar-
mento, do cartoonista Vasco, do músico Pedro 
Gonçalves, do ator Rogério Samora e do editor 
João Paulo Cotrim. Mas também dos políticos 
Jorge Sampaio, Jorge Coelho e Américo Leal. 
É ainda o ano em que Biden sucede a Trump e 
Marcelo… a Marcelo. E de voos no desporto. O 
de Pichardo em Tóquio, o de Ronaldo de Turim 
para Manchester, o de Messi de Barcelona para 
Paris
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fevereiro
Exército de Myanmar, antiga Birmânia, 
no sudeste asiático, declara Estado 
de Emergência, assume o controlo do 
país e limita comunicações. Chefe do 
governo, Aung San Suu Kyi, é detida 
por alegadas eleições fraudulentas.

Tampa Bay Buccaneers conquistam 
o Super Bowl pela segunda vez ao 
derrotarem os Kansas City Chiefs por 
expressivos 31-9. Quarterback Tom 
Brady faz história ao arrebatar, aos 43 
anos, o sétimo título na competição.

Rapper espanhol Pablo Hasél detido 
pela polícia. Músico tinha sido condena-
do a dois anos de prisão pelos crimes 
de glorificação do terrorismo e insultos 
à coroa espanhola através de publica-
ções no Twitter e de uma canção.

Missão espacial da NASA aterra com 
sucesso em Marte. Sonda leva veículo 
robotizado Perseverance para reco-
lher amostras e o mini-helicóptero 
Ingenuity para captar imagens aéreas 
da superfície do planeta.

Andebolista do Futebol Clube do Por-
to e da seleção nacional Alfredo Quin-
tana morre aos 32 anos. O guarda– 
redes natural de Cuba morre quatro 
dias após paragem cardiorrespiratória 
durante um treino.

Coordenador da taskforce para o 
plano de vacinação covid-19 Fran-
cisco Ramos renuncia após alegadas 
irregularidades detetadas no Hospi-
tal da Cruz Vermelha. Vice– almirante 
Henrique Gouveia e Melo assume 
funções.

Ex-presidente norte-americano Donald 
Trump, acusado de incitar  insurreição 
contra o Capitólio, absolvido. Processo 
de destituição fica anulado por não ser 
alcançada a maioria de dois terços de 
votos favoráveis dos senadores.

janeiro  
Cultura portuguesa mais pobre com 
morte do escultor e ceramista João 
Cutileiro, aos 83 anos, e do fadista 
Carlos do Carmo, aos 81. Fado “Lisboa 
Menina e Moça” passa a ser a canção 
oficial da capital portuguesa.

Apoiantes do presidente dos Estados 
Unidos da América, Donald Trump, 
invadem, em Washington, o Capitólio, 
edifício-sede do Congresso norte-
– americano. O ataque deixa feridas 
profundas na democracia do país.

Vaga de frio intenso leva neve ao 
Alentejo e a várias cidades de Es-
panha. Em Madrid, nevão encerra 
Aeroporto de Barajas e centenas de 
automobilistas ficam encurralados nas 
autoestradas dentro das viaturas.

Joe Biden toma posse como 46.º 
presidente dos Estados Unidos da 
América. Kamala Harris torna-se a 
primeira mulher vice-presidente. É 
também a primeira pessoa negra e 
de ascendência sul-asiática a ser 
eleita para o cargo.

Marcelo Rebelo de Sousa reeleito 
Presidente da República com 60,7 
por cento de votos. Com esta votação, 
alcança feito inédito de vencer em 
todos os concelhos. Registo de uma 
abstenção recorde de 60,8 por cento.

Sismo de magnitude 6.2 na escala de 
Richter faz mais de quatro dezenas de 
mortes e centenas de feridos na Ilha 
de Sulawesi, na Indonésia. Médicos e 
doentes soterrados em unidade hos-
pitalar destruída.

Piloto português Filipe Albuquerque, 
ao volante de um Acura, alcança triun-
fo inédito nas 24 Horas de Daytona, 
primeira prova do campeonato norte- 
– americano de resistência, na estreia 
pela equipa Wayne Taylor Racing.

março
Cançonetista Maria José Valério morre 
aos 87 anos vítima de complicações 
associadas à covid-19. A cantora ficou 
conhecida pela interpretação de “Me-
nina dos Telefones” e por dar voz à 
marcha “Viva o Sporting”.

