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Resumo 

 

A leitura da paisagem urbana como exercício curatorial das existências  e da construção das 

utopias humanas é o objecto da presente tese,  em que o estudo de caso  é aplicado a um 

conjunto urbanístico referencial, numa análise dos seus contextos  de  habitabilidade. 

A cidade de Setúbal como macro estrutura urbanística reúne em si um interessante objecto de 

estudo face às sua existências e pré existências históricas, face aos registos arqueológicos das 

formações e às transformações enquanto espaço de vivências. As materializações destas 

vivencias apresentam-se como objectos passíveis de leitura,  através dos “desenhos” da 

“urbanidade e das suas edificações. As utopias materializam-se nos objectos físicos, através de 

conceitos e estilos observados, dos elementos  que estabelecem linguagens codificadas ou 

codificáveis.  

O estudo caso aplica-se a uma micro estrutura do tecido urbano, a Avenida Luísa Todi, numa 

perspectiva que aborda a leitura das pré-existências e existências, a análise da sua 

contemporaneidade enquanto “organismo” da cidade, e a apresentação de um projecto de 

intervenção museológica,  a salvaguarda do património e sua classificação enquanto conjunto.  

A análise das características urbanísticas e do edificado do conjunto tem como objectivos a 

valorização dos estudos locais, especificamente para a cidade de Setúbal, e a valorização do 

conjunto enquanto espaço de excelência, dado o seu legado histórico no contexto regional e 

nacional, e, por fim, a motivação à participação das populações na defesa do seu património 

enquanto identidade colectiva. 

As práticas e as metodologias aplicadas a este conjunto, enquanto objecto de estudo,  poderão 

constituir um modelo pedagógico para outros conjuntos, no qual as temáticas da interpretação 

das paisagens urbanas, das paisagens naturais às paisagens construídas, devem ser alvo de 

reflexão na recolha das memórias e na implementação de projectos de difusão e educação 

patrimonial e de salvaguarda das identidades patrimoniais.  

Propõe-se, ao longo do desenvolvimento da dissertação de mestrado, uma metodologia 

curatorial que pretende, de modo abrangente, interpretar os planos materiais da “museografia” 

do espaço urbanístico da Avenida Luisa Todi, mas também uma abordagem comparativa das 

“histórias” articuladas, passíveis de várias leituras, não constituindo a presente leitura um arquivo 

fechado sobre o objecto em questão.  

 

 

 



 

 

Abstract 

 
 
This study involves the reading of the urban landscape as a curatorial exercise into the existence 

and the construction of human utopias and is a case study applied to set urban benchmarks, in 

an analysis of its  contexts of habitability. 

The city of Setubal as a macro urban structure provides an interesting subject for study in relation 

to its history of settlement   and pre settlement, and the archaeological record of its formations 

and transformations as an area of settlement. The materialization of these experiences are 

presented as passive objects of reading through the "designs" of "urbanism and its buildings, 

utopias are materialized in physical objects, using concepts and styles observed, the elements 

that establish encrypted, or coded language. . 

The case study applies to a micro structure of the urban estructure, Avenida Luisa Todi ,a 

perspective that emphasizes reading the pre-existence and existence of  settlements, an  

analysis of the contemporary "organism" of the city, and the presentation of a museum –based 

intervention project, which safeguards its heritage and primates  its classification as a whole 

entity. 

The analysis of urban features and buildings of the structure aims to emphasize the value of local 

studies, specifically of the city of Setubal, to enhance the value of its structure as an area of 

excellence because of its historical legacy in both a regional and national context. Finally, it aims 

to motivate people to participate in defense of their heritage as part of a collective identity. 

The practices and methodologies applied to this entity , as an object of study, could be a model 

for other educational projects in which issues of interpretation of urban landscapes, natural 

landscapes  and built landscapes, should be the focus of reflection in the collection of memories , 

implementation of projects , dissemination of heritage education and safeguarding of heritage 

identities. 

A curatorial approach will be adopted in this Master’s thesis that seeks to comprehensively 

interpret the material plans  of "museology" through the  urban space  of Avenida Luisa Todi, but  

which also uses a  comparative approach to articulated "stories" which are  subject to various 

readings. This reading, however, does not constitute a closed file on the object in question. 
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1. Introdução 

A presente dissertação de mestrado leva a cabo uma abordagem museológica de um espaço 

urbanístico de uma cidade, a Avenida Luísa Todi, em Setúbal. A selecção da temática 

relacionou-se com a minha vivência e relação pessoal com o espaço e com a necessidade da 

sua descodificação sob diferentes perspectivas, nomeadamente sociais, antropológicas, 

urbanísticas e arquitectónicas, entre outras. Pretende - se, deste modo, contribuir para o estudo 

da história local e regional e ser também uma oportunidade de intervir segundo um programa de 

educação patrimonial associado a um projecto de intervenção museológica, com o objectivo de 

investigar, difundir e preservar o espaço objecto de estudo. 

A selecção da temática relaciona-se igualmente com o desenvolvimento do exercício curatorial  

realizado no primeiro ano do Curso de Mestrado em Museologia e Museografia na disciplina de 

Shadow Curating, no qual foi  desenvolvida uma análise  curatorial da Rua Garrett, em Lisboa,  

numa primeira fase, e, numa segunda fase, o desenvolvimento de um projecto de intervenção 

museológica sobre a mesma artéria.  

Na sequência deste exercício, e pelo facto de residir na cidade, reflecti nas mais valias da 

aplicação deste modelo curatorial a uma importante artéria de Setúbal assim como da sua 

contribuição para o estudo da história local, justificou a selecção da temática do objecto de 

estudo e as questões relacionadas. 

Como metodologias de pesquisa e investigação foram considerados os levantamentos 

bibliográficos sobre a história da cidade de Setúbal e em específico da avenida, referenciado na 

bibliografia geral e específica da presente dissertação de mestrado, assim como os diversos 

registos e suportes gráficos existentes, nomeadamente da cartografia e dos registos fotográficos, 

entre outros suportes.  

Para o seu enquadramento histórico recorreu-se a equipamentos de apoio à investigação 

existentes na cidade e nomeadamente à Biblioteca Municipal, às Bibliotecas Escolares e aos 

Arquivos Municipal e Distrital, entre outros. Outras fontes apresentaram-se como recurso na 

investigação, nomeadamente os depoimentos da população residente na análise das dinâmicas 

sócio – culturais, das pré-existências assim como da contemporaneidade. A pesquisa realizada 

junto das unidades museológicas da cidade apresentou-se como uma base importante na 

recolha de documentação que se encontrava dispersa sobre o espaço objecto de estudo, 

referimo-nos ao Museu de Setúbal, ao Museu do Trabalho Michel Giacometti, ao Museu de 

Arqueologia e Etnografia de Setúbal e à Casa de Bocage – Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro. 

Em complemento à recolha de informação sobre o objecto de estudo, revelou-se importante a 

observação das acções e ou intervenções que as unidades museológicas desenvolveram ao 
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nível da educação patrimonial relativamente à avenida nos últimos anos. Outros organismos e 

departamentos foram igualmente consultados pela sua relação directa, quer com o estudo dos 

espaços urbanos da cidade, assim como com as diversas intervenções, e que contribuem para o 

enriquecimento e valorização do património arquitectónico e urbanístico local, tendo sido 

observadas as práticas de requalificação, preservação e conservação do património local e da 

“paisagem urbana”. Organismos como o Departamento de Centro Histórico da Câmara Municipal 

de Setúbal e o Departamento de Arquitectura e Urbanismo da Câmara Municipal de Setúbal, 

revelaram disponibilidade na recolha de documentação diversa sobre as acções e as 

intervenções exercidas, assim como foram consultadas sobre as pré-existências e existências 

deste espaço urbano.  

Numa perspectiva curatorial foram observadas as vivências e as dinâmicas sócio - culturais 

contemporâneas, através dos diferentes registos e observações realizados in loco, na recolha 

das memórias orais e considerações gerais da população sobre a identidade do espaço, e sua 

importância para a comunidade local.  

Como objectivos para o presente estudo pretende-se igualmente a compilação da informação 

dispersa sobre o objecto de estudo, assim como uma análise comparativa do espaço no seu 

contexto urbanístico e arquitectónico, a difusão de informação recolhida junto das populações e 

a envolvência das mesmas em projectos de educação patrimonial. A análise do estado de 

conservação do património arquitectónico e urbanístico e a sua classificação apresentaram-se 

como uma abordagem, tendo em vista a protecção legal e a revitalização do espaço, tendo sido 

apresentadas considerações sobre a sua classificação enquanto conjunto e identidade, e 

apontando directivas para a sua revitalização. 

A dissertação apresenta, na sua essência, os seguintes grandes temas de reflexão e 

desenvolvimento: o enquadramento histórico e social do espaço objecto de estudo; a análise da 

sua morfologia urbana, caracterização urbanística e arquitectónica; a classificação e preservação 

do património e a definição de um projecto de intervenção museológica. 

O enquadramento histórico pretende a abordagem do espaço na sua contextualização sócio – 

cultural, existências e pré - existências desde a sua formação até à contemporaneidade. Numa 

abordagem científica foram considerados o levantamento e aprofundamento dos conhecimentos 

sobre o objecto de estudo tendo como objectivo a análise comparativa dos factos históricos e 

das relações análogas entre o espaço e o seu hinterland.. 

Num plano museológico, o espaço foi observado enquanto espaço de musealização, destacando 

o seu “potencial expositivo” enquanto modelo de referências, urbanísticas e arquitectónicas.  



3 
 

O projecto de intervenção museológica perspectiva a difusão e a acção didáctica sobre as 

“comunidades” ao nível da informação científica sobre o espaço urbano, da consciencialização 

dos seus referenciais patrimoniais junto da população residente e visitante, nas suas existências 

e dinâmicas.  

A dissertação pretende, assim, demonstrar como a Avenida Luísa Todi se tornou, sob diferentes 

perspectivas, um espaço de excelência na Cidade de Setúbal, um reflexo das “utopias sociais e 

urbanísticas” do final do século XIX, uma paisagem urbana em constante transformação. 
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2. Enquadramento histórico e dinâmicas sócio - culturais 

Para a compreensão da Avenida Luísa Todi, enquanto conjunto urbanístico de interesse para a  

cidade de Setúbal, é necessário situá-la em termos cronológicos na história da urbe, e  realizar 

uma leitura das suas dinâmicas sócio – culturais. Com este capítulo perspectiva-se uma 

abordagem à história do conjunto que define a avenida e às relações que esta tem vindo a 

estabelecer com as populações e com o seu hinterland.  

Pretende-se situar a evolução da cidade e da sua frente ribeirinha, justificando o desenho da  

avenida através das  ocupações e funcionalidades  dos espaços pré-existentes. A observação 

remete às pré-existências do espaço urbano, desde os primórdios da formação do primeiro 

aglomerado urbano até à sua formação enquanto conjunto urbanístico, abordando também a sua 

contemporaneidade. Numa perspectiva mais aprofundada, incidirá sobre o período referente ao 

final do Século XIX, no qual se propiciaram as condições sócio – económicas favoráveis à 

expansão da cidade e à formação da avenida.  

A observação sobre os aspectos contemporâneos da história da avenida, no período referente 

ao Século XX, foi igualmente considerada na análise do presente capítulo, interpretando as 

intervenções e metamorfoses da urbe, numa perspectiva comparativa do seu passado histórico 

com o presente, e dos paradigmas para o futuro. 

Para a contextualização histórica do conjunto urbanístico foi necessário realizar um 

enquadramento em períodos cronológicos distintos da formação do tecido urbano. 

Definindo um primeiro período, que antecede à formação da actual Avenida Luísa Todi, e 

reportando-nos para um período anterior à data de 1848, data da terraplanagem dos terrenos da 

“nova avenida”, observamos a frente ribeirinha da cidade enquanto território não ordenado e 

apenas sedimentado pelos hábitos e ocupações das suas populações residentes (ver Anexo, 

Figuras de 1 a 8). Num segundo período, entre 1848 e 1985, para o qual não existe 

documentação escrita e/ou cartográfica, devido ao incêndio do Arquivo Municipal em 1910 (ver 

Figuras de 11 a 13, cartografia realizada após 1910), este reporta-nos para o projecto de 

terraplanagem da antiga “praia”, arruamentos e ajardinamento. Num terceiro período da sua 

formação, entre 1895 e 1930, observa-se a formação do actual traçado da frente sul da avenida 

com as obras do novo Porto de Setúbal e a regularização da frente ribeirinha da cidade, 

planeamento reforçado pela intensa actividade industrial do final do Século XIX e princípio do 

Século XX. Entre 1930 e 1960 regista – se alguma decadência do espaço urbano pelo abandono 

da indústria conserveira, constituindo um novo ciclo de industrialização da cidade, nos anos 

sessenta, fenómeno este que viria a influenciar uma nova visão sobre o espaço urbano e o seu 

planeamento. 
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Entre 1960 e o ano 2000 observamos um quinto período de intervenções no tecido urbano, 

registando-se alguma despreocupação com a integração de novos edificados na paisagem 

urbana e com a salvaguarda do património da cidade, fenómeno também apoiado pela 

especulação imobiliária nas décadas de oitenta e noventa, contribuindo para a degradação da 

imagem do espaço em estudo.  

Por último, e situando-nos na primeira década do Século XXI, na qual a cidade foi sujeita a 

intervenções de maior abrangência, na requalificação da sua frente ribeirinha da cidade e no seu 

centro histórico, destacamos a intervenção do Programa Polis e as acções desenvolvidas pelo 

Departamento de Centro Histórico da Câmara Municipal de Setúbal, assim como as acções ao 

nível da educação patrimonial realizadas pelo Museu de Setúbal.  

Todos estes períodos influenciaram directa e ou indirectamente o planeamento urbanístico da 

cidade, a sua morfologia, revelando-se em alguns aspectos como factores de valorização do 

espaço objecto de estudo. Outras intervenções deixaram, no entanto, marcas irreversíveis na 

sua imagem e fisionomia. 

 

2.1. A Avenida Luísa Todi, sua contextualização e integração na urbe 

A interpretação histórica da Avenida Luísa Todi, enquanto conjunto urbanístico, deve ser 

contextualizada no crescimento económico e financeiro da cidade nos finais do Século XIX, 

época na qual se insere o seu planeamento. 

Situando-nos na data de 1848, ano da terraplanagem dos terrenos que constituíam a antiga 

“praia”, sobre o imenso areal que formava a frente da antiga cidade, esta indicia o início do 

desenvolvimento deste novo espaço urbano. Com os seus limites entre o Baluarte da Nossa 

Senhora da Conceição e o Baluarte de São Brás (ver Figuras 8,123,) e numa extensão de mil e 

trezentos metros, a atribuição do topónimo “Avenida Luísa Todi”, em 1895, indica-nos que o 

projecto tenha sido formalmente definido e mandado construir no período de 1848 a 1895.  

A definição sobre a data de projecto é pouco clara, a inexistência de documentação  sobre o 

projecto original da avenida, de cartografia e de documentação escrita,  torna as presentes 

conclusões sobre o planeamento da avenida meramente especulativas. O incêndio do Arquivo 

Municipal de Setúbal, em 1910, no qual era conservada toda a documentação relativa ao 

município, não permite hoje estabelecer com exactidão datas relativas a factos anteriores a essa 

data. A investigação teve para este efeito o apoio de suportes bibliográficos, de periódicos locais 

da época e/ou períodos consequentes.  
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O aparecimento deste novo espaço poder-se-á observar através da intensa dinâmica industrial 

na cidade na segunda metade do Século XIX, com o seu crescimento económico e financeiro1, a 

expectativa e a prosperidade política que a mesma viveu neste período e o desenvolvimento da 

indústria conserveira, posicionando-se no panorama nacional e europeu.   

O fenómeno da competitividade e o crescimento da indústria conserveira atraíram para a cidade 

quer uma população migrante, que viria a constituir a sua classe operária, quer uma “nova 

burguesia”, a dos proprietários industriais2, atraída pelos interesses industriais e de investimento.  

A cidade revelou-se, neste período, uma estância balnear de referência no panorama nacional3, 

pela qualidade das suas águas e propriedades curativas, tendo sido muito procurada e 

“concorrida” nas épocas de veraneio. A este propósito é de referir a presença da família real em 

Setúbal, que se alojava no Forte do Outão, atraindo consigo outros nobres para a cidade, 

observando-se uma grande dinâmica social nesta época. 

Considerando-se Setúbal uma cidade próspera e muito cobiçada, pela sua localização 

geográfica e suas potencialidades, e tendo-se posicionado nesta época como a terceira maior 

cidade do país relativamente ao desenvolvimento económico nacional, registe-se a sua 

atractividade reflectida num significativo aumento demográfico e num desenvolvimento industrial 

impar. O Correio de Setúbal, em publicação de 1858, a propósito da importância da cidade no 

contexto nacional, refere o seguinte: 

 

“Setúbal, conhecida em toda a parte do mundo pela extensão do seu comércio de 
sal, laranja, cortiça e cereais; compreendendo o seu concelho mais de sete mil 
fogos, com perto de trinta mil almas, rivaliza em população e grandeza com todas 
as cidades do reino, exceptuando Lisboa e Porto; e a todas disputa o lugar 
imediato a estas duas capitais da monarquia… 
Setúbal todos os dias está recebendo, em seu magnifico porto, o preito que lhe 
pagam as nações do mundo, cujos estandartes ali flutuam, atraída pelos géneros e 
produtos da sua indústria. É uma povoação que progride, que enriquece e se 
civiliza… “ 

 
in Correio de Setúbal, 10 de Julho de 1858 

 

A exploração dos recursos naturais da região, pela sua proximidade com o Rio Sado e o Oceano 

Atlântico, revelou-se também como um potencial estratégico ao nível económico e financeiro: a 

cidade apresentou-se como um “veículo” de trocas comerciais e um porto de referência.    

Observámos em diversas publicações periódicas locais, tais como nos jornais O Elmano ou o 

Correio de Setúbal, referências às dinâmicas comerciais e empresariais que se faziam notar. 

                                                           
1 Ver Maria da Conceição Quintas, Setúbal - Economia, Sociedade e Cultura Operária, Páginas 85 a 96. 
2 Ver Lúcia Castelo dos Santos e Francisco Castelo dos Santos, Setúbal nos primórdios da sua evolução a cidade Páginas 23 a 
34. 
3 Ver Inês Gato Pinho, Vilegiatura Marítima em Setúbal – Do Século XIX ao início do Século XX, Páginas 13 e 14 . 
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O Correio de Setúbal refere-se a Setúbal como uma “cidade cosmopolita”, relatando o fluxo de 

embarcações provenientes de vários países da Europa4 e que constantemente atracavam no 

seu porto, descrevendo o seu potencial comercial e mercantil5, assim como a riqueza dos seus 

produtos locais (o sal, a cortiça e os cereais). Na sua publicação de 1 de Julho de 1860, refere a 

imagem desta “nova cidade”, emergente e próspera, e a preocupação com o arranjo dos seus 

espaços públicos:  

 

“A Setúbal de hoje, não é a Setúbal de outrora. Por suas ruas estreitas, já se pode 
transitar, as praças estão embelezadas e limpas, as árvores cuidadosamente 
tratadas, o jardim do Bonfim no maior asseio, os edifícios e os templos concertados 
e aumentados com a linda capela da Piedade, edificada no cemitério do mesmo 
nome, o ramal tornou – a num bairro lindo de Lisboa e Setúbal já muito importante, 
promete sê-lo para o futuro…” 

 
in Correio de Setúbal,  de 1 de Julho de 1860 

 

A “nova burguesia” instalada na cidade veio a implementar uma nova dinâmica empresarial e 

social, constituindo-se como um novo grupo com grande poder político, emblematizado mais 

tarde pela revolução republicana, e capaz de influenciar a urbe na sua expansão e planeamento 

urbanístico.  

Com o rápido desenvolvimento e sucesso da indústria conserveira6, a cidade obrigou a classe 

política e os grupos económicos dominantes a reflectirem sobre o seu planeamento e a 

adoptarem um novo “ modelo urbanístico “, no qual se viria a incluir a Avenida Luísa Todi.  

A necessidade de reflectir sobre estes modelos urbanísticos surge também com a vontade 

política de afirmação da cidade no contexto nacional, assim como na vontade da construção de 

um novo porto. 

A “construção” de uma imagem para a “nova cidade”, em contraponto com a da “antiga cidade”, 

determinou alguns aspectos estético – funcionais no seu planeamento: a funcionalidade e 

organização do novo traçado urbano; a articulação entre o traçado da “nova” com a  “antiga” 

urbe; a criação de uma nova relação da urbe com a sua frente ribeirinha. 

A visão futurista da cidade no final do século XIX ultrapassou a mera ampliação do seu território 

em direcção a sul e a norte da cidade, apresentou-se como uma resposta às necessidades de 

uma nova realidade social, apoiada no desenvolvimento da cidade e colocando - a no mapa das 

cidades europeias mais prósperas. 

                                                           
4 Ver Alberto Pimentel, Memória sobre a História e Administração do Município de Setúbal, Páginas 327 a 331 
5 Ver planta da Vila de Setúbal, de 1804, Figura 123. 
6 Ver Maria da Conceição Quintas, Setúbal – Economia, Sociedade e Cultura Operária, Páginas 85 a 92 
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A Avenida Luísa Todi enquanto projecto de intervenção na cidade importou as “utopias 

urbanísticas europeias” do final do século XIX7, interpretando-as no seu novo traçado 

urbanístico, nas suas características estéticas e funcionais, na organização espacial, e numa 

perspectiva racionalista dos ideais urbanísticos da época. 

Apresentando-se como um novo “passeio público” da cidade como adiante explicamos, e 

competindo com o mais antigo Jardim do Bonfim8, revelou-se um conjunto urbano que em muito 

contribuiu para a valorização patrimonial e cultural da cidade neste período, tornando-se palco 

de inúmeros eventos e acontecimentos, desde a sua formação até à contemporaneidade, 

caracterizando-se enquanto espaço de “existências” e “dinâmicas”. 

 
2.2. A toponímia: Luísa de Aguiar Todi e a avenida 

Ao enquadrar historicamente a avenida, optou-se por realizar primeiro uma leitura sobre a sua 

toponímia, assim como de todos os topónimos de ruas, praças, largos e avenidas que 

directamente integram o seu hinterland. 

Referindo-nos ao conjunto urbanístico, registem-se os topónimos de carácter popular atribuídos 

à sua pré-existência enquanto espaço, a denominação de “praia”, de Rua da Praia ou Avenida 

da Praia, caracterizava o extenso areal na frente ribeirinha da antiga cidade na segunda metade 

do Século XIX. 

A terraplanagem da “praia”, datada de 1848, viria a alterar a denominação toponímica que até aí 

popularmente predominava, concluindo-se que o topónimo Avenida da Praia se tenha mantido 

até 1895, data de atribuição do topónimo Avenida Luísa Todi, registada em acta de sessão de 

câmara9.  

A selecção deste último topónimo deve ser observado e analisado, para além da homenagem 

que a cidade fez à cantora lírica setubalense, segundo o contexto político da época, nas 

dinâmicas sociais e nos movimentos políticos republicanos que se faziam sentir, fenómenos que 

influenciaram uma nova perspectiva na atribuição toponímica da cidade e da avenida. 

Realizando uma breve análise sobre a toponímia até ao final do Século XIX, observamos que a 

denominações das grandes artérias das cidades eram maioritariamente atribuídas a nomes da 

corte e da nobreza portuguesa, situação que se alterou na viragem de século, começando a 

registar-se a atribuição de topónimos relativos a individualidades de carácter político, artístico e 

científico, que passaram a constar em nomes de largos, praças e avenidas. 

                                                           
7 Ver José M. Ressano Garcia Lamas, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, Página 203. 
8  O Jardim do Bonfim, inaugurado em 1839, constituiu o primeiro “passeio público” da cidade de Setúbal. 
9  Ver Alberto Pimentel, Memória sobre a História e Administração do Município de Setúbal, Página 280. 
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Afirmando-se Setúbal no panorama nacional e europeu, no final do Século XIX, e querendo 

promover a sua imagem, e à imagem das grandes capitais europeias, adaptada à sua escala e 

realidade social, a opção pelo nome de Luísa Todi deve ser entendida também como uma 

decisão política, através da selecção de um topónimo referente à cultura musical de grande 

destaque no panorama cultural da cidade. 

A afirmação da cidade no imaginário da nova burguesia setubalense revela, através da avenida, 

na atribuição do seu topónimo e no seu desenho de inspiração francesa, uma encenação do 

espaço urbano na construção do seu “novo passeio público”. Neste sentido os modelos 

urbanísticos de referência das grandes cidades nacionais e europeias, tais como Lisboa e a 

Avenida da Liberdade, o Porto e a Avenida dos Aliados, ou Paris e os seus inúmeros boulevards, 

influenciaram também a nova burguesia setubalense e o poder político dominante na decisão do 

desenho e da atribuição toponímica ao espaço em estudo. 

Numa breve alusão à biografia de Luísa de Aguiar Todi: nascida em Setúbal, no ano de 1753 

(ver Figura 101), é referenciada no século XIX como uma cantora lírica de renome europeu, 

tendo actuado por toda a Europa e em espaços de grande prestígio, para públicos conceituados 

tais como para a Rainha Maria Antonieta, em Versalhes, e para outras cortes europeias, de 

Berlim a São Petersburgo.  

Apesar de ter nascido em Setúbal, a sua vivência na cidade não foi significativa, os registos 

revelam que a cantora viveu aí por pouco tempo e que cedo se mudou para Lisboa, tendo 

prosseguido a sua carreira artística na capital e no estrangeiro. 

À imagem da homenagem que a cidade prestou à cantora lírica é de referir também a 

homenagem prestada ao poeta Manuel Maria Barbosa du Bocage, ambos artistas setubalenses 

contemporâneos na época de setecentos e meados de oitocentos, e homenageados nos seus 

dois grandes espaços urbanos: o Largo de Bocage e a Avenida Luísa Todi.  

Após a construção do Porto de Setúbal, em 1930, foi também materializada uma homenagem à 

cantora na construção de uma “glorieta”, datada de 1933 (ver Figuras 71 e 72), uma obra do 

arquitecto Abel Pascoal, tendo sido o busto da autoria do escultor Leopoldo de Almeida. Esta 

homenagem constituiu intenção de um grupo de admiradores e políticos da cidade, que com este 

gesto pretenderam mais uma vez fazer lembrar a cantora lírica, no mesmo espaço urbano 

designado com o seu nome. 

Caracterizando os topónimos atribuídos a ruas, largos, praças e avenidas envolventes do espaço  

em estudo, observamos  referências a  setubalenses que se destacaram pela sua actividade 

política e/ou profissional, e  a sua importância na história da cidade.  
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Referindo-nos aos topónimos atribuídos a artistas setubalenses e/ou nacionais, registamos o 

Largo João Vaz, numa alusão ao pintor setubalense do Naturalismo, o Largo Teófilo Braga, 

numa alusão ao escritor e político, ao Largo de Bocage, ilustre poeta setubalense de setecentos, 

ou Largo José Afonso, o mais recente topónimo atribuído ao cantor setubalense do final do 

século XX. 

