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Perpetuar o conhecimento de outrora pelas várias gerações foi o lema escolhido para
assumirmos a edição desta publicação.
Quantas vezes é que já ouvimos dizer a tal frase “não sabia” ou “nunca tinha ouvido”?
Esta é, pois, a publicação que pretende deixar para memória futura factos, acontecimentos históricos e curiosidades sobre o concelho de Setúbal, que em muitos casos
caíram no esquecimento coletivo.
Para os setubalenses este é o registo do passado para olharmos o presente com mais
autoestima e o futuro com mais esperança pela afirmação do que melhor temos
e oferecemos a nós próprios e a quem nos visita.
Redescubra as curiosidades sobre Setúbal que nestas páginas lhe deixamos.

Maria das Dores Meira

Presidente da Câmara Municipal de Setúbal
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Apresentam-se, nas páginas que seguem, diversas informações
e curiosidades relativas ao Concelho de Setúbal, que tentam
o objetivo de abarcar as mais diversas áreas de importância, para
um conhecimento abrangente da nossa bela região.
Procurou-se seguir um plano cronológico, assinalando, preferencialmente, a data mais próxima do acontecimento referido.
Além de tentar satisfazer-se a curiosidade rápida, esperamos que
esta compilação possa suscitar o aprofundamento indispensável
à aventura que é descobrir Setúbal, a Cidade e o Concelho.
Um índice geral auxiliará a localizar mais facilmente - além da
ordem cronológica dos textos já mencionada - a notícia ou informação que cada leitor pretender.
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Cetóbriga
… Segundo o Itinerário de Antonino Pio (séc. III a. C.) a romana
Cetóbriga - de que a designação Setúbal terá derivado - localizava-se
na margem direita de Callipus - nome latino do rio Sado - entre
Equabona (atual vila de Coina) e Salacia (atual Alcácer do Sal).

… As mais antigas populações setubalenses viviam da ex-

… Ainda hoje existem na serra de São Luís troços de uma

tração do sal e do comércio marítimo com os povos do

estrada romana do Viso, com início provável em Equabona.

Mediterrâneo ocidental.
… Setúbal conta, segundo o último censo (2011), com 121.185
… Segundo o Itinerário de Antonino Pio a romana Cetó-

habitantes.

briga, de que deriva a designação Setúbal, localizava-se na
margem direita do Callipus - nome latino do rio Sado - en-

… Tem de área de 230,3 km2 e está integrada numa região

tre Equabona (atual vila de Coina) e Salacia (atual Alcácer

predominantemente plana a 40 Km a sul de Lisboa.

do Sal).
… O ponto mais elevado do Concelho é o Pico do Formosi… Por Cetóbriga passava a via de comunicação entre Oli-

nho (marco geodésico), na Serra da Arrábida, com 501m.

sipo (atual Lisboa) e a capital da província da Lusitânia,

Ponto panorâmico de onde se avistam o Estuário do

Emérita Augusta (hoje Mérida, em Espanha).

Sado, Troia, Azeitão, o Estuário do Tejo, Lisboa e, mesmo,
a Serra de Sintra.
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… O clima em Setúbal (de transição, entre o temperado
marítimo e o mediterrânico) apresenta as seguintes características meteorológicas: Temperatura Média mensal
máxima: 29º (Agosto). Média mensal mínima: 5º (Janeiro).
Humidade Média mensal máxima: 89% (Dezembro). Média
mensal mínima: 55% (Julho). Precipitação Média mensal
máxima: 120mm (Janeiro). Média mensal mínima: 4mm
(Agosto).

… A primeira referência documental à povoação de Setúbal
remonta a 1235.
… No dia 15 de agosto de 1248 abre ao culto a Igreja de Santa Maria da Graça, atual Catedral de Setúbal.
… D. Paio Peres Correia, mestre da Ordem de Santiago,
com sede em Palmela concede a Setúbal, a 27 de março de
1249, o primeiro foral, como validação de privilégios concedidos à Vila.
… Em 1270, a 10 de fevereiro, Setúbal recebe, pela primeira
vez, a visita de um monarca (D. Afonso III).
… D. Dinis está de visita a Setúbal, a 5 de março de 1303.
… O primeiro perímetro muralhado da vila de Setúbal foi
começado a construir (maioritariamente com brecha da
Arrábida) no ano de 1325. Destinava-se à defesa da população setubalense e deveu-se ao contributo (sisa), lançado
por D. Afonso IV.
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… A primeira estalagem de cujo funcionamento há notícia
na vila de Setúbal data de 25 de março de 1341.
… A primeira demarcação do território de Setúbal só se
verifica após 6 de julho de 1343, quando os nossos procuradores nas cortes (então reunidas em Santarém) apresentaram pedido nesse sentido, em 1340.
… No ano de 1368 é criada a Confraria de Nossa Senhora Anunciada, em cujo “Compromisso” fundacional veio
a inspirar-se a instituição das Misericórdias.
… O Hospital de Nossa Senhora Anunciada começa a funcionar no ano de 1372. Era inicialmente destinado a receber
apenas pacientes do sexo feminino.
… Em 1373 o rei D. Fernando, cognominado ora como o “Formoso”, o “Belo” ou o “Inconstante”, visita Setúbal (a 3 de setembro) e Azeitão (a 9 do mesmo mês).
… Diogo Álvares, que veio a tornar-se clérigo, foi, em 1378,
o primeiro setubalense a frequentar a Universidade de
Coimbra.
… Em 1390, D. João I manda iniciar a construção da Torre
do Outão, que viria a conhecer ampliações com D. Manuel,
com D. Sebastião e com D. João IV.
… Setúbal foi elevada a Cidade a 19 de abril de 1860.
… É capital de Distrito desde 22 de dezembro de 1926.
… Até setembro de 2013 Setúbal era constituída por oito
freguesias. As Leis n.º 56/2012, de 8 de novembro, e n.º 11-
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A/2013, de 28 de janeiro, permitiram uma reorganização

bre ondas verdes e prata e, sobre elas, duas barcas ladeando

administrativa, passando o Concelho a ser constituído por

o castelo. Sobre as ondas, ainda três peixes em prata. Listel

cinco freguesias: União das Freguesias de Setúbal (agre-

branco com os dizeres: “Cidade de Setúbal”, de negro.

gação das antigas freguesias de Santa Maria da Graça, S.
Julião e Nossa Senhora da Anunciada), Freguesia de S. Se-

Tanto as cruzes como a vieira são evidentes referências

bastião, Freguesia do Sado, Freguesia de Gâmbia - Pontes

à forte presença da Ordem Militar de Santiago de Espada

- Alto da Guerra e União das Freguesias de Azeitão (agre-

que, desde a sua sede em Palmela, administrava as vastas

gação das antigas freguesias de S. Lourenço e S. Simão).

áreas limítrofes.

… A Diocese de Setúbal foi cria-

Os peixes aludem à atividade económica, durante séculos,

da em 16 de julho de 1975, pela

mais importante da região de Setúbal, a pesca, a que estava

bula Studentes Nos do Papa

associada a indústria de conserva, como principal produto

Paulo VI.

de exportação e impulsionada pelo ótimo porto de Setúbal,
o qual, desde o século XVI e até quase aos nossos dias, ocu-

… O primeiro bispo foi D. Ma-

pou o primeiro lugar na atividade da pesca da sardinha.

nuel da Silva Martins. Iniciou
o seu ministério episcopal

… O Rio Sado nasce na Serra da Vigia (perto de Ourique),

no dia 26 de outubro de 1975.

a uma altitude de 230 metros. Percorre 175 quilómetros (de

A 23 de abril de 1998, D. Gil-

sudeste para noroeste) até à foz, formando aqui a famosa

berto Canavarro dos Reis

Baía de Setúbal, vindo a desaguar no Oceano Atlântico.

é nomeado bispo de Setúbal e toma posse a 21 de junho de
1998. O atual bispo da Diocese de Setúbal é D. José Ornelas

… A Reserva Natural do Estuário do Sado (abrangendo fau-

Carvalho, nomeado a 24 de agosto de 2015. Tomou posse

na e flora) foi criada a 1 de outubro de 1980 com o propósito

a 25 de outubro de 2015.

de “assegurar a manutenção da vocação natural do estuário,
o desenvolvimento de atividades compatíveis com o equilí… O Brasão de Setúbal está

brio do ecossistema estuarino, a correta exploração dos re-

em uso, desde 1922. Represen-

cursos, a defesa de valores de ordem cultural ou científica,

ta: Escudo repartido de azul e

bem como a promoção do recreio ao ar livre”.

ouro. Coroa mural de prata de
cinco torres. Sobre o azul, um

… O Parque Marinho Professor Luís Saldanha, no Estuário

castelo de prata, encimado

do Sado, foi criado em 1998. Constitui uma área de gran-

por duas cruzes (púrpura) da

de biodiversidade (cerca de mil espécies animais e plantas

ordem de Santiago. Entre elas

marinhas), formando uma considerada “riqueza natural

uma vieira. O castelo está so-

única, a nível nacional e europeu).
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... O conjunto montanhoso da Arrábida (desde o morro de
Palmela ao planalto do Cabo Espichel), “Formoso ermo do
sul”, segundo Alexandre Herculano, tem 5 km da largura
e 35 km de comprimento.
… São muito característicos na Arrábida o pinhal e charneca, coberta de uma vegetação própria de terrenos calcários, conservando, em alguns pontos, uma muito antiga
floresta espontânea.
… Além da diversa fauna que a habita, a Arrábida fornece:
Materiais de construção (Calcários – boa pedra de cantaria, fácil de trabalhar, resistente e homogénea) e a Brecha
da Arrábida (impropriamente chamada mármore) – muito
bela depois de polida, apresentando belo e variado colorido.
… Em toda a zona da Arrábida nidifica o maior número de
espécies avícolas do nosso país (110, segundo estimativas
especializadas). Muitas delas absolutamente únicas.
…Uma das mais elevadas colinas calcárias que integram
a Serra da Arrábida é o Alto do Formosinho, a 499 metros
de altitude.
… O Parque Natural da Arrábida (cerca de 53 Km2 de área
correspondente aos 38 Km2 de costa rochosa entre a praia
da Figueirinha, na saída do estuário do Sado e a praia da
foz a norte do Cabo Espichel) foi criado, em 1976, com
o propósito de dotar a região de Setúbal de uma instituição
particularmente vocacionada para o estudo, preservação
e promoção do conjunto patrimonial histórico.
… Além dos reconhecidos valores naturais (praias acolhedoras, fauna e flora únicas), a vasta área arrabidina integra

... ótimo porto de Setúbal,
o qual, desde o século XVI
até quase aos nossos dias,
ocupou o primeiro lugar
na atividade da pesca
da sardinha.
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um variado conjunto de atividades de importância económica.
… Algumas ilhas de areia representam um habitat natural
muito concorrido: Ponta do Cambalhão ou a Ilha do Cavalo, em pleno Sado. Aparentemente solitárias, são zonas
importantes de mariscagem e de refúgio para a fauna avícola.
… O fabrico do característico Queijo de Azeitão foi iniciado
na zona da Arrábida, no limiar do século XIX, segundo método de um queijeiro albicastrense, que veio trabalhar para
a região e sob iniciativa de um agricultor local.
… São famosos os diversos vinhos produzidos na região
(entre os quais o Moscatel) e também o mel, cuja extração
tem vindo a ser incrementada.
… André de Resende (1500-1573) no seu De Antiquitatibus
Lusitaniae (Évora, 1593) identificou Cetóbriga com uma
povoação na margem esquerda do Sado e tornou-se o primeiro investigador a chamar a atenção para a importante
jazida arqueológica sob os areais de Troia.
… O interesse pelas ruínas arqueológicas de Troia teve
início quando a princesa D. Maria (1734-1816) – que, depois
de 1777, reinou em Portugal – navegava com destino à real
herdade do Pinheiro e foi atraída por um conjunto de casas
em ruínas alinhadas ao longo da praia.
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IDADE DO FERRO
… Em escavações realizadas em
1984, na Travessa dos Apóstolos, foram identificados vestígios arqueológicos da Idade
do Ferro que testemunham
antiga ocupação local.
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1217
… Só após 1217 – com a região pacificada e com o estabelecimento da Ordem de Santiago nos territórios a sul do
Tejo – pôde a região setubalense oferecer garantias para
a fixação de populações, que aqui encetariam uma nova
etapa de afirmação e de progresso, nascendo o modesto
burgo ribeirinho.
… O espaço envolvente da atual Igreja de Santa Maria da
Graça e, depois, progressivamente, as zonas mais baixas, já
consolidadas, que se estendiam até ao arrabalde de Troino, para poente, passam a acolher a crescente população
setubalense.

