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VOTO DE PESAR 

José Fernando Gonçalves 

 

A Assembleia Municipal de Setúbal manifesta profundo pesar pelo falecimento de José 

Fernando Gonçalves, homem desde sempre profundamente ligado à sua cidade, que amou e 

pela qual trabalhou sem descanso, quer como professor de educação física, quer como 

colaborador da autarquia nas áreas da cultura, do desporto e do turismo, matérias em que deixa 

vasto e qualificado legado que, neste momento doloroso, valorizamos e agradecemos. 

José Fernando Gonçalves nasceu em Setúbal em 25 de fevereiro de 1954. Cedo se tornou 

professor de educação física, tendo terminado posteriormente a formação superior, em 1983, 

no Instituto Superior de Educação Física da Universidade Técnica de Lisboa.  

Foi professor em várias escolas do ensino básico e secundário do concelho e na Escola Superior 

de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, mas também em diversos clubes e associações 

desportivas, o que lhe permitiu formar muitos atletas que se viriam a destacar. Deixou, além 

disso, em todos os que foram seus alunos, marca forte pelas relações de empatia que sempre 

foi capaz de estabelecer. 

Em 1998 foi destacado para o Município de Setúbal, com o objetivo de dar assessoria técnica à 

construção, abertura e gestão da Piscina Municipal de Azeitão e Manteigadas. Mais tarde, 

acompanhou as atividades da Divisão de Desporto, da Pista de Atletismo e de desenvolvimento 

do Parque Urbano de Albarquel.  

Em 2009 aceitou o desafio de estruturar o setor do turismo na autarquia setubalense, 

destacando-se a abertura da Casa da Baía como um dos mais importantes projetos em que se 

envolveu desde logo. Como Coordenador do Gabinete de Turismo, iniciou, no cumprimento dos 

objetivos traçados pelo executivo municipal, um caminho nunca percorrido com a criação de 

parcerias que permitiram promover externamente Setúbal e recuperar para a cidade e para o 

concelho o seu lugar de destino turístico de excelência.  
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Teve ativo papel na reabilitação das estruturas de apoio às praias do concelho na coordenação 

da Comissão Valpraias.  

Desempenhou, desde 2018, funções de Diretor Geral da Associação da Baía de Setúbal e era, 

desde 2019, membro da Direção da Associação de Promoção e Turismo do Alentejo, com a 

missão de promoção conjunta da Baía de Setúbal. 

José Fernando Gonçalves deixa-nos a memória e a marca do enorme amigo que foi, das relações 

fortes que estabeleceu com alunos, amigos e com todos os que com ele puderam trabalhar. 

Setúbal é hoje uma cidade mais atrativa, mais rica, mais apreciada também graças a ele. 

À família enlutada, a Assembleia Municipal de Setúbal endereça sentidos pêsames. 

Assembleia Municipal de Setúbal, 26 de Fevereiro de 2021 

 

 

 

Os eleitos da CDU, 