Na “antiga malha urbana” da cidade, na frente norte da avenida, encontramos o Largo da Ribeira 

Velha, o Largo da Misericórdia, o Largo da Anunciada e o Largo Marquês de Pombal, que 

constituem referências simbólicas a antigas ocupações, freguesias, e/ou figuras políticas 

portuguesas.  

Podemos também observar alguns registos toponímicos relacionados com o movimento político 

republicano de 1910, referimo-nos à Praça da República, ao Largo Teófilo Braga, ou à Rua Dr. 

Joaquim Granjo.  

Registem-se, também, a título de curiosidade, os nomes atribuídos a duas ruas neste conjunto 

urbano, a Rua Isabel de Aguiar e a Rua Cecília de Aguiar, referentes a actrizes setubalenses e 

irmãs de Luísa de Aguiar Todi.   

As referências ao mar e às actividades piscatórias estão também presentes na toponímia da 

avenida, numa alusão à localização geográfica da cidade e às suas ocupações, referimo-nos à 

Rua dos Trabalhadores do Mar ou à Rua da Cordoaria.  

O Quadro 1 assinala os topónimos atribuídos a espaços envolventes à Avenida Luísa Todi, 

observando uma leitura toponímica do conjunto. 

Quadro 1 – Topónimos atribuídos ao conjunto urbanístico da Avenida Luísa Todi 

 

Nome de praça, largo ou rua Toponímia 

ÁREA NORTE da avenida  

Largo do Bocage Poeta Setubalense – Século XVII 

Largo João Vaz Pintor Setubalense – Século XX 

Largo Teófilo Braga Político, escritor e ensaísta – 1843 

Rua Marques da Costa Arqueólogo setubalense 

Escadinhas do Castelo Topónimo popular 

Rua do Mal Cozinhado Topónimo popular 

Travessa do Seixal Relativa à Praia do Seixal 

Travessa das Viçosas Topónimo popular 

Travessa da Soledade Relativa à Praia do Seixal 

Travessa do Carrança Topónimo popular 

Avenida 22 de Dezembro Data de criação do distrito de Setúbal 

Rua Pereira Cão Descobridor Português, séc. XV 

Rua Dr. Joaquim Granjo Advogado e político, 1881 

Beco João Galvão Bispo de Coimbra, 1472 

Rua do Quebra Costas Topónimo popular 

ÁREA SUL da avenida  

Largo José Afonso Cantor Setubalense, 1929 
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Rua dos trabalhadores do mar Referência à actividade piscatória local 

Rua Ocidental do Mercado  Localização junto ao M. do Livramento 

Rua Oriental do Mercado Localização junto ao M. do Livramento  

Rua Isabel de Aguiar Actriz, irmã de Luísa Aguiar Todi 

Rua Cecília Rosa de Aguiar Actriz, irmã de Luísa Aguiar Todi 

Rua Padre Silvestre Serrão Padre setubalense – século XVII 

Rua Teotónio Banha Ilustrador 

Rua Barão do Vale General, 1835 

Rua João de Deus Poeta, 1896 

Rua do Gaz Referência  à antiga  Fabrica do Gaz que 

existia na rua 

Rua do Barão do Rio Zêzere Pintor, 1826 

Rua Plácido Stichini Músico setubalense, 1854 

Rua da Cordoaria Referência à actividade piscatória local 

 

 
2.3. Ocupações e transformações da frente ribeirinha da cidade antes da formação do 

espaço urbano da avenida 

A observação dos factos históricos que suportam a análise da evolução da frente ribeirinha 

envolvem os diversos estudos de investigação realizados sobre a urbe, de natureza 

arqueológica, assim como a análise directa sobre a cartografia reunida para o presente estudo 

(ver Figuras de 1 a 14).  

Observando a cartografia recolhida para a presente investigação podemos interpretar a evolução 

e expansão da baía de Setúbal em períodos cronológicos distintos e as consequências directas 

na morfologia da actual avenida.  

Observando a evolução do espaço nos seus primeiros vestígios e ocupações, e reportando-nos 

a um período ancestral da existência de um primeiro aglomerado urbano neste local10, a baía da 

actual Setúbal, concluímos que as condições naturais e ideais para a sustentabilidade atraíram, 

numa primeira fase, uma população que se viria a fixar posteriormente, contribuindo para a 

formação dos primeiros “aglomerados urbanos” 

Num período posterior, é de referir a importância da sua localização estratégica, nos Séculos XV, 

XVI, e XVII, enquanto área de defesa nacional e local, destacando-se a construção do Castelo 

de Palmela e da Fortaleza de S. Filipe. Este facto viria também a influenciar o contorno e 

desenho da frente ribeirinha da cidade, com a construção de fortificações11 ao longo de toda a 

“baía”, acentuando o crescimento longitudinal do aglomerado urbano nesta época.Como disse 

Fernando António Batista Pereira:  

                                                           
10

 Ver António Nabais, Carlos Tavares da Silva e Fernando António Batista Pereira, “A unidade histórica e cultural do distrito de Setúbal”, in 

Actas do 1º Encontro de Estudos locais – Distrito de Setúbal, Páginas 81 a 84 
11

 Ver Augusto Soares A.B. Pinho Leal, Portugal Antigo e Moderno – Setúbal, Página 269 
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“Em primeiro lugar, as suas defesas, naturais e artificiais. São 
aquelas constituídas por um baixio fronteiro à vila amuralhada e 
aos seus dois arrabaldes costeiros (Troino e Palhais/ Fontainhas) 
– que hoje é ocupado pela avenida Luísa Todi e zona do cais 
(…)Depois, como defesa artificial, a linha de muralhas afonsinas 
(reinado de D. Afonso IV), dadas com grande minúcia 
relativamente a torreões, portas e postigos(…)”” 

 
in  “A mais antiga planta de Setúbal”, VV.AA. - Actas – 1º Encontro de Estudos 

Locais – Distrito de Setúbal, Páginas 145 a 149 

 

Algumas publicações do Museu de Setúbal e do Museu Arqueológico e Etnográfico de Setúbal, 

registam as conclusões sobre os achados arqueológicos aquando do acompanhamento das 

obras e intervenções do Programa Polis, indicando as pré - existências deste espaço urbano, o 

achado de objectos que relacionam o espaço directamente com as ocupações: actividades 

piscatórias, de salga de peixe e afins. 

Podemos encontrar vestígios destas ocupações nos achados localizados junto aos antigos 

baluartes de defesa da cidade e junto de alguns espaços edificados ao longo da avenida, 

nomeadamente o antigo edifício sede da Região da Costa Azul e o actual Banco BPI. 

Como disse José Luís Neto e Maria João Cândido: 

 

“ (…) parte integrante da “Fortificação Grande” de Setúbal (…)  De facto, junto 
aos alicerces da muralha do baluarte, encontrámos alguns pesos de rede, de 
diversos tipos(…) Certamente os muros de baluarte seriam utilizados para 
secar e consertar as redes dos pescadores da Anunciada. E se as redes eram 
colocadas sobre este baluarte, é provável que algumas embarcações fossem 
colocadas no areal do Seixal.”  

 
in  “Resultados da Intervenção Arqueológica no Baluarte de S. Brás”, in VV. AA . -

Subsídios para o estudo da história local – volume III, 2004/2005, Páginas 151 e 152 

.  

Reportando-nos aos Séculos XVII e XVIII, observamos a formação de um conjunto desordenado 

de portos e docas na frente ribeirinha da cidade, também seu sentido longitudinal (ver Figuras 1, 

8 e 9). 

A ocupação ribeirinha da cidade na segunda metade e finais do Século XIX, e suportando – nos 

em registos bibliográficos e fotográficos (Ver Figuras 85 a 91), regista-se a existência de diversas 

estâncias de banhos ao longo desta frente, co-habitando o mesmo espaço com as actividades 

portuárias. 

A intensa actividade industrial no final do século XIX e princípio do século XX, relacionada com a 

indústria conserveira12, apresentou-se como um factor de transformação da frente ribeirinha da 

                                                           
12  Ver Lúcia Castelo dos Santos e Francisco Castelo dos Santos, Setúbal nos primórdios da sua elevação a cidade, Páginas 23 
a 34. 
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cidade, fomentando novos paradigmas para a sua urbanidade, nos quais se incluem o desenho 

da nova avenida e do novo porto de Setúbal. 

 

2.4. Da Avenida da Praia à Avenida Luísa Todi 

Da “praia” à Rua da praia e/ou Avenida da Praia foram as massivas designações para o espaço 

pré-existente à actual Avenida Luísa Todi, inicialmente designada como Avenida Todi13.  

A terraplanagem dos terrenos14 referentes à “praia”, que, segundo os registos foi realizada em 

pleno verão de 1848 sob a presidência da câmara municipal de Jacomo Maria Ferro, tendo sido 

posteriormente mandada calcetar e arborizar sob a presidência de António Rodrigues Manito15, 

constituiu uma primeira existência do espaço enquanto avenida sob o nome Avenida da Praia. 

A conclusão da construção da Avenida Luísa Todi, na plenitude do seu desenho, poder – se - á  

referenciar ao ano de 1895, ano em que é atribuído o  topónimo actual, como atrás dissemos, 

assim como são concluídos os arruamentos e o ajardinamento do espaço, factos  registados em 

acta de sessão de câmara,  tal como apurou Maria da Conceição Quintas: 

 

“O cais, se tal era possível chamar ao espaço entre o quartel de Caçadores até 
onde chegava à praia em frente de Setúbal, estava totalmente desempedrado, 
tendo apenas uma pequena extensão de cantaria, no areal onde as pessoas 
tomavam banho… A Alameda da Praia entre a ponte do Livramento e o quartel 
do Cais, foi mandada calcetar e terraplanar quando era presidente da Câmara 
Jacomo Maria Ferro, nos anos de 1848 e 1849. Posteriormente , foi arborizada 
desde as Fontainhas à Saboaria por determinação das vereações presididas 
pelo Dr. António Rodrigues Manitto, que também dinamizaram o nivelamento e 
o embelezamento da Rua da Praia, entre o forte do Livramento e o Largo da 
Nossa Senhora da Anunciada…”  
 

in Setúbal, Economia, Sociedade e Cultura Operária 1880- 1930, Página 145 

 

De referir que, no processo de investigação, não foi encontrada documentação escrita e/ou 

gráfica que identificasse a autoria do projecto urbanístico. O incêndio que destruiu o edifício dos 

Paços do Concelho16, em 1910, destruiu igualmente toda a documentação aí existente e que 

suportava os vários registos da história local referente a este período. Podemos apenas 

especular sobre os poucos registos encontrados e recorrer à cartografia referente às pré-

existências e a períodos posteriores à formação deste novo espaço urbano (ver Figuras 11 e 12).  

                                                           
13 Ver José Luís Neto e Maria João Cândido, “Resultados da Intervenção Arqueológica no Baluarte de S. Bras”,  in  VV. AA. 
Subsídios para o estudo da história local – Volume 3”, Câmara Municipal de Setúbal, Páginas 152 e 153. 
14  Fernando Garcia, A Physionomia de Setúbal, “ (…) toda a largura da avenida marginal representa terreno conquistado pela 
cidade, a que apenas há a descontar o augmento natural da margem direita dos rios.”., Página 17. 
15  Ver Alberto Pimentel, Memória sobre a História e Administração do Município de Setúbal, Página 280. 
16  Ver Maria da Conceição Quintas, Monografia de S. Julião, Páginas 144 a 151. 
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As referências à avenida em alguns registos bibliográficos abordam directamente a 

transformação da cidade no final do século XIX, e “justificam” a formação da avenida e  das suas 

pré-existências. Descrevendo Setúbal ao longo do período em que se formou a avenida, José 

Hermano Saraiva diz: 

 

“Uma caravela não se aguentava à tona de água, se não tivesse algum peso no 
bojo.Portanto, caravela que viesse aqui carregar sal tinha que vir carregada de 
alguma coisa, vinha carregada de areia. Antes de meter sal, deslastrava… entre 
o século XV e o século XIX vieram aqui ao sal perto de mil navios por ano. 
Durante quinhentos anos, vieram 500 mil navios… pensem o que é deitar essa 
areia no Estuário do Sado… foi com essa areia que foi possível fazer o aterro 
que hoje liga a Avenida Todi ao rio e, se assim é, eu estou a falar na cidade 
mais cosmopolita do mundo. Uma cidade cujos alicerces assentam num solo 
que veio trazido de toda a parte da Europa, solo trocado por sal. Quer dizer que 
esta cidade ganhou a própria terra em que assenta com o suor do seu rosto. 
Por cada carga de 20 m3 de terra que deitavam ao estuário, os barcos metiam 
cinco vezes mais de sal, que levavam para os seus países”. 
 

in “ A história de Setúbal” , in VV.AA.- Setúbal na história, Páginas 22 e 23 

 
 

As ocupações e funcionalidades do espaço até 1848, a que chamavam de Avenida da Praia, 

suscitaram grande interesse por parte das novas classes dominantes, observando-se nesse 

período interesses manifestados por estas classes para o novo planeamento urbano. 

As pré-existências e as sucessivas transformações da frente ribeirinha, conjugadas com as 

condições e necessidades sociais proeminentes, encontraram na segunda metade do século XIX 

uma oportunidade de planear a sua urbanidade. José Luís Neto e Maria João Cândido 

sintetizam: 

 

“A nova burguesia de endinheirados industriais e profissionais liberais, leva a 
que o povoado sofra reformas estruturais (…) O espaço da praia do Seixal é, 
entre 1896 e 1900, requalificado em Passeio Público ou Passeio do Lago, 
sendo arborizado (…) A Praia do Seixal é transferida para poente, mais próxima 
da Saboaria… Os edifícios que contornam o Passeio vêm a formar um largo no 
inicio do Século XX, cortando o acesso directo ao mar, condenando a vocação 
marítima deste espaço, convertido em jardim de veraneio.” 

 

in “Resultados da Intervenção Arqueológica no Baluarte de S. Brás” , in VV.AA.- Subsídios para o 
estudo da história local – Volume III, Anos 2004/2005, Páginas 152 a 153 

 

A nova Avenida Luísa Todi apresentou-se, deste modo, como uma nova tipologia urbana, um 

novo “passeio público”, monumental e elegante, à boa imagem das grandes avenidas europeias. 

Numa escala “modesta” e adaptada à sua realidade local, a “nova avenida” foi uma resposta aos 

interesses políticos e da nova burguesia na construção da imagem de uma “nova cidade”, uma 

cidade industrial e europeia, “encenada” e “teatralizada”  na “nova”  Avenida Luísa Todi. 
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2.5. A construção da avenida no final do século XIX (1848 – 1895) 

A construção da avenida no final do século XIX envolve a sua ocupação social e os factos 

históricos que reuniram condições para a formação do conjunto urbano. Pretende -.se agora 

observar os fenómenos que influenciaram a vontade da construção da avenida, as 

consequências das dinâmicas e das pré – existências na formulação de um programa e desenho 

urbano. Entre 1848 e 1895, a antiga praia dá lugar a um novo espaço da cidade, num desenho 

definido à imagem da nova sociedade setubalense, encenada por uma nova realidade política. 

 
 
2.5.1. A ocupação social  

Na interpretação da expansão da cidade e do planeamento da avenida no final do século XIX 

dever-se-ão compreender as novas necessidades da sociedade setubalense, assim como 

interpretar as significativas transformações da sua estrutura social, resultantes do aumento 

demográfico e das novas dinâmicas comerciais e industriais17. A expansão da cidade justificou-

se também com a sua nova política de transportes e de comunicações18, na decorrência da 

construção da linha férrea, a norte, em 1861, e na construção do novo porto a sul, em 1930.  

A expansão da cidade obrigou, deste modo, a uma nova organização espacial e funcional, que 

até então nunca tinha sido formulada, de um programa e planeamento urbano no qual se inclui o 

traçado da avenida.  

Ao contextualizar a cidade na segunda metade do século XIX, em plena época da revolução 

industrial, devemos integrá-la no conjunto de cidades europeias que neste período 

experimentaram significativas transformações nas suas estruturas sociais e comerciais.  

Observando o Quadro 2, no qual se regista o número de habitantes na cidade de Setúbal no 

período de 1864 a 1911, e analisando o seu crescimento, podemos registar um significativo 

aumento demográfico na viragem do Século XIX para o Século XX19, contribuindo também para 

a expansão da cidade neste período. 

Quadro 2 – Número de habitantes na cidade de Setúbal entre 1864 e 1911  

Ano Número de habitantes Acréscimo 

1864 21628 - 

1890 29320 7692 

1900 37405 8085 

1911 47783 10378 

 

Maria Conceição Quintas, in Setúbal nos finais do século XIX, Página 44 

 

                                                           
17 Ver Carlos Vieira de Faria, “Setúbal – Aglomeração urbana”, in   VV. AA.  Setúbal na história, Páginas 69 a 81. 
18 Ver Lúcia Castelo dos Santos e Francisco Castelo dos Santos, Setúbal nos primórdios da sua elevação a cidade, Páginas 24 a 
27. 
19 Ver Maria Conceição Quintas Setúbal nos finais do Século XIX, Páginas 36 a 44. 
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O aumento populacional, aliado à crescente e promissora indústria conserveira instalada na 

cidade, criou uma nova e complexa estrutura social, à qual o seu planeamento urbano nem 

sempre conseguiu responder. As populações migrantes, provenientes do norte e do sul do país, 

instalaram-se a nascente e a poente da cidade, nos afamados “bairros de pescadores”, no Bairro 

Santos Nicolau e no Bairro de Troino. A nova burguesia, dos industriais conserveiros, instalou-se 

na Avenida Luísa Todi e no elegante Bairro Salgado. 

O poder da nova burguesia industrial e a marginalização da classe operária neste período, viriam 

também a influenciar a urbanidade e o desenvolvimento das “cidades industriais”, nas quais se 

inclui Setúbal. Referindo-se à transformação das estruturas sociais da cidade no final do Século 

XIX, em particular sobre o aumento demográfico na cidade, Álvaro Arranja refere: 

 

“A implantação republicana na cidade, tem relação directa com o seu 

crescimento económico que desenvolveu os sectores sociais nos quais o 

Partido Republicano se baseou, antes do 5 de Outubro. Setúbal tornou-se pólo 

de atracão de outros locais. Em 1900 22% e em 1911 27% da população, não 

era originária da cidade, provindo na sua maioria de regiões agrícolas do 

interior. A cidade que tinha 21628 habitantes em 1864, passou em 1911 a 

477783. Em 1911 existem 45 fábricas de conservas de peixe, tendo entre 1901 

e 1915 Setúbal detido cerca de metade das exportações do pais, em 1901-

1905, 47, 94%, em 1906-1910, 54%. Uma nova burguesia ligada a este sector 

passou a predominar na cidade, em paralelo com o rápido crescimento do 

operariado” 
 

 in “ O 5 de Outubro de Setúbal – Republicanismo e movimento operário”, in VV.AA.  – 1º Encontro  de 

Estudos Locais  do Distrito de Setúbal, Página 45 

  

Os novos movimentos sociais e industriais tentaram responder às transformações da sua 

estrutura social criando condições para a sua transformação física, enquanto as classes 

dominantes representaram o poder decisivo nas políticas urbanísticas a implementar. A imagem 

da “nova cidade” é deste modo projectada indirectamente pelo poder político da nova classe 

burguesa industrial20, à imagem do que aconteceu no resto da Europa. O operariado não é 

incluído nesta visão urbanística. O projecto da Avenida Luísa Todi apresentou-se como uma 

primeira intervenção no planeamento da cidade, respondendo às expectativas da nova  

burguesia industrial, numa perspectiva progressista e de pretensiosa elegância.  

Interpretando a cartografia existente, a planta da avenida datada de 1924, que se encontra em 

anexo (ver Figura 12), a avenida é nos apresentada através do seu desenho e iconografia, como 

um conjunto urbanístico com referências à tipologia de um boulevard francês do final do Século 

                                                           
20 Ver Fernando Chueca Goitia, Breve História do Urbanismo, Páginas 159 a 161. 
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XIX. Caracterizada pela extensão e largura do seu tabuleiro central, a geometrização rigorosa do 

seu traçado, a organização espacial através de um traçado puramente racional. Estes elementos 

apresentam-se como descrições de um “passeio público”, à imagem de outras avenidas da 

época (ver Figura 12). 

Podemos também observar as ocupações sociais do espaço urbano através da caracterização 

do seu edificado. No registo das suas tipologias e suas características arquitectónicas, 

encontramos, ao longo dos seus mil e trezentos metros de comprimento, uma diversidade de 

estilos e conceitos arquitectónicos que valorizam em muito o conjunto patrimonial. 

Dividindo a avenida em duas áreas distintas, a nascente e poente da frente sul da avenida, 

podemos observar as várias ocupações do edificado, neste período, através das suas 

características arquitectónicas. Na área a nascente, registamos a presença de alguns palacetes 

do início do Século XX, de aspecto “burguês”, com referências art deco e “neo-clássicas”. Na 

área a poente, podemos registar um edificado com referências à ocupação industrial fabril e 

habitação operária, com a existência de um bairro operário e de diversas instalações industriais. 

A frente norte da avenida apresenta alguma heterogeneidade relativamente às características e 

tipologias do seu edificado, assim como das suas ocupações, apresentando a imagem de uma 

“antiga cidade” em contraste com a frente sul da avenida.  

Observando o Quadro 3, registam-se as entidades e instituições com sede na Avenida Luísa 

Todi no final do Século XIX e princípio do Século XX, assim como as dinâmicas sócio – culturais 

na existência de alguns equipamentos culturais no período de 1745 a 192221. 

 
Quadro 3 – Sociedades e associativismos com sede na Avenida Luísa Todi, entre 1850 e 1967 

 

Instituição/ Associação Fundação / 

Fundadores 

Edifício 

actual – nº 

de policia 

Função original Ocupação 

actual 

Sociedade de Recreio Familiar 1850 Clube 

Setubalense 

Sala de convívio da 

classe burguesa 

Mantêm-se 

Grémio Setubalense 1855 Clube 

Setubalense 

Sala de convívio da 

classe burguesa 

Mantêm – se 

Club Setubalense 1898 Clube 

Setubalense 

Sala de convívio da 

classe burguesa 

Mantêm-se 

Banco de Portugal  1922 AERSET – 

119 

Instituição Bancária 

Nacional 

Extinto 

Escola Conde de Ferreira 1868 Junta de 

Freguesia 

de S. Julião  

Ensino Básico Extinto 

Casino Setubalense 1908 Sem 

ocupação – 

Sala de convívio da 

classe burguesa 

Extinto 

                                                           
21

 Ver Maria da Conceição Quintas, Setúbal nos finais do Século XIX, Páginas 212 a 216. 
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356 

Salão de Recreio do Povo 1907 Banco 

Millenium 

Sala de convívio da 

classe burguesa 

Extinto 

Sociedade Musical e Recreativa 

União Setubalense 

1899 S.M.R.U.S. Sala de convívio da 

classe de 

pescadores e povo 

Mantêm-se 

Sede do Sindicato Nacional dos 

Operários da Industria de 

Conservas do Distrito de Setúbal 

1911 219 

Agência 

Seguradora 

Sede sindical Extinto 

Recolhimento de Nªa Sª da 

Soledade 

1745 Casa da 

Baia -468 

Recolhimento de 

órfãos, prostitutas, 

mulheres pobres 

Extinto 

 

Os diversos equipamentos culturais e/ou associativos que se instalaram ao longo da avenida 

caracterizam a importância deste espaço urbano na dinâmica da cidade, cujas ocupações e 

funcionalidades se relacionavam maioritariamente com actividades de carácter lúdico – cultural e 

de serviços. 

A avenida tornou-se, deste modo, num “passeio público”, procurado pelos seus equipamentos 

culturais e pelas actividades lúdicas, com destaque para o Grande Salão do Recreio do Povo 

(ver Figuras 54 e 55), no qual se realizavam afamados bailes e concertos, para o antigo Casino 

Setubalense (ver Figura 48), um antigo cinema que animava as “tardes domingueiras”, e para o 

Club Setubalense, um espaço de elite social na época. 

O associativismo também adoptou a avenida para aí instalar a sua sede: a Associação 

Recreativa União Setubalense, fundada em 1899, é ainda hoje um equipamento de referência na 

actividade e associativismo da cidade.  

Alguns dos equipamentos instalados na avenida deixaram de existir ou vieram ser ocupados 

esses locais por outras funcionalidades, como, por exemplo, a Escola Conde de Ferreira, 

actualmente  ocupada pela Junta de Freguesia de S. Julião  e por um pequeno museu escolar, 

este fundado por antigos alunos. O antigo Recolhimento da Soledade é actualmente o 

equipamento Casa da Baía – Centro de Divulgação Turística da Cidade de Setúbal, um 

investimento da autarquia para a promoção cultural e turística da região e da cidade. 

Podemos também observar as espécies plantadas ao longo do tabuleiro central da avenida, 

destacando-se as espécies exóticas, como as “palmeiras”, os “jacarandás” e o “pinheiro 

holandês”, exemplares centenários  e que constituem registos da história da avenida e da sua  

formação enquanto espaço urbano. Observe-se o Quadro 4, no qual são apresentadas algumas 

espécies plantadas na formação original da avenida. 
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Quadro 4 – Registo fotográfico de espécies arbóreas plantadas na origem da Avenida Luísa Todi 

 

 
  

 

Pinheiro holandês 

 

Palmeira 

 
Cedros 

 

De registar a relação de proximidade da avenida com o rio e com a frente ribeirinha da cidade 

neste período. As estâncias de banhos localizadas na frente da urbe também caracterizaram 

socialmente o conjunto urbano. Estâncias de banhos como a do “Cais da Trindade” e a da “Praia 

do Seixal” eram muito procuradas por portugueses e espanhóis em plena época de veraneio, à 

procura dos ares e das águas límpidas que banham a cidade22.   

As instalações destas estâncias de banhos eram, em muitos casos, espaços de excelência, 

dadas as classes sociais a que servia. Refira-se o pavilhão da autoria do notável Arquitecto 

Ventura Terra (ver Figura 106.1), em estilo “neo-árabe”23, demolido no início do século XX. 