Portugal recorda tragédia da queda 
de ponte que fez 59 vítimas mortais. 
Colapso da Ponte Hintze Ribeiro, de 
ligação entre Castelo de Paiva e En-
tre-os-Rios, na zona norte do país, 
aconteceu há vinte anos.

PCP assinala centenário sob o lema 
“100 anos, 100 ações – Liberdade, 
democracia, socialismo. Pelos direitos, 
a melhoria das condições de vida e o 
progresso social. Contra a exploração 
e o empobrecimento”.

Porta-contentores “Ever Given” en-
calha no Canal do Suez, no Egipto, 
e interrompe circulação marítima 
em rota comercial vital. Operação 
para desencalhar embarcação de 
quatrocentos metros demora uma 
semana.

Papa Francisco chega ao Iraque para 
realizar aquela que é a primeira visita 
de um líder da Igreja Católica a um 
país muçulmano de maioria xiita, com 
o objetivo de promover o diálogo in-
ter-religioso.

Supremo Tribunal Federal brasileiro 
anula condenações de Lula da Silva 
na operação Lava Jato de Curitiba e 
permite recandidatura às eleições 
presidenciais do Brasil em outubro de 
2022.

Tribunal Constitucional chumba lei 
sobre morte medicamente assistida, 
aprovada no Parlamento português 
em janeiro, em resposta a um pedido 
de fiscalização preventiva feito pelo 
Presidente da República.



203

junho 
À exceção de Lisboa, Braga, Odemi-
ra e Vale de Cambra, país avança no 
desconfinamento, com fim de algumas 
restrições no comércio e nos transpor-
tes. Portugal começa a emitir os certifi-
cados de vacinação contra a covid-19.

Rebenta polémica Russiagate. Câmara 
de Lisboa acusada de entregar dados 
pessoais de ativistas opositores do re-
gime de Vladimir Putin, residentes em 
Portugal, aquando de protesto contra 
a prisão de Alexei Navalny.

Antigo guarda-redes internacional por-
tuguês Neno morre aos 59 anos, vítima 
de doença súbita. Além da seleção 
nacional, representou clubes como 
Benfica e Vitória de Guimarães, tendo, 
neste, sido igualmente dirigente.

Américo Leal, político, militante do 
Partido Comunista Português e desta-
cado resistente antifascista, exemplo 
de luta pela conquista da liberdade e 
democracia para os trabalhadores e o 
povo, morre aos 99 anos. 

Noah, de apenas dois anos, encon-
trado com vida em floresta, com feri-
mentos ligeiros, a quatro quilómetros 
de casa. Menino esteve desaparecido 
durante mais de 35 horas em Proen-
ça-a-Velha, concelho de Idanha-a-
-Nova.

Obra de Picasso que o artista doou 
à Grécia em reconhecimento da 
resistência do país à Alemanha nazi 
regressa a casa. Quadro “Cabeça de 
Mulher” fora roubado em 2012 da 
Galeria Nacional de Atenas.

Empresário Joe Berardo detido por 
suspeita de burla agravada, fraude 
fiscal e branqueamento de capitais. Há 
prejuízos de quase mil milhões de eu-
ros na Caixa Geral de Depósitos, Novo 
Banco e Banco Comercial Português.

maio 
Sporting sagra-se campeão euro-
peu de futsal pela segunda vez ao 
vencer Barcelona, em Zadar, na 
Croácia, e conquista, frente ao Boa-
vista, título de campeão nacional de 
futebol de 11, pondo fim a jejum de 
19 anos.  

Pintor Julião Sarmento morre aos 72 
anos, vítima de doença prolongada. 
Era o mais internacional dos nomes da 
arte contemporânea portuguesa, autor 
de uma obra notável e multiforme.

Inspetores do Serviço de Estrangeiros 
e Fronteiras condenados a penas en-
tre os sete e os nove anos de prisão 
pela morte, em 2020, no Aeroporto 
Humberto Delgado, em Lisboa, do 
ucraniano Ihor Homeniuk.

Cimeira Social da União Europeia, com 
a presença de 24 dos 27 chefes de 
Estado e de Governo da União Euro-
peia, realizada no Porto para definir a 
agenda social da Europa para a próxi-
ma década.