1235
… Data de 1235 a primeira referência documental a Setúbal descrevendo-a como pequena aldeia de pescadores do
termo de Palmela, à beira-Sado.
… Foi em torno da atividade da pesca que veio a estruturar-se a economia local.
… As classes abastadas; os pescadores e marítimos organizaram-se em torno de uma confraria (“dos Navegantes”)
que veio a ter sede a Casa do Corpo Santo, junto da Igreja
de Santa Maria da Graça.
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… Do Hospital João Palmeiro, destinado a acolher e tratar peregrinos, subsistem os pórticos de arquitetura gótica.
Localiza-se junto da Igreja de Santa Maria da Graça e foi
administrado pela Confraria do Corpo Santo.
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1248

… Setúbal afirma-se no século XIV - a par com outras

… Em 1248 abriu ao culto a primitiva Igreja de Santa Maria

circulação de pessoas e de produtos.

cidades europeias - demográfica e economicamente, em relação à ruralidade envolvente. Começa a verificar-se maior

da Graça.

1249

1325
… A construção da primitiva cintura de muralhas local

… No ano de 1249 D. Paio Peres Correia (m. 1249), mestre

decorreu a partir de 1325 (reinado de D. Afonso IV (1291-

da Ordem de Sant’Iago, concedeu a Setúbal carta de foral,

-1357). Ter-se-á concluído entre 1357 e 1367, durante o reina-

tomando por base idêntico documento que D. Afonso Hen-

do de D. Pedro I (1320-1367).

riques (1108-1185) concedera a Palmela em 1185.
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1339
… Em 1339 o sal produzido em Setúbal excedia já as necessidades locais.
… No século XIV Setúbal é espaço preferencial do comércio e o mercador passa a construir residência.
… Inicia-se, no reinado de D. Afonso IV, a construção da primeira linha de muralhas da vila da foz do Sado, custeada
pela população por meio de uma sisa expressamente decretada. Abrangia a área urbana atualmente delimitada pelas
avenidas 5 de Outubro, Luísa Todi e 22 de Dezembro e, por
fim, pelo Alto de S. Sebastião e zona de Palhais, respetivamente a norte, sul, este e oeste.
… Um outro importante núcleo populacional setubalense
situava-se no antigo Largo da Ribeira, nas imediações da
Igreja de S. Julião, onde se localizavam os edifícios administartivos (Paço do Trigo, a Casa dos Vinte e Quatro, o mercado do peixe, o pelourinho).

1336
… O Palácio Salinas (séc. XVII), em Aldeia de Nogueira
(Azeitão), foi, em tempo, o paço de D. Constança, a infanta que em 1336, casaria, por procuração, com o futuro rei

… A Mouraria setubalense situava-se na parte sudeste do
perímetro amuralhado, próximo do atual cais de embarque
para Tróia (subsiste o topónimo Beco da Moura) e, contígua, a Porta do Sol, ou Porta da Moura Encantada, aberta
no pano este da muralha medieval e permitindo o contacto
com o rio e com o arrabalde das Fontainhas.

D. Pedro (1320-1367). Apesar da curta vida, muito beneficiou
a povoação, que cresceria em torno da sua quinta e que, após

… A Judiaria local era delimitada entre a atual Rua Major

1 de outubro de 1786, viria a ser a Vila Nogueira de Azeitão,

Afonso Pala, a norte; a sul, pelo Largo do Espírito Santo

designação atual. Por decisão da Comissão Administrativa

(atual Largo da Misericórdia); a este, pela Rua Antão Girão

Municipal Republicana de 4 de outubro de 1911, o largo passa

e, por fim, a oeste, pela antiga Rua do Espírito Santo (atual

a ser conhecido por Praça 5 de Outubro. Em 1947 foram efe-

Travessa da Portuguesa), pela qual se fazia a entrada e saída

tuadas obras para instalação da Casa do Povo.

dos moradores.
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… Fora do perímetro amuralhado setubalense inicial fica-

… A 17 de julho de 1343, D. Garcia Peres, mestre dos Cavalei-

vam, a nascente e a poente, respetivamente, os arrabaldes

ros de Palmela, concedeu aos setubalenses termo consti-

de Palhais/Fontaínhas e de Troino.

tuído por áreas subtraídas aos antigos territórios de Palmela e de Alcácer do Sal.
… O rio Sado – determinante antigo na ocupação de tantos lugares que floresceram nas suas margens – assume,
cada vez mais, o papel de grande estrada fluvial a ligar
o interior sul do país com outros estabelecimentos costeiros e com o mundo.

1368
… Segundo a lenda (a aparição de Nossa Senhora Anunciada, também conhecida por Senhora da Água ou Pequenina, datável de 1368), o arrabalde de Troino remontaria ao
século XIII.

1343
… A 31 de março de 1343 D. Afonso IV, a pedido dos homens bons e concelho da vila determinou que a Ordem de
Sant’Iago procedesse à demarcação do termo de Setúbal.
… Os mesteirais e os oficiais mecânicos agrupavam-se por
ruas, praças ou largos. Alguns topónimos persistem: Rua
dos Ourives (hoje Rua Dr. Paula Borba), Rua dos Caldeireiros, Rua dos Sapateiros (modernamente Rua Augusto
Cardoso) … as ruas dos Correeiros, dos Almocreves e a Travessa dos Ferreiros…
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1410
… É erguido neste ano, nos arrabaldes de Troino, o Convento de S. Francisco, cujo edifício virá a sofrer alterações nos
séculos XIX e XX.

1425
… Neste ano, a 12 de julho, é confirmado pelo rei D. João I,
o Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora Anunciada (de 1368), o qual veio a ser reconfirmado pelo rei
D. Duarte, por alvará de 19 de julho de 1434, e por D. Afonso V,
em 24 de agosto de 1454.

1437
… Os frades dominicanos e franciscanos disputavam o ter-

1461

ritório onde, em Setúbal, angariavam junto da população,

… Entre a Praça da Ribeira (atual Largo Dr. Francisco So-

esmolas para a sua atividade. A 9 de agosto, D. Duarte expe-

veral) e a Travessa das Lobas, encostado ao pano sul da

de um alvará a determinar o fim da disputa, definindo que

muralha medieval, construíram-se o Paço do Duque. Come-

os franciscanos pediriam às sextas, domingos e feriados,

çou por ser propriedade (1461) de Nuno da Cunha, alcaide-

enquanto os dominicanos esmolariam nos restantes dias.

-mor de Palmela. Passou para as mãos de Antão de Faria
camareiro de D. Afonso V (1432-1481), depois nomeado guar-

1458

da-roupa do ‘Príncipe Perfeito’, futuro D. João II (1455-1495).
Aqui se alojou frequentemente o monarca (por exemplo,
quando o duque de Viseu, em 1484, atentou contra a vida
do rei ou quando, em maio de 1491, o monarca acolheu dois

… O porto de Setúbal é já considerado um dos principais do

embaixadores dos Reis Católicos. Em 1510 o edifício era

país, mercê da intensa atividade ccomercial. Daqui parte

designado de Paços da Ordem [de Sant’iago]. Passou para

a armada com a qual o rei D. Afonso V veio a conquistar

a casa ducal de Aveiro, em cuja posse se manteve até à ex-

Alcácer Ceguer (norte de África).

tinção desta pelo Marquês de Pombal (1699-1782).
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1471

1487

… O rei D. João II casa em Setúbal com sua prima D. Leonor

… A construção do Aqueduto dos Arcos ficou a dever-se

de Lencastre, neste ano.

ao interesse de D. João II (1455-1495) em dotar a então vila
de Setúbal de um bom sistema de abastecimento de água

1484

potável. Quando as obras do aqueduto terminaram, em

… D. João II empreende o reforço do poder real alargando o

em 1561, alguns troços do aqueduto mantinham a madeira.

1500, as respetivas calhas eram ainda de madeira. Em 1533,
D. João III (1502-1557) recomendou a construção de canos
de pedraria para que não se perdesse água. Ainda assim,

património da Coroa e controlando os aparelhos administrativos e fiscais do Estado. Afronta grandes casas nobres

A água era captada nas proximidades de Alferrara (3 km

de Portugal, cerceando-lhes bens e direitos. Um seu cunha-

do centro da então vila), no caminho para Barris, a norte.

do e primo foi morto pelo rei a 23 de agosto de 1484, nas casas que haviam pertencido a Nuno da Cunha – o chamado
Paço do Duque – em Setúbal.
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Ao tempo do Marquês de Pombal tirou-se dele um anel de
água para abastecer a Fonte de Palhais (ou chafariz de S.
Bernardo). Deste ia um outro anel de água para o Conven-

1490

to das Freiras Bernardas, edificado perto, junto ao jardim

… Depois do primeiro convento em Setúbal (o de S. Fran-

de Quebedo.

cisco, da Ordem dos Frades Menores - datado de 1410 - surge o Mosteiro de Jesus, das freiras clarissas (1490) e o Mosteiro de S. João, de monjas dominicanas (1525).
… Nos antigos “sapais do Troino”, por anuência de D. João
II (1455-1495) a um desejo de D. Justa Rodrigues Pereira,
ama do futuro rei D. Manuel I (1469-1521), começou a construção, neste ano, do Convento de Jesus.
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Culminando importante fase da obra de requalificação,
o Museu de Setúbal/Convento de Jesus aqui instalado reabriu a 10 de outubro de 2020.

1491
... Neste ano, D. João II encarrega também mestre Boitaca (igualmente arquiteto do Mosteiro dos Jerónimos, em
Lisboa) de ampliar a primitiva obra do Convento de Jesus
(atualmente Museu da Cidade), porque “descontentou-se
el Rei do alicerce por ficar pequena a Capela e chão da Igreja”. A obra só ficaria concluída em 1510.

1494
… Reinando D. João II, foi assinado, em Tordesilhas, a 7 de
junho (ratificado em Setúbal a 5 de setembro daquele ano),
o tratado pelo qual os reinos de Portugal e Castela, as duas
potências marítimas ibéricas de então, dividiram entre si
“o mundo descoberto e a descobrir”.
... O património setubalense é particularmente rico em
vestígios da arquitetura civil de tipo burguês-mercantil,
da época manuelina. Subsistem conjuntos de portas quinhentistas em edifícios de carácter civil dispersos pela
zona antiga do burgo, desde o alto de S. Sebastião ao coração de Troino. Apresentam-se com uma porta larga (de
acesso à loja) e por outra estreita (de acesso ao sobrado
ou habitação). São de calcário ou em brecha da Arrábida,
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chanfradas, e testemunham a pujança que a burguesia
mercantil atingira nas margens do Sado e o desenvolvimento urbano. (Rua dos Correeiros, n.º 40; Travessa de S.
José, n.ºs 3-5; Rua de Santa Catarina, n.º 14; Rua António
Joaquim Granjo, n.º 46; Largo da Associação de Socorros
Mútuos, n.º 1; Rua Arronches Junqueiro, n.º 25; Rua da
Brasileira, n.º 33).

1500
… Neste ano intenta-se a fundação da Santa Casa da Misericórdia de Setúbal, na sequência da primeira instituição
congénere criada em Lisboa (1498).

1501
… Em setembro deste ano procede-se a uma centralização
das instituições hospitalares em Setúbal. São extintos os
antigos hospitais de Catarina Domingues, de Maria da
Pipa e de João Palmeiro.
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1504

Ainda ali permanece o portal, na Av. Manuel Maria Porte-

… A Gafaria de Nossa Senhora da Saúde, de Setúbal, deixa

além do perímetro do burgo setubalense antigo, em zona

de funcionar quando a infanta D. Beatriz, mãe de D. Ma-

outrora designada de Horta do Rio ou Horta sem Portas.

nuel I (1469-1521), mandou erguer, em Cacilhas, a Gafaria

No lintel, sobre os arcos decorativos, lê-se, em carateres gó-

de São Lázaro. A esta deviam recolher-se ainda os gafos

ticos, a inscrição latina, tirada do capítulo 1:2 do Eclesiastes:

de Setúbal, bem como de outras localidades do sul do Tejo.