Referindo-se à dinâmica balnear na cidade e aos seus equipamentos, Manuel Maria Portela 

descreve o ambiente que se vivia na frente ribeirinha: 

 

“O Cais do Trindade, em 1885, consistiu num terraço junto da margem do Sado, onde 

se instalava um pavilhão de madeira, ladeado por duas filas de barracas, também de 

madeira divididas em pequenos compartimentos para os banhistas se vestirem. Tudo 

pintado de vermelho (almagre) (…) Era este o melhor estabelecimento de banhos em 

Setúbal (…) sentia um certo encanto nesta época de banhos, pela vida ao ar livre, 

cheia de sol, de emanações saudáveis que do mar vinham das vibrações do sul, e pela 

liberdade que nos era consentida para com as gentes forasteiras. Esta liberdade 

consistia apenas em vê-las mais vezes, e mais perto, trocar olhares e algumas frases 

românticas á moda da época, em estilo “Noivado do Sepulcro” (…) Famílias da maior 

representação da província, e até da capital, davam a Setúbal a sua preferência. Não 

se limitavam, porem ao paiz essa frequência. De Espanha era numerosa e escolhida a 

colónia que procurava a nossa terra para passar a época de banhos.” 
 

  in  Diário Histórico Setubalense, Páginas 48 a 53 

 

No final do Século XIX, era referida a decadência destes equipamentos e a deterioração das 

condições para a “prática de banhos” na cidade, a intensa actividade da indústria conserveira 

viria a provocar a crescente poluição na frente ribeirinha e o consequente abandono de algumas 

actividades lúdicas que aí se realizavam. 

                                                           
22  Ver Inês Gato de Pinho, Vilegiatura Marítima em Setúbal – Do Século XIX ao início do Século XX, Páginas 24 a 31. 
23 Ver José Manuel Madureira Lopes,  Setúbal à la minute através do Bilhete Postal Ilustrado, Página 130. 
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Referindo-se à decadência das estâncias de banhos, no final do século XIX, Manuel Maria 

Portela relata o facto do seguinte modo: 

 

“Em 1885 já haviam fábricas de conservas, espalhando por toda a superfície 

do Sado um lençol imenso de óleo de peixe, de escamas, de sangue 

apodrecido (…) O Cais da Trindade, já não era o ponto único da sociedade 

setubalense e forasteira. Começara há muito o retraimento dos banhistas de 

fora, afugentados pela imundice das águas, pela sensaboaria sem carácter 

definido do meio setubalense, que pouco a pouco se foi tornando cosmopolita 

(…) ” 

 
 in Diário Histórico Setubalense, Página  50 

 

Quando falamos da elegância da avenida devemos também referenciar o antigo Passeio do 

Lago e ou Passeio da Praia (ver Figuras 67 a 70), fundado em 1870, actual Largo José Afonso. 

Este espaço constituía uma extensão da avenida em direcção ao rio e à estância de banhos que 

se encontrava na Praia do Seixal. Era um espaço ajardinado com diversas espécies exóticas24, 

subsistindo actualmente o lago central do antigo passeio com os cedros centenários e a fonte 

original proveniente do Convento de Nossa Senhora do Carmo (ver Figura 67).  

.Como disseram José Luís Neto e Maria João Cândido: 

“O espaço da praia do Seixal é, entre 1896 e 1900, requalificado em Passeio 
Publico ou Passeio do Lago, sendo arborizado. No centro desse parque é 
colocada a fonte do claustro do Convento de Nossa Senhora do Carmo (ainda 
hoje ai presente) os edifícios que contornam o Passeio vêm a formar um largo 
(o actual Largo José Afonso e antigo Parque das Escolas) no inicio do Século 
XX, cortando o acesso directo ao mar, condenando a vocação marítima deste 
espaço, convertido em jardim de veraneio” 
 

 in “Resultados da Intervenção Arqueológica no Baluarte de S. Brás”, in  VV.AA. - Subsídios para 
o estudo da história local – volume 3 / Anos 2004 – 2005, Página 152 

 

Referindo – se ao Passeio do Lago, Manuel Maria Portela descreveu – o do seguinte modo: 

“ O Passeio da Praia, mais conhecido por Passeio do Lago, na época em que 

foi fundado (1870) era quasi á beira do Sado, e representava um delicioso 

oásis, no meio daquele areal que era chamada Praia do Seixal… Consistia 

num vasto exagono tendo no centro um grande lago circular, circundado com 

um largo passeio com bancos. Cortavam este exagono seis largas avenidas 

ladeadas por altas frondes de giestas brancas (piorno branco)…  

Do jardim avistava-se o rio, delicioso de cor, até às dunas de Troía povoada de 

giestas brancas. Uma das ruas dava acesso a um estabelecimento de banhos, 

denominado Cais do Trindade, nome do seu fundador e proprietário.” 
 

 in Diário Histórico Setubalense, Página 44 

 

                                                           
24

 Ver António Marques e Madureira Lopes, Amar Setúbal coleccionando, Figura 151 do catálogo de exposição. 
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A degradação do antigo Passeio do Lago foi também referida no Diário Histórico Setubalense, 

descrevendo o desenvolvimento das indústrias conserveiras, e a ocupação deste espaço com 

actividades industriais e de apoio à pesca, a poente da avenida, provocando o seu abandono e 

impedindo a comunicação directa entre a avenida e o rio. Como refere Manuel Maria Portela: 

 

“Não se limitava às caldeiras de alcatrão, a má sorte do lago. Foi autorisada a 

construção a construção de prédios á volta do jardim, nas partes nascente, sul, 

e poente. Ali ficou emparedado, sem ar, sem horizontes, sem beleza, com 

aspecto de quintal, mal cuidado, de casa burguesa…Nesses prédios 

estabeleceram-se fábricas de conserva de peixe. O ambiente tornou-se 

nauseabundo, sufocante de fermentações pútridas misturadas è à fumarada 

das caldeiras de cosedura (…) Morrendo aos poucos, o Passeio ficou em 

poucos anos reduzidos ao lago (…) custou mas conseguiu-se o arrasamento 

desse Passeio do Lago, desse pobre passeio que nunca chegou a ver 

passeantes, nem musica, nem festas, e que só o procuraram para lhe vibrarem 

golpes de extermínio (…) Este jardim teve logo de principio má sorte (…) a 

Câmara que o organizou, consentiu que, num dos seus sectores, (do nascente 

e parte do sul), se instalassem as caldeiras de alcatroamento das redes de 

pesca, e o seu respectivo material.” 

 
in Diário Histórico Setubalense, Página 45 

 

O Passeio do Lago foi, ao longo da sua história, um espaço de diversos protagonismos. O bairro 

operário mandado construir em seu redor no inicio do século XX integra-se numa segunda visão 

e planeamento urbanístico da “cidade industrial”, criando condições habitacionais para as 

classes operárias.  

Hoje o espaço assume-se também como palco de inúmeros eventos: a intervenção do Programa 

Polis, em 2010, incluiu um auditório ao ar livre e o arranjo de todo o largo25, intervenção da 

autoria do arquitecto Manuel Salgado, e que foi alvo de polémica pela sua inadequação técnica a 

determinados espectáculos.  

Referindo-nos, de novo, às dinâmicas sociais na avenida, esta foi considerada desde sempre 

como “palco” de inúmeras actividades. A existência de associações recreativas, assim como de 

outras entidades culturais aí sediadas, animadas por bailes e diversas festividades, também 

caracterizaram o espaço nos seus aspectos sociais. A Sociedade Recreativa União Setubalense, 

o Salão do Recreio do Povo, o Casino Setubalense e o Club Setubalense apresentaram-se como 

espaços de grande afluência e procurados para momentos de lazer e diversão.  

 

                                                           
25 Ver Margarida Pereira, Setúbal – A cidade e o rio . Revalorizar a frente ribeirinha, Páginas 144 a 147. 
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Como disse Maria da Conceição Quintas, 

: 

“Os bailes eram a atracção principal nestas como em muitas outras 

festividades e ocasiões. Todas as associações os dinamizavam, especialmente 

na época carnavalesca. Associações de classe, associações desportivas, 

bombeiros, sociedades recreativas e de educação popular, entre muitas outras, 

não esquecendo mesmo as crianças, a quem as sociedades Capricho e União 

dedicavam “soirées dançantes” no carnaval e mesmo no Natal.”  
 

in  Setúbal – Economia, Sociedade e Cultura Operária, 1880 – 1930,  Página 438 

  

As festividades religiosas, como as do Orfanato Municipal26, fazem parte das memórias das 

comunidades locais, que recordam as suas quermesses e a animação. Os registos de 

procissões e cerimónias religiosas na avenida encontram-se também registadas em diversas 

referências colectivas ao espaço27, nomeadamente a procissão do Círio da Arrábida28, e da 

Nossa Senhora da Anunciada. Mais adiante e no mesmo suporte bibliográfico, a propósito das 

actividades religiosas realizadas na avenida, Maria da Conceição Quintas refere: 

: 

 

“Nos dias 28 a 30 de Agosto de 1927 realizaram-se as festas deste orfanato na 

Avenida Luíza Todi, compostas de arraial, quermesse e música tocada pela 

banda desta instituição, como aliás se fazia anualmente, facto que comprova a 

sua permanência durante o regime saído do 28 de Maio de 1926.” 
 

in  Setúbal – Economia, Sociedade e Cultura Operária, 1880 – 1930, Página 318 

 

 

 

A avenida foi também palco de vários eventos populares que ficaram na memória colectiva da 

cidade, tais como a Feira de Santiago (ver figuras 75 e 76), realizada no local desde 1857, até ao 

final do século XX. Inicialmente esteve sediada junto ao Convento de Jesus. A “1ª Exposição 

Regional de Setúbal”29(ver Figuras 73 e 74) foi também um momento de referência na cidade. 

Instalada na avenida e inaugurada em 1930, por ocasião do lançamento das obras do Porto de 

Setúbal, contou com um elevado número de visitantes.  

                                                           
26

  Foi instalado no Recolhimento da Soledade no ano de 1923. Este por sua vez foi fundado em 1745. 
27 Ver notícias sobre as dinâmicas sociais no espaço da avenida, no principio do Século XX,  in O Elmano, em anexos, Figura 
118. 
28

  Ver Ana Duarte e Maria da Conceição Quintas, “Do sagrado ao profano na Setúbal dos inícios do Século XX: do 
Círio da Arrábida às Festas Bocageanas”, in VV. AA. - Actas – 1º Encontro de Estudos Locais – Distrito de Setúbal, 
Páginas 63 a 66. 
29

  Ver Maria da Conceição Quintas, Porto de Setúbal, Um actor de desenvolvimento – História de um passado com 
futuro, Páginas 256 a 261. 
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Numa alusão a este momento, Maria da Conceição Quintas descreve a visita do Presidente da 

Republica Fragoso Carmona30 por ocasião da exposição, assim como todo o percurso que 

realizou na cidade: 

 

“ (…) o Presidente da Republica dirigiu-se para a sede do Clube Setubalense, 

na Avenida Luísa Todi, de cujas varandas assistiu à “parada desportiva”, na 

qual tomaram parte 1200 atletas de todo o distrito. O cortejo saiu do campo 

dos arcos e seguiu pela Avenida 22 de Dezembro, subindo a Avenida Luísa 

Todi pelo lado sul e descendo a pela faixa oposta (…) terminada a cerimónia, 

aquelas entidades dirigiram-se ao outro extremo da avenida para assistir à 

“Festa do Trabalho” (…) A 1ª Exposição Regional de Setúbal foi um momento 

único na cidade, impondo-se como um distrito em grande expansão 

económica, inaugurada em 1930, por ocasião também da inauguração do 

Porto de Setúbal, os registos contam com visitantes, tendo havido 

comparações em termos de área e visitantes com a Exposição Internacional de 

Paris 1900. “ 
 

 in  Setúbal – Economia, Sociedade e Cultura Operária / 1880 – 1930, Página 184 

 

2.5.2. Os registos históricos  

Na abordagem histórica do espaço objecto de estudo podemos observar vários períodos de 

transformação da frente ribeirinha da cidade. No entanto devemos considerar apenas três 

períodos distintos que tiveram consequências directas no actual desenho da Avenida Luísa Todi 

e Porto de Setúbal. 

Um primeiro período que se refere à exploração dos seus recursos naturais desde os primórdios 

da formação de um primeiro aglomerado urbano local, não implicando transformações 

significativas na frente ribeirinha, com ocupações relacionadas com a exploração da pesca e da 

agricultura, que decorre até ao Século XV. Um segundo período, dos Séculos XVII e XVIII, 

relacionado com a defesa da cidade e a construção de baluartes31 em seu redor. Um terceiro 

período refere-se à segunda metade do Século XIX e primeira metade do Século XX, 

caracterizado pela intensa actividade industrial na cidade, e desta vez provocando significativas 

transformações no seu tecido urbano, com a expansão do território a sul, e com grande 

incidência na sua frente ribeirinha. 

Numa breve análise de factos históricos na cidade nos finais do Século XIX, e observando o 

Quadro 5, podemos registar a intensa actividade comercial e industrial neste período, e uma 

                                                           
30  Ver VV.AA., Setúbal doutros tempos – Américo Ribeiro, Página 99. 
31 Ver José Custódio Vieira da Silva, Setúbal, Páginas 36 a 40. 
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enorme decorrência de factos históricos significativos para a cidade entre 1835 e 1977, que 

tiveram influência na sua afirmação no panorama nacional. 

 

Quadro 5 - Levantamento cronológico relativo à Cidade de Setúbal, realizado por Leonor Campos   
(Ficheiro existente no Museu de Setúbal/ Convento de Jesus) 

 

Factos Data  

Fundação do Grémio das Conservas de Peixe 1835 

Inauguração do Jardim do Bonfim 1839 

Fundada em Setúbal a “Sociedade Arqueológica Lusitana”, com fins  de exploração das ruínas de 

Cetóbriga 

1849 

Obras e terraplanagem para a construção da Avenida Luísa Todi 1848 

Fundação do Clube Setubalense 1850 

A Rainha D. Maria II aprova um novo regulamento de venda e exportação do sal de Setúbal 1851 

É publicado um decreto indicando a necessidade de ligar por meio de caminho de ferro, o Tejo e o 

Sado 

1854 

Constitui-se a “Associação do Clube Setubalense” na sala dos Paços do Duque 1855 

Extinção dos Concelhos de Azeitão e de Palmela, que são integrados no Concelho de Setúbal 1855 

Feliciano António da Rocha recebeu na Exposição Internacional de Paris uma menção honrosa pelas 

conservas de peixe em azeite, pelo processo Appert pela primeira vez em Portugal, também obteve 

êxito o vinho moscatel criado por José Maria da Fonseca 

1855 

Publicação de “O Setubalense”, primeira folha periódica que houve em Setúbal 1855 

Terramoto de Benavente 1858 

Inauguração do Liceu Municipal de Setúbal 1858 

É assinada a escritura de contrato para a iluminação publica por meio de gaz em Setúbal 1859 

Elevação de Setúbal a cidade 1860 

Inauguração da linha férrea em Setúbal, Setúbal – Barreiro 1861 

Iluminação pública da cidade por Luis Louge 1863 

Primeiro recenseamento geral da população que atribuiu à cidade de Setúbal de 13134 habitantes 1864 

Ampliação do Jardim do Bonfim 1866 

Ligação diária de barco a vapor entre Setúbal e Alcácer do Sal 1867 

Fundado o Passeio do Lago (actual Largo José Afonso) 1870 

Gradeamento do Jardim do Bonfim 1871 

Fundação da “Sociedade Setubalense da Pescaria Franciscana” 1871 

Instalação da Feira de Santiago na “Rua da Praia”, actual Avenida Luísa Todi, entre o Cais da 

Conceição e a Ponte do Livramento 

1873 

Aberto ao público o mercado de géneros alimentícios mandado construir pela Câmara Municipal de 

Setúbal na esplanada do baluarte do Livramento 

1876 

Atribuição do Topónimo ”Avenida Luísa Todi” 1895 

Inicio dos trabalhos de construção do estabelecimento balnear na Praia de Troino 1903 

Instalação da indústria de cimento (SECIL) 1906 

No Bonfim realizou-se o comício do partido republicano, cerca de 400 pessoas assistiram ao comício 1906 

Comício Republicano 1908 

Eleições na Câmara Municipal de Setúbal, vencedor António José Batista 1908 

Congresso Republicano em Setúbal no Teatro D. Amélia 1909 

Fundação do Vitória Futebol Clube 1910 

Greve dos trabalhadores das fábricas de conserva 1910 

Sociedade de Defesa e Propaganda de Setúbal (formada numa reunião no Teatro Avenida) 1915 

Fundação do Clube Naval Setubalense 1920 

Greves na fábrica das conservas, greve do pão 1922 
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Criada a Junta Autónoma das Obras do Porto e Barra de Setúbal e Rio Sado 1923 

Ano de maior exportação da industria das conservas em todo o pais 1923 

Descarregadores de Setúbal entram em greve, greve dos estivadores e condutores de sal 1923 

Greves na industria das conservas, greve dos maquinistas 1924 

Nasceu o poeta Sebastião da Gama 1924 

Ano em que a industria conserveira em Setúbal atinge o seu maior volume – 1 milhão de caixas  1925 

É publicado o decreto que proíbe novas unidades de industria de conservas de peixe 1926 

Fornecimento de energia eléctrica à cidade de Setúbal 1926 

Setúbal é elevada a capital de distrito 1926 

Conclusão da cobertura do Ribeiro do Livramento 1927 

Realiza-se o I Congresso Nacional da Pesca e das Conservas, organizado em Setúbal 1927 

Das 130 fábricas da industria de conserva de peixe existentes em Setúbal, já só subsistem 63 1928 

A reconstrução dos Paços do Concelho 1928 

Inauguração da I Exposição Regional de Setúbal  1930 

Inauguração do Porto de Setúbal 1930 

A cidade de Setúbal vive a mais tremenda crise de trabalho que há memoria 1931 

Monumento a Luísa Todi, em Setúbal, Projecto do Arquitecto Abel Pascoal, busto esculpido por 

Leopoldo de Almeida 

1933 

Inauguração do novo edifício do liceu (Escola Secundária de Bocage) 1949 

Faleceu o poeta Sebastião da Gama 1952 

Construção do Estádio do Bonfim 1953 

Desemprego generalizado, encerramento das fábricas de conservas 1955 

Inauguração do Hospital de São Bernardo 1959 

Comemoração do centenário da cidade de Setúbal 1960 

Inauguração da Fonte Luminosa na Avenida Luísa Todi, do escultor Fernando Fernandes 1960 

Aberto ao público o Museu de Setúbal, no Convento de Jesus 1961 

Entrada em funcionamento da Setenave 1973 

Abre ao publico o Museu de Arqueologia e Etnografia da Assembleia Distrital de Setúbal 1977 

 

Referenciando-nos alguns acontecimentos relevantes para o desenvolvimento da cidade nesta 

época, registamos o prémio atribuído a um industrial conserveiro numa exposição internacional 

em 1855, a construção da linha de caminho de ferro em 186132, que estabelece a ligação entre 

Setúbal e o Barreiro, o lançamento da primeira folha periódica da cidade em 1855, com o jornal 

O Elmano, e a construção do Porto de Setúbal33, em 1930. As inúmeras decorrências de factos 

históricos, em paralelo com o rápido crescimento industrial e comercial da cidade, lançaram-na 

num espírito “progressista” e “futurista”, que se viriam também a projectar no planeamento da 

elegante Avenida Luísa Todi. Como disseram José Luís Neto e Maria João Cândido, 

 

“Durante a centúria de oitocentos, Setúbal sofre uma transformação e crescimento 
rápido, especialmente na segunda metade da centúria. A nova burguesia de 
endinheirados industriais e profissionais liberais, leva a que o povoado sofra reformas 
estruturais. Das mais significativas conta-se a transformação da zona ribeirinha de 
Setúbal. A construção da Avenida Luísa Todi como eixo vectorial da nova urbe. Ainda 

                                                           
32  Ver Maria da Conceição Quintas, Setúbal – Economia, Sociedade e Cultura Operária, Páginas 140 a 143. 
33 Ver Maria da Conceição Quintas, Porto de Setúbal, Um actor de desenvolvimento – História de um passado com futuro, 

Páginas 50 a 55. 
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como Rua da Praia, foi iniciada em 1848, sendo arborizada depois. É reconvertida em 
Avenida Luísa Todi por volta de 1900.” 
 
in  “Resultados da Intervenção Arqueológica no Baluarte de S. Brás”, in AA.VV. - Subsídios para 
o estudo da história local – volume 3 / Anos 2004 – 2005, Página 152 

 

A instalação das primeiras fábricas de conservas na primeira metade do século XIX atraiu e fixou 

populações provenientes de várias regiões a norte e sul do pais, assim como uma nova classe 

burguesa, a dos proprietários industriais, como atrás já referimos. Estas transformações na 

estrutura social da cidade obrigaram à reflexão de um plano de expansão e planeamento da 

cidade e à adopção de modelos urbanísticos que respondessem a nova “urbanidade” da 

assumida “cidade industrial”. A Rua da Praia ou Avenida da Praia foi deste modo alvo de uma 

intervenção enquanto conjunto urbanístico, criando novas relações entre a antiga cidade e o rio. 

O ciclo de prosperidade da cidade, com a construção da Avenida Luísa Todi e o Porto de 

Setúbal, veio a concluir um período da sua afirmação enquanto capital de distrito (1926), no 

panorama nacional e europeu. 

 

2.6. A construção do Porto de Setúbal e a regularização da frente ribeirinha da cidade 

A construção do Porto de Setúbal34, obras lançadas em 1930 (ver Figura 59), e a organização da 

“1ª Feira Regional de Setúbal”, representaram a concretização de uma utopia social e 

urbanística para a cidade, formulada na segunda metade do século XIX. 

Após a terraplanagem da avenida, a expansão da cidade envolveu a regularização da avenida 

na sua frente sul (ver Figura 113), com a conclusão dos seus arruamentos e espaços verdes, 

entre 1848 e 1895, a construção de pequenos palacetes a nascente e a poente da avenida, entre 

1912 e 192035, e a construção de equipamentos industriais a poente num período posterior. 

Após estas intervenções, e com a necessidade da construção de um novo porto, a  regularização 

da frente ribeirinha da cidade apresentou-se como uma oportunidade de concluir mais um ciclo 

do seu planeamento urbano. A expansão da cidade projecta-se, deste modo, da avenida em 

direcção ao rio.  

A regularização desta frente, na sua morfologia, incluiu a construção de várias docas, em 

diferentes períodos de concretização, até à efectiva conclusão do porto enquanto conjunto.  

O lançamento das obras do porto aliado à realização da “1ª Feira Regional de Setúbal”, em 

1930, assumiu um marco histórico de desenvolvimento da cidade e de afirmação da região. 

                                                           
34 Ver Maria da Conceição Quintas, Porto de Setúbal – Um actor de desenvolvimento, História de um passado com futuro, 
Página 181 e Páginas 193 a 198. 
35  Ver em anexo o requerimento para construção de um prédio na Avenida Luísa Todi, em 1917, Figura 107, e projecto de um 

prédio na Avenida Luísa Todi, Figura 18. 
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A Praça da República assim como o Jardim da Beira Mar (ver Figuras 77, 78 e 79), projectado à 

posteriori, constituíram novos espaços públicos para cidade, criando uma nova relação com o 

rio. Podemos observar nesta área alguns exemplos característicos da “arquitectura do Estado 

Novo”, dos quais destacamos o edifício do I.N.A.T.E.L. (ver Figura 78), o edifício da Alfândega, e 

o edifício da Doca de Setúbal, construídos no período de 1930 a 1960. 

Um segundo fenómeno de industrialização da cidade, nos anos sessenta, viria a perspectivar a 

urbanística da mesma em diferentes moldes dos da primeira fase de industrialização dos finais 

do Século XIX, incluindo novos paradigmas nas estratégias do seu planeamento urbano, com 

desenvolvimento para norte, muito para lá da avenida. 

 

2.7. A avenida numa perspectiva histórica contemporânea 

A interpretação da avenida nos seus últimos cinquenta anos e a observação das suas 

transformações físicas, da sua relação com a cidade e com o rio (ver Figuras de 85 a 88), conclui 

um ciclo de observações sobre a habitabilidade e história do conjunto urbano. 

Numa segunda fase de industrialização da cidade, entre 1930 e 1960, que em nada se compara 

ao fenómeno industrial do final do século XIX, devemos observar a instalação de novas unidades 

industriais relacionadas com diversos sectores, nomeadamente a instalação da cimenteira do 

Outão e dos adubos36. A instalação de novas indústrias, a partir de 196037, viriam a atrair de 

novo uma segunda vaga migratória, maioritariamente proveniente do Alentejo e do Algarve, e na 

resposta a este novo ciclo, a cidade tentou também responder à sua nova ocupação industrial e 

migratória, desta vez integrando o “operariado” no seu planeamento urbanístico. 

A especulação imobiliária e a inexistência de um plano urbanístico abrangente38, assim como de 

planos de salvaguarda do património, permitiram intervenções urbanas que em muito 

desvirtuaram a cidade e até a avenida (ver Figuras 112 e 113), realizadas maioritariamente nos 

anos setenta e oitenta39.  

Destaquem-se, no entanto, algumas intervenções, que, pelo seu valor arquitectónico, são peças 

de referência da arquitectura modernista em Setúbal na década de cinquenta, o Hotel Esperança 

e o Fórum Luísa Todi. 

                                                           
36  Cit. Carlos Vieira de Faria, “História Urbana de Setúbal – Olhar o passado, perspectivar o futuro”, in VV.AA. - Setúbal na 

história, “Assistiu-se então ao «boom industrial». Às industrias de montagem de automóveis seguiram-se as indústrias ligadas à 
celulose e papel, cimento (…) e adubos (…) acompanhadas de indústrias metalúrgicas (…)”, Página 70. 
37  Ver José Custódio Vieira da Silva, Setúbal, Páginas 52 a 54. 
38

 Cit. Carlos Vieira de Faria, “História Urbana de Setúbal – Olhar o passado, perspectivar o futuro”, in VV.AA. - Setúbal na 

história, “(…) sob o regime político vigente até 1974, os municípios estavam reduzidos a um papel de meras correias de 
transmissão (…) Não admira, pois, que em tal contexto, o planeamento urbanístico se revelasse ineficaz, desempenhando 
um papel passivo (…), Página 79. 
39  Ver Carlos Vieira de Faria, As cidades na cidade, movimentos sociais urbanos em Setúbal, Páginas 189 a 194. 
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Nos anos oitenta e noventa do Século XX, observou-se, na generalidade alguma degradação do 

património edificado, tendo sido permitida a construção de novos edifícios no espaço urbano, 

não tendo sido avaliadas devidamente as intervenções no seu contexto urbanístico e 

arquitectónico. 

A importância do espaço e da sua relação com a urbe sofreram acentuadas transformações na 

contemporaneidade, caracterizadas pela decadência do comércio tradicional da “baixa da 

cidade”, nos finais dos anos noventa, assim como pelo fraco investimento no desenvolvimento 

de dinâmicas culturais, num espaço que se caracteriza maioritariamente pela ocupação de 

serviços.  

Observe-se, também, o abandono e a decadência das antigas instalações e equipamentos 

portuários junto à frente ribeirinha. A não requalificação destas áreas contribuiu para uma menor 

atractividade e valorização da avenida.  