Avião que fazia a ligação entre Atenas, 
na Grécia, e Vílnius, Lituânia, desviado 
para Minsk, na Bielorrússia. Alerta de 
bomba serve de pretexto para opera-
ção destinada a deter jornalista e opo-
sitor ao regime Roman Protasevich.

Passa o perigo. Destroços do foguete 
Longa Marcha 5B, da China, caem no 
Oceano Índico, a oeste do arquipélago 
das Maldivas. A maior parte dos com-
ponentes acaba por se desintegrar na 
atmosfera.

Chelsea conquista Liga dos Cam-
peões em futebol frente ao Manches-
ter City em final, com apenas um golo, 
disputada no Estádio do Dragão, no 
Porto. Adeptos ingleses espalham o 
caos na cidade invicta em plena crise 
sanitária.

abril  
Histórico dirigente socialista Jorge 
Coelho morre aos 66 anos. O político, 
ministro nos dois governos de António 
Guterres, foi vítima de doença súbita 
quando se encontrava numa casa que 
tinha na Figueira da Foz.

Operação Marquês montada pelo 
Ministério Público arrasada por juiz de 
instrução Ivo Rosa. Das 31 acusações, 
antigo primeiro-ministro José Sócrates 
vai a julgamento apenas por seis cri-
mes, nenhum de corrupção. 

Culpado! Antigo agente da polícia nor-
te-americana Derek Chavin considera-
do culpado de todas as acusações no 
julgamento do homicídio do afro-ame-
ricano George Floyd. O caso impulsio-
nou o movimento Black Lives Matter.

Nova superliga europeia de futebol 
morre antes de nascer. Dez clubes 
fundadores abandonam o controverso 
projeto desportivo, apenas 48 horas 
depois do anúncio da prova que iria 
juntar, inicialmente, 12 equipas.

“Nomadland” é o grande vencedor 
dos Óscares, com os prémios de 
melhor filme, melhor realizador, a 
chinesa Chloé Zhao, e melhor atriz, 
Frances McDormand. Veterano An-
thony Hopkins eleito Melhor Ator.

China lança módulo principal da primei-
ra estação espacial permanente para 
hospedar astronautas a longo prazo. O 
módulo “Harmonia Celestial” foi lançado 
a partir do Centro de Lançamento de 
Wenchang, na ilha de Hainan.

Mais de quatro dezenas de mortos e 
cem feridos em festival judaico Lag 
B’Omer, no Monte Meron, no norte de 
Israel. Na origem da tragédia está a 
sobrelotação do espaço, com mais de 
100 mil pessoas, e uma debandada 
em massa.
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agosto 
Pedro Pichardo campeão olímpico do 
triplo salto. O atleta luso-cubano ven-
ce com marca de 17,98 metros, novo 
recorde nacional, e dá primeira e única 
medalha de ouro a Portugal nos Jogos 
de Tóquio, Japão.

Valentino Rossi anuncia retirada da 
competição no Moto GP, após 26.ª par-
ticipação num mundial de motociclis-
mo. Foi nove vezes campeão, seis em 
Moto GP, uma em 500, uma em 250 e 
uma em 125, contando 115 vitórias.

Clube francês Paris Saint-Germain 
anuncia contratação de Lionel Messi 
até 2023. É a primeira aventura do as-
tro argentino fora de Espanha, depois 
de uma ligação de 21 anos ao Barce-
lona, clube que o formou.

Antigo futebolista alemão Gerd Muller, 
campeão da Europa e do mundo pela 
Alemanha, morre aos 75 anos. O “bom-
bardeiro” é o melhor marcador da his-
tória do campeonato alemão, com 365 
golos pelo Bayern de Munique.

Declarado fim da guerra no Afega-
nistão, com a retirada das tropas 
americanas no país depois de 20 anos 
de intervenção. Talibã retomam o con-
trolo do governo afegão e anunciam o 
Emirado Islâmico do Afeganistão.

Setenta por cento da população 
portuguesa vacinada com uma dose 
da vacina contra a covid-19. Marcelo 
Rebelo de Sousa condecora o vice-
--almirante Henrique Gouveia e Melo, 
coordenador da task-force, pela car-
reira militar. 