Vanitas vanitatum et omnia vanitas (Vaidade das vaidades

la (antiga Rua de São João), que dava acesso à leprosaria
ou gafaria, construída provavelmente entre 1482-1484, para

é tudo vaidade).
O portal da gafaria de Setúbal está classificado como Monumento Nacional por decreto de 16 de junho de 1910.

1509
… O primeiro livro impresso na oficina setubalense, do tipógrafo Herman de Kempis, foi a ”Regra, statutos & diffinções
(sic) da ordem de Sanctiaguo”, em 13 de dezembro deste ano.

1513
… A 5 de fevereiro D. Manuel I (1469-1521) autoriza a ampliação da Igreja de Santa Maria da Graça e da Igreja de S. Julião, cujas obras foram custeadas pelo povo e pelo mestre
da Ordem de Sant’Iago.
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1514

1525

...D. Manuel I, o “Venturoso”, reforma o Foral de Setúbal,

… Inicia-se um novo ciclo económico, social e político na

incindindo em “aspetos relativos à pesca e ao direitos de

vida do burgo setubalense, pautado pela produção e co-

entrada e saída de mercadorias pela foz do Sado”.

mércio, em grande escala, do sal de Setúbal.

1515

… D. João III (1502-1557), a 26 de setembro deste ano, visita

… A Igreja do Convento de S. João, de freiras Dominicanas

1526

de S. João Baptista, começa a ser construída, com o patrocínio de D. Jorge, duque de Coimbra e mestre da Ordem
de Sant’iago.

Setúbal e confere-lhe o título de “notável vila”, atribuindo-lhe “força de cidade”.

… Têm início as obras do novo Paço do Trigo, da Casa da
Câmara, da Cadeia e dos Açougues, serviços agora localizados no novo espaço político-administrativo da vila – a
Praça do Sapal, hoje Praça de Bocage. O artífice encarregado de fazer o traçado destas obras foi o pedreiro Gil Fernandes.
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1527

1528

… Pelos anos 1527-1531, Setúbal teria cerca de 6.000 habi-

… O Palácio e a Quinta da Bacalhoa, em Vila Fresca, datam

tantes, situando-se ao nível de Guimarães, Coimbra, Lagos,

deste ano e eram inicialmente propriedade de Braz de Albu-

Portalegre, Olivença, atrás, por exemplo, de Santarém, Évo-

querque – filho de Afonso de Albuquerque (1462-1515), gover-

ra, Porto e Lisboa.

nador da Índia, que manteve, contudo, alguns pormenores
de um edifício anterior, provavelmente mandado construir
pelos Duques de Beja (D. Fernando e D. Beatriz). Notáveis
a ‘casa de fresco’, os canteiros de jardim, as “loggias” do palácio, com belíssimos exemplares de azulejaria do séc. XVI.
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1529

1530

… O Convento de S. João, na Rua Almeida Garrett, acolheu

… Os procuradores de Setúbal, em Cortes, em Lisboa, pas-

as primeiras freiras (provenientes da mesma ordem fran-

sam a sentar-se no quarto banco, sinónimo da qualificação

ciscana, de Aveiro). A 24 de junho deste mesmo ano, ali pro-

a que a vila ascendera.

fessam três netas do rei D. João II.
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… Por volta de 1530, reinando D. João III (1502-1557), é iniciada a construção da Torre de Santiago do Outão, na margem direita da foz do Sado.

1533
… D. João III aconselhou a aquisição da Quinta da Herdade
(zona hoje conhecida por Saboaria) para suportar a expansão do tecido urbano setubalense.
… A Porta de S. Sebastião, a nascente da atual Rua Arronches Junqueiro, foi mandada construir por D. João III
e abriu ao trânsito no ano em que a povoação contava 1907
habitantes.

1540
… Entre 1540 e finais da centúria de setecentos, Setúbal assistiu a um incremento de confrarias. Se até 1500 é possível contabilizar a criação de quatro destas; de 1540 aos
finais do século XVIII, seguindo o espírito e recomendação
do Concílio de Trento, surgiriam cerca de trinta de cinco.

1541
1531

… Onde hoje ainda se pode observar o que resta do Palá-

… Setúbal conhece, por iniciativa régia, um novo centro polí-

ter-se-á ali hospedado, “nos arrabaldes do poente, junto

tico-administrativo e socioeconómico entre 1526 e 1537, ain-

à Fonte Nova, a caminho de Azeitam”, antes da sua partida

da mais justificado pelos efeitos do grande sismo de 26 de

para a Índia, neste ano.

janeiro de 1531.

cio Feu Guião, no bairro de Troino, ergueram-se anteriormente os Paços de D. Pedro de Mascarenhas (século XVI).
O padre jesuíta S. Francisco Xavier, Padroeiro de Setúbal,
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1542
… É fundado o Convento de Santa Maria da Arrábida por
Frei Martinho de Santa Maria.

36

1553
A Freguesia de Nossa Senhora da Anunciada é criada a 14
de março. Até então, Setúbal tinha apenas duas freguesias:
de S. Julião e de Santa Maria da Graça.
… Naquele dia e ano, D. Fernando – “Metropolitano Arcebispo de Lisboa e do Conselho de El-Rei” – assinou a “carta
de desmembração, e separação, e nova criação de igrejas
matrizes” em Setúbal.
Da Freguesia de São Julião – que computava mil e trinta
e seis fogos – criou-se outra, sob a invocação de Nossa Senhora da Anunciada. Da Freguesia de Santa Maria – que
contava oitocentos e setenta e sete fogos – criou-se também uma nova, denominada de São Sebastião. Setúbal
passou, deste modo, a contar com quatro freguesias.

1566

1554

… Ainda se podem observar os três arcos quebrados sob

... A Igreja de Santa Maria da Graça, atual Catedral de Se-

rónimo”), para principalmente “recolher e dar cama, água

túbal, foi reedificada entre 1554 e 1570, já no reinado de D. Se-

e luz por três dias” aos peregrinos que se dirigiam a San-

bastião. Foi arquiteto o tratadista António Rodrigues.

tiago de Compostela (ou à Terra Santa). Foi construído no

cornija que assinalam o acesso ao Hospital João Palmeiro
(também conhecido por hospital “dos Palmeiros” ou “de Je-

Terreiro de Santa Maria, nas imediações da Igreja de Santa

1564

Maria da Graça. No ano de 1566 foi absorvido pela Casa do

.… O Convento de S. Domingos, adstrito à Igreja de S. Sebastião

ração do hospital medieval João Palmeiro que implicou

e atual residência do bispo de Setúbal, foi erguido neste ano.

a realização de escavações arqueológicas e conduziu a um

Espírito Santo, instituída pela Santa Casa da Misericórdia
de Setúbal. O Museu de Setúbal/Convento de Jesus, entre
janeiro-maio de 2000, coordenou um projeto de recupe-

plano de adaptação do imóvel a fins culturais.
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1570

… A origem do Palácio dos Duques de Aveiro (Azeitão)

… O Palácio da Quinta das Torres (Azeitão), antiga pro-

batalha de Alcácer Quibir (1578), descendente legitimado

priedade de D. Diogo de Eça, é notável testemunho da arte

do rei D. João II (1455-1495) – e de seu filho D. João de Len-

renascentista quanto à arquitetura e ao azulejo. Tem uma

castre (1501-1571). D. João, o primeiro duque de Aveiro,

planta retangular, um pátio central, do qual sobressaem

mandou construir junto do convento a sua casa de campo,

linhas simétricas e rítmicas. O seu nome provém das tor-

que veio a tornar-se o palácio, o qual domina um amplo

res construídas nos ângulos do complexo habitacional.

largo que lhe é fronteiro (o antigo Rossio de Azeitão, de-

O flanco norte dá para um lago-tanque onde, ao centro, fica

pois Praça dos Duques de Aveiro e, desde 15 de fevereiro

a “casa do prazer” ou “casa de fresco” – um curioso templete

de 1911, denominado Praça da República).

circular renascentista.

remonta ao tempo de D. Jorge – duque de Coimbra e mestre das ordens de Avis e de Santiago, que perderia a vida na
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1580

1582

… O Forte de São Teodósio (Outão) era uma pequena ata-

... Foi neste ano desenhada por Filipe Terzi (ou pelo capitão

laia construída no século XVII no cimo do monte que do-

Fratino), a pedido de Filipe I (1527-1598), a mais antiga planta

mina o Outão. Integrava o sistema de defesa costeira da

que se conhece de Setúbal.

área, dado que dessa posição se domina uma vasta região
– assumindo a função das antigas atalaias. Situava-se no

… A cerca de 1 km a poente de Setúbal, bem no cume da ser-

preciso local de onde, em 1580, os espanhóis bombardea-

ra, destaca-se no horizonte a Fortaleza de São Filipe, cons-

ram a Fortaleza do Outão.

truída por ordem de Filipe I, segundo traça dos arquitetos
Filipe Terzi e, após a morte deste, por Francisco Turriano.

… D. António, prior do Crato, um dos pretendentes à Coroa

Os trabalhos de construção de São Filipe tiveram início em

Portuguesa, entra solenemente em Setúbal no ano de 1580

1582, com a presença do próprio rei. O objetivo da Forta-

e aqui é, então, aclamado rei.

leza de S. Filipe, novo reforço defensivo da barra do Sado,
era dobrar as bocas-de-fogo do Forte do Outão, e, ao mesmo tempo, criar um posto de vigilância e de domínio sobre
a própria vila de Setúbal.
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Estiveram ali encarcerados, entre outros, alguns dos fidalgos alegadamente implicados na tentativa de regicídio
contra D. José I (1714-1777).

1601
… O Moinho de Maré (Herdade Mourisca), notável elemen-

1595

to da arqueologia industrial setubalense, terá começado

… Com o fito de se evitarem abusos e conflitos deste ano,

(milho, trigo, centeio) colhido na região. O funcionamento

foi confirmada por Filipe I (1527-1598) a Roda do Sal – ins-

baseia-se na utilização da amplitude das marés (diferença

tituição que estabelecia que a venda do sal passaria a ser

existente entre o nível de preia-mar (altura máxima que

feita em conjunto e a sua entrega sujeita a uma distribui-

a maré atinge) e o nível de baixa-mar, altura mínima da maré.

ção ordenada e sem atender a preferências por qualquer

Em 1991 recebeu obras de recuperação. É agora propriedade

salina, sendo o lucro dos vendedores proporcional à respe-

da Reserva Natural do Estuário do Sado (RNES) – Insti-

tiva contribuição.

tuto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

a laborar a partir de 1601, de acordo com uma inscrição descoberta aquando de obras de recuperação. Ali se procedeu, desde então e, até aos anos 60 do século XX, à moagem do grão

Para a gestão deste património foi criada, em 1996, a Esteiros
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– Associação para o Ambiente e Desenvolvimento, partici-

primeiro duque de Aveiro. A 29 de setembro desse ano, D.

pada pela RNES, pela Câmara Municipal de Setúbal e pelas

João foi esperá-lo a Águas de Moura e confiou-lhe a velha

Juntas de Freguesia, com vista à “instalação de modelos al-

ermida edificada por Hildebrando, quem, reza a lenda, ins-

ternativos de gestão do património cultural e ambiental”.

tituiu no local a devoção a Santa Maria da Arrábida. Frei
Martinho está sepultado numa das capelas do claustro

O Moinho de Maré da Mourisca dispõe agora de sala de

do Convento de S. Francisco, da cidade de Lisboa – uma

exposições, recursos audiovisuais, loja, moagem e fabrico

das primeiras residência de Franciscanos, na capital, hoje

de pão, em forno de lenha. Atualmente, desenvolvem-se di-

o edifício das Faculdades de Arquitetura e de Belas-Artes

versas atividades associadas ao turismo de Natureza nas

e da Academia Nacional de Belas-Artes. É representado

suas mais variadas vertentes.

como alma amante do silêncio (cadeado na boca); como
arauto de luz (tem na mão direita um círio, ou vela); como

1613

homem sacrificado (tem na mão esquerda um cilício mortificador). É tradição que, como garante de felicidade, os
noivos que casam na igreja deste convento toquem no globo sobre o qual está a imagem de Frei Martinho.

… O Palácio Quebedo integra-se em terrenos propriedade da família desde 1613 e que abrangem hoje a Praça de
Quebedo (designada, até 1882, Praça de S. Bernardo, vulgo
Palhais).