A intervenção do Programa Polis, referente ao ano de 2010, integrou-se no plano dos mais 

recentes projectos de requalificação da cidade, da sua frente ribeirinha, programa também 

implementado em várias cidades do país. A requalificação do espaço integrou-se numa 

estratégia autárquica de valorização das áreas envolventes, tendo suscitado algumas   

polémicas aquando da sua implementação. 

A intervenção cingiu-se à requalificação do tabuleiro central da avenida, à reorganização 

funcional do seu desenho, à integração de novos espaços verdes e equipamentos, e à alteração 

da circulação viária e áreas de estacionamento. 

A requalificação da frente integrou a requalificação da Praia da Saúde, a construção do Parque 

Urbano de Albarquel, e a valorização das docas, intervenções que têm vindo a valorizar a 

relação da cidade e da avenida com o rio. 

As intervenções implementadas pelo Programa Polis valorizaram o espaço nos seus aspectos 

estruturais e funcionais, assim como da sua imagem. Deve-se, no entanto, ter em conta o plano 

das dinâmicas sócio – culturais junto das populações residentes e visitantes.  

Observando as actuais dinâmicas sócio – culturais, podemos registar numa primeira leitura, o 

fluxo de pessoas que acedem à avenida na procura de diversos serviços, relacionados com a 

restauração e hotelaria, com entidades bancárias, com bares e espaços de lazer, entre outros 

serviços. Percorrendo a avenida, de nascente a poente, podemos observar inúmeros 

equipamentos de restauração, a existência de bares, cafés e esplanadas que ocupam a zona 

poente – sul. 

Registe-se a preocupação com a imagem dos diversos equipamentos de esplanada existentes 

ao longo da avenida, uma iniciativa da autarquia na tentativa da uniformização e 
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homogeneização dos equipamentos no conjunto, apresentando um aspecto cuidado e apelativo. 

De referir, no entanto, que a construção destas novas esplanadas impedem a leitura abrangente  

do  edificado, pela sua dimensão e formato, pelo gigantismo dos seus pisos térreos face aos 

conjuntos arquitectónicos. Consequentemente, a interpretação da paisagem urbana da avenida 

sofre algum dano. 

A actual requalificação e construção de novos equipamentos na avenida promoveram também a 

valorização do conjunto urbano: refiram-se o Fórum Luísa Todi, o Quartel do 11 -  futura Escola 

de Hotelaria e Turismo de Setúbal,  o Convento da Soledade e actual equipamento Casa da Baia 

– Centro de Promoção Turística de Setúbal, e o Mercado do Livramento. 

Os novos desafios da contemporaneidade para o espaço urbano devem contemplar a sua 

requalificação enquanto conjunto, atendendo às suas potencialidades e proximidades. Passados 

cento e trinta e três anos após a sua formação, a avenida continua a afirmar-se como a maior 

artéria da cidade, um interface entre a urbe e o seu hinterland, a estabelecer uma proximidade 

com o rio, com o estuário e com a serra.  

A importância deste espaço na contemporaneidade deve contemplar a proximidade do complexo 

turístico Tróia Resort, na península de Tróia, caracterizando-se como uma primeira “porta” de 

entrada na cidade, de quem chega do sul. 

 

2.8.  A morfologia urbana da avenida no final do século XIX 
 

“ Ao referir o crescimento de Setúbal, Fernando Garcia comenta : imaginemos as 

folhas de um álbum, em que se inscrevesse na parte esquerda, a planície 

pantanosa e açapalada povoada de juncos e caniços, através da qual se 

escoavam em mil meandros as águas da bacia setubalense, e avançando sobre 

ela o promontório arenoso derivado das dunas de Este: uma espécie de Troía 

desta margem. Na página direita a cidade actual, recostando-se de um lado na 

veiga de laranjeiras, do outro na margem conquistada e vigorizada pelo aterro da 

Praia, que conjuntamente com o alargamento da Conceição e S. Caetano 

cingem a casaria, como uma faixa dourada aos raios de sol. O observador que 

contemplasse estas duas páginas, abertas frente a frente, poderia verificar que 

aqui o homem criou um mundo novo, criou uma nova paisagem, criou mesmo 

uma nova geografia”  
 

Maria Conceição Quintas, in Setúbal nos finais do século XIX, Páginas 28 a 30 
 
 

A estrutura urbanística relativa ao desenho ou planeamento da Avenida Luísa Todi deve ser 

compreendida nas estruturas e dinâmicas sócio – culturais da urbe, nos diferentes períodos da 

sua formação e ou ocupação, e no plano das “utopias urbanísticas” do final do século XIX. Numa 
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abordagem às utopias urbanísticas do Século XIX, Bruno Zévi refere os reflexos da Revolução 

Industrial e da importância dos transportes na criação do espaço urbano: 

 

“… a verdadeira redenção do século XIX realiza-se nos espaços exteriores, 

isto é, na urbanística. Perante os grandes fenómenos que se seguem à 

revolução industrial, e principalmente, o urbanismo e o advento dos novos 

meios de locomoção, o século XIX defronta-se com os problemas do espaço 

citadino, irrompe para além dos muros antigos…” 

 
 in Saber ver a arquitectura,  Página 88 

 

Realizando uma breve análise comparativa entre o desenho da avenida40 e os modelos 

urbanísticos contemporâneos adoptados no período da sua formação, e avaliando as opções  

que estiveram envolvidas na expansão da cidade, conclui-se  que o planeamento do conjunto 

urbanístico deve ser interpretado  numa perspectiva referencial europeia e local.  

O modelo de “cidade industrial”, que na segunda metade do século XIX contribuiu para uma 

nova expectativa por parte das classes burguesas europeias dominantes, fomentou igualmente 

transformações significativas na cidade de Setúbal41. Com a criação de um novo tecido social e 

de uma “nova sociedade” industrial e operária, foram capazes de provocar profundas reformas 

na política de expansão da urbe e na adopção de novos modelos urbanísticos.  

O aumento demográfico, as actividades industriais relacionadas com o crescimento da indústria 

conserveira e as exportações de matérias-primas envolveram a cidade numa nova era da sua 

existência, a da expansão do seu território. 

A vila que durante o século XIX se torna cidade, em 1860, e que assiste à transformação da sua 

estrutura social e política, constituída pelos proprietários das inúmeras fábricas de conservas, 

exige uma nova organização e funcionalidade do seu espaço, tentando posicionar-se como 

recém-formada cidade no panorama nacional e europeu. Referindo-se a Setúbal como cidade 

industrial, Carlos Vieira de Faria descreve os paradigmas da urbe do seguinte modo: 

 

“ A cidade industrial cresceu, pois, sem qualquer plano orgânico, seguindo a lei 
do mínimo esforço e os postulados “laissez – faire”, segundo os quais tudo o 
que facilitasse a promoção industrial era considerado bom em si mesmo para o 
bem estar e progresso de todos. Só muito mais tarde se viria a compreender 
como era errada uma implantação baseada numa visão simplista e de curto 
alcance… Para tal situação muito concorreu o facto de a burguesia local não ter 
investido no espaço urbano… reservando a ostentação para o interior da 

                                                           
40  Ver planta da Avenida Luísa Todi, datada de 1924, em anexo – Figura 13. 
41  Fernando Garcia,  A Physionomia de Setúbal, “O que se dá em Pariz dá-se um pouco por toda a parte. Francfort tem os 
Grabens, Vienna o Ring, etc. Em Setúbal pelo lado fora da velha cerca, aproveitada para a edificação urbana, vem uma via larga 
que começa no Largo do Forte e segue: Ladeira de S. Sebastião, Palhaes , Conceição, Livramento e Praia.”, Página 20. 
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habitação… dai a ausência de monumentalidade arquitectónica e urbanística, 
que desde sempre caracterizou Setúbal… “ 

 
,in “Setúbal – Cidade Industrial” ., in VV.AA. -  Setúbal na História, Página 65 

 

A presença destes novos industriais na cidade, que se apresentaram também como uma nova 

força política na  economia local, vieram a influenciar as politicas de expansão urbanística, com 

prováveis influências directas na selecção do modelo urbanístico a adoptar  para a avenida. 

O grande investimento francês na indústria conserveira em Setúbal, assim como as 

nacionalidades de alguns industriais conserveiros estrangeiros, que representavam algumas 

marcas como “Delory”, “Croix Dor”, e “Lumière”, sedimentam a presença e fixação de franceses 

na cidade42, e justificam a possível influência destes cidadãos nos novos hábitos e vivências da 

“nova urbe” e, com eles, a “importação” das utopias e referências europeias. 

Observando a cartografia referente ao século XIX e princípio do século XX (ver Figuras 11 e 12), 

podemos integrar a Avenida Luísa Todi no “novo programa” desta “nova cidade industrial”, 

apresentando-se como a grande protagonista da sua expansão em direcção ao sul e ao rio, e 

motivada pela construção de um novo porto, caracterizando-se como um interface entre a antiga 

malha urbana a norte e a sua nova frente ribeirinha a sul. 

A expansão da cidade a sul acompanha, deste modo, e numa primeira fase, o acrescento da 

avenida à cidade, concluída em 1895. Numa segunda fase, acompanha o acrescento 

relacionado com projecto do Porto de Setúbal, começado a construir em 1930, e com este se 

conclui a regularização da frente ribeirinha. 

A expansão a norte, motivada pela localização da estação ferroviária, inaugurada em 1861, 

implicou a construção de um novo bairro burguês – o “Bairro Salgado”, um bairro caracterizado 

pelos seus palacetes burgueses e casas dos industriais conserveiros. Esta estabelece uma 

ligação entre a “antiga malha urbana” e a nova estação ferroviária, através da Avenida Manuel 

Maria Portela. A propósito das emergentes obras neste período, Carlos Vieira de Faria descreve 

os novos equipamentos urbanos e a construção da Avenida Luísa Todi do seguinte modo: 

“O advento da Regeneração, no inicio da segunda metade do mesmo século, 
provocou em Setúbal, como de resto em todo o País, um surto de vários 
melhoramentos: construção da Avenida Luísa Todi, roubada ao rio; 
melhoramento do porto, criação do Liceu; ligação ferroviária ao Pinhal Novo - 
Barreiro; construção do Parque das Escolas e arranjo do Parque do Bonfim; 
iluminação a gás, construção do Mercado do Livramento, etc. “ 
 

in “ Setúbal – Cidade Industrial” ., in VV.AA. -  Setúbal na História, Página 59 

 

                                                           
42

  Cit. Maria da Conceição Quintas, Setúbal -  Economia, Sociedade e Cultura Operária / 1880-1930,   “…a preferência dos industriais franceses 

pela cidade de Setúbal…  consideraram como primeiro pólo significativo no nosso país a unidade estabelecida pelo industrial de Lorient F. Delory 

no ano de 1880 em Setúbal num terreno junto à doca,  …”, Página 86. 
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A expansão da cidade a nascente e a poente integra o alojamento das classes operárias 

migrantes em diversos bairros, não planeados urbanisticamente, tais como o Bairro da 

Monarquina, os chamados “bairros de barracas”.  

O antigo Bairro de Troino e o novo Bairro Santos Nicolau foram também exemplos de bairros de 

pescadores e operários, que operacionalizavam a “cidade industrial” nos princípios do século XX. 

No que toca à morfologia das cidades industriais do final do século XIX43, os modelos de 

expansão da cidade contemplaram também os modelos urbanísticos europeus neste período e, 

em particular, o modelo francês e parisiense do arquitecto Haussman, cujas características 

foram adaptadas à funcionalidade e organização espacial da “nova” urbe, através do desenho da 

avenida. 

Podemos observar a aplicação desta tipologia na avenida, através da racionalidade e 

geometrização  do espaço,  das funcionalidades e articulação com a antiga malha urbana, do 

seu traçado de ruas paralelas e perpendiculares, e da uniformização de distâncias e altimetrias.  

A preocupação com a salubridade é notória neste programa, também referida nas preocupações 

do modelo de Haussman e no Projecto da Baixa Pombalina44, ambos contemporâneos da 

avenida.  

As referências da avenida à Paris de Haussman apresentam-se, no entanto, com alguma 

modéstia, face à “escala” da cidade. Regista-se a construção de “pequenos quarteirões” ao 

longo do conjunto urbano e o desenho de uma arquitectura pouco arrojada. A existência de 

pequenos palacetes, assim como de alguns equipamentos culturais, tais como o Clube 

Setubalense, ou o Grande Salão de Recreio do Povo e o antigo Banco de Portugal, cujos 

desenhos são mais elaborados, denotam algumas referencias a estilos e conceitos da época, 

com o pretensiosismo de alguma monumentalidade no espaço urbano. Como disse José M. 

Ressano Garcia Lamas:  

 

“As transformações de Haussman em Paris incidem fundamentalmente no 

casco velho da cidade… obedecendo a um triplo objectivo: circulação fácil e 

cómoda dentro da cidade indo de gare em gare, ou de bairro em bairro; 

Eliminação da insalubridade… estabelecendo uma imagem geral de 

modernidade, criando uma imagem geral de modernidade, criando uma cidade 

com luz, espaço e arborização e uma nova arquitectura urbana… revalorização 

e reenquadramento dos monumentos, unindo-os através de eixos viários e 

perspectivas.” 
 

 in Metodologia urbana e desenho da cidade, Página 212 

                                                           
43 Ver Bruno Zévi, Saber ver a arquitectura, Páginas 86 a 89. 
44 Ver José Augusto França, Lisboa: Urbanismo e Arquitectura, Página 35 a 45. 
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Referenciando os modelos que influenciaram o planeamento da avenida, podemos também 

referir o anterior “modelo pombalino”, que constituiu uma influência conceptual no conjunto 

urbanístico, nas suas características racionais, e no estabelecimento de novas relações entre 

“antiga” e a “nova” malha urbana, assim como da nova relação com o rio. As larguras e 

dimensões das ruas, a repetição e “estandartização” das fachadas e de alguns elementos da 

arquitectura (portas, janelas e motivos decorativos), as dimensões das fachadas, são 

características que identificam o projecto da avenida com o da “baixa pombalina”45. Numa 

abordagem urbanística à morfologia da cidade industrial, José M. Ressano Garcia Lamas refere 

o seguinte: 

 

“ (…) utilizando os sistemas de traçados, quadriculas, quarteirões, ruas, 

avenidas e praças, e refinando a morfologia do século XVIII (…) o quarteirão 

torna-se um processo sistemático e elaborado (…) serve para organizar o 

loteamento e o crescimento rápido (…) serve também como elemento de 

composição e arte urbana em que a repetição exaustiva, influenciada pela 

produção em série e pela mecanização.” 

 
  in Metodologia urbana e desenho da cidade, Página 204 

 

Ao observar o conjunto, podemos considerar duas áreas distintas, a nascente e a poente, 

relacionadas com as suas vivencias e ocupações nos finais do século XIX.  

Caracterizando a sua morfologia, arquitectura, estilos e conceitos, e relacionando-as com  a 

história e as dinâmicas sociais da antiga cidade, e reportando-nos às  freguesias que integram a 

avenida ao longo da sua extensão, concluímos que as pré-existências que as definiam foram 

responsáveis indirectas  nas ocupações da “nova cidade” e na “nova avenida”. Podemos 

observar estes pressupostos através da interpretação das “existências arquitecturais” do final do 

século XIX, do edificado a nascente e a poente da frente sul da avenida. 

Caracterizando as freguesias da Anunciada, de S. Julião, de Santa Maria, e de S. Sebastião, 

registamos duas freguesias criadas em períodos distintos da história da cidade, e com diferentes 

características face às populações que as habitavam. As freguesias de S. Julião e de Santa 

Maria, no centro da avenida, foram caracterizadas pela ocupação de classes nobres e abastadas 

da cidade neste período. Podemos observar essas evidências nos registos bibliográficos 

consultados sobre a história da cidade, assim como na observação directa sobre o edificado 

construído nestas freguesias, na existência de pequenos palacetes e prédios senhoriais.  

                                                           
45

  Ver José Augusto França,  Lisboa : Urbanismo e Arquitectura, Páginas 36 a 45 
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As Freguesias da Anunciada e de São Sebastião, a nascente e a poente da avenida, foram  

freguesias criadas num período posterior às freguesias de S. Julião46 e Santa Maria, 

caracterizando-se pela ocupação de famílias de pescadores, assim como do operariado das 

fábricas de conserva.   

A nascente, na frente sul da avenida, observamos um conjunto de palacetes com características 

“pretensiosamente” nobres, assim como alguns equipamentos culturais e de serviços referentes 

ao final do Século XIX, como por exemplo o antigo Teatro Rainha D. Amélia, o antigo Banco de 

Portugal, o Club Setubalense47 e o Grande Salão de Recreio do Povo48. 

 A poente, na mesma frente, observamos a existência de alguns prédios, assim como alguns 

equipamentos industriais, tendo como exemplos a Fábrica do Gaz e a Fábrica de Conservas 

Astória, e um bairro operário no antigo Passeio do Lago.  

A leitura e interpretação do edificado construído ao longo da avenida na sua frente sul, neste 

período, em analogia com as ocupações referentes à sua frente norte, e apoiada na pesquisa 

bibliográfica e na recolha das memórias orais das populações, permite-nos concluir a influência 

directa das ocupações da frente norte nas ocupações da frente sul, no novo espaço edificado no 

inicio do século XX. E tendo como referencial o Mercado do Livramento, como “charneira” desta 

interpretação, podemos dividir e caracterizar deste modo “duas avenidas”, uma “avenida 

burguesa” e uma “avenida operária”.Como disseram Lúcia Castelo dos Santos e Francisco 

Castelo dos Santos, 

 

“ Fiel aos princípios que terão norteado a localização da ancestral povoação 
numa região favorável e recursos naturais abundantes e variados, a Setúbal do 
século XIX cresceu e desenvolveu-se procurando a proximidade da margem do 
seu Rio Azul. Dai, o predomínio do seu crescimento longitudinal sobre o 
transversal tanto em extensão como em intensidade. As principais ruas 
orientam-se paralelamente à orla costeira da planície sobre a qual repousa o 
núcleo primitivo da cidade. Estreitas ruelas, quase inacessíveis a meios de 
transporte, interpenetram-nas na perpendicular oferecendo o acesso ao rio. … 
Assim, é não rejeitando os padrões que caracterizam a lenta marcha da sua 
estrutura que a encontramos, na última metade do século XIX, a reconstruir-se 
do abalo de 1858 e a executar obras de terraplanagem e conquista de espaço 
ao rio. 
 

in Setúbal nos primórdios da sua elevação a cidade, Páginas 24 e 25 

 

Continuando a analisar o espaço nos seus aspectos morfológicos, e apoiando-nos no texto 

acima referenciado, observando também a cartografia em anexos (ver Figuras 7, 11 e 12), 

                                                           
46

  Ver Maria da Conceição Quintas, Monografia de S. Julião, Páginas 109 a 111. 
47

  Idem, ibidem, Página 248. 
48

 Idem, ibidem, Página 240. 
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podemos registar o crescimento da cidade no seu sentido longitudinal ao longo do século XIX49, 

numa relação muito próxima do aglomerado urbano com o rio, tendo este desenvolvimento 

influenciado as opções quanto ao seu planeamento, nas suas formas e dimensões, assim como 

nas relações futuras da antiga malha urbana com o rio, e da avenida com o mesmo.  

Para a compreensão do espaço urbanístico e arquitectónico é necessário realizar uma leitura 

transversal dos factos e das consequências sociais e politicas que estão na base da  sua 

expansão e ampliação  em direcção ao rio, através de uma nova urbanidade, que  em muitos 

aspectos “rompe” com a antiga cidade medieval  

 

2.8.1. Caracterização urbanística, uma visão contemporânea 

 

Para a caracterização urbanística deste espaço na contemporaneidade dever-se-ão observar as 

suas pré-existências, as relações espaciais que estabelecem com a urbe e com o rio, assim 

como as transformações da estrutura urbanística ao longo dos tempos.   

Numa primeira abordagem à urbanística da cidade, e às consequências directas na urbanística 

da avenida, devemos observar e registar as transformações do seu tecido urbano ao longo de 

toda a sua existência. Na formação do espaço da avenida deve ser considerada a relação com o 

seu hinterland, não se dissociando da sua envolvência, da “antiga” malha urbana a norte e da 

sua frente ribeirinha a sul. Podemos observar, na metamorfose da cidade (ver Figura 125), 

períodos distintos na formação do espaço urbano, situando-os cronologicamente desde a 

formação dos primeiros aglomerados urbanos até à regularização da frente ribeirinha, com a 

construção do Porto de Setúbal, em 1930. Num primeiro período de formação do aglomerado, ao 

longo da baia de Setúbal, (ver Figuras de 1 a 6) observamos o desenvolvimento de um “território” 

no sentido longitudinal da mesma, acompanhando a primeira linha de praia.  

Num segundo período de desenvolvimento do tecido urbano, observamos a delimitação da urbe 

pela muralha seiscentista50 em seu redor, acompanhando também a linha de praia no seu 

sentido longitudinal (ver Figuras 6,7 e 8, e 124), sedimentando a organização espacial da sua 

frente ribeirinha nesta orientação. 

Observamos a destruição do “contorno” amuralhado da urbe num terceiro período, com  a 

expansão da cidade a sul, período no qual se insere a construção da avenida (ver Figura 7).  

                                                           
49

 Cit. Fernando Garcia, Physionomia de Setúbal,, “Mais tarde veremos o que constitue a separação entre cada um d´esses 

aggregados; claramente se vê porém já do plano, que o desenvolvimento da cidade se fez procurando sempre a proximidade da 
margem. D´aqui o predomínio da direcção longitudinal sobre a transversal, e d´aqui, que a direcção geral de todas as ruas 
longitudinaes mostra a mesma forma de linha quebrada da concavidade sul, que tem a linha de água junto à cidade.”, Página 18. 
50 Ver Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva, Muralhas medievais de Setúbal, Páginas 12, 18 e 19, 
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O ciclo de expansão da cidade conclui – se num quarto período de expansão, da avenida em 

direcção ao rio e da antiga malha urbana em direcção a norte. Descrevendo a morfologia e a 

expansão da cidade de Setúbal, Maria da Conceição Quintas refere o seguinte: 

 

“ Para aproveitar ao máximo os benefícios da navegação, a vila, posteriormente 
cidade, desenvolveu-se ao longo da margem, alongada e pouco funda. As ruas 
principais desenham o contorno do litoral e as travessas são estreitas, dividindo 
os quarteirões, de modo a que por elas possam circular, no máximo duas 
pessoas lado a lado, ou alguns animais que com crianças e adultos, por elas 
vagueiam. As duas vias mais extensas, as Avenidas Luísa Todi (antiga Rua da 
Praia) e 5 de Outubro (antiga Rua da Conceição, dispõem se no sentido 
longitudinal.”.  

 
in Setúbal nos finais do Século XIX,  Página 28 

 

Na fundamentação destes períodos de expansão e desenvolvimento do aglomerado urbano, no 

período em que se insere a construção da avenida, e como já referido, registamos também as 

politicas de transportes e comunicações, assim como o desenvolvimento da economia local. 

As opções para o desenho urbanístico desta expansão envolvem a adopção de tipologias 

urbanísticas contemporâneas da época, com recurso a modelos importados, e como resposta às 

necessidades de expansão do espaço urbano da cidade de Setúbal, influenciando a sua 

morfologia, organização e funcionalidades. 

Observando os modelos desenvolvidos por toda a Europa industrial, e que por algum motivo se 

identificam com o modelo urbanístico da avenida, destacamos a tipologia de espaço urbano de 

boulevard51. Esta tipologia, que apresenta as características de um “passeio público”52, é referida 

em bibliografia específica sobre o urbanismo, como um modelo de referência na organização 

espacial e do planeamento da nova “cidade industrial”.  

Estes espaços caracterizam-se por espaços de desenho longitudinal, com ou sem tabuleiro 

central, e com consideráveis escalas e dimensões, apresentando uma linguagem “modular” e 

“estandartizada”. 

Numa analogia com os modelos urbanísticos europeus da época, observamos que o novo 

paradigma industrial da cidade encontra uma oportunidade na avenida para protagonizar o seu 

boulevard53, adequado às condições particulares da urbe e da sua relação com o rio. 

Como referia José M. Ressano Garcia Lamas: 
                                                           
51 Cit. Fernando Garcia, A Physionomia de Setúbal, “Com effeito se a muralha tem a principio este effeito compressivo tem mais 
tarde um effeito contrário: a formação do boulevard. Como se sabe a palavra significa obra defensiva, e veiu exactamente de que 
a linha das primeiras avenidas de Pariz occupa o terreno de demolição das velhas fortalezas do tempo de Luís XIV”, Página 20. 
52 Cit. José Augusto França,  Lisboa: Urbanismo e Arquitectura, “ o “Passeio Público”, alameda ajardinada e murada, à saída da 
cidade, primeiro logradouro burguês convidando a novos hábitos de merecido ócio…”, Página 44. 
53 Ver José Luis Neto e Maria João Candido, “Resultados da Intervenção Arqueológica no Baluarte de S. Brás”, in  VV. AA. - 
Subsídios para o estudo da história local – volume 3, Anos 2004/2005, Páginas 152 a 153. 
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. 

“ (…) o perfil das avenidas introduz modificações sensíveis em relação ao 

“boulevard” parisiense (…) a arborização passa para as faixas centrais, criando 

passeios pedonais, melhor adaptadas às condições locais e á estrutura 

habitacional (…) ” 
 

 in Metodologia urbana e desenho da cidade, Página 224 

 

A morfologia do boulevard francês de Haussman54, adaptada às condições locais e ao tecido 

urbano da antiga cidade, responde neste período às necessidades da nova cidade industrial. 

As relações que se estabelecem com a antiga e a nova cidade são visíveis no desenho da 

avenida, condicionando também o seu traçado. Observamos estes fenómenos nas vias de 

comunicação a norte, com a antiga malha urbana, e a criação de novas comunicações com a 

área envolvente a sul. 

 Ao caracterizar a nova urbanidade da avenida, devemos realizar uma leitura sobre os aspectos 

que o seu planeamento conservou no tecido urbano da sua frente norte. A conservação desta 

frente, enquanto fachada da nova avenida, revela o equilíbrio que este modelo proporcionou na 

relação entre a “antiga” e a “nova” cidade, tornando o tabuleiro central num interface entre as  

duas grandes “fachadas” deste espaço urbano. Ao referir-se à tipologia de boulevard, e aos 

reflexos das dinâmicas sociais na urbanidade da cidade industrial, José M. Ressano Garcia 

Lamas diz: 

 

“ (…) a partir do início do século XIX (…)Devido às necessidades de consumo 

do solo pela industrialização e ao aumento demográfico, a cidade invade o 

campo e alastra indiscriminadamente para fora das muralhas e fortificações… 

Uma segunda etapa consiste na destruição das muralhas (…) O boulevard 

nasce destas acções nas cidades da Europa (…) Em lugar das muralhas, 

realizam-se avenidas, que facilitarão a circulação em anel, e a construção de 

novos bairros (…)” 
 

 in Metodologia urbana e desenho da cidade, Página 210 

 

Numa descrição da urbanidade e da morfologia da avenida, é premente realizar uma  leitura e 

interpretação dos seus elementos urbanísticos,  que distinguem este espaço na malha urbana da 

cidade e também no panorama urbanístico nacional. Observando as comunicações que o 

espaço estabelece com a sua envolvente, concluímos que as vias de comunicação em ambas as 

frentes da avenida se apresentaram como factores influentes na adopção e adaptação do 

modelo urbanístico à estrutura da antiga cidade. 