Juventus anuncia venda de Cristiano 
Ronaldo ao Manchester United por 
15 milhões de euros. Português de 36 
anos regressa, 12 anos depois, a Old 
Trafford para se juntar aos “red devils” 
e abraçar um novo desafio.

julho
Príncipes William e Harry inauguram, 
nos jardins do Palácio de Kensington, 
em Londres uma estátua em home-
nagem à mãe Diana, no dia em que 
a princesa de Gales completaria 60 
anos.

Presidente do Sport Lisboa e Benfica 
Luís Filipe Vieira detido pelas autori-
dades no âmbito de uma investigação 
de crimes financeiros sobre suspeitas 
de burla, abuso de confiança e bran-
queamento de capitais.

Cartoonista Vasco de Castro, ou, sim-
plesmente, Vasco, morre aos 85 anos. 
Autor de vasta obra e ilustrador e ca-
ricaturista de referência, desenhou os 
principais rostos da cultura e política 
portuguesas ao longo de mais de 60 
anos.

Itália vence Campeonato da Europa 
de futebol ao derrotar Inglaterra na 
final por 3-2 na marcação das grandes 
penalidades, após empate a uma bola 
no prolongamento. Jogo disputou-se 
no Estádio de Wembley.

Greve dos trabalhadores da Groun-
dforce provoca caos nos aeroportos 
nacionais, com mais de 650 voos can-
celados. O Aeroporto Humberto Delga-
do, em Lisboa, foi o mais atingido, com 
milhares de passageiros afetados.

Plásticos de utilização única passam a 
ser proibidos em Portugal. A diretiva, 
de aplicação obrigatória em todos os 
Estados-membros, passa a proibir, en-
tre outros, produtos de/ou com plásti-
co, talheres, palhinhas e cotonetes.

Fortes tempestades e chuvas torren-
ciais atingem países europeus, causan-
do mortes e feridos. Oeste da Alema-
nha, em particular zona de Ahrweile, 
é a mais afetada. Intempéries fazem 
ainda estragos na Bélgica e Áustria.

setembro 
Antigo Presidente da República Jorge 
Sampaio morre aos 81 anos. O político 
e militante do Partido Socialista estava 
internado numa unidade hospitalar 
desde agosto devido a complicações 
respiratórias.

Quatro turistas espaciais norte--ame-
ricanos transportados pela empresa 
privada SpaceX regressam à Terra, 
com uma amaragem no Atlântico, na 
costa da Florida, depois de três dias 
em órbita. Foi a primeira missão civil 
ao espaço.

Slackliner francês Nathan Paulin per-
corre 670 metros sobre fita de slackli-
ne entre Torre Eiffel e Praça Trocade-
ro, em Paris, a 70 metros de altura. A 
performance de meia hora surge após 
quatro anos de preparação.

Vulcão Cumbre Vieja, na ilha espa-
nhola de La Palma, entra em erup-
ção. Em quase três meses de ativida-
de, destrói mais de 2600 casas e lava 
faz ilha aumentar 43 hectares.

CDU reconquista Câmara de Setúbal 
com 34,4 por cento dos votos e ganha 
em todas as freguesias do concelho. 
Eleições autárquicas de 2021 registam 
a segunda mais alta taxa de absten-
ção (46,4 por cento) deste 1976.

Vice-almirante Henrique Gouveia e 
Melo anuncia fim da missão da task-
force da vacinação contra a covid-19, 
numa altura em que Portugal tem 
cerca de 84 por cento da população 
com a inoculação completa.

Angela Merkel, considerada uma 
das mulheres mais poderosas do 
mundo, deixa governo alemão ao fim 
de 16 anos. O líder do Partido Social 
Democrata Olaf Scholz, de 63 anos, 
torna-se o novo chanceler da Ale-
manha.
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dezembro 
Direcção-Geral da Saúde anuncia 
recomendação da vacinação contra 
covid-19 de crianças entre os 5 e os 
11 anos. Perto de 650 mil crianças são 
elegíveis para a inoculação, feita com 
vacina pediátrica.

Ministro da Administração Interna, 
Eduardo Cabrita, demite-se do Go-
verno, na sequência da acusação de 
homicídio por negligência do Ministé-
rio Público ao motorista pelo atrope-
lamento mortal de um trabalhador na 
A6.

Cientistas testam com sucesso em 
animais vacina experimental contra 
sida. A solução é baseada na mesma 
tecnologia inovadora de duas vacinas 
atualmente disponíveis contra a co-
vid-19, o mRNA.