1634

1622

… O Pelourinho de Setúbal já existente em 1384 assinalou

… Os noivos e o Monumento a Frei Martinho de Santa Ma-

signada Praça do Castelo, entretanto, batizada como Largo

ria. Uma imagem representando este monge arrabidino,

Dr. Francisco Soveral). Foi reconstruído no local em 1634.

a jurisdição da Casa de Aveiro, administradora da comenda
de Setúbal, pertencente à Ordem de Santiago. Estava originalmente colocado na Praça da Ribeira (antigamente de-

em tamanho natural, está parcialmente embebida na fachada principal da igreja do Convento Novo da Arrábida.
Evoca o grande eremita da Serra da Arrábida, falecido em
1546 e fundador do “primeiro Convento dessa Santa Religião dos Capuchos da Arrábida no ano de 1542”. A imagem

1642

data de 1622 e foi mandada fazer pelo 3.º duque de Aveiro.

… O Forte de Albarquel foi construído em 1642, abaixo

Martinho chegou na companhia de frei Navarro à Arrábi-

da Fortaleza de S. Filipe, na Praia de Albarquel, onde esteve

da, em 1539, a convite de D. João de Lencastre (1501-1571),

projetado erguer-se aquela fortaleza. Iniciado por ordem de
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D. João IV (1604-1656), O Restaurador, ficou concluído no

a capela anexa que ainda existe, dedicada a S. Francisco

reinado de D. Pedro II (1648-1706), O Pacífico, entre 1683-1706.

Xavier, Padroeiro da Cidade de Setúbal. Após a extin-

Tem a forma de uma caixa, sem baluartes, provido de algu-

ção da Companhia de Jesus (1773), o edifício foi entregue

mas largas janelas, todas viradas ao rio. Tinha por objetivo

em 1759 às freiras de São Bernardo, passando a designar-

reforçar o poder de fogo da sobranceira fortaleza filipina. Es-

-se Real Mosteiro de Nossa Senhora da Nazaré. Alber-

teve até há pouco ali instalada uma unidade de artilharia

gou depois o Consulado Britânico e, até há poucos anos,

do Exército português.

a Reitoria do Instituto Politécnico de Setúbal. Um dos antigos proprietários do palácio foi Georges António Groom

1643
… Quando, por iniciativa de D. João IV (1604-1656), a 30 de
julho 1643, a Torre do Outão estava a beneficiar de obras,
ao abrirem-se os alicerces, encontraram-se pedaços de
uma estátua de Neptuno, em bronze, e algumas moedas
romanas (dos imperadores Júlio e Tibério), a atestar a antiga ocupação do local e a possível existência, naquele sítio,
de um templo romano.

1655
… No lado sul da Praça de Quebedo divisa-se um extenso
quarteirão de moradias, restos de um antigo Colégio da
Companhia de Jesus, fundado cerca de 1655. À esquerda,
desenha-se um pequeno jardim, beneficiado pela autarquia.
… No Largo dos Defensores da República (junto do Miradouro de São Sebastião), confrontando com o Museu
do Trabalho Michel Giacometti, encontra-se o Palácio
da Família Fryxell (séc. XIX). No local, os jesuítas haviam
fundado, um Colégio, mandando igualmente construir

Pereira Fryxell (1890-1961), professor da Escola Industrial
e Comercial de Setúbal, vice-cônsul de Inglaterra e da Dinamarca, agente de navegação; pintor, encenador e caracterizador de algum teatro de revista.
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1670

O Palácio dos Salemas (séc. XVIII), junto da Praça de Bo-

… O setubalense – fidalgo, poeta e historiador João de Bri-

ali ver-se são da família Miranda Henriques.

cage é também conhecido por Casa das Varandas. Era propriedade da família Salema, embora as armas que podem

to e Melo (1610?-1682) toma a iniciativa de fundar, em 1670,
a Academia dos Insignes, a primeira corporação científica

Funcionou ali uma escola primária frequentada pelo cé-

ou literária de que há notícia em Setúbal.

lebre setubalense João Carlos de Almeida Carvalho (1817-1897). Durante anos foi sede do Vitória Futebol Clube.
… O proprietário das fábricas de pólvora de Alcântara (Lisboa) e de Barcarena (Sintra), no primeiro quartel do século
XVIII, António Cramer, industrial holandês e comissário-geral da Holanda em Lisboa, foi quem em Aldeia de
Irmãos mandou construir a interessante Quinta da Conceição. Anexa, está uma capela sob a invocação de Nossa
Senhora da Imaculada Conceição, interiormente decorada com notáveis azulejos azuis e brancos, que, em alguns
painéis, historiam a vida dos santos onomásticos dos primeiros proprietários (Santo António e Santa Catarina):
António Cramer e Catarina Sofia Van Zeller.
… A designada “Fonte Nova”, que abastecia os moradores
do bairro de Troino remonta ao reinado de D. Sebastião.
Nas suas formas atuais, ao gosto neoclássico, o fontanário data do século XVIII. Era abastecido por uma nascente

… Com frente para a Praça Machado dos Santos e entre as

situada no Outeiro da Saúde, que abastecia, por sua vez,

ruas Paulino de Oliveira e Jacob Queimado e outras edifi-

o Recolhimento de Nossa Senhora da Soledade.

cações, a norte, podemos ver o que subsiste de um edifício
que ostenta, sobre a porta principal, uma pedra de armas
com os distintivos da família Feu Guião. A denominação
do imóvel (século XVIII) deve-se a José da Rosa Guião
e Abreu, que o mandou construir enquanto desembargador. Foi moradia, escola primária (segundo piso), oficina
e arrecadação de velharias.
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1721

(1695-1778), filho de António de Oliveira Bernardes (?-1732).
Deste último conhece-se, na região, outra obra, pintada
para a Igreja de São Lourenço, em Azeitão.

… Funda-se em Setúbal, a 30 de maio de 1721, a Academia
Problemática, que reunia em casa de Estêvão Liz Velho,
onde se discutiam temas históricos e recitava poesia.
A Academia Problemática cessa a atividade a 30 de setembro do ano seguinte.

1734
… Em 1734 Setúbal conta com cerca de 13.000 habitantes;
Henrique Torlades, banqueiro de Hamburgo, estabeleceria aqui uma agência no ano seguinte e, em meados do
século XVIII, a vila podia orgulhar-se de possuir uma diversificada estrutura económica, com unidades produtoras
de sabão, panos, chitas e estamparia de tecidos, de solas
e curtumes, de rendas de bilros, de rolhas de cortiça e de
outros diversos produtos.

1736
… Na Fortaleza de São Filipe destaca-se uma pequena
capela joanina, de planta retangular. As paredes interiores
e a abóbada estão completamente forradas de ricos azule-

… Desde 1738 e contígua à Casa do Corpo da Guarda (atual

jos, com narração da vida de São Filipe. Na abóbada admi-

Casa do Turismo e, antes, sede do Clube Militar de Oficiais

ra-se o escudo real, de composição barroca. Na capela-mor,

de Setúbal), encontra-se um dos Passos da Procissão da

muito discreta, com altar em talha dourada, destacam-se

Paixão dispersos pela cidade. Também adossado à Casa do

pequenos painéis de temática mariana datados de 1736

Corpo da Guarda, esteve a extinta Capela do Regimento,

e assinados pelo mestre Policarpo de Oliveira Bernardes

sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição do Sapal.
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1755
… O terramoto de 1 de novembro de 1755 afetou também profundamente a vila sadina, agravando uma situação já débil.
É grande a ruína sofrida na povoação: os mortos causados
pelo abalo, pelos incêndios e pelo maremoto subsequente
foram inúmeros, casas foram derribadas, residências religiosas e nobres sofreram assinaláveis danos. Em pânico, ocorre
a fuga de população civil e militar, a destruição da produção
salineira e da atividade agrícola nos campos envolventes.
… Na Rua Fran Paxeco (antiga Rua Direita de Troino) com
a Travessa do Carmo está a habitação popularmente designada por casa das “Quatro Cabeças”. De facto, no respetivo
cunhal, estão esculpidas três cabeças. Sobre uma delas, um
listel com a seguinte inscrição, em latim, que quer dizer: “Espero em Deus”. Num dintel, a inscrição, igualmente em latim medieval: “Si Deus Pro Nobis Quis Contra Nos” [Se Deus
Está Connosco, Quem Poderá Ser Contra Nós]. Parece aludir
à lenda segundo a qual o conjunto esculpido assinala o exa-

junto com a mulher, os filhos e outros familiares. Em con-

to local de uma abortada conspiração intentada contra o rei

sequência, a residência que possuíam em Azeitão (Palácio

D. João II (1455-1495), perpetrada aquando da procissão do Cor-

dos Duques de Aveiro) foi abandonado e foram saqueados

pus Christi (22 de agosto de 1484). Entre outros, o historiador

todos os haveres.

João Carlos de Almeida Carvalho (1817-1897) atribui ao edifício uma data de construção posterior ao terramoto de 1755.

1758

1772
... É muito de admirar, junto da Praça de Quebedo, no início
da Avenida 5 de Outubro, o Chafariz do Sapal, cuja cons-

Em 3 de setembro de 1758, o último duque de Aveiro,

trução foi ordenada, neste ano, por Pombal e executada

D. José de Mascarenhas, foi acusado de ser um dos insti-

sob traço do coronel de engenharia José Bruno Cabedo.

gadores do atentado contra o rei D. José, vindo a ser preso

Dada a proximidade com a antiga Praça de S. Bernardo,

Alta Serra deserta, donde vejo
As águas do Oceano duma banda,
E doutra já salgadas as do Tejo
Frei Agostinho da Cruz (1540-1619)
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onde existiu um convento de monjas daquela invocação,
era também conhecido por Chafariz de São Bernardo.
Nas imediações deste fontanário abria-se antigamente
a Porta da Vila ou dos Padres da Companhia de Jesus.

1774
… O primitivo Pelourinho de Setúbal fora derribado e construído um novo (com algumas peças escultóricas achadas

Tem tanque em “meia-lua”, sobre o qual está aplicado um

nas ruínas de Troia), pelo engenheiro José Bruno de Cabe-

frontão ou espaldar vertical. Apresenta escudo real coroa-

do, em 1774, por ordem do Marquês de Pombal (1699-1782)

do, ladeado por ramagens semi-espiraladas, rematadas, à

que o mandou colocar à saída da Rua dos Sapateiros (hoje

direita, por um girassol e uma rosa e, à esquerda, por um

Rua Augusto Cardoso), junto da nova porta aberta na mu-

ramo de loureiro. A água corria através de duas curiosas

ralha medieval e que então estabelecia a comunicação com

carrancas.

a Rua Direita de Troino (hoje Rua Fran Paxeco). Foi depois
colocado na Praça de S. Pedro, atualmente batizada com
o nome daquele estadista, no Bairro de Troino. É monumento nacional pelo Decreto de 16 de junho de 1910.

1775
… Nos edifícios que ainda subsistem junto do antigo Palácio
dos Duques de Aveiro (Azeitão) veio a funcionar uma fábrica de fiação e estamparia de tecido (primeira fábrica de
chitas portuguesa, aberta em 1775. A instalações da adega
da casa vitivinícola José Maria da Fonseca, Suc. resultam
do aproveitamento de um anexo mandado construir, em
1793, para albergar os teares da referida unidade industrial.
… A 4 de dezembro de 1775 está em Setúbal uma cidadã
escocesa vinda da América do Norte, que relata como ainda se encontrava a povoação vinte anos após o sismo de
1755: “Acabado o jantar, fomos ver a povoação, que já foi
magnífica, mas está agora completamente arruinada, em
parte devido ao pavoroso terramoto.”
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1786

Apresenta frontão com fogaréus no enfiamento das pilas-

… É de calcário, sóbrio e elegante, o Pelourinho do antigo con-

(bicas laterais). Ao centro, uma moldura sinuosa enquadra

celho de Azeitão que se ergue, em Vila Nogueira, no Largo da

uma elegante jarra, abundante de flores. Traz as armas de

República, em frente da igreja paroquial e próximo do Palácio

D. José e foi mandada construir pelo grande empreende-

dos Duques de Aveiro. Reconstituição executada na segun-

dor e juiz local Agostinho Machado de Faria, “o Pombal

da metade do século passado, ostenta ainda a ano de 1786 (rei-

azeitonense”, segundo Joaquim Rasteiro. Chegou a Azei-

nado de D. Maria I), tendo sido mandado então construir pelo

tão em 1764 e ali viveu até 1801, ano em que foi assassinado,

Senado da Câmara azeitonense. Está classificado como “de in-

próximo da Aldeia de Irmãos.

tras. É servida por três bicas artisticamente sublinhadas
por um peixe fantástico (bica central) e por duas carrancas

teresse público” (Dec.º n.º 23 122, de 11 de outubro de 1933) e em
“zona de proteção” (desde 1954).
… A Fonte dos Pasmados, obra de estilo barroco final fica, na
rua principal de Vila Nogueira, em frente da Paroquial de
S. Lourenço.