                                                           
54 Ver José M. Ressano Garcia Lamas, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, Páginas 212 a 215. 
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A Avenida 22 de Dezembro e a Avenida General Daniel de Sousa apresentam-se como meios 

de comunicação da antiga malha urbana com a avenida e com o rio, estabelecendo também a 

comunicação com a estação de caminho de ferro, e com a antiga estrada para Lisboa.  

A área a nascente do espaço urbano estabeleceu a comunicação com os pólos industriais da  

Vila Maria e Estrada da Rasca, a poente do mesmo estabeleceu a  comunicação  com a Serra 

da Arrábida, praia de Albarquel, Outão e Figueirinha. Registem-se, também outras vias, de 

comunicação (azinhagas, travessas, ruas, arcos e portas), com a antiga cidade, nomeadamente 

com a Anunciada, São Julião e Santa Maria, com o Bairro de Troino, assim como com o Castelo 

de S. Filipe. 

De referir as tipologias da nova cidade em oposição às da antiga cidade, com ruas largas e 

salubres, passeios largos, espaços verdes e amplos espaços para actividades de lazer. 

O espaço urbanístico da avenida integra várias tipologias e morfologias ao longo da sua 

extensão (ver Figuras 121 e 122), integrando largos55, praças e pracetas em complemento ao 

“passeio público”. Espaços como o Largo da Misericórdia, o Largo de Bocage, o Largo João Vaz, 

o Largo Teófilo Braga, o Largo Marquês de Pombal, ou o Largo das Escolas são exemplos de 

espaços de contemplação e de paragem ao longo da avenida, constituindo – se como ante - 

câmaras de entrada para o centro histórico da cidade e para o rio.  

Os estilos e conceitos arquitectónicos que observamos, nas suas frentes norte e sul, apresentam 

uma variedade de tipologias, de referências e conceitos, valorizando o conjunto urbano  

enquanto espaço de existências. 

Analisando as fachadas do edificado a norte e a sul da avenida, podemos observar na frente 

norte uma imagem heterogénea de tipologias existentes, estilos arquitectónicos situados em 

períodos cronológicos distintos. Na frente sul, observamos uma imagem homogénea do 

edificado existente, maioritariamente circunscrito num único período cronológico, numa repetição 

de estilos arquitectónicos, de pormenores decorativos e ornamentais, de frontões e estatuetas 

clássicas e de balaustradas.  

A linguagem arquitectónica e urbanística do espaço reflecte as características pretensiosas da 

“cidade industrial”, um modelo de cidade à imagem dos novos movimentos políticos nos seus 

aspectos industriais e liberais dos finais do Século XIX. Referindo-se aos interesses políticos e à 

nova burguesia industrial, e sua influência na urbanidade, Leonardo Benévolo diz: 

 

                                                           
55

 Cit. Fernando Garcia, A Physionomia de Setúbal, “… e egualmente pelo lado da praia onde a linha de Troino não ultrapassou, 

senão nos nossos dias, a linha correspondente á velha muralha. Fóra das linhas dos boulevards, e da edificação contemporânea, 
apenas pequenos  largos e o Sapal alargam a circulação, sempre comprimida.”, Página 20. 
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“ A interpretação política desta viragem é bem conhecida: burocracia e 
propriedade representam dois grupos de interesses da classe burguesa 
dominante (os interesses de todo o capital e os interesses do capital 
imobiliário… este acordo permite que subsista uma série de contradições, das 
quais as mais importantes se referem à oferta de habitação, que não 
corresponde à procura (de facto, exige-se a presença dos operários como força 
de trabalho mas não como utentes da cidade, que é feita da instalação da 
burguesia (…)” 

 
in A cidade e o arquitecto,  Página 26 

 

A imagem do desenvolvimento industrial das cidades de Londres, Barcelona ou Paris repete-se 

também na cidade de Setúbal, integrada no conjunto de urbes que vivenciaram o fenómeno da 

revolução industrial e do exercício do planeamento urbanístico.  

A “cidade industrial”56, dominada pelos interesses industriais e da nova burguesia, influenciou o 

planeamento urbanístico, cujos modelos contemplaram o traçado de largas e compridas 

avenidas, arborizadas e elegantes, na viragem do século XIX. Ao referir o poder político no 

planeamento urbano, no final do Século XIX, Leonardo Benévolo diz ainda: 

 

“ (…) modernizada naquilo que é possível, mas ligada à permanência da 
combinação politica entre os dois grupos de interesses, gerais e particulares… 
o conteúdo politico desta gestão parece ser o uso da cidade como instrumento 
de controlo e de coacção, a favor dos grupos dominantes (…)” 

 
 in A cidade e o arquitecto,  Página 26 

 

Os modelos urbanísticos aplicados às grandes cidades do país, a Avenida da Liberdade, em 

Lisboa, e a Avenida dos Aliados, no Porto, projectos contemporâneos da Avenida Luísa Todi, 

representaram também modelos de referência e influência enquanto “passeios públicos”. 

A escultura, ou elementos escultóricos, apresentam-se igualmente como elementos da 

urbanidade da avenida, caracterizando-a em diferentes períodos cronológicos, e com diversas 

simbologias para o espaço e para a urbe. No Largo Teófilo Braga (ver Quadro 5) observamos a 

Fonte do Sapal, transferida do Largo de Bocage para este espaço durante o Século XX. 

A “glorieta” a Luísa de Aguiar Todi, localizada junto do edifício do antigo Governo Civil, na 

avenida, datada de 1933, é da autoria do arquitecto Abel Pascoal, sendo o busto do escultor 

Leopoldo de Almeida, representa um monumento em homenagem à cantora lírica que dá nome 

ao espaço objecto de estudo. No Largo do Carmo encontramos um busto em homenagem ao 

ilustre pintor naturalista setubalense, João Vaz. No Largo Marquês de Pombal persiste o 

pelourinho do século XVIII, que incorpora uma coluna romana.  

                                                           
56 Ver Leonardo Benévolo, A cidade e o arquitecto, Páginas 25 e 26. 
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A Fonte Luminosa, no alinhamento da avenida com a Avenida 22 de Dezembro, é da autoria do 

escultor Fernando Fernandes, observando-se, na base do conjunto, a representação 

iconográfica relativa às cidades e vilas do Distrito de Setúbal. 

Destacamos, ainda, a existência de alguns conjuntos escultóricos dispersos ao longo do 

tabuleiro central da avenida, alguns introduzidos ou reordenados aquando da intervenção do 

Programa Polis, como a intervenção de José Aurélio, abaixo mencionada. 

Outras referências devem ser registadas, apesar de não se enquadrarem no conceito de 

elemento escultórico, o “abeto” mandado plantar em homenagem ao escritor Hans Christian 

Andersen, junto ao Hotel Esperança, existindo descrições da sua passagem pela cidade no final 

do século XIX.  

Das mais recentes intervenções escultóricas, registamos o monumento em homenagem aos 

combatentes anti-fascistas, numa linguagem moderna, junto ao cruzamento da Avenida Manuel 

de Arriaga, da autoria de José Aurélio. 

No Quadro 6, observamos a selecção de alguns elementos escultóricos que figuram ao longo da 

avenida e espaços envolventes. 

Quadro 6 - Elementos escultóricos da Avenida Luísa Todi 

Elemento escultórico / autoria e data de construção Imagem 

“Glorieta Luísa Todi” 
Avenida Luísa Todi 
Autoria de Leopoldo de Almeida 

1933 
 

“Fonte Luminosa” 
Avenida Luísa Todi 
Autoria de Fernando Fernandes 

1960 
 

“Busto de João Vaz” 
Largo João Vaz 
 

Inicio do Século XX 

 

“Fonte do Largo do Sapal” 
Largo Teófilo Braga 
 

Século XVII 

 

“Monumento aos combatentes anti – fascistas” 
 

Avenida Luísa Todi 
Autoria de José Aurélio 

2008 
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São elementos relativos a diferentes períodos cronológicos da cidade, desde o século XVII até à 

contemporaneidade, e que evocam momentos históricos e ou figuras relevantes da cidade, 

afirmando-se como elementos da identidade urbana e de representação cénica da avenida, 

numa simbiose entre o espaço e o edificado. 

 

2.8.2. Caracterização do edificado, uma visão contemporânea 

A caracterização do edificado contemplou, numa primeira fase, o seu levantamento histórico e 

fotográfico, a ocupação e funcionalidades das estruturas edificadas, e as dinâmicas sócio – 

culturais associadas.  

No levantamento histórico foi realizada uma abordagem aos diversos conjuntos edificados 

existentes e pré-existentes ao longo do conjunto urbano, concluindo que a avenida apresenta 

uma diversidade de tipologias, conceitos e estilos arquitectónicos. Esta observação foi realizada 

in loco e baseada em diversos suportes bibliográficos e gráficos aquando da pesquisa e 

investigação, nomeadamente nos Arquivos Municipal e Distrital da cidade, assim como na 

publicação “Mapa de Arquitectura da Cidade de Setúbal”, uma edição da Ordem dos Arquitectos 

Portugueses.  

No Quadro 7, podemos observar o levantamento sumário de parte do edificado construído ao 

longo da Avenida Luísa Todi57, desde a sua formação até ao ano de 1960, referenciando as 

datas de construção, a autoria do edificado e as suas ocupações actuais. 

 

Quadro 7 – Edificado na Avenida Luísa Todi / Data de construção / Autoria do Projecto / Ocupação actual 
 

Edificado/ intervenções 

 

Data  Autor do Projecto Ocupação actual 

 Mercado do Livramento 1938 Marcelino Alemão de 

Mendonça  Cisneiros  de 

Faria 

Mantém a ocupação original 

Recolhimento da Soledade Século 

XVIII 

Não identificado Orfanato Municipal (1923) 

Casa da Baia (2011) 

Hotel Esperança  1954 C. S. Faria Mantém a ocupação original 

Caixa Geral de Depósitos 1944 C. A. Engº José A. 

Figueiredo e Castro 

Mantém a ocupação original 

Casa da Alfandega  1538 Não identificado Biblioteca Municipal (1945) 

Biblioteca Municipal 1945 Não identificado Mantém a ocupação original 

Teatro D. Amélia 58 1897 Nicola Bigaglia demolido em 1957 

Cinema Luísa Todi  1940 Humberto Santana Ferreira 

da Cunha 

Forum Luísa Todi 

Banco de Portugal 1922 Adâes Bermudes AERSET 

                                                           
57

 Ver Luís Conceição, João Carlos Antunes, Rogério Vieira de Almeida, José Carvalho, Manuela Tomé, Mapa de Arquitectura – 

Setúbal, Desdobrável da Ordem dos Arquitectos Portugueses 
58 Ver registo fotográfico de Américo Ribeiro, em anexo, nas Figura 98 e 99. 
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Salão de Recreio do Povo 1907 Não identificado Banco Millenium 

Escola Conde de Ferreira  1868 Não identificado Junta de Freguesia de S. Julião 

Paços do Duque 1510 Não identificado Governo Civil 

Casino Setubalense 1908 Não identificado Não ocupado 

Club Setubalense  1920 Não identificado Clube Setubalense 

Casa do Leão Inicio do 

séc. XX 

Não identificado Mantém a ocupação original 

Coreto actual59 1898 Não identificado Mantém a ocupação original 

Antiga Associação dos Soldadores para a 

Industria de Conservas 

1911 Adâes Bermudes Agência Seguradora 

 
*A documentação ou informações relativas a projectos referentes a datas anteriores a 1910  não 
pôde ser facultada, devido ao incêndio no Edifício dos Paços do Concelho de Setúbal e arquivo 
municipal, por ocasião da revolução republicana de 1910. 
 

Observa-se a manutenção de ocupações e funcionalidades de alguns equipamentos, 

referenciamo-nos ao Mercado do Livramento (ver Figura 25), ao Fórum Luísa Todi, ao Hotel 

Esperança e ao Casino Setubalense, assim como de alguns conjuntos residenciais. Outros 

equipamentos ou conjuntos edificados não ocupam, na contemporaneidade, a funcionalidade 

para a qual foram projectados originalmente. Referimo-nos ao edifício do antigo Grande Salão de 

Recreio do Povo (ver Figuras 54,55, e 24), ao edifício do Banco de Portugal (ver Figura 20), à 

Casa da Alfândega (ver Figura 21) e ao Casino Setubalense (ver Figura 48), entre outros.  

Algumas das edificações construídas na avenida foram destruídas ao longo do século XX, como 

o antigo Teatro Rainha D. Amélia60 (actual Fórum Luísa Todi), o primeiro Hotel Esperança, tendo 

sido construídos nos mesmos locais edifícios com a mesma função e com o mesmo nome. 

A renovação do edificado ao longo do século XX, com a integração de novos edifícios na sua 

frente norte e sul, apresentaram-se como novas “narrativas arquitectónicas” em ambas as 

frentes da avenida, tais como o edifício da Caixa Geral de Depósitos, o edifício do Banco 

Millenium, e o edifício do Banco BBVA. 

A leitura do edificado ao longo das frentes ou “fachadas” destes espaços apresenta diversas 

linguagens a norte e a sul. A frente norte (ver Figura 26) é caracterizada por um conjunto 

edificado pertencente a períodos cronológicos distintos, situando-nos entre o século XIV e a 

contemporaneidade, aliados à imagem da antiga cidade. O perfil desta frente apresenta alguma 

heterogeneidade na observação de vários das suas características, estilos e conceitos, 

relacionados com a arquitectura e sua morfologia.  

A frente sul (ver Figura 27) é caracterizada por um conjunto edificado cronologicamente datado 

dos finais do século XIX e princípios do século XX. Este perfil caracteriza-se por uma linguagem 

homogénea na descrição dos seus elementos arquitectónicos (ver Figura 113), num conjunto 

                                                           
59 Ver José Manuel Madureira Lopes, Setúbal à la minute através do Bilhete Postal Ilustrado, Páginas 42 a 43. 
60 Ver registos fotográficos de Américo Ribeiro, em anexos, Figuras 98 e 99. 
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edificado construído entre 1912 e 1920, apresentando a repetição de estilos e conceitos, 

morfologias e altimetrias.  

Numa análise do edificado construído ao longo dos séculos XIX, XX e XXI, foi realizada uma 

selecção de tipologias e uma caracterização selectiva dos seus elementos, observando a 

diversidade de intervenções e de “identidades arquitectónicas” (ver Figuras 26 e 27, e Figuras 

112 e 113), registadas no Quadro 8. 

 

 
Quadro 8 – Caracterização selectiva do edificado da Avenida Luísa Todi, tipologias 

 

Edificado 
Frente Norte/ Sul 

Tipologia 

 
Frente Norte 

 

Edifício 

 

 
“Edifício do Leão” 

1900-1920 
 

. Edifício residencial / habitacional / comercial; 
. Quatro pisos; 

. Alvenaria e pedra; 

. Estilo “Arte Nova”. 
 

 

 
“Biblioteca Municipal” 

(antiga alfândega) 
Século XVII 

 
. Edifício / equipamento / serviços, biblioteca; 

. Dois pisos; 
. Alvenaria e pedra; 
. Estilo maneirista. 

 

 

 
Edifício de Serviços 

Caixa Geral de Depósitos 
1944 

 
. Edifício /  serviços; 
Alvenaria e pedra; 

. Quatro  pisos; 
.Estilo modernista. 

 

 

 

 
“Hotel Esperança” 

1954 
 

.Equipamento / serviços – unidade hoteleira; 
. 6 pisos; 

. Vários materiais; 
. Estilo modernista. 

 

 
Edifício residencial 

(integra uma antiga parte da muralha do Século 
XIV) 

1900 – 1920 
 

.Residencial; 
. 6 pisos; 
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. Vários materiais; 
. Estilo modernista. 

 

 

 

  
“Escola Conde Ferreira” 

1900 – 1920 
 

.Equipamento / serviços – escola do ensino básico; 
. 1 piso; 

. Alvenaria e pedra. 
 

 

 
Edifício residencial 

1990 – 1995 
 

. Edifício residencial; 
. 3 pisos; 

. Alvenaria e pedra; 
. Estilo pós modernista. 

 

 

 
“Recolhimento da Soledade” 

Século XVIII 
(Actual Casa da Baía) 

 
. Equipamento religioso – convento; 

. 2 pisos; 
. Alvenaria e pedra. 

 
 

 

 
Edifício residencial 

1960 – 1980 
 

. Edifício residencial; 
. 8 pisos; 
. Betão. 

. 
 

 
FRENTE SUL 

 

 

 
Baluarte 

Século XVII 
(Futura Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal) 

 
.2 pisos; 

.Alvenaria, betão e pedra. 
 

 

 
Palacete 

1910 – 1920 
 

. Edifício residencial; 
. 2 pisos; 

. Alvenaria e pedra. 
 

 

 
Edifício residencial 

1960 – 1980 
 

. 10 pisos; 
. Betão. 
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“Club Setubalense” 

1920 
 

. 3 pisos ; 
.Alvenaria e pedra; 
. Estilo “Arte Nova”. 

 

 

 
“Banco de Portugal” 

1922 
 

. 2 pisos; 
. Alvenaria e pedra; 
. Estilo “Arte Nova”. 

 

 

 
Palacete 

1910 – 1920 
 

. 3 pisos; 
. Alvenaria / pedra / azulejaria; 

. Estilo “neoclássico”. 
 

 

 
Edifício de serviços 

1980 – 1990 
 

. Equipamento de serviços/ escritórios; 
. 4 pisos; 
. Betão. 

 
 

 

 
Mercado do Livramento 

1938 
 

. Equipamento de serviços; 
. 2 pisos; 

. Alvenaria, pedra e ferro; 
. Estilo “Arte Nova”. 

 

 

 
“Grande Salão do Recreio do Povo” 

(Actual Banco Millenum) 
1907 

 
. Equipamento de serviços/ escritórios; 

. 3 pisos; 
. Alvenaria e Pedra; 
. Estilo “Arte Nova”. 

 

 

 
Edifício residencial 

1980 – 1990 
 

. Edifício residencial; 
. 15 pisos; 
. Betão. 

 

 
Bairro operário 

1920 - 1930 
 

. Residencial; 
3 pisos; 

. Alvenaria e pedra. 
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Fábrica “Astória” 

1920- 1930 
 

. Fábrica; 
. 2 pisos; 

. Alvenaria e pedra. 
 

 

Podemos categorizar as diferentes tipologias existentes: o palacete do final do século XIX, a 

residência ou bairro operário do inicio do século XX, a fábrica industrial do final do século XIX e 

principio do século XX, o equipamento residencial alfandegário e conventual dos séculos XVI, 

XVII e XVIII, o equipamento residencial dos séculos XIX e XX, o equipamento de serviços dos 

século XIX- XX e os equipamentos lúdico – culturais dos séculos XIX/XX.  

Percorrendo a avenida de nascente a poente, e descrevendo o seu edificado, observamos um 

conjunto edificado de tipologia homogénea desde as “Fontainhas” até à chamada “casa do 

Leão”, este um exemplo da “Art nouveau” em Setúbal. Segue-se o edifício da Antiga Alfandega e 

actual Biblioteca Municipal, este último um edifício do século XVI- XVIII, que apresenta uma 

fachada simples e ornamentada com alguns motivos barrocos (ver Figura 21). O edifício do Hotel 

Esperança, datado da década de cinquenta, apresenta-se como um exemplo da arquitectura 

moderna na cidade. Um conjunto de palacetes formam uma fachada uniforme até ao Largo de 

Bocage, seguindo-se o edifício do antigo Governo Civil, um paço de quinhentos transformado em 

palacete do século XIX. A avenida segue, entre largos e avenidas, até ao antigo Recolhimento 

da Soledade (ver Figura 22), um edifício do século XVIII e actual Casa da Baia – Centro de 

Promoção Turística. A avenida é caracterizada no seu términus por edifícios de desenho 

simples, assim como de algumas intervenções do final do século XX.  

Na frente sul, e realizando o percurso igualmente de nascente a poente, observamos um 

conjunto de palacetes construídos no inicio do século XX, com elementos arquitectónicos 

característicos do período neoclássico e arte nova, caracterizados por frontões, estatuetas e 

balaustradas, entre outros elementos. Seguindo o percurso, encontramos uma intervenção dos 

anos setenta que em muito desvirtua de todo o conjunto urbanístico da avenida seguindo – se 

novamente um conjunto de pequenos palacetes, com características semelhantes aos do inicio 

da avenida na mesma frente. O edifício do Fórum Luísa Todi, um edifício dos anos cinquenta, é 

caracterizado pela sua fachada modernista, situado no mesmo espaço físico do antigo Teatro 

Rainha Dona Amélia. O edifício do Club Setubalense (ver Figura 23), uma instituição centenária 

na avenida, evoca um exemplar de arquitectura neoclássica Destaque-se a sua riqueza 



47 
 

ornamental, assim como a dos demais edifícios nesta frente, tais como o antigo Banco de 

Portugal. O Mercado do Livramento (ver Figura 25), um projecto dos anos trinta, apresenta uma 

fachada característica da arquitectura Art Deco. Continuando a percorrer a avenida, 

encontramos os edifícios do antigo Sindicato dos Conserveiros e do Salão do Recreio do Povo 

com fachadas igualmente caracterizadas por alguns motivos neoclássicos e arte nova. 

Seguindo-se um conjunto de edifícios de fachada uniforme e repetitiva, até ao registo de um 

edificado dos anos oitenta, cuja altimetria constituiu uma provocação urbanística à própria 

avenida. O Largo José Afonso regista um edificado característico da habitação operária e de 

arquitectura simples. Segue-se uma intervenção dos anos oitenta, um edifício de características 

habitacionais. Seguem-se um conjunto de pequenos palacetes do inicio do século XX, menos 

ornamentados que os do inicio da avenida. Por fim registe-se a antiga fábrica de conservas 

“Astoria”, dos finais do século XIX. 

A nascente da avenida, observamos o antigo Quartel do 11 e futura Escola de Hotelaria e 

Turismo de Setúbal, que é um antigo baluarte do século XVII. A poente, observamos a Quinta da 

Saboaria, do Século XIX, ocupado actualmente por um colégio.  

 

2.9. Perspectivas e intervenções contemporâneas, um exercício de Shadow Curating  
 

Em complemento às diferentes abordagens realizadas anteriormente sobre o espaço urbano, e 

num exercício de Shadow Curating61, serve o presente estudo à observação das suas vivências 

e existências contemporâneas, interpretando as suas dinâmicas sócio – culturais, assim como os 

seus referenciais62. Pretende – se, também, a analogia entre a sua contemporaneidade e o 

passado, e a leitura e interpretação do espaço pelas comunidades. 

O exercício de Shadow Curating63 desenvolveu-se em diversos momentos da presente 

dissertação de mestrado, tendo sido realizados vários registos das interpretações pessoais e 

colectivas, do autor da dissertação, assim como das populações abordadas neste exercício64. 

A observação foi realizada in loco e com o apoio de vários suportes de registo, nomeadamente 

os apontamentos em suporte “diário gráfico”, os registos fotográficos, os registos média – 

áudio/vídeo, inquéritos e entrevistas à população. Estas abordagens tiveram como objectivo o 

                                                           
61  Ver Nuno Sacramento e Claudia Zeiske,  Artocracy – Art, Informal Space, and Social Consequence: A Curatorial Handbook in 
Colaborative Practice, Páginas 14 a 21. 
62  Ver Paula Cristina Pereira, Condição humana e condição urbana, Páginas 21 a 28. 
63 Refere-se ao exercício curatorial, uma observação e interpretação sobre as “habitabilidades” do espaço urbano.  
64 A leitura deste exercício tem como suportes as Figuras 14,112, 113, e 114), em anexos. 
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registo das “habitabilidades”65 actuais do espaço urbano, a análise das relações que se 

estabelecem com o hinterland, e os conceitos subjacentes à dinâmica e vivência deste espaço66. 

Refira-se que os dados recolhidos servem a análise curatorial do espaço urbano, um elemento a 

integrar o seu diagnóstico, e a aplicar no seu projecto de intervenção museológica. A observação 

foi realizada através de diversos percursos na avenida, e desde à avenida ao rio e à cidade 

antiga, tendo sido registada em diversos suportes. Os diversos momentos dos registos 

estabeleceram uma relação de aproximação com o espaço, com o seu edificado, a sua 

habitabilidade, e pormenores que até momento não eram reconhecíveis (ver Figuras 112 e 113).  

Realizando uma descrição sobre a análise curatoral do espaço, registamos que este é utilizado 

como plataforma de comunicação para outros espaços da urbe, estabelece-se como via de 

comunicação entre a “cidade antiga” e o rio, a norte e sul, e com o Parque Natural da Serra da 

Arrábida, a poente, e com a área a nascente da cidade, Vila Maria e Bela Vista.  

As artérias Avenida 22 de Dezembro e a Avenida General Daniel de Sousa, estabelecem a 

comunicação entre a avenida e a antiga estrada para Lisboa, assim como com o Jardim do 

Bonfim – Estação da C.P. . A avenida estabelece também comunicação com o Castelo de S. 

Filipe e o Bairro do Viso.  

Ao referir as comunicações que se estabelecem na avenida, registe-se que se trata de um 

espaço de comunicações e de pouca paragem, observando-se também o tráfego automóvel e a 

velocidade a que se percorre a avenida, não permitindo ao observador a leitura e visualização de 

pormenores da sua urbanística e arquitectura.  

Numa análise à sua actual ocupação, registem-se os inúmeros equipamentos de serviços, 

pertencentes na sua maioria a instituições bancárias, e os escritórios de seguradoras, o que 

caracteriza o espaço como uma área de serviços, espaços de hotelaria, restaurantes e cafés.  

No entanto regista-se um elevado número de edifícios residenciais, na sua frente norte, 

constituído por antigos edifícios, assim como por edifícios construídos nos últimos cinquenta 

anos. A poente da avenida, destaca-se o investimento imobiliário junto da Quinta da Saboaria.  

Observando o fluxo das populações, registamos que as áreas de maior fluxo pedestre 

estabelecem-se entre a Praça de Bocage e o Mercado do Livramento e a grande superfície 

comercial Pingo Doce, observando-se um elevado movimento entre a baixa comercial da cidade 

e o mercado do peixe e verduras. Podemos observar outros fluxos de relevância junto das 

instituições bancárias na frente norte da avenida. 