Rogério Samora morre aos 62 anos. 
O ator encontrava-se internado há 
quatro meses na sequência de duas 
paragens cardiorrespiratórias nas gra-
vações da novela “Amor Amor” da SIC.

Antigo presidente do Banco Privado 
Português, João Rendeiro, detido pe-
las autoridades em Durban, África do 
Sul. Banqueiro, em fuga há cerca de 
três meses, foi localizado numa unida-
de hoteleira de luxo.

Variante Ómicron começa a dominar. 
Aumento exponencial de casos mo-
tiva medidas restritivas de caráter 
excecional, com o encerramento de 
escolas, teletrabalho obrigatório e 
limite de ajuntamentos.

Jornalista, editor e guionista João Pau-
lo Cotrim, com intensa colaboração 
com o município de Setúbal no âmbito 
da Festa da Ilustração, morre aos 56 
anos. Entre outra e diversificada ativi-
dade, fundou a editora Abysmo.

novembro 
Treinador português Abel Ferreira 
conquista pelo segundo ano conse-
cutivo, ao serviço do Palmeiras, Taça 
Libertadores, em final de históricos 
brasileiros, ante o Flamengo, realizada 
em Montevideu, no Uruguai. 

Presidente da República assina decre-
to que procede à dissolução da As-
sembleia da República e à convoca-
ção de eleições legislativas para 30 de 
janeiro de 2022, decisão que resulta 
do chumbo do Orçamento do Estado.

Cimeira do Clima COP26, realizada 
em Glasgow, Escócia, termina 26 ho-
ras depois do previsto. Acordo entre 
nações para estabelecer o fim do fi-
nanciamento da produção de energia 
pelo carvão foi difícil de alcançar.

Nova variante de SARS-Cov-2 Ómi-
cron detetada em Portugal. A estirpe, 
considerada preocupante pela Orga-
nização Mundial da Saúde, foi inicial-
mente identificada na África do Sul e 
noutros países da África austral. 

Polícia Judiciária executa uma cente-
na de mandados de busca no âmbito 
da Operação Miríade. Dez pessoas 
são detidas suspeitas de esquema 
de tráfico que envolve militares por-
tugueses em missões na República 
Centro-Africana.

Portugal deixa de usar carvão na pro-
dução de eletricidade e antecipa obje-
tivo ambiental programado para 2030. 
Central Termoelétrica do Pego era a 
última a utilizar aquela matéria--prima 
para fins energéticos. 

Novo canal de informação CNN Por-
tugal, que resulta de parceria com a 
Media Capital, começa a emitir. Arran-
que conta com mais de 1,4 milhões de 
espetadores nos primeiros 60 minutos 
de transmissão.

outubro  
Seleção portuguesa de Futsal mas-
culino conquista, pela primeira vez na 
história, título de campeã do mundo. 
A equipa lusa derrota a poderosa Ar-
gentina por 2-1 em final disputada em 
Kaunas, na Lituânia.

Atriz Yulia Peresild e cineasta Klim 
Shipenko, ambos da Rússia, viajam na 
nave Soyuz MS-19 até à Estação Es-
pacial Internacional. O objetivo é filma-
rem alguns minutos do filme “Vyzov”.

Juiz negacionista Rui Fonseca e Cas-
tro demitido da magistratura judicial. 
Culmina um processo disciplinar por 
incentivo à violação da lei e das regras 
sanitárias relativas à pandemia e por 
declarações difamatórias.

Ator norte-americano Alec Baldwin 
mata acidentalmente, durante fil-
magens do filme “Rust”, diretora de 
fotografia Halyna Hutchins. O disparo 
de arma carregada inadvertidamente 
fere ainda o diretor Joel Souza. 

Orçamento do Estado chumbado 
impulsiona uma crise política em 
plena pandemia. É a primeira vez em 
47 anos que o documento não passa 
na Assembleia da República. 

Prémios Nobel da Paz atribuído a jor-
nalistas Maria Ressa, das Filipinas, e 
Dmitry Muratov, da Rússia, pela defe-
sa da liberdade de imprensa e de ex-
pressão. Escritora moçambicana Pau-
lina Chiziane vence Prémio Camões.

Terceira dose da vacina contra a co-
vid-19 começa a ser dada em Portugal 
a pessoas residentes em lares de ido-
sos e maiores de 80 anos. Continua, 
depois, por ordem decrescente de 
idades.
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