1803
… Ao longo do século XIX, a expansão urbana da vila ditou a demolição de alguns significativos troços da muralha medieval e da parte superior de alguns arcos das suas
portas ou postigos. Desapareceram a Porta Nova que ligava a vila ao arrabalde de Troino (onde hoje termina a Rua
Augusto Cardoso); o Postigo de Santa Catarina, onde hoje
termina a rua do mesmo nome; a Porta do Buraco d’Água;
a Porta d’Erva (ou de Évora) e outras.
… No ano de 1803, entrara em funcionamento o Teatro de
Santa Maria, montado por trás do templo de Santa Maria
da Graça, na igreja dos padres Jesuítas derrocada aquando do terramoto de 1755. Há notícia da representação, entre outras, das produções do padre Gonçalo José Maria (?1836): Elogio aos anos d’el Rei Nosso Senhor D. João VI ou
o drama “Aos anos da Fidelíssima Rainha (…)”. Esta casa de
espetáculos seria desmontada em 1822.

1807

1820

… Entre 30 de dezembro de 1807 e 1 de fevereiro de 1808,

… Setúbal aderiu ao Movimento Constitucional, tendo-se

instalou-se em Setúbal o quartel-general das forças napo-

formado na vila uma Sociedade Patriótica que reunia im-

leónicas, auxiliadas pelos espanhóis. No mesmo período,

portantes figuras locais.

a vila foi promovida à categoria de capital do principado
de Godoy – constituído pelas províncias do Alentejo e do
Algarve, de acordo com os termos do Tratado de Fontainebleu (27 de outubro de 1807), entre França e Espanha.
Nesta casa, próxima do antigo Quartel de Infantaria 11

1823

(à Porta do Sol), viveu João Carlos de Almeida Carvalho

… No ano de 1823, o Regimento de Infantaria 7 aderiu à Vila-

(1817-1897), o qual informa que a primitiva construção ocor-

francada e, em 1828, pelas ruas sadinas, aclamou-se D. Miguel

reu pelos anos de 1540 (reinado de D. João III).

(1802-1866) e pediu-se a revogação da Carta Constitucional.
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1832

1835

… A Sociedade de Amadores de Música termina a ativida-

… Em 1835 o picadeiro do Paço do Duque, construído ados-

de. Os músicos eram ensaiados pelos rabequistas italianos

sado à muralha medieval setubalense, foi demolido para

Furchis (pai e filho). A coletividade abriria aos setubalenses

embelezamento da vila, permitindo a abertura de ligação

os caminhos da arte musical setubalense que se seguiria

entre a Praça do Sapal (Praça de Bocage) e a praia, a sul

com a criação das sociedades filarmónicas locais.

(Avenida Luísa Todi).

1833
… Morre a cantora lírica Luísa Todi (1753-1833) e nasce o poeta e publicista Manuel Maria Portela (1833-1906). As tropas
do duque da Terceira (1792-1860), afetas a D. Pedro (17981834), aproximaram-se, vindas do sul, e rechaçaram as tropas miguelistas de Setúbal.

1834
… Após a extinção das ordens religiosas ativas em Portugal (1834) são encerrados muitos conventos que asseguravam a instrução pública. A Câmara Municipal promove
a instrução secundária pública ministrada por particulares.
… Em 1834 foi na Casa das Varandas (ou Palácio dos Salemas, à Praça de Bocage) que o pintor Cândido Xavier da
Silva e companheiros instituíram uma casa de teatro, antecessora direta do Teatro Bocage, pelos mesmos fundado
no mesmo ano.
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1837

1848

… Iniciou-se a construção do cemitério público (denomina-

… Iniciam-se as terraplenagens com vista à abertura

do “de Nossa Senhora da Piedade”, em terrenos da antiga

da atual Avenida Luísa Todi. Primeiro, entre o quartel (ba-

cerca do Convento de São Domingos.

luarte de Nossa Senhora da Conceição) e a antiga ponte
sobre o Ribeiro do Livramento, nas imediações do atual
mercado municipal.

1849
… Em 1849 é fundada a Sociedade Arqueológica Lusitana, a primeira instituição portuguesa do seu género.
Dedicar-se-á, sobretudo, a pesquisar e a estudar os vestígios arqueológicos das ruínas de Troia.

1850
… Nos velhos Paços do Duque (Avenida Luísa Todi), em
1850 criou-se a Sociedade de Recreio Familiar. Funcionou até 1855. Nos Paços do Duque viria ainda a funcionar
o muito antigo Hotel Escoveiro. Ali veio a funcionar também o Governo Civil de Setúbal.
… Entre 1850 e 1862 surgiram em Setúbal duas importantes

1847

sociedades musicais: a ‘Permanente’ e a ‘Momentânea’.

… A 1 de maio Em 1847 tem lugar o Combate do Alto do

dade Improviso’.

Viso, travado entre as tropas liberais e abolutistas.

Há notícia de dois outros pequenos grupos musicais denominados ‘Nova Charanga’ ou ‘Reunião Euterpe’ e ‘Socie-
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1851
… Quando, em 1851 é extinta a antiga Roda do Sal, tem início a futura decadência da produção salineira setubalense.
Desde a primeira metade de oitocentos que as afamadas
laranjas são menos procuradas, em detrimento das que
chegavam das ilhas mediterrânicas, do Norte de África
e dos Açores. Desaparecerão as fábricas de curtumes
e de polimento de couros, os teares de linho, as unidades
de produção de papel, de velas, de fósforos…

1855
… No ano de 1855 surge a primeira associação mutualista
local: Associação Setubalense das Classes Laboriosas.
Neste mesmo ano começa a publicar-se, por iniciativa de,

1857

entre outros, João Carlos de Almeida Carvalho (1817-1897),

… No dia 1 de outubro de 1857 abre no antigo Convento dos

um dos mais antigos jornais nacionais: O Setubalense.

Grilos (ou da Boa-Hora), sob a direção de António Maria
de Campos Rodrigues (1832-1915), o Lyceu Setubalense,

… 1855 é o ano de criação do Club Setubalense, coletividade

de iniciativa privada, para o ensino primário e secundário.

formada por grandes empreendedores locais.

Em 1860 tinha 18 alunos.

… Em 1855 os pioneiros industriais conserveiros setubalen-

1858

ses Feliciano António da Rocha (?-1889) e Manuel José Neto
(?-1896) recebem uma menção honrosa pelas “sardinhas em
conserva d’azeite”, na Exposição Universal de Paris.

… A 3 de novembro de 1858, com financiamento da autarquia
local, começa a funcionar, no extinto Convento dos Grilos,
o Lyceu Municipal, para dar acesso à instrução primária, ensinos complementar e secundário. Em 1860 tinha 28 alunos.

… A 29 de agosto de 1858 abre ao público o Café Esperança,
então também conhecido por “Lapido” – nome do proprietário José Maria Lapido (? – 1901). Foi um emblemático espaço de convívio e tertúlia setubalense.

1866
… Uma portaria de 10 de setembro de 1866 autoriza
a Câmara Municipal a rasgar a muralha medieval, junto do

1863

Ribeiro do Livramento, para que se fizesse a ligação entre

… As facilidades económicas de acesso ao ensino dadas

Pereira, em homenagem ao autarca e industrial Henrique

pelo Lyceu Municipal (1858) determinam o encerramento

Augusto Pereira (1850-1941) só se fará a partir de 4 de março

do Lyceu Setubalense, de Campos Rodrigues, cujo corpo

de 1905.

docente se funde no primeiro em 1863.

a antiga Rua do Passadiço e o Largo das Almas (que então compreendia as atuais praças Almirante Reis e Miguel
Bombarda). A ligação (que recebe o nome de Rua Henrique
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… Em 1866, o poeta e contista dinamarquês Hans Christian Andersen (1805-1875) visitou demoradamente Setúbal
e pôde ainda espantar-se com os “laranjais seguindo-se uns
aos outros” que cobriam “todo o vale entre Palmela, S. Luís
e a Serra da Arrábida para os lados do Oceano”.

1867
… Em 7 de janeiro é inaugurada a Escola Conde de Ferreira, na Avenida Luísa Todi. O edifício (ainda existentente),
integrava uma rede escolar local de, apenas, 34 escolas
do ensino primário, para um total de 955 alunos (503 rapazes e 492 raparigas).
… Nos anos 1867 e 1868, os laranjais de Setúbal que ainda tocavam os limites da cidade, sofreriam com diversas pragas e os
vinhedos seriam, uma vez mais, atacados pelo oidium (1871).
… A Sociedade Musical Capricho Setubalense é criada
em 1867.

1868
… Corria o ano de 1868 quando a poetisa setubalense Gertrudes Angélica de Andrade funda o Asilo da Infância
Desvalida, destinado a acolher crianças órfãs.
… A 10 de fevereiro de 1868 um incêndio destruiu grande

sada. Foi esta inaugurada a 15 de setembro de 1965, quando

parte das instalações militares da Fortaleza de S. Filipe.

se cumpriam duzentos anos sobre o nascimento do poeta

Muito mais tarde, seriam recuperadas e adaptadas a pou-

setubalense Bocage (1765-1805).
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1870
… O Passeio do Lago (depois denominado Parque das Escolas e atualmente Largo José Afonso), a poente da cidade, é aberto ao público no ano de 1870.

1871
… Após a colocação da lápide na Casa Bocage, em 1864, o poeta António Feliciano de Castilho (1800-1875) desafia Manuel
Maria Portela (1833-1906) a empreenderem a construção de
um monumento a Bocage, na praça que tem o nome do poe-
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ta setubalense, o que veio a acontecer em 1871. Três anos durou a campanha de angariação de fundos por todo o Brasil,
até que, em 1866, fora conseguida a apreciável quantia de 12
contos de réis para a construção que perpetuaria a memória de Bocage, a qual, no entanto, esteve para ser levantado
sobre a ponte de São Sebastião (ao Largo dos Defensores
da República), no início da atual Rua Arronches Junqueiro.
A execução decorreu na oficina do canteiro lisboeta Germano José de Salles. A estátua a Bocage, modelada pelo
escultor Pedro Carlos dos Reis, é em pedra lioz, extraída
das pedreiras de Pêro Pinheiro, Sintra.
A 4 de dezembro de 1871 colocou-se a coluna, a 6 do mesmo
mês assentou-se a estátua. No dia 21 de dezembro daquele
ano foi o monumento oficialmente inaugurado.
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1872
… Foi no Palácio Salema que em 1872 se instalou António Maria Serra – fotógrafo da Casa Real que visitava Setúbal, anualmente, e que aqui trabalhou entre 1871 e 1879. Em 1875 coube-lhe
a iniciativa da criação, ali, de um Clube Recreativo e Instrutivo.
A fotografia impunha-se, então, como elemento distintivo de
uma burguesia ascendente e passa a ocupar o lugar que entre
a aristocracia do Antigo Regime pertencera ao retrato a óleo.

1873
… Em dependências do Palácio Fryxell (Largo dos Defensores da República) funcionou uma fábrica de cortiça dirigida por Francisco José Pereira (?-1869), um dos maiores
exportadores portugueses de cortiça, em seu tempo. Os filhos Francisco José Pereira (1838-1905), industrial corticeiro e de conservas, e seu irmão Henrique Augusto Pereira
(1850-1941), proprietário, industrial e influente político local,
prosseguiram aquela exploração fabril. Em 1873 Francisco
Pereira mandou reconstruir a capela do palácio, que viria
a ser benzida por D. Inácio do Nascimento Morais Cardoso,
11º Cardeal Patriarca de Lisboa.