                                                           
65 Ver Manuel Graça Dias, Manual das cidades, Páginas 75 a 79. 
66  Ver Kevin Lynch, A imagem da cidade, Páginas 14 e 15. 
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O tabuleiro central da avenida continua a ser um espaço de passeio público: são espaços de 

percurso pedonal no seu sentido longitudinal e em direcção ao rio e cidade antiga, 

estabelecendo-se como um interface. 

As ocupações sociais e culturais do espaço vão se alterando ao longo do dia, sendo a manhã 

protagonizada pela ocupação do espaço junto ao Mercado do Livramento e baixa da cidade. Ao 

final do dia, a população ocupa a área a poente, dos restaurantes, das esplanadas e dos 

espaços de animação nocturna. Refiram-se as diferentes ocupações ao longo da semana e fim-

de-semana, e também as ocupações sazonais do espaço, muito procurado na época de 

veraneio, justificado pela sua localização junto às praias da cidade. 

 

Quadro 9 – Registos fotográficos sobre as dinâmicas sociais e culturais na Avenida Luísa Todi 

 

 

Numa abordagem à sua relação com o rio, caracteriza-se como um interface entre a cidade e o 

rio, continuando a responder à urbanidade para a qual foi projectada, um espaço relacional e de 

transição. 

A transição espacial entre a avenida e a frente ribeirinha da cidade realiza-se através de um 

percurso pelas suas ruas orientadas para o rio. Podemos aqui observar uma perspectiva 

interessante da arquitectura nos últimos cem anos, encontrando referências ao Estado Novo e 

modernismo: o edifício do Inatel, o da Capitania do Porto de Setúbal, e o edifício da Segurança 

Social, do Arquitecto Ourão Ramalho, assim como referências a intervenções mais recentes 

como o edifício da Guarda Nacional Republicana. Junto ao Jardim da Beira Mar, registamos o 

antigo e popularmente apelidado “asa do avião”, uma peça de arquitectura modernista (antiga 

bilheteira). 

Na observação curatorial do espaço foram também registadas algumas interpretações por parte 

da população residente, testemunhos que serviram como referenciais para a leitura das 

dinâmicas, do urbanismo e da arquitectura. Foram também realizadas entrevistas e inquéritos 

junto da população residente, sobre o conhecimento da história e das pré-existências da 

avenida, assim como da sua representatividade no contexto da cidade, e sobre nas memórias 

individuais e colectivas. 

A realização dos inquéritos revelou-se como um indicador da interpretação do espaço urbano e 

das suas referências junto da população residente (ver Figura 111). 
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Num breve resumo das entrevistas realizadas, a avenida é referida como a grande artéria da 

urbe, o grande espaço, uma grande “praça” da cidade, muitas vezes visitada pelos entrevistados, 

na procura de serviços, compras e idas ao mercado, procurada também para momentos de 

lazer, nomeadamente esplanadas, percursos pedestres ao longo do tabuleiro central e em 

direcção ao Jardim da Beira Mar, nos acessos às praias e complexo turístico Tróia Resort.  

Quando questionados sobre a história da avenida, afirmam desconhecer grande parte do seu 

legado. No entanto, referem-se a algumas memórias relativamente aos últimos cinquenta anos, 

memórias estas também transmitidas através de familiares e amigos. É referenciada muitas 

vezes a realização da Feira de Santiago no espaço da avenida, com algum saudosismo. 

Numa breve conclusão aos cinquenta inquéritos realizados, refira-se o baixo grau de 

conhecimento sobre o espaço, as referências a alguns edifícios da avenida, e sobre o modo de 

divulgação da informação científica sobre o espaço. Relativamente aos edifícios de referência, 

foram destacados o Fórum Luísa Todi, o Mercado do Livramento, e o Banco de Portugal. Foi 

sugerida a realização de exposições, debates e pontos de informação. 

A presente descrição constitui uma breve conclusão sobre o exercício de Shadow Curating 

aplicado ao espaço, nas observações sobre a sua habitabilidade. Este exercício deve integrar  

os factos registados na investigação histórica, morfologia e caracterização urbanística e 

arquitectónica, numa perspectiva relacional e  analógica. O exercício de Shadow Curating 

constitui, deste modo, um suporte na formulação do Projecto de Intervenção Museológica, 

observando a contemporaneidade e sua relação com o passado do espaço urbano. 

 

2.9.1. Acções de preservação e requalificação da avenida 

As acções exercidas no espaço urbano ao longo dos últimos anos poder-se-ão classificar de 

acções de requalificação e valorização do património arquitectónico e urbanístico da avenida, 

realizadas por iniciativa pública e privada.  

As intervenções da autarquia, a Câmara Municipal de Setúbal, em parceria com o Programa 

Polis67, foram concluídas em 2010. A circulação, a organização de percursos no tabuleiro 

central, a mobilidade, o mobiliário urbano e a integração de elementos escultóricos 

apresentaram-se como acções e/ou intervenções no espaço objecto de estudo. Foi um programa 

participado e financiado por fundos da Comunidade Europeia e da Câmara Municipal de Setúbal.  

O programa pretendeu a valorização da frente ribeirinha da cidade, tendo sido a Avenida Luísa 

Todi integrada nesta intervenção, à imagem de outras intervenções nos espaços envolventes, 

tais como a reconversão da Doca do Pai Lopes no actual Parque Urbano de Albarquel, o 

                                                           
67  Ver Margarida Pereira, Coordenação de, Setúbal – A cidade e o rio: Revalorizar a frente ribeirinha – Setúbal Polis, Páginas 149 a 161. 
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ordenamento da frente ribeirinha e das docas, a recuperação da Praia da Saúde, um novo 

equipamento balnear da cidade.   

No Quadro 10, regista-se as acções de preservação e requalificação do conjunto urbanístico e 

arquitectónico da Avenida Luísa Todi. 

 

Quadro 10 – Acções de preservação e requalificação na Avenida Luísa Todi 

 

Projecto/Programa/ Intervenção Tipo de Intervenção Ano de 

intervenção 

Câmara Municipal de Setúbal Intervenções sobre o edificado, parcerias e 

projectos participados sobre os espaços 

envolvidos 

vários 

Programa Polis68 Intervenção ao nível dos aspectos 

funcionais e paisagísticos 

 

2010 

Entidades privadas Intervenções ao nível da requalificação do 

edificado 

 

vários 

 

A iniciativa privada contemplou a recuperação de algum património edificado ao longo da 

avenida, tais como o edifício do Hotel Esperança, entre outros edifícios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



52 
 

3. O Projecto de Intervenção Museológica 

A relação de identidade pouco estreita entre a população residente com a cidade, assim como a 

degradação do seu património arquitectónico e urbanístico nos últimos cinquenta anos na área 

que concerne o objecto de estudo, a Avenida Luísa Todi, reúne as condições para uma urgente 

intervenção ao nível da educação patrimonial, da sua conservação, da preservação das suas 

memórias, e numa visão mais alargada, do seu futuro enquanto espaço de dinâmicas 

sociológicas e culturais. 

A presente dissertação, no seu objecto de estudo, refere-se a vários tipos de abordagem e 

análise: a abordagem histórica, a compilação e análise dos factos históricos e as referências que 

o caracterizam enquanto conjunto urbanístico; e, uma última abordagem refere-se à formulação 

de um projecto de intervenção museológica e de um plano de salvaguarda que estabeleçam 

relações de identidade patrimonial69 junto da população residente, assim como dos seus 

visitantes.  

Pretende-se criar dois tipos de comunicação e discursos museológicos relativos à relação 

públicos-alvo do projecto, uma “linguagem museológica” dirigida à população residente e uma 

comunicação dirigida aos públicos visitantes da cidade. 

O projecto pretende ter como públicos – alvo um grupo de grande abrangência, envolvendo 

quase todas as faixas etárias, desde o público júnior ao sénior, com o objectivo de informar e 

referenciar o espaço na consciência colectiva das populações70.  

Na perspectiva de valorização cultural e social da cidade e da avenida, pretende-se também 

atrair visitantes, tendo como potencial a envolvente turística da cidade e do conjunto urbanístico, 

o valor patrimonial do conjunto e da urbe, a sua localização previlegiada entre a Península de 

Tróia, junto do Parque Natural da Serra da Arrábida, a proximidade do Rio Sado, e das Vilas de 

Palmela e Azeitão.  

A Área Metropolitana de Lisboa e Vale do Tejo e o Distrito de Setúbal, com uma imensa massa 

populacional, constituem também um potencial turístico de atracção para a cidade.   

O projecto perspectivar-se-ia num prazo com a duração de quatro meses, com objectivos gerais 

de informar, sensibilizar, discutir e reflectir sobre o passado, o presente e futuro deste espaço 

urbano, a Avenida Luísa Todi. Apelar à análise da sua contemporaneidade, assim como à 

reflexão de possíveis intervenções, constituem objectivos com incidência numa educação 

patrimonial e “museal”. 

                                                           
69  Ver Gordon Cullen,  Paisagem Urbana, Páginas 9 a 14. 
70 Ver Alejandro Bermúdez, Joan Vianney M. Arbeloa e Adelina Giralt,  Intervencion en el património cultural, 
Páginas 53 a 60. 
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3.1. Fundamentos para uma intervenção de educação patrimonial e cultural 

No processo de pesquisa e investigação para o presente projecto, foram realizados registos 

sobre as diferentes intervenções e/ou projectos, e acções que anteriormente visaram informar, 

sensibilizar e envolver a população residente e/ou visitante relativamente ao espaço. Conclui-se, 

no entanto, que estas se revelaram pouco significativas quanto à sua interpretação enquanto 

conjunto, apresentando - se como intervenções meramente pontuais, apesar de terem 

constituído importantes referências para a conservação e preservação do edificado existente. Ao 

nível da educação patrimonial, relacionaram-se junto de públicos-alvo específicos e pouco 

abrangentes 

Apresentar uma metodologia adequada a projectos de intervenção no património é também o 

objecto do presente projecto, numa perspectiva experimentalista, com a investigação histórica, a 

reflexão sobre a salvaguarda e protecção do património local, a definição de mecanismos de 

conservação e restauro do património arquitectónico, e a educação para o património, através da 

sua difusão e didáctica71.  

Tendo sido analisado o relatório final do Programa Polis, conclui-se que a macro intervenção 

pretendeu valorizar a frente ribeirinha da cidade e consequentemente a avenida. Esta carece, no 

entanto, de um projecto que promova as dinâmicas sociais e culturais que por sua vez 

dinamizem esta artéria da cidade. A intervenção na Avenida Luísa Todi, de carácter funcional e 

de valorização paisagista, carece no entanto de referências materiais e imateriais enquanto 

conjunto patrimonial, das memórias da avenida e sua relação com a cidade. 

O Programa Polis definiu outras áreas de intervenção prioritária, entre as quais a avenida, o 

Parque Urbano de Albarquel, a valorização das docas, e a futura Praia da Saúde, entre outras 

áreas. 

No trabalho de pesquisa e investigação, junto do Museu de Setúbal, refiram-se as publicações, 

os folhetos e desdobráveis produzidos nos últimos anos, relacionados com a temática da 

avenida. O levantamento dos factos históricos e a caracterização patrimonial do espaço, 

propostas de percursos, assim como intervenções ao nível da educação patrimonial, foram 

realizados pela Dra. Francisca Ribeiro. 

No Quadro 11, registam-se as intervenções de carácter museológico, realizadas no espaço 

objecto de estudo.  

 

 

 

                                                           
71  Ver Jaume Sureda Negre ,  Interpretacion de Patrimonio – Diseno de programas de âmbito municipal, Páginas  20 a 26. 
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Quadro 11 – Acções de investigação, estudo e divulgação da Avenida Luísa Todi 

 

Projecto/Programa/ Intervenção Tipo de Intervenção 

Museu de Arqueologia e Etnografia de 

Setúbal 

Estudos e registos diversos sobre os achados 

arqueológicos ao longo da avenida e da zona 

ribeirinha da cidade 

Departamento de Centro Histórico da 

Câmara Municipal de Setúbal 

Classificação do património de interesse municipal e 

publico, identificação do edificado, realização de 

percursos na avenida – cidade 

L.A.S.A. – Liga de Amigos de Setúbal e 

Azeitão 

Pequenas publicações sobre o património material e 

imaterial da área em estudo 

Câmara Municipal de Setúbal  

Departamento de Centro Histórico 

Departamento de Arquitectura e 

Urbanismo 

Elaboração do Plano de Pormenor para a Avenida 

Luísa Todi, em desenvolvimento. Plano a 

desenvolver pelo Arquitecto Valter Rossa. 

 

Para a realização do projecto de intervenção museológica, e como diagnóstico do espaço, foi 

realizada e uma “análise swot”, com o objectivo de definir os potenciais do mesmo, tendo em 

vista uma acção e ou intervenção. 

No Quadro 12, observamos as características do espaço, as ameaças e fraquezas no presente 

período, e as oportunidades face à implementação de um projecto de intervenção. 

 

Quadro 12 – Análise “Swot” para o Projecto de Intervenção Museológica na Avenida Luísa Todi 

 

Forças/ Oportunidades Fraquezas/ Ameaças 

FORÇAS FRAQUEZAS 

.Existência de património arquitectónico e urbanístico 

com referências históricas fortes no espaço em 

estudo; 

. Importância da artéria/espaço na cidade, como 

“interland” entre a cidade, o porto e o rio; 

. Memórias orais e escritas, e de imagem, existência 

de  diversos registos em arquivo; 

. Forte afluência e vivência no local por parte da 

população residente e visitante; 

. Fortes relações do espaço com a sua envolvente, 

com estruturas culturais e sociais diversificadas; 

. Existência de um comércio tradicional, dinamizador 

social e financeiro do espaço. 

. Existência de um espaço descaracterizado em 

termos de valorização da arquitectura e do seu 

património; 

. Inexistência de estratégia ou visão globalizante por 

parte das entidades gestoras para a dinamização do 

espaço em termos sociais, culturais, e 

financeiro/económico; 

. Fraca envolvência por parte da população residente 

e visitante relativamente aos diversos referenciais do 

espaço.  

 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

. Valorizar o espaço através da criação de diversas 

estruturas sociais e culturais, atraindo a população 

. Desvalorização do espaço por parte dos residentes, 

comerciantes  e visitantes; 
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residente e visitantes, geradores de dinâmicas, 

receitas para a sustentabilidade das intervenções/ 

projectos; 

. Reflectir sobre a preservação das memórias escritas 

e orais do espaço, criar condições físicas para a sua 

inventariação, estudo e exposição junto do público; 

. Criar um espaço museológico interpretativo do 

espaço em estudo, um espaço expositivo e de 

reflexão, com o objectivo de valorizar a “ arqueologia” 

da  arquitectura e do património urbanístico, 

. Desvalorização do espaço em termos sociais e 

comerciais; 

 

. Perca de suportes, dados e testemunhos, ou 

compilação sobre a história do espaço nos últimos 

cem anos, e na contemporaneidade do mesmo. 

 

 

Analisando o Quadro 12, e realizando uma avaliação sobre o mesmo, concluímos que a avenida 

reúne as condições suficientes e favoráveis a uma intervenção, através de um projecto 

pluridisciplinar, justificando-se deste modo um programa de acção e educação patrimonial. 

Informar e estabelecer novas relações de identidade das populações com o “seu” urbanismo e 

arquitectura, nos seus domínios sócio - culturais, é o objecto deste programa tendo em vista os 

futuros elos de cidadania entre a população e o seu património.  

 

3.1.1. Estratégias e conceitos base para a intervenção  

O trabalho de curadoria realizado sobre o espaço, através de uma observação atenta sobre as 

suas dinâmicas, assim como os diversos registos realizados, escritos e gráficos, e a sua 

interpretação, apresentaram indicadores para a definição de estratégias e de conceitos base do 

programa.  

A fundamentação histórica, a sociológica, a urbanística e a arquitectónica seleccionaram em si 

os objectivos desta intervenção, eixos de programação face às sub-temáticas e conteúdos 

expositivos que se pretendem desenvolver e proporcionarem importantes veículos de 

comunicação para o envolvimento dos públicos com o programa.  

Tivemos como base de interpretação as dinâmicas culturais pré-existentes na avenida, 

revelando - se esta, desde a sua formação, um “palco” de acontecimentos sociais, políticos, e 

culturais. Conclui-se que as actividades de lazer foram uma constante na vida deste espaço, a 

referência às artes é visível pela homenagem que a cidade faz aos seus poetas, pintores, 

cantores e actores.  

A interpretação da avenida através dos seus autores locais, da visão fotográfica do setubalense 

Américo Ribeiro à pintura do pintor setubalense João Vaz, podemos neste contexto seleccionar 
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os elementos conceptuais para o conceito base deste programa: a narrativa e interpretação do 

espaço urbano.  

A observação destas constantes nos registos curatoriais, a perspectiva da cidade através das 

artes, nomeadamente da fotografia, definiram também opções para a comunicação do projecto. 

A visão das artes e a representação do espaço pelos autores irão ser utilizadas como “suporte” 

de comunicação dos conteúdos expositivos, constituirão uma estratégia na envolvência dos 

públicos alvo e fomentarão perspectivas e visões individuais e ou de grupo sobre o espaço. 

A interpretação da avenida, através do olhar do fotógrafo Américo Ribeiro, na utilização dos seus 

registos fotográficos, patentes no arquivo do mesmo autor, na Casa de Bocage, serão um alvo 

expositivo por parte do presente programa. 

Nesta perspectiva, o projecto apresentará vários “suportes” de comunicação e informação, tendo 

em vista a interpretação do espaço, numa perspectiva interactiva, através de exposições, 

percursos, debates e palestras.  

 

3.2.  Programação e sustentabilidade 

As opções ao nível da sustentabilidade do projecto de intervenção envolvem dois tipos de 

parcerias. Pretende-se um projecto participado no qual se incluem as parcerias públicas e 

privadas.  

Atendendo às questões logísticas e financeiras do projecto, e à possível envolvência das várias 

entidades e instituições, publicas e privadas residentes na avenida, realizou-se um levantamento 

de necessidades do programa, um registo que se revelou de extrema importância para a  sua 

operacionalização, programação e concretização efectiva.  

A programação do projecto envolverá diferentes faseamentos, numa primeira fase pretende o 

contacto e a reunião com os vários parceiros públicos, nomeadamente com os diversos 

departamentos da autarquia de Setúbal – Câmara Municipal de Setúbal, os sectores 

directamente relacionados com as áreas da educação e cultura, e com as unidades 

museológicas da cidade, justificando-se este contacto pelas envolvências e natureza do projecto, 

ao nivel cultural e patrimonial. O contacto a realizar com as instituições referidas, terá como 

objectivo a abordagem à logística e à gestão das actividades culturais na cidade, à gestão do 

seu património cultural e patrimonial. Pretende também integrar e gerir o presente projecto na 

programação anual da autarquia, com o objectivo de o executar na sua plenitude ou em parte, no 

ano de 2013. Neste sentido, foi contactado o equipamento Casa da Baía – Centro de Promoção 

Turística de Setúbal, tendo esta entidade se mostrado disponível para acolher actividades 
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relacionadas com o programa e integrá-las no Plano Anual de Actividades e na programação 

cultural da cidade.  

A gestão da programação do projecto de intervenção deverá ser integrada no modus operandi 

da programação realizada pela autarquia, também contactada e auscultada através do 

Departamento de Educação, Cultura e Desporto, que gentilmente disponibilizou toda a 

informação sobre a gestão de actividades culturais.  

O projecto de intervenção deverá envolver a integração de equipamentos, entidades e 

instituições, que de algum modo se relacionam com o espaço e as temáticas do programa.  

A programação pretende integrar e articular actividades culturais realizadas periodicamente pela 

autarquia, agregando - as às temáticas do programa. 

Ao nível da sustentabilidade do projecto, e atendendo à conjuntura política e financeira nacional, 

a integração de parcerias público - privadas, num projecto participado e colaborativo, pretende 

também o recobro social e cultural para as entidades envolvidas.  

A sustentabilidade do projecto pretende envolver empresas e entidades estabelecidas na cidade 

de Setúbal, e na avenida, e que adiante serão descriminadas.  

As receitas, na exploração das múltiplas actividades culturais a realizar, como por exemplo os 

percursos e os concertos, constituirão também bases de sustentabilidade do projecto de 

intervenção. 

 

3.2.1. Públicos - alvo 

Tendo como objectivos gerais a envolvência e informação junto da população residente e 

visitante, em específico sobre o conjunto urbanístico da avenida, a selecção dos vários “públicos 

- alvo”, a estabelecer uma relação com o projecto cultural, deverá contemplar uma grande 

abrangência de faixas etárias, face ao défice de identidade destes públicos com o espaço 

objecto de estudo. Esta larga abrangência de públicos tem também como objectivo a formação e 

educação patrimonial72 das gerações residentes e não residentes a longo prazo, numa 

comunicação que se pretende geracional. 

Os conteúdos expositivos deverão ser apresentados aos públicos em vários graus de 

aprofundamento e complexidade, face à diversidade de graus de formação relativamente à 

temática do património local.  

Referindo os destinatários da acção e intervenção cultural do projecto, pretende-se estabelecer 

uma “relação cultural e patrimonial” com os públicos alvo e com diferentes graus de envolvência.  

 

                                                           
72  Ver Jaume Sureda Negre,  Interpretación de património – Diseno de programas de âmbito municipal, Páginas 31 a 39. 
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Registam-se estes parâmetros no Quadro 13. 

 

Quadro 13 – Públicos alvo para o Projecto de Intervenção Museológica 

 

Públicos Alvo Grau ou tipo de envolvência 

Juvenil 
(dos 13 aos 18 anos) 

Envolvimento na actividade “Maratona Fotográfica Américo 
Ribeiro” e produção de materiais suporte para a exposição 
“Avenida Luísa Todi, do rio à cidade”, sensibilização e 
formação de identidade patrimonial. 

Adulto 
(dos 18 aos 65 anos) 

Envolvimento em acções de sensibilização e intervenção na 
salvaguarda do património do conjunto, apelar à participação 
da população residente nos percursos, visitas e debates. 

Sénior 
(dos 65 aos 100 anos) 

Recolha de memórias orais junto da população sénior, 
narrativas sobre as vivencias pessoais e colectivas no 
conjunto urbanístico. Registos vídeo da recolha a integrar a 
exposição “Avenida Luísa Todi, do rio à cidade”, debates e 
percursos. 

Turista/ visitante 
(população não residente na 
cidade) 

Sensibilização da população visitante através de percursos, 
exposições, e debates, envolvência dos operadores turísticos 
regionais, dar a conhecer a cidade e em especifico sobre a 
avenida. 

 

 

3.2.2. Objectivos 

Referenciando de novo a “Análise Swot”, poderemos definir a intervenção através de dois 

grandes objectivos, a informação científica sobre o legado histórico do conjunto urbanístico e a 

preservação do património material e imaterial do mesmo.  

Observe-se o Quadro 15, que nos referencia, numa maior abrangência, os objectivos gerais 

desta intervenção.  

 

Quadro 15 – Objectivos gerais  do Projecto de Intervenção Museológica na Avenida Luísa Todi 

 

Objectivos gerais do projecto 
 

 

. Sensibilizar, informar, 

divulgar e envolver a 

população residente, convidar 

à participação da população 

visitante, sobre o legado 

histórico do espaço objecto de 

estudo; 

 

. Dinamizar actividades 

 

. Valorizar o património histórico, 

material e imaterial, do espaço 

objecto de estudo, registando os 

factos históricos do passado até 

à contemporaneidade; 

 

. Realizar acções e intervenções 

de preservação e conservação 

do património imóvel do espaço 

 

Intervir na conservação física do 

património material, e na 

preservação das memórias 

patrimoniais do espaço, 

inventariação dos diversos elementos 

“arqueológicos” da 

contemporaneidade. Classificar o 

edificado arquitectónico e os 

projectos urbanísticos; 
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temáticas diversificadas junto 

dos diferentes públicos alvo  ( 

junior, adulto e sénior), 

envolvendo e interagindo com 

os públicos alvo; 

 

. Informar a população 

residente e visitante sobre o 

património material e imaterial 

do espaço objecto de estudo. 

 

objecto de estudo, após 

levantamento das necessidades; 

 

. Expor espólio relativo a 

documentação e informação 

sobre o espaço objecto de 

estudo. 

 

 

. Realizar um levantamento exaustivo 

do edificado urbano do espaço 

objecto de estudo e aferir 

necessidades de intervenção ao nível 

da preservação e conservação; 

 

. Envolver os orgãos autárquicos e 

entidades estatais na preservação do 

património do espaço objecto de 

estudo; 

 

. Envolver a comunidade residente 

na preservação e conservação do 

seu património urbanístico e 

edificado. 

 

 

3.2.3. Estratégias e operacionalização 
 
Para a operacionalização do projecto de intervenção foram definidas estratégias de acordo com 

os objectivos gerais e específicos programados. Face à diversidade de actividades, a realizar 

durante o período de concretização do projecto, é necessária a definição clara e objectiva das 

estratégias e da operacionalização das actividades programadas. Observe-se, para este efeito, o 

Quadro 16. 

 

Quadro 16 – Estratégias e operacionalização para o Projecto de Intervenção Museológica 

 

Estratégias do Projecto de Intervenção Operacionalização 

Articulação das actividades do projecto de intervenção, 

envolvência da autarquia, juntas de freguesia,  unidades 

museológicas da cidade, instituições, associações e 

departamentos de interesse para o projecto 

Realizar um projecto participado envolvendo parcerias 

publico – privadas, apelando à responsabilidade civil e 

promovendo a sustentabilidade do projecto 

Definição de actividades direccionadas a públicos alvo 

específicos em função das temáticas a explorar e a 

abranger 

Integrar no projecto equipas pluridisciplinares com 

formadores na área da historia contemporânea da 

cidade, criação de uma área de sector educativo para o 

projecto 

Integrar a comunidade nas diversas actividades, 

apelando à cidadania e participação activa na defesa de 

uma identidade histórica  

Inquirir a população sobre o conhecimento que revelam 

sobre a avenida, envolver as comunidades educativas 

no projecto através de uma participação activa, recolher 

as memorias orais sobre o objecto de estudo 
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3.2.4. Recursos, parcerias e patrocínios 

A acção cultural e pedagógica que envolve o Projecto de Intervenção Museológica envolve um 

mapa de necessidades para a sua operacionalização, uma gestão participada pelos vários 

poderes e interesses locais, sediados ou não na área de influência da Avenida Luísa Todi.  

Face à actual conjuntura, pretende-se uma intervenção participada que envolva parcerias 

públicas e privadas, com a apresentação de uma fundamentação justificada no retorno das 

entidades envolvidas.  

 

3.2.4.1. Parcerias públicas e privadas 

As parcerias públicas seleccionadas envolvem as entidades públicas com interesses directos na 

cidade e em específico na avenida, a sua responsabilidade, os seus interesses e deveres 

culturais com a urbe.  

A cidade integra, na sua organização associativa e publica, órgãos de gestão públicos, assim 

como grupos ou associativismos, que se revelam como potenciais interesses na implementação 

do projecto.  

Para a definição das parcerias públicas, assim como privadas, o comissariado do evento deverá 

reunir com todos os parceiros sócio – culturais de natureza publica, apresentando os objectivos e 

estratégias do Projecto de Intervenção Museológica, as mais-valias, e salientando os benefícios 

e o recobro social e cultural para a cidade, numa perspectiva de salvaguarda da identidade 

patrimonial.  

O projecto apresenta necessidades ao nível da sua ocupação física, dos materiais, da logística,  

e do seu financiamento económico. 

No Quadro 17 regista-se uma selecção das possíveis parcerias públicas a integrar o projecto de 

intervenção. 

 

Quadro 17 – Parcerias publicas para o Projecto de Intervenção Museológica 
 

Apoio Tipo de Apoio 

Câmara Municipal de Setúbal Logística/ Financeira 

Junta de Freguesia de Santa Maria Logística 

Junta de Freguesia de S. Julião Logística 

Junta de Freguesia da Anunciada Logística 

LASA – Liga dos Amigos de Setúbal e Azeitão Organização  

Museu da Cidade de Setúbal Logística / Percursos / Conteúdos 

Museu do Trabalho Michel Giacometti Logística 

Museu de Arqueologia e Etnografia de Setúbal Logística 

Casa de Bocage Divulgação do Arquivo Fotográfico Américo 

Ribeiro 

Associação de Artistas Plásticos de Setúbal Organização da Maratona Fotográfica “Américo 
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Ribeiro” 

Associação Empresarial de Setúbal – AERSET Financeiro 

Clube Setubalense Logística 

INATEL Logística 

 

Alguns equipamentos públicos, pela sua natureza funcional e de proximidade com o objecto de 

estudo, assim como pela sua adequação aos objectivos do programa e do projecto, irão ser 

seleccionados de modo a integrarem espaços expositivos do mesmo. São equipamentos que 

integram na sua maioria o domínio público. Referimo-nos à “Casa da Baía” e à futura “Escola de 

Hotelaria e Turismo de Setúbal”. Pretende-se igualmente incluir equipamentos privados, tal como 

as instalações do antigo Banco de Portugal.  

Para a divulgação e desenvolvimento de actividades do projecto, houve também necessidade de 

criar alguns equipamentos, nomeadamente os designados “quiosques da avenida” que se irão 

instalar junto dos quiosques já existentes. Servirão de base de informação e meeting points para 

os percursos a realizar.  

No Quadro 18, apresentamos uma selecção dos equipamentos que deverão integrar o projecto, 

assim como as funções e/ou actividades que deverão desempenhar ao longo do período de 

duração do projecto, bem como da sua calendarização.  

 

Quadro 18- Equipamentos de Apoio ao Projecto de Intervenção Museológica 

 

Edifício/ Equipamento Função/ Actividade  

Escola de Hotelaria e Turismo de 

Setúbal 

Percursos, historia e património/ Debates  

Instalações do antigo Banco de 

Portugal 

Exposições sobre a Avenida Luísa Todi (Arquitectura e Património Material) / 

Apresentações de artistas plásticos 

Casa da Baia de Setúbal Centro de Interpretação da Avenida Luísa Todi, percursos  

Quiosques da Avenida Informação, loja e esplanada  

 

As unidades museológicas da cidade deverão integrar o projecto ao nível logístico, na cedência 

de espólio para a exposição base “Avenida Luísa Todi, do rio à cidade”, a desenvolver no 

equipamento Casa da Baia, no apoio às actividades do sector educativo do projecto, ateliers, 

percursos e palestras. Todas as unidades museológicas da cidade irão ser convidadas a integrar 

o projecto, atendendo a que as suas missões se integram na plenitude nos objectivos da sua 

programação. Esta participação tornar-se-á uma mais-valia para as unidades, ao longo do 

período em que se desenvolve o projecto, e nas relações que se poderão estabelecer com a 

população residente, assim como com o sector turístico. Esta relação acentuar-se-á pela 

calendarização do projecto, a realizar ao longo dos meses de verão, período em que a cidade 

aumenta a sua população, atraída pelos destinos de praia e campo e pela gastronomia, entre 

outros factores. Este fenómeno, conjugado com a realização do projecto, poder-se-á apresentar 
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como uma mais-valia para estes parceiros, atraindo deste modo um maior fluxo de visitantes às 

unidades museológicas neste período. 

No Quadro 19 registamos as unidades museológicas que irão integrar o projecto e as actividades 

a desenvolver em parceria com o projecto de intervenção. 

 

Quadro 19 – Apoio das Unidades Museológicas da cidade, e equipamentos de apoio ao Projecto de Intervenção Museológica 

 

Unidade Museológica e ou 

entidade publico / privada 

Equipamento de Apoio ao Projecto Actividade 

Museu do Trabalho Michel 

Giacometti 

Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal Percursos/ Debate 

Museu Municipal de Setúbal  Instalações do antigo Banco de Portugal Exposição / Apresentação 

Departamento de Centro 

Histórico de Setúbal / Arquivo 

Municipal de Setúbal/ Arquivo 

Fotográfico Américo Ribeiro 

Casa da Baia de Setúbal Interpretação/ Percursos 

Câmara Municipal de Setúbal 

– Departamento de Cultura e 

Educação / Turismo de 

Setúbal 

Quiosque da Avenida – Auditório José Afonso Exposição/ Loja – Marketing/ 

Merchandising do evento 

Museu Municipal de Setúbal / 

Teatro de Animação de 

Setubalense / Festival de 

Cinema de Troia 

Fabrica no final da Avenida – Saboaria Documentários / Debate / 

Eventos  Sociais 

 

 

A região, o distrito e a avenida em específico apresentam uma diversidade de entidades 

privadas, possíveis potenciais no seu compromisso sócio - cultural com o projecto.  

Foram registadas e seleccionadas pela sua importância ao nível local, pelo seu crescimento 

económico, pertencendo a vários sectores de serviços relacionados com a actividade e 

produtividade local. Destaquem-se as instituições bancárias sediadas no espaço da avenida e as 

entidades empresariais de grande prestígio ao nível local, regional, nacional e internacional, 

como a empresa “José Maria da Fonseca”, sediada em Azeitão. A importância dos seus serviços 

a nível empresarial local confere-lhes também uma responsabilidade civil na participação e 

parceria em projectos patrimoniais. 

No Quadro 20, registam-se as possíveis parcerias privadas a integrar o projecto de intervenção. 

 

Quadro 20 - Parcerias privadas no Projecto de Intervenção Museológica 

Parceiro  Tipo de Parceria 

José Maria da Fonseca Financeira / Logística 

BPI Financeira 

Millenium Financeira 

BCP Financeira 

Caixa Geral de Depósitos Financeira 

BBVA Financeira 

Finibanco Financeira 
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3.2.5. Planificação e programação – calendarização 

A operacionalização do projecto compreenderá dois períodos de desenvolvimento, o período de 

programação e planificação e o seu período de concretização efectiva.  

A plenitude do desenvolvimento do projecto, programação e concretização, decorrerá entre o 

período de Setembro de 2012 a Outubro de 2013, calendarização a articular entre a autarquia e  

os diferentes parceiros.  

A planificação e programação compreenderão as reuniões com os diversos departamentos, 

definindo orçamentos, necessidades e apoios, articulando com as equipas de especificidade, 

preparação das acções de divulgação e montagem dos suportes expositivos e pedagógicos.  

 A programação do calendário autárquico, de eventos culturais, ocorre no mês de Setembro de 

cada ano civil, momento em que é definido o Plano Anual de Actividades, articulação e 

orçamentação. O Projecto de Intervenção Museológica deverá integrar este calendário. 

Deverá ser realizada uma reunião com o Departamento de Educação, Cultura e  Desporto, com 

o objectivo de avaliar as actividades a realizar, a possibilidade de estas integrarem ou não o 

Plano Anual de Actividades da autarquia, avaliar os possíveis apoios logísticos e financeiros. 

Após este processo o projecto será passível de aprovação, em sessão de câmara.  

O período de planificação e programação, preparação do evento - projecto, será de dez meses, 

período que inclui as reuniões com as parcerias, a integração do projecto na agenda autárquica, 

a comunicação e divulgação, a montagem das estruturas e suportes, e a formação de monitores.  

No Quadro 21 regista-se o cronograma de actividades a realizar durante o período de 

planificação e programação: 

 

Quadro 21- Cronograma / Planificação de actividades 

(de Setembro de 2012 a Junho de 2013) 

 

Mês/ Actividade Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 

Reunião equipa multidisciplinar       

Definição de programação       

Projecto de Comunicação       

Divulgação       
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(continuação do Cronograma – Planificação de actividades) 

 

Mês/ Actividade Março Abril Maio  Junho 

Divulgação     

Montagem     

 

A concretização efectiva do projecto, que compreende os diferentes suportes expositivos e de 

comunicação do projecto, as exposições, os percursos e os debates, irão decorrer entre os 

meses de Julho e Outubro de 2013. 

A inauguração do evento - projecto será agendada para os meses de Julho e Agosto, com a 

inauguração das exposições temáticas, a integração de actividades inaugurais tais como 

concertos musicais, debates sobre a temática do objecto em estudo, entre outras actividades a 

articular com a agenda cultural da cidade, como por exemplo com o “Festival Internacional de 

Cinema de Setúbal – Festróía”, “Festival de Música”, entres outros eventos passíveis de integrar 

o projecto.  

A calendarização do evento terá como objectivo o posicionamento relativamente aos meses de 

maior afluência de turistas à cidade, período de Julho a Setembro. A destacar os visitantes 

provenientes do complexo turístico Tróia Resort. 

Dar a conhecer a avenida à população turística e visitante é também uma oportunidade de 

valorizar o património local. Esta valorização pretende igualmente transformar a imagem 

colectiva da cidade junto dos públicos visitantes, que por vezes é observada apenas numa 

perspectiva da sua gastronomia e actividades de lazer.  

Regista-se também a importância em fazer coincidir a calendarização das actividades do 

projecto com o calendário escolar, com o objectivo de envolver a comunidade educativa nas 

actividades de sector educativo programadas, nas exposições, nos percursos e nos ateliers.  

A envolvência da comunidade educativa no projecto pretende integrar as escolas do ensino 

secundário, nomeadamente turmas do Curso de Artes Visuais, na construção de suportes 

gráficos e tridimensionais sobre a avenida, promovendo a interpretação do espaço urbano, 

envolvência que decorrerá ao longo do ano lectivo 2012/2013. Os trabalhos realizados pelas 

escolas integrarão a exposição “Avenida Luísa Todi, do rio à cidade” e a “Exposição – Maratona 

Fotográfica Américo Ribeiro”.  

Justificando-se o período de concretização efectiva do projecto, no Quadro 22, regista-se o 

cronograma de actividades a realizar, no período de Julho a Outubro, de 2013. 
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Quadro 22- Cronograma de actividades 

(de Julho de 2013 a Outubro de 2013) 

 

Mês/ Actividade Julho Agosto Setembro Outubro 

Inauguração      

Exposição na Avenida (Américo Ribeiro)     

Exposição – Maratona Fotográfica Américo Ribeiro     

Exposição “Avenida Luísa Todi, do rio à cidade”     

Percursos na avenida     

Debates     

 

 

3.2.6. Apresentação e divulgação 

A apresentação e divulgação do projecto junto dos públicos envolveu a selecção dos “média” 

que integram a comunicação social da cidade de Setúbal, assim como dos departamentos 

autárquicos responsáveis pela comunicação de eventos culturais. 

A apresentação do projecto, numa primeira fase, será realizada junto da comunidade educativa 

da cidade, por constituírem um dos parceiros a integrar as exposições “Avenida Luísa Todi, do 

rio à cidade” e a “Maratona Fotográfica Américo Ribeiro”. As escolas irão desenvolver 

actividades pedagógicas, de apoio ao projecto, ao longo do ano lectivo 2012/2013, revelando – 

se  como alvo do projecto  de educação patrimonial e cultural. 

Numa segunda fase, a divulgação será realizada junto da comunidade local, nos meses de 

Janeiro a Março de 2013, num período próximo da inauguração do evento.  

A terceira fase de divulgação do evento será realizada no momento da sua inauguração, com 

acções junto dos parceiros turísticos e dos visitantes, durante o mês de Junho. A divulgação do 

evento compreende acções de longo, médio e curto prazo.  

Para a divulgação serão utilizados todos os “veículos” e suportes de comunicação existentes na 

cidade, nomeadamente “outdoors”, cartazes, desdobráveis, painéis televisivos, entre outros.  

No Quadro 23, registam-se os diferentes parceiros na divulgação e comunicação do projecto 

junto das comunidades e públicos – alvo. 

Quadro 23 – Parceiros média e divulgação do projecto 
 

Média Divulgação Calendarização da 

comunicação 

Rádio Voz de Setúbal  Rádio Oficial Março – Junho 2013 

Jornal “O Setubalense” Divulgação periódica Março – Junho 2013 

Jornal da autarquia Jornal Oficial Janeiro – Setembro 2013 

Jornal Sul Divulgação base documental Março – Setembro 2013 

Guia da Cidade de Setúbal Divulgação das actividades  Junho – Setembro 2013 

Outdoors Divulgação do projecto Maio – Setembro 2013 
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Desdobráveis / panfletos Divulgação do projecto/ actividades Junho – Setembro 2013 

Setúbal TV / RTP Televisão Oficial Maio – Setembro 2013 

Paíneis televisivos Divulgação do projecto/ actividades Março – Junho 2013 

 
 
3.2.7. Receitas e despesas 

Atendendo a que o projecto deve apresentar sustentabilidade, dever-se-á realizar o balanço 

entre as possíveis receitas e despesas, que irão provir do desenvolvimento do mesmo.  

Relativamente às despesas, refiram-se as despesas com a preparação e montagem das 

estruturas físicas de apoio ao evento, com as exposições e a criação dos “Quiosques da 

Avenida”, com o apoio às actividades pedagógicas junto da comunidade educativa e com outros 

eventos culturais integrados no projecto. 

No Quadro 24, registam-se uma estimativa das despesas a efectuar com o projecto de 

intervenção. 

 

Quadro 24 – Relação de despesas do Projecto de Intervenção Museológica 

 

Despesas/ descrição Custo em euros / custo aproximado 

Planificação/ Programação 2500 € 

Montagem 2500  € 

Estruturas físicas 10000’ € 

Divulgação / Publicidade / Informação 3000  € 

Monitorização 2500  € 

Total 20500  € 

 

 

As receitas, provenientes das parcerias e patrocínios, das lojas dos “Quiosques da Avenida”,  do 

merchandising, dos percursos a realizar apresentam-se igualmente como factores de 

sustentabilidade do projecto.. 

No Quadro 25, regista-se uma estimativa das receitas provenientes da realização do projecto. 

 

Quadro 25 – Relação de receitas do Projecto de Intervenção Museológica 

 

Receitas/ descrição Receita em euros / estimativa 

Percursos 1000 € 

Loja 2500 € 

Patrocínios / Mecenato / Sponsors 25 000 € 

Total 28 500 € 

 

Realizando um balanço entre a estimativa das despesas e das receitas do projecto, poder-se-á 

concluir que este apresenta exequibilidade e sustentabilidade, dada a forte possibilidade 

colaborativa dos parceiros seleccionados, assim como da adesão dos públicos-alvo. 



67 
 

3.2.8. Avaliação das práticas e do projecto de intervenção museológica 

A avaliação das acções e/ou intervenções deverá abranger três fases distintas do projecto, o 

período de programação e planificação, o período de concretização e o período após o terminus 

do evento. Deverá ser realizada por uma equipa de avaliação externa, com a envolvência de 

todos os parceiros, da comunidade local e educativa, assim como visitantes. 

Após a concretização efectiva do projecto dever-se-á realizar uma avaliação criteriosa sobre a 

intervenção, realizando um balanço sobre os objectivos gerais definidos para o programa e a sua 

concretização. 

Como registos de avaliação e análise das práticas desenvolvidas, a auditoria, o recurso a 

entrevistas e a realização de inquéritos, junto dos diferentes parceiros e das comunidades, 

constituirão a base deste procedimento. 

Esta análise constituirá uma reflexão para futuros exercícios e práticas em projectos de 

educação patrimonial, relacionados com a interpretação da paisagem urbana e a preservação da 

identidade dos espaços urbanos. Poderá constituir um modelo e/ou metodologia a aplicar 

noutros contextos urbanos. 

 

3.3.  O envolvimento da comunidade 

Apresentando -se como um projecto de educação patrimonial e cultural, a envolvência da 

comunidade local e educativa contribuirá também para a concretização dos objectivos do evento, 

na interpretação e valorização dos seus conteúdos expositivos.  

Sendo um projecto de natureza informativa e educativa, pretende-se que as comunidades 

protagonizem algumas actividades programadas pelo seu sector educativo, enquanto 

“habitantes” e “utilizadores” deste espaço urbano. As interpretações e descodificações, da 

paisagem urbana da avenida73 poder-se-ão revelar um contributo para a formação patrimonial 

dos cidadãos, assim como para a cidadania. 

Numa breve abordagem à interpretação da população sobre o espaço urbano em estudo, 

refiram-se os inquéritos realizados, cuja matriz se apresenta em anexos, sobre quatro aspectos : 

o grau de informação sobre a história do espaço; os edifícios de referência na paisagem urbana 

do conjunto; meios ou veículos de comunicação perante os quais gostaria de ser informado 

sobre o conjunto; propostas e/ou acções a apresentar sobre o conjunto.  

Foram realizados cinquenta inquéritos, durante o mês de Junho de 2011, tendo sido realizada 

uma análise estatística dos mesmos. 

                                                           
73

  Ver Jaume Sureda Negre,  Interpretacion del Património – diseño de programas de âmbito municipal, Páginas 39 a 57. 
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Na resposta ao grau de conhecimento sobre o espaço, a maioria dos inquiridos respondeu 

“baixo”. Quanto às referências da arquitectura, os inquiridos enumeraram o Mercado do 

Livramento, o Hotel Esperança, o Fórum Luísa Todi, o Coreto e o edifício do Banco de Portugal. 

Relativamente ao modo como pretendiam ser informados, referenciaram as exposições, as 

publicações e pontos de informação. Ao nível das propostas e/ou acções, foi referida a 

curiosidade em conhecer a história da “Feira de Santiago”, evento que se realizou durante 

muitos anos na avenida. 

As conclusões destes inquéritos justificam, deste modo, a formulação do presente Projecto de 

Intervenção Museológica, numa acção de resposta às necessidades e expectativas das 

comunidades.  

No Quadro 26, registam-se as comunidades e/ou públicos para o evento, o seu grau de 

envolvência. 

 Quadro 26 – Envolvência das comunidades e públicos 

 

Comunidades / públicos Envolvência 

Agentes comerciais e de serviços Realização de pequenas exposições temáticas sobre os 
edificados, nas montras comerciais 

Comunidade local Participação na recolha de memórias orais sobre a 
avenida e Envolvimento nos percursos, debates e 
reflexões 

Comunidade educativa Participação na “Maratona Fotográfica Américo Ribeiro” 
e na realização de suportes gráficos para a exposição 
“Avenida da Liberdade, do rio à cidade”, esta última a 
realizar no equipamento “Casa da Baía” 

Visitantes Envolvimento nos percursos, debates e reflexões 

 
 

3.4.  As exposições e os percursos, a sinalética, da informação á interpretação 

A programação do evento contempla, na sua estrutura organizacional, diversas actividades 

relacionadas com exposições, assim como percursos e debates, direccionadas a diferentes 

públicos-alvo, com o objectivo de complementar a informação científica a divulgar e sedimentar 

os conhecimentos sobre o espaço, do edificado existente e da sua paisagem urbana. A 

comunicação do projecto pretende, deste modo, abranger as várias e possíveis interpretações 

dos diferentes públicos, em diferentes graus de aprofundamento científico.  

A exposição no tabuleiro central da avenida e nas fachadas dos edifícios degradados do seu 

espaço, integrada na “Maratona Fotográfica Américo Ribeiro”, com uma selecção de fotografias 

do autor, apresenta-se num primeiro plano como uma interpretação do autor, constituiu também 

um meio de divulgação do evento. Nesta exposição no espaço público da avenida, os públicos 

poderão percorrer a sua extensão e visualizar registos fotográficos do autor sobre o espaço 
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urbano, enquanto espaço urbanístico e de vivências, apresentada em suportes gráficos de 

grande formato.  

A exposição é também um concurso dirigido à comunidade escolar, concurso “Maratona 

fotográfica Américo Ribeiro”, a realizar nas instalações do edifício do Banco de Portugal. 

Pretende ser uma exposição interpretativa sobre a paisagem urbana da avenida, envolvendo a 

participação dos alunos do ensino secundário do Curso de Artes Visuais e do Curso Profissional 

de Fotografia. Os trabalhos premiados integrarão a exposição no espaço físico da avenida, 

conjuntamente com os registos fotográficos do autor Américo Ribeiro.  

A exposição “Avenida Luísa Todi, do rio à cidade”, a realizar no equipamento Casa da Baía – 

Centro de Divulgação Turística de Setúbal, constitui a exposição base de todo o evento, num 

discurso expositivo com um grau de aprofundamento científico superior a todas as outras 

exposições. 

A comunicação desta exposição apresentará informação em suporte escrito e gráfico, nos 

diversos aspectos e elementos que caracterizam a avenida, a cartografia, os elementos da 

arquitectura e do urbanismo e diversas maquetas. A informação será comunicada através de 

diferentes suportes multimédia, mesas interactivas, entre outros suportes. 

A monitorização da exposição possibilitará a orientação das visitas junto dos vários públicos, 

promovendo uma interacção entre o público e a exposição.  

Os percursos na avenida, a realizar a partir dos equipamentos “Quiosques da Avenida”, 

realizarão uma comunicação directa e in loco com os públicos, através de monitores formados 

nesta área. Será dada a oportunidade de realizar uma leitura e interpretação do edificado no 

local, analisar as características urbanas, e relacionar o conjunto urbanístico com o Porto de 

Setúbal e o centro histórico.  

A envolvência dos estabelecimentos comerciais e dos seus comerciantes será também 

contemplada, através da realização de pequenas exposições, nas quais documentação e/ou 

objectos de interesse histórico dos estabelecimentos poderão ser expostos nas suas montras. 

Esta acção constitui uma comunicação directa com a população e uma divulgação do evento, 

contribuindo para o envolvimento das comunidades na visita a outras actividades culturais do 

evento.  

A imagem e comunicação do evento dever-se-á apresentar uniformizada, nas diversas acções 

e/ou intervenções, nos diversos espaços expositivos e na divulgação do evento.  

Na comunicação e exposição do evento pretende-se integrar uma equipa multidisciplinar na área 

da Museografia e do Design de Comunicação, assim como o Departamento de Comunicação da 

Câmara Municipal de Setúbal.  
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De referir a sinalética sobre a informação “museal” do edificado seleccionado ao longo da 

avenida, nomeadamente o Quartel do 11, o “Prédio do Leão”, o Hotel Esperança, a Escola 

Conde Ferreira, o antigo Salão do Recreio do Povo, e o Mercado do Livramento, registando-se a 

data de construção do edifício, a autoria, o enquadramento histórico do edifício na avenida, entre 

outras referências.  

 
3.4.1. Os discursos expositivos 

A apresentação de diversas actividades culturais no programa do evento envolve a definição dos 

discursos expositivos adequados a públicos alvo diferenciados. 

Na exposição a realizar no espaço exterior da avenida, assim como no edifício do Banco de 

Portugal, referentes à interpretação do espaço urbano pelo fotógrafo Américo Ribeiro e pelos 

alunos das escolas, com a “Maratona Fotográfica Américo Ribeiro”, pretende-se apresentar um 

discurso expositivo objectivo e apenas com recurso à imagem, sem suporte escrito. O discurso 

pretende fomentar a motivação e participação das comunidades, nos percursos, na visita à 

exposição base “Avenida Luísa Todi, do rio à cidade” e nos debates a realizar ao longo do 

evento. Este discurso deverá dirigir-se a uma primeira interpretação dos públicos, sendo a 

imagem um suporte expositivo.  

Num segundo plano do discurso expositivo, destaquem-se os percursos a realizar ao longo da 

avenida, apresentando – se com uma maior profundidade científica, suportada  pela 

monitorização  planeada para o efeito.  

 A exposição “Avenida Luísa Todi, do rio à cidade” , a realizar na Casa da Baía, apresentará  um 

discurso museológico mais aprofundado, ao nível científico, sendo a “exposição mãe” de todo o 

evento. Integrará uma complexa comunicação imagem/texto, com a apresentação de modelos 

tridimensionais, do recurso a meios áudio - visuais e a integração de novas tecnologias. Esta 

permitirá uma informação detalhada sobre os vários aspectos que caracterizam o espaço 

urbano.   

As opções ao nível museológico e do discurso expositivo, assim como dos graus de 

aprofundamento científico a desenvolver, pretendem abranger públicos alvo diferenciados e uma 

adequação às aprendizagens relativamente ao património. 

 
3.4.2. Os percursos como complemento de interpretação 

Os percursos apresentar-se-ão como complemento às exposições e debates, integrarão o 

evento com o objectivo de uma maior aproximação dos públicos com a avenida, da sua história, 

da sua arquitectura e paisagem urbana.  
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Serão direccionados, nos seus conteúdos e duração, a públicos alvo específicos (juvenil, adulto 

e sénior), e terão como “ponto de encontro”, os “Quiosques da Avenida”, equipamentos 

concebidos para o efeito (anexos aos actuais quiosques existentes).  

Instalados junto ao Hotel Esperança, ao Mercado do Livramento e do Quiosque Laranja, os 

quiosques serão espaços de meeting point, de divulgação do evento e dos percursos, assim 

como loja – merchandising do evento e venda de produtos regionais.  

No Quadro 27, registam-se os públicos – alvo dos percursos, sua monitorização e duração. 

 

Quadro 27 – Percursos / públicos alvo / Monitorização 

 

Publico Alvo Monitores / Parceiro Duração 

Juvenil Escola de Hotelaria e 

Turismo / Museu da 

Cidade 

60 minutos 

Adulto Escola de Hotelaria e 

Turismo / Museu do 

Trabalho 

90 minutos 

Sénior Escola de Hotelaria e 

Turismo / Museu de 

Arqueologia e Etnografia 

30 minutos 

 

Os percursos serão monitorizados por profissionais formados pelas unidades museológicas da 

cidade.  

Os roteiros dos percursos serão três: no quiosque a nascente, percorre-se a avenida no seu 

sentido longitudinal, com paragem na Casa da Baia e visita à exposição “Avenida Luísa Todi, do 

rio à cidade”, terminando no quiosque de partida. No quiosque junto ao Mercado do Livramento, 

realizar-se-ão dois percursos, um da avenida em direcção ao centro histórico e um outro em 

direcção ao Porto de Setúbal.  