1876
… O Mercado do Livramento, importante equipamento
municipal de abastecimento público de bens alimentares, é
inaugurado neste ano.
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1880

1882

… Em Azeitão, no ano de 1880, é formada a Sociedade Fi-

… Maria das Dores Máximo, uma das primeiras mestras

larmónica Providência.

escolares contratada em Setúbal, foi nomeada professora
da escola pública de Santa Maria e São Sebastião, no ano

… Entre 1880 e a década de 40 do século XX laboravam em

de 1882.

Setúbal as seguintes fábricas de conserva: 1855 (2), 1860 (3),
1897 (26), 1906 (35), 1912 (42), 1913 (44), 1914 (46), 1915 (46), 1916

… No ano de 1882 nasce a Sociedade Filarmónica Perpétua

(55), 1920 (130), 1928 (63), 1934 (68), 1948 (42).

Azeitonense.
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1886

1888

… No dia 6 de dezembro de 1886 foi celebrado o primeiro

… No século XIX, no Palácio Salinas, Vila Nogueira de

casamento civil no concelho de Setúbal.

Azeitão (séc. XVII), funcionou um teatro, em cujo palco
atuou, em 1888, o célebre ator Francisco Alves da Silva

1887
… Em julho de 1887 é colocado no Passeio da Praia (futura
Avenida Luísa Todi) um coreto que a Câmara Municipal
adquirira à Sociedade Musical Capricho Setubalense.

Taborda (1824-1909), popular e acarinhado por todo o país.
Dessa casa de espetáculos subsiste a ampla sala e o palco.

1889

Era interiormente decorado com trabalhos do pintor setu-

… A Praça de Touros de Setúbal, que começou por cha-

balense Francisco Augusto Flamengo.

mar-se D. Carlos, foi inaugurada a 15 de setembro de 1889.
Após a implantação da República (5 de outubro de 1910),
passou a designar-se pelo nome do fotógrafo Carlos Relvas, pai do ilustre dirigente republicano José Relvas.

… O Bairro Baptista, em torno da Praça de Touros Carlos
Relvas, começou a erguer-se a partir de outubro de 1889.
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1890

1893

… Setúbal contava em 1890 16.986 habitantes. Dois anos

… O antigo Hospital de Setúbal, chamado “do Espírito

mais tarde ascendia a 17.265 habitantes.

Santo”, funcionou nas dependências do recém-extinto
Convento de Jesus, de freiras franciscanas clarissas. Foi

1892

inaugurado a 19 de março de 1893 e era administrado pela

… Nasceu a 14 de julho de 1892 Fernando dos Santos,

… Uma fábrica de fósforos prepara-se para começar a pro-

que viria a tornar-se notável pelas suas representações de

duzir em Setúbal, a partir de 7 de setembro de 1893.

Santa Casa da Misericórdia de Setúbal, ao tempo dirigida
pelo provedor António Joaquim Correia.

Bocage, em quadros como “Bocage e as Musas”, a grande
encomenda da Câmara Municipal de Setúbal, que, ainda
hoje, pode contemplar-se no Salão Nobre dos Paços do
Concelho. Faleceu a 14 de abril de 1965.

1894
… O grande escritor e historiado Oliveira Martins instala-se em Setúbal, no extinto Convento franciscano de Brancanes, a partir de 16 de julho de 1894. Ali escreve o primeiro
capítulo de um seu importante livro dedicado a biografar
D. João II, “O Príncipe Perfeito”.

1895
… Uma proposta de 12 de maio de 1895 atribui à artéria
designada, Rua da Praia, o nome de Avenida Todi. A partir de 17 de fevereiro de 1930 passará a chamar-se Avenida
Luísa Todi.
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1896

obra do Teatro D. Amélia (futuro Cine-Teatro Luísa Todi).

… No ano de 1896, a 1 de novembro, é encomendado à Asso-

(representação das embarcações tradicionais do Rio Sado,

ciação de Entalhadores de Lisboa um molde para fundi-

como “caiaque” e “patacho”, “caravela”, “muleta”, “galera”.

ção, destinada ao Teatro D. Amélia, em Setúbal.

Estas obras, aquando da demolição do Teatro D. Amélia,

Entre tais decorações mencionem-se, além das pinturas
murais para o bar do desaparecido teatro, por exemplo

por decisão do Eng.º Câmara Pestana, passaram a decorar,
… A 3 de dezembro de 1896, o pintor setubalense João Vaz

durante anos, os serviços municipais de turismo. Foram

recebe a quantia de 53.260 réis pela execução de desenhos,

posteriormente mandadas guardar no Museu de Setúbal/

decorações, bem como pela restante direção artística da

Convento de Jesus, em janeiro de 1962.
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1897
… A Fonte de Aldeia Rica (Azeitão), a caminho de Sesimbra, é muito valiosa. Está magnificamente adornada, segundo a descrição de Joaquim Rasteiro (1834-1898), datada
de 1897, com “8 medalhas circulares com suas molduras,
que se tocam, e nos intervalos dos círculos uns pequenos florões. Dentro de cada medalha vê-se uma imagem
em alto-relevo, bem proporcionada ao campo em que foi
lançada. As medalhas são em duas linhas sobrepostas.
Começando da linha superior e da direita para a esquerda,
as figuras são: 1.ª anjo com asas abertas, 2.ª uma ave, 3.ª cordeiro como Agnus Dei, isto é com o lábaro, 4.ª repetição do
anjo, 5.ª da ave, 6.ª do cordeiro, 7.ª do anjo, 8.ª da ave.”

É ainda Joaquim Rasteiro que informa que, “sobre o portão da quinta do Visconde de Montalvo, em Alferrar, próximo a Setúbal”, reconheceu uma outra lápide semelhante.
… O Teatro D. Amélia apresenta ao público, no dia 1 de abril
de 1897, um conjunto de récitas inaugurais que se prolongarão até ao dia 3 daquele mês.
… No dia 13 de agosto de 1897, o pintor setubalense Francisco Augusto Flamengo recebe, por conta do primeiro cenário por este executado e destinado ao Teatro D. Amélia,
a quantia de 95.000 réis.
… Uma comitiva setubalense composta por elementos
da direção do Teatro D. Amélia (Visconde de Mont’Alvo,
Henrique Carlos Junqueiro, António Ferreira Alves
Passos), a 19 de outubro de 1897, desloca-se a Sintra para
convidar Suas Altezas Reais (D. Carlos I e D. Amélia de Orleães) a virem a Setúbal inaugurar os tetos artisticamente
decorados do Teatro D. Amélia.
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… Em setembro de 1897 confirmava-se a laboração, em Setúbal, de 26 fábricas de conserva de peixe.

1904
… A cimenteira Secil instala-se em Setúbal em 1904.
Após fusão comercial em 1930, entra em funcionamento,
no ano seguinte, o primeiro forno rotativo. Em 1931, tem
atividade nas instalações fabris do Outão.

1899
… Em 1899 funda-se a Sociedade Musical e Recreativa
União Setubalense.

1905

1900

… A Câmara Municipal de Lisboa, a 7 de dezembro de 1905,

… Em 1900, por iniciativa de D. Amélia, a Fortaleza de San-

Barbosa du Bocage (15 de setembro de 1765-21 de dezembro

tiago do Outão foi transformada em Sanatório Marítimo,

de 1805).

inaugurado a 4 de junho daquele ano. Em 1971 passou a Hospital Ortopédico, integrado no Centro Hospitalar de Setúbal.

manda colocar uma placa na casa da Travessa André Valente, onde morreu o poeta setubalense Manuel Maria

1910
… Uma análise realizada em 1910 às condições de habita-

timentos dignos desse nome não existem. A habitação do

ção dos setubalenses, realizada pela Associação de Classe

operário é uma jaula com pretensão a moradia habitual.

dos Trabalhadores das Fábricas de Conservas, refere que,

Quanto à salubridade, a pior possível”.

apesar de o valor de arrendamento ser elevado, “compar-
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… O Vitória Futebol Clube foi fundado a 20 de Novembro
de 1910.
A 21 de Junho do ano seguinte, já os jogadores do Vitória
apresentavam aos adeptos sadinos o equipamento verde
e branco (que o Clube ainda mantém), numa partida que
venceu por 1 - 0, contra o Lisboa Football Club.
A designação do, então, Victória Foot-ball Club, fora sugerida pelo escritor e jornalista Joaquim Correia da Costa
que viria a doar a importante biblioteca pessoal, à Câmara
Municipal de Setúbal.
No início dos anos 60 do século passado foi lançada a campanha de angariação de fundos “Pro Estádio do Vitória”,
para substituir o antigo “Campo dos Arcos” (à Algodeia).
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Para a recolha das contribuições populares foram dispersos pela Cidade, potes-mealheiro. Foram igualmente
emitidas vinhetas com os dizeres “auxilia a construção do
Estádio do Vitória” e autocolantes com a frase: “Querer é

1914

poder. Auxilia a construção do estádio do Vitória com o

… Nas imediações do Palácio Feu Guião existiu o topónimo

teu “querer” de vitoriano”.

urbano “Rua do Adiantado”. A 28 de abril de 1914, a velha
designação daquela artéria foi substituída pelo topónimo

O Estádio do Bonfim, graças aos apoios da Câmara Muni-

atual: Rua Paulino de Oliveira – uma das três artérias que

cipal de Setúbal, de empresários conserveiros locais e da

confinam o imóvel. A autarquia homenageou, daquele

população setubalense, veio assim a ser construído nos

modo, a memória do poeta e pioneiro republicano setu-

terrenos da antiga Quinta das Palmeiras. A inauguração

balense Francisco Paulino de Oliveira (1864-1914), marido

teve lugar domingo, 16 de Setembro de 1962.

da escritora Ana de Castro Osório e falecido pouco antes,
que nascera naquela mesma rua do Bairro de Troino.
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1920

a propriedade da AERSET-Associação de Empresarial

… Em 1920 Setúbal contava com 37.002 habitantes.

nida Luísa Todi, foi adaptado para nele se instalarem

da Região de Setúbal, que ali teve a sua sede. Este antigo
edifício da agência local do Banco de Portugal, na Aveos Serviços Municipais de Cultura e, também, uma Galeria

1922

de Arte municipal, que ali expõe “Tesouros do Museu de
Setúbal/Convento de Jesus” – “Peças arqueológicas e obras
de arte sacra e arte contemporânea, incluindo o Retábulo
da Capela-Mor da Igreja do Convento de Jesus”.

… O antigo edifício da agência de Setúbal do Banco de
Portugal apresenta uma interessante arquitetura obra
de Arnaldo Redondo Adães Bermudes (1864-1948). Foi começado a construir em 1922, numa zona ribeirinha progressivamente conquistada ao rio após meados do século
XIX. Após a desativação desta agência, o edifício passou

1923
… A Junta Autónoma do Porto de Setúbal, entidade administrativa antecessora da atual Administração dos Portos
de Setúbal e Sesimbra, é criada em 1923.

1926
… O cidadão republicano Jacinto Nunes propõe à Junta
Distrital do Distrito (de Lisboa), a 5 de abril de 1887 a desanexação de duas futuras áreas administrativas distintas:
a norte, o distrito de Torres Vedras; a sul, o distrito de Setúbal. Só em plena Ditadura Militar e como uma das primeiras medidas, viria a ser constituído o distrito de Setúbal
(22 de dezembro de 1926).
… Em 1926 entrou em funcionamento a produtora de adubos químicos SAPEC (Société Anonyme de Produits et Engrais Chimiques).
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1928
… Em 1928 é criada a empresa de camionagem Sociedade
de Auto-Cars Setubalense, Lda. (mais tarde Transportadora Setubalense de João Cândido Belo & C.ª Lda.), que
veio a absorver as congéneres (Palmelense e Seixalense)
no ramo do transporte de passageiros.

1930
… Em 1930, realizou-se a Grande Exposição Regional de Setúbal (mostra de diversos produtos e das atividades locais).
A cidade passa a dispor de abastecimento de energia elétrica para usos público e particular.

1931
… Setúbal teve larga participação na Grande Guerra mundial 1914-1918. Um memorial foi construído em 1931 para

1929

evocar e perpetuar a lembrança dos soldados mortos

… Entre os anos 1929-1933 decorrem as obras do porto

mirante Reis e inaugurado, com pompa, a 22 de novembro

de Setúbal.

de 1931.

naquele primeiro grande conflito bélico internacional.
Projetado pelo arquiteto Norte Júnior (1878-1962), um monumento em forma de obelisco foi levantado na Praça Al-
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1933

1935

… O memorial que evoca a cantora lírica setubalense Luísa

… O memorial ao grande benemérito e médico Dr. Paula Bor-

Todi foi construído para o Largo das Escolas (atual Lar-

ba foi inaugurado a 24 de março do ano de 1935. Encontra-se

go José Afonso) e ali inaugurado a 1 de outubro de 1933).

no lado sul do pequeno jardim fronteiro ao antigo Asilo Bo-

O monumento é da autoria do arquiteto Able Pascoal

cage (hoje lar de idosos que ostenta na designação o nome

e integra um trabalho escultórico da autoria de Leopoldo

do clínico e instituidor, Paula Borba). O monumento foi de-

de Almeida (1898-1975). Considerada a degradação a que

senhado pelo arquiteto Able Pascoal e por Leopoldo de Al-

aquele local foi chegando, rodeado de fábricas de conserva

meida (1898-1975): o primeiro desenhou o plinto sobre o qual

e por diversos aparelhos e redes de pesca, dispersos pelo

assenta um busto cinzelado pelo conhecido mestre escultor.

local, o monumento foi transferido em 1938 para o lugar

A iniciativa pertenceu à Mesa da Misericórdia presidida pelo

onde hoje se encontra (Avenida Luísa Todi, junto da Pra-

Dr. Luís Teixeira de Macedo e Castro, tendo o Eng.º João

ça de Bocage).

Borba, filho do homenageado, procedido ao descerramento.
Na ocasião e, ainda em homenagem ao benemérito cidadão, a Câmara Municipal deliberou atribuir o seu nome
a parte da antiga Rua Serpa Pinto, entre o Largo da Misericórdia e a Rua dos Correeiros, que passou a denominar-se Rua Dr. Paula Borba.
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1937

Em 1910, aquando da Revolução de 5 de Outubro, a Fon-

… O Chafariz do Sapal, de artístico traçado barroco, foi

do em 1969. Em 1914 o artístico fontanário abastecia ainda

removido do antigo local (atual Praça de Bocage, onde se

os aguadeiros, que, por vezes, prejudicavam os populares

encontrava desde a construção, em 1697), e remontado em

que ali iam abastecer-se, não lhes respeitando a prioridade.

te do Sapal sofreu alguns atentados, tendo-lhe sido
arrancada a coroa, bem como os anjos, conjunto restaura-

1937 na Praça Teófilo Braga, onde se encontra, já sem o tanque que, na parte de traz, servia de bebedouro para animais.

… A primitiva construção do Eden Teatro, nos Restauradores, em Lisboa foi inaugurada a 25 de setembro de 1914.
No dia 1 de abril de 1937, após profundas obras de remodelação é reinaugurada, com a representação do “Sainete
em 3 atos e 18 quadros” intitulado “Bocage”, musicado pelo
maestro Ruy Coelho e a apresentação, entre outros, dos
atores Maria Neves e Estevão Amarante.

1947
… A 1 de janeiro de 1947, da junção de três agrupamentos
de campistas (‘Amigos do Sol’, ‘Aves Migradoras’ e ‘Arrábidos)’ nasce o Clube de Campismo de Setúbal, um dos
pontos de encontro de oposicionistas ao regime do Estado
Novo.

1953
… Foi no ano de 1953 que se descerrou na fachada de um edifício da Rua da Brasileira, no Bairro de Troino, uma placa
na qual se lê: “Aqui, conforme tradição oral, nasceu em 9 de
Janeiro de 1753, Luísa Rosa de Aguiar Todi, a maior cantora
portuguesa e uma das figuras nacionais de projeção univer-
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sal. Esta lápide foi mandada colocar no ano de 1953, segundo centenário do seu nascimento, pela Câmara Municipal
de Setúbal”. Consta que, no mesmo prédio, funcionou também

1956

a casa de espetáculos “Teatro Santos Silva”. Recentemente

… A PIDE - Polícia Internacional e de Defesa do Estado, em

o imóvel foi adquirido pela autarquia. O imóvel recuperado

1956, instala em Setúbal uma delegação, então numa casa

e musealizado acolherá a instalação de um equipamento

da Rua dos Trabalhadores do Mar, passando, mais tarde,

dedicado à memória da celebrada cantora lírica setubalense,

e até á Revolução de 25 de abril de 1974, a ocupar uma vi-

mantendo viva a memória de Luísa Todi.

venda do Bairro Salgado.

1955
… Data de finais de 1955 o início se um novo recurso para a economia local: a criação e afinação de ostras para exportação.

1958
… O II Plano de Fomento (1959-1964) e a participação, em
1958, de Portugal na EFTA (European Free Trade Association) proporcionaram um incentivo desenvolvimentista
industrial que torna Setúbal num centro urbano e fabril
integrado na área de influência de Lisboa.
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1962

1973

… No antigo Café Esperança (atualmente com outras fun-

… A Setenave – grande unidade de construção e reparação

ções) pode contemplar-se o interessante painel de azulejo

naval – em 1973 estava em plena laboração, ocupando uma

figurando uma panorâmica da barra do rio Sado, bem como

inúmera massa operária.

a Fortaleza de S. Filipe. É um interessante trabalho do pintor Pedro Jorge Pinto (1900-1984), realizado neste ano.

1963

1985
… A eletrificação pública total do território do concelho
de Setúbal foi alcançada no ano de 1985 em todos os tro-

… Em 1963 abriu, no sítio das Pontes, a IMA (Indústria de

ços das avenidas Bento Gonçalves, D. João II, D. Henrique,

Montagem de Automóveis), dedicada à produção de mo-

D. Manuel, Bento de Jesus Caraça, Luísa Todi e 5 de Outu-

delos das marcas inglesas Austin, Morris e MG. Também

bro, Varzinha, Fontainhas, Miradouro de S. Sebastião, Par-

a fábrica espanhola Barreiros, que já montava camiões,

que do Bonfim, Praça Olga Morais Sarmento, Rua António

obteve licença para iniciar a montagem dos conhecidos

Manuel Gamito, Urbanizações da Cooperativa de Vendas

ligeiros alemães Volkswagen.

de Azeitão e da Associação do Casal das Figueiras e, finalmente, com o reforço da iluminação no Bairro Salgado.

1969
… Um grupo de jovens, com espírito e capacidade interventiva, funda, a 28 de maio, o Círculo Cultural de Setúbal.

1989
… A glorieta a Luísa Todi, na avenida que tem o nome
da cantora lírica, foi abalroada em 24 de março por uma

1970

viatura pesada, em acidente que a deixou completamen-

… Em 1970 já só laboravam em Setúbal 28 fábricas da pu-

go José Afonso). Em 1938 foi transferida para o lugar onde,

jante indústria conserveira de outrora.

reconstruída, hoje se encontra.

te destruída. Da autoria do arquiteto Able Pascoal, com
escultura de Leopoldo de Almeida, fora inaugurada
a 1 de outubro de 1933 no antigo Parque das Escolas (Lar-
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1996

… Em março, o Palácio da Quinta das Torres, em Vila No-

… A antiga Casa do Corpo da Guarda foi posto militar e de-

veis de interesse público. Além do palácio, na Quinta das

pendência do Distrito de Recrutamento Militar, até 1993.

Torres a classificação abrangeu o tanque adjacente e a Casa

De 1997 a 2020, foi sede do Clube Militar de Oficiais de Se-

de Fresco, em forma de “templete”.

gueira de Azeitão, e o antigo Convento de São Domingos
foram classificados pelo Ministério da Cultura como imó-

túbal, constituído em 1996. Desde setembro de 2020, após
uma profunda obra de remodelação, é a Casa do Turismo,
com valências de Centro Interpretativo de Gastronomia
e vinhos da região de Setúbal, atendimento turístico, loja de
produtos regionais e cafetaria.

1997
… No final de janeiro, o concelho recebeu a notícia da

…. A Passagem Desnivelada do Quebedo foi inaugurada

aprovação de uma candidatura a fundos comunitários no

a 1 de abril, num investimento municipal que rondou os

âmbito do programa Urban, que visava a recuperação de

350 mil contos. A nova infraestrutura motivou alterações

bairros típicos das cidades europeias. Os bairros Dias, Pina,

à circulação automóvel naquela zona da cidade e melhorou

Trindade, Santos Nicolau e Bela Vista foram contemplados

a segurança rodoviária, tendo em conta que permitiu evitar

com 1 milhão e 270 mil contos.

que o trânsito tenha de atravessar a linha ferroviária.
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…. As obras de ampliação do Hospital de São Bernardo,

… No dia 10 de novembro, a mítica discoteca Seagull,

cuja primeira pedra foi lançada em 1993, ficaram concluí-

na Praia da Figueirinha, foi devastada num incêndio.

das em 1997, dotando-o de novas instalações e melhores

Às oito da manhã dessa segunda-feira, quando o gerente do

condições para a prestação de cuidados de saúde em diver-

estabelecimento abriu a porta e carregou no interruptor de

sas áreas.

luz, deu-se uma explosão causada por uma fuga de gás que
destruiu por completo a mais badalada discoteca da região

1998
… O novo empreendimento turístico a construir em Troia
foi apresentado a 28 de maio pela Sonae e pela Imoareia,
num investimento previsto de 28 milhões de contos.

de Setúbal.

2002
… A Baía de Setúbal aderiu ao Clube das Mais Belas Baías
do Mundo a 14 de novembro. O organismo promove
a troca de experiências a nível de políticas de proteção,
conservação e desenvolvimento sustentado das baías.
Para a prossecução destes objetivos, foi criada a Associação da Baía de Setúbal.

2003
… A 6 de janeiro, foi inaugurada uma obra de embelezamento e de proteção da Pedra Furada, elemento geológico raro
no mundo, formado há milhões de anos, com uma história
ligada a lendas e cultos locais. Focos de iluminação e arranjos exteriores deram mais destaque ao monumento.
… No dia 30 de julho, saiu da linha de produção da ex-Renault, na altura designada de Sodia, o último automóvel

… A 17 de março, foi inaugurado o Terminal Multiusos/

da marca produzido em Setúbal. O encerramento da fábri-

Plataforma Multimodal do porto de Setúbal, num inves-

ca da multinacional francesa, antes considerada uma uni-

timento de 30 milhões de euros que permitiu aumentar

dade modelo, deixa no desemprego perto de 600 trabalha-

a competitividade do porto sadino.

dores.
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… O Parque de Campismo da Toca do Pai Lopes encerrou
a 14 de abril. O objetivo foi dar início à preparação das condições para criar o Parque Urbano de Albarquel, obra realizada no âmbito do programa Polis de Setúbal.

2004
… Depois de várias décadas na Avenida Luísa Todi, a Feira de Sant’Iago realizou-se pela primeira vez no Parque
Sant’Iago, nas Manteigadas, entre 24 de julho e 8 de agosto
de 2004, o que permitiu melhorar as condições de funcionamento. Sérgio Godinho subiu ao palco na primeira noite.

… A 16 de maio, Setúbal viveu um momento histórico com a
inauguração da ETAR – Estação de Tratamento de Águas
Residuais, na Cachofarra, num investimento de 30 milhões
de euros. Os esgotos domésticos passaram a ser devidamente tratados antes de serem descarregados no rio Sado.

2005
… A 8 de setembro, desapareciam duas torres do antigo
complexo da Torralta, em Troia (Verde-Mar e T04). A implosão dos edifícios marcou o arranque do projeto turístico da Sonae, num investimento de cerca de 320 milhões
de euros.
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… A primeira obra do Polis de Setúbal, um anfiteatro ao
ar livre no Largo José Afonso, num investimento a rondar
os 3 milhões e 600 mil euros, foi inaugurada a 5 de novembro. O Auditório José Afonso inclui um pórtico com perto
de 20 metros de altura.

… Em novembro, tiveram início as obras de requalificação
da Avenida Luísa Todi, a principal empreitada realizada
no âmbito do programa Polis de Setúbal. O projeto deu
uma nova imagem à principal artéria da cidade de Setúbal,

2007
… Após vários anos de impasse, as primeiras obras de recuperação e conservação do Convento de Jesus tiveram

num investimento global de 12,8 milhões de euros.

2008

início em fevereiro de 2007. Os trabalhos incidiram na Sala

…Um conjunto de mosaicos romanos foi descoberto,

do Capítulo, incluindo cobertura, fachadas, carpintarias

no início de março, na Rua António Joaquim Granjo, na

e cantarias, para atenuar os danos provocados pelas águas

Baixa, encontrando-se, pela primeira vez, vestígios do nú-

pluviais.

cleo urbano de Cetóbriga, cidade sobre a qual Setúbal se
desenvolveu. O achado decorreu de uma intervenção a car-

… A cidade de Setúbal recebeu em 2007 as Comemorações

go de uma equipa do Museu de Arqueologia e Etnografia

Nacionais do 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões

do Distrito de Setúbal.

e das Comunidades Portuguesas, com milhares de pessoas
a assistirem às cerimónias oficiais e a várias atividades
promovidas um pouco por todo o concelho.
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… O Parque Urbano de Albarquel foi inaugurado a 9 de maio,

ca de 2007-2008. Após um trajeto vitorioso nas várias fases,

num investimento de 3,7 milhões de euros, realizado no

o Vitória saiu vencedor na final disputada contra o Spor-

âmbito do programa Polis. A nova zona verde do concelho,

ting, no dia 22 de março.

numa área de 3,5 hectares, desfruta de localização privilegiada, perto do centro da cidade, e de paisagem única, envolvida
pela Arrábida e o estuário do Sado.
… A Câmara Municipal de Setúbal apresentou candidaturas

2009

a fundos comunitários para um conjunto de intervenções

… A 22 de junho, foi aprovada a candidatura do Programa

no âmbito do Plano Integrado de Valorização da Zona Ri-

de Regeneração Urbana do Centro Histórico de Setúbal

beirinha de Setúbal, num investimento global de 8,35 mi-

(ReSet) a fundos comunitários. O programa estruturante

lhões de euros que permitiu devolver o rio à cidade.

incluía projetos no valor de perto de dez milhões de euros,
que permitiram requalificar o centro histórico, aumentan-

… O Vitória Futebol Clube foi o primeiro clube português
a vencer a Taça da Liga, que se estreou na época futebolísti-

do-lhe qualidade urbana.
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2010
… Em fevereiro, começaram as obras de requalificação urbana do Bairro de Troino (popularmente conhecido por Fonte Nova), cofinanciadas por fundos comunitários do QREN.
O projeto deu uma nova vida àquele bairro típico da cidade,
representando melhoria das condições de vida dos munícipes moradores na zona.

… Este foi o ano de arranque do programa de Regeneração
Urbana da Bela Vista e Zona Envolvente (RUBE), candidato a fundos comunitários, com um volume global de investimento de mais de 16 milhões de euros. Mudar a imagem
urbana da Bela Vista, através de um conjunto de projetos
de requalificação de edifícios e criação de novas valências
de apoio à população, foi o objetivo do projeto.
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… O Portinho da Arrábida foi eleito uma das 7 Maravilhas

… A Câmara Municipal lançou o desafio e a comunidade

Naturais de Portugal, na categoria “Praias e Falésias” do

civil participou ativamente na primeira edição da campa-

Concurso 7 Maravilhas de Portugal, através de uma vota-

nha Setúbal Mais Bonita, nos dias 23, 24 e 25 de setembro.

ção do público a nível nacional que contabilizou cerca de

O projeto, inédito a nível nacional, contou com sete mil vo-

625 mil votos.

luntários, que executaram mais de uma centena de projetos de requalificação urbana.

2011
… No dia 7 de maio, foi inaugurada a Casa da Baía, equipamento municipal vocacionado para o turismo, que resulta da reabilitação do edifício do antigo Recolhimento
da Soledade. Esta sala de visitas da região de Setúbal tem
como objetivos a divulgação e promoção turística da região
e a comercialização de produtos regionais.
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… O Mercado do Livramento reabriu a 11 de outubro com-

maio. O projeto, inserido no PIVZRS – Programa Integrado

pletamente renovado e com melhores condições de fun-

de Valorização da Zona Ribeirinha de Setúbal, com fundos

cionamento para comerciantes e utentes, após obras de re-

comunitários, foi um importante contributo para a melho-

qualificação lideradas pela Câmara Municipal de Setúbal.

ria da imagem urbana da cidade.

O investimento foi superior a 3 milhões de euros.

2012
… O programa Nosso Bairro, Nossa Cidade, que transformou mentalidades e a imagem urbana dos bairros sociais
da zona da Bela Vista, arrancou em abril. O projeto municipal, inédito a nível nacional, baseia-se na participação ativa
e permanente dos moradores em ações que visam a melhoria da qualidade de vida.
… A remodelação integral das esplanadas de 65 restaurantes da zona ribeirinha de Setúbal foi inaugurada a 24 de
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… O Fórum Municipal Luísa Todi reabriu a 15 de setembro,
após obras de requalificação profundas que transformaram
a emblemática sala de espetáculos setubalense num espa-

2013

ço moderno, adaptado às exigências legais e com condições

... Neste ano foi editada pela Câmara Municipal de Setúbal

para a realização de diversas manifestações artísticas.

a obra Afonso Africano. Poema heróico da presa de Arzila
e Tânger (de 1611), do poeta setubalense Vasco Mouzinho de
Quevedo, nascido na segunda metade do séc. XVI e falecido
a 1 de agosto de 1629. Grande poeta, logo a seguir a Camões
(na opinião de Almeida Garrett), está representado no monumento ao autor de Os Lusíadas, em Lisboa e, também,
no Tríptico dos Setubalenses Ilustres, nos Paços do Concelho,
obra do pintor setubalense Luciano dos Santos (1911-2006).
… Dezanove pátios comuns totalmente requalificados
foram inaugurados a 1 de junho no Bairro da Bela Vista,
após obras realizadas pela Câmara Municipal de Setúbal.
A criação de espaços de lazer que asseguram a circulação
entre os blocos de edifícios e a melhoria da imagem urbana
foram objetivos do projeto.

… O antigo Círculo Cultural de Setúbal, na Rua Detrás de
Guarda, deu lugar, a 5 de outubro de 2012, à Casa da Cultura,
espaço de partilha, debate e reflexão, mas também de aprendizagem e criação de artes.
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… No final do ano, a Câmara Municipal de Setúbal dá a conhe-

Novos espaços para a circulação pedonal, a par de áreas

cer o projeto do futuro Parque Urbano da Várzea, com

dedicadas à restauração, proporcionaram renovadas dinâ-

extensos relvados e valências viradas para o lazer e o re-

micas para o reforço da atratividade daquele espaço privi-

creio, mas também para as memórias da antiga ocupação

legiado de lazer da cidade.

agrícola. O projeto passa também pelo desenvolvimento de
uma estratégia que visa solucionar e prevenir problemas

… Uma das telenovelas com maior audiência em Portugal,

de inundações na cidade.

Mar Salgado, deu a conhecer melhor Setúbal em horário
nobre na SIC, a partir de setembro deste ano. Grande parte
das gravações decorrem no Bairro da Fonte Nova, no Mercado do Livramento e na Doca dos Pescadores.
… O primeiro grande centro comercial do concelho, o Alegro
Setúbal, foi inaugurado a 11 de novembro, num investimento de 110 milhões de euros por parte da Immochan.

2014
… Em abril, tiveram início as obras de requalificação que deram uma nova imagem e mais vida ao Largo José Afonso.
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2015
… A revista USA Today elege o Mercado do Livramento

… O município conseguiu assegurar junto do Estado a cedên-

como um dos mercados de peixe mais famosos do mun-

cia do Forte de Albarquel por um período de 32 anos e dá

do, numa lista que inclui praças como Tsukiji, no Japão,

a conhecer um projeto de requalificação. Com o apoio do The

Bronx, nos Estados Unidos, e Mercado Central de Pescado,

Helen Hamlyn Trust, a antiga instalação militar terá valên-

em Espanha.

cias vocacionadas para a dinamização cultural e turística.

…. A primeira grande fase de intervenções no Convento de

… O dia 17 de julho foi escolhido para o arranque oficial da

Jesus, lideradas pela Câmara Municipal de Setúbal, permi-

marca turística Setúbal Terra de Peixe, eixo comunicacio-

te a reabertura ao público da joia manuelina no dia 20 de

nal que centraliza um vasto conjunto de ações concertadas

junho, após mais de duas décadas de encerramento. Uma

de promoção da gastronomia local, sobretudo do peixe.

nova galeria expositiva para o Museu de Setúbal é uma das
ações de maior visibilidade nesta fase.
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2016
… Mais de três centenas de eventos de 52 modalidades, nos
quais participaram 200 mil praticantes e a que assistiram
mais de 300 mil pessoas, fizeram de 2016 um ano desportivo de grande dinâmica, irrepetível em Setúbal. Ao longo de
225 dias, Setúbal foi a Cidade Europeia do Desporto 2016.

…. O antigo Parque do Campismo do Outão, em pleno Parque Natural da Arrábida, passou para a gestão do município e, após obras de remodelação, foi inaugurado em junho
como EcoParque do Outão. O equipamento oferece condições para o autocaravanismo, alojamento em bungalows
de madeira e campismo e tem também um café-bar, o Cais
da Gávea.
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2017
… A Câmara Municipal de Setúbal assumiu a gestão parcial
do Forte de São Filipe, designadamente das zonas de esplanada e de bar, e reabriu o espaço novamente para usufruto da população no dia 30 de março.
… Galapinhos foi eleita a melhor praia da Europa, através
de uma votação online no portal European Best Destinations, a qual recolheu contributos de mais de 10 mil viajantes oriundos de 136 países. O European Best Destinations
destaca que a Praia de Galapinhos foi eleita a mais bonita
de toda a Europa por representar “a praia perfeita numa
paisagem natural intacta”.
… A gestão das praias da Arrábida passou para o município de Setúbal a 29 de maio, graças a protocolos celebrados
com a Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra
e a Agência Portuguesa do Ambiente. Os acordos possibilitam a realização de investimentos de melhoria das praias.
… A Casa do Largo – Pousada da Juventude, novo polo
de Setúbal inteiramente dedicado à população mais nova
e que concentra um vasto leque de serviços dirigidos aos
jovens, foi inaugurada a 1 de junho.
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2018

2019

… Uma nova estratégia municipal arrancou em 2018 para

… Terminou em Setúbal a viagem inaugural, a 1 de abril. que

promover uma mobilidade segura e sustentável nas zonas

marcou a entrada em vigor do passe Navegante, o qual re-

balneares de Setúbal, na Serra da Arrábida. O programa

volucionou a mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa,

Arrábida Sem Carros reforça as deslocações em transpor-

com preços reduzidos.

tes públicos, disciplina a circulação e elimina o estacionamento abusivo nas bermas.

… A requalificação do antigo Jardim das Escarpas de Santos Nicolau deu origem a um renovado espaço verde, com
equipamentos lúdico-pedagógicos, inaugurado a 5 de junho, o Jardim Multissensorial das Energias.
… A Volta a Portugal em Bicicleta começou, pela primeira vez, em Setúbal, no dia 1 de agosto deste ano. A grande
cidade da partida fez a festa com milhares de pessoas na
rua a aplaudirem os ciclistas e a participarem em diversas
animações.
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2020
… As duas chaminés da antiga central termoelétrica
da EDP, localizada na península da Mitrena, foram demolidas a 29 de março, após fazerem parte da paisagem setubalense durante cerca de quatro décadas.

… Um livro de atas de vereação do século XVII, salvo pelas
mãos de um tabelião das chamas que destruíram o edifício dos Paços do Concelho em 1910, foi devolvido a Setúbal
a 9 de junho, pela Câmara Municipal de Grândola.

…. O Convento de Jesus, monumento que acolhe o Museu de Setúbal, reabriu ao público no dia 10 de outubro de 2020, depois
de beneficiar de obras de restauro e renovação, que incluíram uma profunda requalificação urbana no perímetro exterior,
lideradas pela autarquia. A reabertura é o resultado de uma luta de cerca de três décadas pela recuperação da joia manuelina,
que se encontrava em avançado estado de degradação.
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Eu me ausento
ti, AUSENTO
meu pátrioDE
Sado,
EUde
ME
TI, MEU PÁTRIO SADO,
Mansa corrente,
deleitosa,
amena, DELEITOSA, AMENA,
MANSA
CORRENTE,
Em cuja praiaEM
o nome
filenaO NOME DE FILENA
CUJAde
PRAIA
Mil vezes tenho
mil beijado.
MILescrito
VEZESe TENHO
ESCRITO E MIL BEIJADO.
Bocage

BOCAGE
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