Um terceiro percurso, a poente da avenida, percorrerá a Freguesia da Anunciada a zona 

ribeirinha da cidade, junto à Praia do Seixal e ao Parque Urbano de Albarquel.  

No Quadro 28, observamos os diversos percursos a realizar, assim como as temáticas a 

abordar. 

Quadro 28 – Roteiro de percursos do Projecto de Intervenção Museológica 

Percurso Itinerário 
A-“Avenida de lés a lés” Quiosque Nascente – Frente Norte – “Casa da Baia”/ Exposição Base – 

Frente Sul – Quiosque Nascente 

B -“Da avenida ao porto” Quiosque Mercado – Praça de República – Jardim da Beira Mar – Quiosque 
Mercado 

C-“Da avenida à cidade antiga” Quiosque Mercado – Largo do Bocage – Baixa Setubalense – Quiosque 
Mercado  

E-“Da avenida à Anunciada e zona 
ribeirinha” 

Quiosque poente – Bairro de Troino – Docas – Parque Urbano de 
Albarquel- Quiosque poente 
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No quadro 29, observe-se o mapa de percursos a integrar o projecto de intervenção e os 

respectivos quiosques. 

Quadro 29 - Mapa de percursos do Projecto de Intervenção Museológica 

 

 

 
 
 

 
 

3.5.  Caracterização histórica do equipamento Casa da Baia – Centro de Divulgação 

Turística, espaço de integração da exposição “Avenida Luísa Todi, do rio à cidade” 

O espaço seleccionado para a exposição “Avenida Luísa Todi, do rio à cidade”, o equipamento 

Casa da Baia – Centro de Promoção Turística de Setúbal, ocupa o antigo “Recolhimento de 

Nossa Senhora da Soledade”, residência para religiosas desde 1745. A ocupação deste edifício, 

após 1834, e aquando da extinção das ordens religiosas, teve outras utilizações, como a 

fundação do “Recolhimento de Nossa Senhora da Soledade”, em 1919, e a fundação do 

“Orfanato Municipal Sidónio Pais”, que num período de miséria social, e conjuntamente com 

outras instituições, apoiaram as classes mais desfavorecidas da sociedade setubalense. O 

“Orfanato Municipal” destinava-se, na sua missão, a recolher e aceitar rapazes órfãos da cidade, 

formando-os e dotando-os de uma profissão.  
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3.5.1. A exposição “Avenida Luísa Todi, do rio à cidade”, programa científico e 

museológico 

A exposição “Avenida Luísa Todi, do rio à cidade” apresenta-se como a exposição base de todo 

o projecto de intervenção museológica, a realizar no equipamento público Casa da Baia – Centro 

de Promoção Turística74, na Avenida Luísa Todi. Os conteúdos expositivos desta exposição 

apresenta um maior grau de aprofundamento científico que os outros eventos do projecto.  

Para a apresentação dos conteúdos expositivos desta exposição foram seleccionadas quatro 

grandes áreas temáticas: a abordagem histórica da formação do espaço urbano, as dinâmicas 

sociais, o urbanismo e a arquitectura.  

No Quadro 30 observa-se a selecção de temáticas a abordar na exposição, e os conteúdos 

expositivos. 

 

Quadro 30 – Temáticas/ Conteúdos expositivos para a exposição “Avenida Luísa Todi, do rio à cidade” 

Equipamento - Casa da Baia/Centro de Promoção Turística de Setúbal 

 

Programa CientÍfico – Descrição dos conteúdos expositivos 

Temática  Conteúdos expositivos 

A -“Da  praia à “Avenida Luísa Todi” Contextualização ao nível dos períodos históricos antes e 

depois do projecto inicial da avenida, transformações da 

frente ribeirinha da cidade de Setúbal entre 1850 – 1950 

 

 

B.“A sociedade e a avenida nos finais do século XIX” Contextualização ao nível dos hábitos sociais e referenciais 

culturais na época de formalização e execução do projecto. 

 

C.“Século XX, uma cidade com avenida” Contextualização e abordagem das intervenções realizadas 

na avenida no início do século XX, e perspectivas da sua 

contemporaneidade. 

 

D.“A urbanidade e a Arquitectura, uma avenida com 

património” 

Contextualização ao nível dos aspectos urbanísticos, físicos, 

da projecção da avenida e dos seus referenciais 

arquitectónicos 

 

 

Em cada área temática serão explorados conteúdos relacionados com características especificas  

do espaço urbano. Pretende – se uma interpretação da avenida na sua perspectiva histórica, 

evolutiva e patrimonial. 

Ao nível da comunicação expositiva, pretende-se a utilização de suportes multimédia na 

apresentação de diversos registos (oral, vídeo), dos registos fotográficos, de cartografia, de 

maquetas e modelos tridimensionais da arquitectura e urbanismo do espaço urbano.  

                                                           
74 Ver  plantas e registos fotográficos do equipamento  Casa da Baia – Centro de Promoção Turística de Setúbal, Figura 115 e 
115.1. 
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Numa abordagem aos conteúdos e suportes expositivos, pretende-se envolver o visitante 

faseadamente através da apresentação de quatro grandes temáticas, que caracterizam a 

avenida enquanto conjunto urbanístico, desde a sua formação até à contemporaneidade. Ao 

nível dos suportes expositivos, registe-se o recurso a suportes multimédia, numa comunicação 

dinâmica e interactiva75 com os públicos, com a introdução de novas tecnologias de 

comunicação, nomeadamente mesas interactivas, entre outros suportes.  

Sobre o discurso expositivo da exposição, refira-se o “Musée de Patrimone e de L´Architecture”, 

em Paris, espaço visitado com o objectivo da sua observação enquanto espaço expositivo, na 

sua organização e conteúdo, e a servir como referencial para o possível futuro “Centro de 

Interpretação da Avenida Luísa Todi”, a caracterizar adiante na presente dissertação.  

Pretende-se apresentar a exposição através de uma abordagem cronológica, desde a formação 

dos primeiros aglomerados urbano até à contemporaneidade, observando a morfologia do 

espaço urbano, as dinâmicas sócio – culturais no final do século XIX e a interpretação do espaço 

numa abordagem contemporânea. 

No Quadro 31, registamos as temáticas e os elementos expositivos. 

Quadro 31 – Programa Museológico – Descrição das sub-temáticas e elementos expositivos 

Exposição “Avenida Luísa Todi, do rio à cidade” 

 

Áreas Expositivas Estrutura e equipamentos de apoio à comunicação 

 

A .”Da “ Praia” à “Avenida Luísa 

Todi” “ 

. Apresentação de diversa cartografia anterior ao projecto da avenida através da 

utilização dos meios multimédia; 

. Apresentação de cartografia relativa aos projectos de ideias ao projecto da 

avenida através da utilização dos meios multimédia; 

. Apresentação de registos arqueológicos encontrados ao longo da avenida 

através de painéis/ imagem/ registo escrito; 

. Introdução à temática da avenida através da apresentação de painéis, fotos e 

registos diversos de época.  

 

B.”A sociedade e a avenida nos 

finais do século XIX” 

. Apresentação de um filme de época/ contemporâneo com o envolvimento das 

companhias teatrais da cidade, utilização de um pequeno auditório/sala para 

efeito; 

.. Apresentação de alguns objectos museológicos de época (vestuário, objectos do 

quotidiano, objectos relacionados com acontecimentos de época na avenida, ou 

recriação desses objectos) 

 

C.”Século XX, uma cidade com 

avenida” 

. Selecção de fotografias do Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro – Casa de 

Bocage; 

. Apresentação de fotografias recolhidas junto da população de  Setúbal  do século 

XX e contemporâneas  protagonizadas na avenida; 

. Apresentação dos vários projectos idealizados para a avenida ao longo do século 

XX. 

 

D. “Urbanismo e Arquitectura, um 

património da avenida” 

. Maqueta actual da Avenida Luísa Todi; 

. Maquetas de algum edificado existente na avenida (Banco de Portugal, Casa do 

Leão, Mercado do Livramento, Salão do Recreio do Povo, Forum Luísa Todi, Hotel 

Esperança, 1 Palacete a nascente, 1 Palacete a poente, Glorieta Luísa Todi); 

. Reportagem vídeo sobre os modelos urbanísticos referenciais e a arquitectura 

existente. 

                                                           
75  Ver Philip Hughes, Exibition Design,  Páginas  153 a 168. 
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No plano museográfico, foi opção integrar uma equipa de técnicos especializados na área da 

Museografia, assim como do Design de Comunicação, numa equipa multidisciplinar com a 

participação do Departamento de Comunicação da Câmara Municipal de Setúbal.  

Esta opção teve como base a valorização de todo o evento com a integração de especificidades 

técnicas, numa perspectiva interdisciplinar e transversal. 

No Quadro 31.1, regista-se a organização espacial da exposição “Avenida da Luísa Todi, do rio à 

cidade”, no equipamento Casa da Baía – Centro de Promoção Turística (ver Figuras 115 e 

115.1). 

Quadro 31.1. Organização espacial da exposição “Avenida da Luísa Todi, do rio à cidade”, por temáticas 

 

Legenda da planta / temáticas 

A .”Da “ Praia” à “Avenida Luísa Todi” “ B.”A sociedade e a avenida nos finais do século XIX” 

C.”Século XX, uma cidade com avenida” D. “Urbanismo e Arquitectura, um património da 
avenida” 

 

 

 

A 

B 

C 

D 
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3.6. O “Centro de Interpretação da Avenida Luísa Todi”, interpretação e salvaguarda do 

património e da paisagem urbana 

A criação de um “Centro de Interpretação da Avenida Luísa Todi” integra-se nos objectivos 

gerais do projecto de intervenção: motivar e sensibilizar a população residente e visitante a 

participar activamente na salvaguarda do património urbanístico e arquitectónico local e da sua 

paisagem urbana. 

Este centro de interpretação dará continuidade, a título definitivo, à exposição “Avenida Luísa 

Todi, do rio à cidade”, integrada no Projecto de Intervenção Museológica. Será integrado no 

projecto autárquico Casa da Baia - Centro de Divulgação Turística, recentemente inaugurado. 

Pretende-se a ocupação de parte do espaço do equipamento para a instalação do centro.   

O centro de interpretação pretende promover uma interpretação sobre o conjunto urbanístico da 

avenida, assim como do seu hinterland. A selecção deste equipamento envolve o 

aproveitamento e valorização dos equipamentos públicos e a gestão de custos do presente 

projecto, através da realização de protocolos com entidades públicas. 

O Centro de Interpretação da Avenida Luísa Todi pretende oferecer à população um espaço de 

reflexão e valorização do património e urbanístico local. O visitante será convidado a visitar uma 

exposição na qual são utilizados recursos tecnológicos e suportes multimédia, meios áudio 

visuais, assim como modelos tridimensionais, que o apoiam na sua interpretação. A arquitectura 

e a paisagem urbana serão as temáticas por excelência, tendo como referencia o “Musée de 

Larchitecture e Patrimone”, em Paris. Pretende-se a ocupação de parte do espaço do 

equipamento para a instalação do centro.   

O equipamento é hoje uma mais-valia para a dinamização cultural da cidade, um dos projectos 

integrados no Programa Integrado de Valorização da Zona Ribeirinha de Setúbal, é constituído 

pelo Posto Municipal de Turismo, a Galeria de Exposições e um Espaço de Divulgação e 

Comercialização de Produtos Regionais. O Centro de Interpretação da Avenida Luísa Todi será 

um espaço reservado à comunicação junto dos diferentes públicos – alvo, no qual se pretende 

de um modo conclusivo a contextualização da avenida ao longo dos seus 163 anos de 

existência, mas também a abertura a novos projectos interpretativos da paisagem urbana, 

urbanismo e arquitectura local. 

Pretende-se uma comunicação interactiva, na qual o visitante poderá interagir directamente com 

os suportes multimédia, numa pesquisa fácil e rápida e com grau de aprofundamento ao nível 

das exigências dos diferentes públicos - alvo. 
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3.7.  Museografia, comunicação e imagem de outras actividades programadas 
A comunicação e imagem do evento deverão ser da responsabilidade de uma equipa 

multidisciplinar na área da Comunicação e da Museografia, integrando a colaboração do 

Departamento de Comunicação da Câmara Municipal de Setúbal.  

 
3.7.1. A exposição na avenida 
A exposição ao longo da avenida integrará uma selecção de fotografias do fotografo setubalense 

Américo Ribeiro, num conjunto de dez fotografias, uma leitura e visão do autor sobre o espaço. A 

selecção contemplou a diversidade e pormenores da paisagem urbanística, do edificado, e das 

dinâmicas sociais ao longo do século XX.  

Estas fotografias serão ampliadas para grande formato, com dimensões de 300cm * 200 cm,  e 

serão distribuídas,  em estrutura própria, ao longo dos mil e trezentos metros de avenida, no 

tabuleiro central e nas fachadas de alguns edifícios degradados, não habitados. 

Esta exposição integrará também os três vencedores da “Maratona Fotográfica Américo Ribeiro”, 

um concurso dirigido à comunidade educativa local. 

Na totalidade, serão treze fotografias, dez do autor Américo Ribeiro e três resultantes do 

concurso relativo à referida maratona fotográfica. Observe-se no Quadro 32 a selecção de 

fotografias do autor a integrar a exposição no espaço da avenida. 

Esta exposição pretende sensibilizar a comunidade local e visitantes para a importância do 

espaço enquanto identidade paisagística e atrair a população para as outras actividades do 

evento.  

 
Quadro 32 – Selecção de Fotografias do Arquivo Américo Ribeiro a integrar a exposição na avenida 

e “ Maratona Fotográfica Américo Ribeiro” 

 

Fotografia Descrição/  
localização na avenida 

1 

 

 
. Panorâmica da avenida, perspectiva superior 

2 

 

 
. Avenida, perspectiva. 

3  
. Avenida e coreto. 
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4  

 
. Coreto e antigo “Teatro Rainha Dona Amélia”. 

5 

 

 
. Antigo “Salão do Recreio do Povo”. 

6 

 

 
. Antigo “Hotel Esperança”. 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 

 
. Avenida e comunicação com Largo de Bocage 

8. 

 

 
. Vivência quotidiana na avenida, aspectos da 
botânica. 

9 

 

 
. Panorâmica poente da avenida. 

 
 
 
 

 
 

10  
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. Panorâmica nascente da avenida. 

 

No quadro 33, regista-se uma simulação do evento. 

 

Quadro 33 – Simulação da exposição de fotografia no espaço da avenida 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2. Os quiosques e os percursos 

Os quiosques e os percursos apresentam-se como um complemento expositivo às exposições 

“Maratona Fotográfica Américo Ribeiro” e “Avenida Luísa Todi, do rio à cidade”, nas quais é dada 

uma oportunidade aos públicos de entrarem em contacto directo com o património urbanístico e 
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arquitectónico, observarem in loco as diversas relações espaciais e os elementos da 

arquitectura, história e dinâmicas análogas. 

Os quiosques representam, deste modo, espaços de informação do projecto de intervenção, 

pontos de partida para os diferentes percursos e também espaços de venda de produtos 

regionais.   

São três os quiosques a situar ao longo da avenida, um a nascente, outro junto ao Mercado do 

Livramento, e um outro a poente da avenida, todos localizados no tabuleiro central da mesma.  

Não serão construídas novas estruturas, os quiosques estarão associados aos quiosques 

comerciais existentes (bares/ esplanadas), a estes serão agregados pequenos módulos de  

apoio à divulgação e informação do projecto. Serão também locais nos quais podem ser 

adquiridos bilhetes ou voucheurs para os percursos, exposições, debates e espectáculos, assim 

como merchandising. 

Os turistas que visitam a cidade terão, nestes quiosques, uma oportunidade de participar nas 

actividades do projecto. 

No  Quadro 33 é apresentada a localização dos quiosques ao longo da avenida: 

 

Quadro 33 – Localização dos “Quiosques Avenida” no espaço da Avenida Luísa Todi 
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Os módulos associados aos quiosques existentes e que se apresentam como elementos de 

comunicação e divulgação do projecto serão projectados de acordo com a imagem de todo o 

evento. 
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4. Valorização e classificação do conjunto 

 

“O nosso fim é pura e simplesmente melhorar, engrandecer  Setúbal, fazendo 

derivar para aqui riquezas que doutro modo procurarão apenas as terras que 

sabem cuidar de si, e nenhuma ideia pré concebida no referente a crenças ou 

a politica, dirige os nossos actos o que facilmente se deprehenderá do 

ecletismo da commissão.” 
 

Sociedade de Defesa e Propaganda de Setúbal, 1915 

 

Após a realização do levantamento histórico e evolutivo da formação da avenida, ao longo dos 

séculos XIX, XX e XXI, e da formulação do projecto de intervenção museológica, objectiva-se a 

salvaguarda do conjunto urbanístico “Avenida Luísa Todi”, como conjunto patrimonial de 

interesse local, apelando à sua valorização, recuperação e classificação. 

Registem-se as várias acções de valorização do património urbano, por parte de várias 

entidades, ao nível da sua recuperação e classificação. No entanto, e face à observação sobre a 

degradação do edificado existente, dever-se-á considerar uma intervenção mais profunda. 

Destaque – se, no entanto, a valorização de alguns equipamentos: o antigo Quartel do 11, o 

Fórum Luísa Todi, o Mercado do Livramento e a Casa da Baia.  

Ao nível da propriedade privada, observa-se um elevado número de edifícios que carecem de 

uma urgente intervenção, ao nível da sua recuperação física. Referimo-nos a alguns palacetes, a 

nascente e a poente da avenida, na sua frente sul, assim como algum edificado na sua frente 

norte.  

Com o objectivo de envolver as populações na defesa do património local, deve-se também 

fomentar a formação de associativismos relativamente a esta causa, inscrever as populações na 

defesa da sua identidade patrimonial e na sua acção junto do poder local, para uma acção 

conjunta de interesses participados. 

O não envolvimento por parte das comunidades poderá colocar em risco os referenciais 

históricos, culturais e sociais, importantes para a formação das identidades pessoais e 

colectivas. 

Observando o Quadro 35, podemos seleccionar alguns aspectos patrimoniais assim como 

acções a implementar na valorização do património local.  
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Quadro 35 – Aspectos a valorizar no conjunto urbanístico da Avenida Luísa Todi 

 

Aspectos patrimoniais Acções de valorização patrimonial 

Preservação e conservação das memórias 

individuais e colectivas 

Recolha de memórias orais, escritas e de imagem, junto das 

comunidades, catalogação e organização dos registos / 

arquivamento.  

Preservação das estruturas físicas, icónicas, 

conceptuais e estilísticas dos registos 

arquitectónicos e urbanísticos 

Levantamento histórico e dos registos físicos do edificado 

classificado de interesse publico, municipal e nacional. 

Realização de um projecto de conservação e preservação de 

edificado (estruturas, fachadas, e elementos decorativos) e dos 

elementos urbanísticos que definem o espaço. 

 Dinamização dos espaços edificados e 

urbanísticos, e informação sobre os elementos 

preservados e conservados 

Definir um projecto de comunicação para o Plano de 

Conservação e Restauro da área de intervenção definida.  

Definir um projecto para a criação de um Centro de 

Interpretação da Avenida Luísa Todi, com características 

permanentes e ou temporárias.  

 

 

As acções de valorização patrimonial poderão contribuir para a definição de um projecto de 

intervenção ao nível urbanístico e do edificado, de um trabalho de pesquisa e investigação 

aprofundado das tipologias existentes e na classificação de conjuntos arquitectónicos a 

classificar.  

A classificação dos elementos da arquitectura e da urbanidade na avenida constituem a base 

para a definição de um plano de pormenor. 

 

4.1. Estado de conservação do património da avenida 

 
“ O valor de uma civilização não se mede pelo que sabe criar, mas sim 

pelo que é capaz de conservar” 
 

Edouard  Herriot 
 

Na avaliação dos aspectos a preservar e conservar no espaço objecto de estudo foram 

realizadas observações “in loco”, através do registo fotográfico, evidenciando as condições reais 

do edificado no espaço urbano, assim como do registo escrito, e segundo uma grelha de 

observação do estado de conservação do edificado, em anexo (ver Figura 110).  

As causas relacionadas com esta degradação referem-se a questões de carácter legal e de 

abandono dos edifícios por parte dos seus senhorios e familiares, quer por falta de financiamento 

para a sua recuperação, quer pelo eventual interesse especulativo imobiliário.   
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Nesta análise foram observados inúmeros edifícios, ao longo da extensão da avenida  que 

apresentam diversas patologias  e diferentes estados de degradação,  nas suas estruturas 

físicas,  fachadas e coberturas.  

Observamos um conjunto de edifícios praticamente abandonados, sem ocupação funcional, 

sendo urgente a sua recuperação e reabilitação, considerando a imagem e importância desta 

artéria no contexto da cidade, como identidade patrimonial. 

 

Quadro37 – Registos fotográficos sobre o edificado na avenida e o estado de conservação  

 

 

A recuperação e reabilitação do edificado devem contemplar, deste modo, a formulação de um 

plano de pormenor, visando a valorização patrimonial e a sua sustentabilidade e observando as 

suas dinâmicas. 

A protecção e salvaguarda do património da avenida devem integrar não só a recuperação 

arquitectónica e urbanística mas também a promoção de dinâmicas comerciais, turísticas, 

sociais e culturais.  

Atendendo a que a avenida se apresenta como uma primeira entrada na cidade, de quem vem 

do sul e do rio, e aos novos desafios turísticos relacionados com a sua situação geográfica, e 

pela proximidade do complexo turístico Tróia Resort, necessária uma intervenção e um estudo 

de imagem para a cidade e em particular da avenida.  

Neste sentido, dever-se-á ter em consideração a classificação do edificado que integra a 

avenida, assim como reunir os meios legais de protecção para o mesmo e preservar a identidade 

patrimonial do conjunto. 

 

4.2. Elementos classificados e em vias de classificação 

Relativamente aos elementos classificados e integrados no conjunto urbanístico da avenida, 

refira-se o esforço revelado no sentido de preservar o edificado, elementos escultóricos,  entre 

outros elementos, por parte de entidades públicas.  

No Quadro 38, regista-se o conjunto de imóveis classificados como Imóveis de Interesse 

Municipal. 
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Quadro 38 -Imóvel de Interesse Municipal (Imóveis Classificados no Concelho de Setúbal), na Avenida Luísa 

Todi, propostos pelo Departamento de Centro Histórico da Câmara Municipal de Setúbal 

 

Imóvel 

Recolhimento da Soledade 

Edifício do “Grande Salão de Recreio do Povo” 

Fabrica Romana de Salga 

Chafariz da Praça Teófilo Braga 

Edifício sito na Avenida Luísa Todi, nºs 97-99 – Club Setubalense 

 

Registam-se, também, os elementos ainda em vias de classificação, propostos pelo 

Departamento de Centro Histórico da Câmara Municipal de Setúbal, no Quadro 39 

 
Quadro 39- Imóveis em vias de classificação na Avenida Luísa Todi, pelo Departamento de Centro Histórico da C.M.S. 

 

Imóvel 

Muralhas, torres, portas, cortinas e baluartes do Centro Histórico de Setúbal 

 

 

 
 

 

 

 

 

4.3.  Propostas de classificação  

Numa perspectiva mais alargada da urbanidade e da arquitectura do conjunto da Avenida Luísa 

Todi, e atendendo à protecção do conjunto, propõe-se a classificação de alguns edifícios, que 

ainda não se encontram classificados nem em vias de classificação, assumindo este espaço 

urbano como uma referência para cidade. 

O edificado, proposto a classificar, enquadra-se num largo espectro cronológico, desde o século 

XVI até à contemporaneidade, integrando edifícios que, pelo conceito ou estilo arquitectónico, 

são referências da arquitectura na cidade, e que devem ser preservados como elementos 

essenciais para uma educação patrimonial concelhia, considerando deste modo a Avenida Luísa 

Todi como um “museu aberto”. 

No Quadro 40, observamos a proposta de classificação de um conjunto de bens imóveis, de 

interesse municipal. 

Quadro 40 – Proposta de classificação de bens imóveis na Avenida Luísa Todi 

 

Edificado actual 

 

Função original 

Baluarte da Conceição Defesa estratégica 

Palácio (Museu de Arqueologia) Habitação 
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“Casa do Leão” Habitação 

Forum Luísa Todi Sala de espectáculos 

Biblioteca Municipal de Setúbal Alfandega 

Caixa Geral de Depósitos - Edifícios Instituição bancária 

Hotel Esperança Alojamento 

Escola Conde de Ferreira Escola 

Coreto da Avenida  Espaço cultural 

Palacetes/Avenida Luísa Todi, área 

nascente e poente – frente sul 

Habitação 

 

Refira-se que os edifícios ou elementos propostos para classificação de interesse municipal 

encontram-se em “suficiente” ou “bom” estado de conservação. Relativamente aos pequenos 

palacetes a classificar, na frente sul da avenida, apresentam um “mau” estado de conservação, 

com a degradação dos seus elementos estruturais, das fachadas, dos elementos ornamentais e 

decorativos (balaustradas, frontões, estatuetas, azulejos, outros). Observem-se, em anexos, os 

registos fotográficos, reveladores do estado de conservação do edificado. 

 

4.4. A avenida como “Conjunto de Interesse Público”, uma proposta 

Na sequência do trabalho de investigação e pesquisa, do levantamento histórico, da realização 

de inquéritos e pareceres junto da população, da proposta de um projecto de intervenção 

museológica e da proposta de classificação de alguns elementos integrantes da avenida, 

apresentamos neste ponto, e por todas as razões análogas às conclusões proferidas ao longo da 

presente dissertação, uma proposta de classificação do conjunto urbanístico enquanto “Conjunto 

de Interesse Público”. Atendendo à existência e pré-existências materiais e imateriais, ao longo 

dos seus de cento e sessenta e três anos, e à importância que a avenida continua a ter na 

história contemporânea da cidade, concluímos pela importância da sua integração num plano de 

maior abrangência relativamente à sua preservação e conservação.   

A classificação de um conjunto urbanístico enquanto “Conjunto de Interesse Público” não é 

prática comum no nosso pais, digo de um espaço urbano como a Avenida Luísa Todi, 

justificando – se esta proposta pelas suas características únicas no contexto da cidade, reunindo 

uma complexidade de elementos que a destacam dos demais. 

A verificar-se esta classificação poderíamos observar as suas mais-valias na preservação deste 

espaço urbano, na salvaguarda do património edificado, no planeamento e sua conservação, e o 

na preservação do seu património imaterial. Reúne-se também nas novas dinâmicas que dai 

poderiam provir para a sua habitabilidade.  

Não assumindo particularmente a proposta de classificação, e querendo auscultar algumas 

entidades e agentes relacionados com a urbanística, a arquitectura e o património, foram 
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consultadas a Ordem dos Arquitectos Portugueses, o Departamento de Centro Histórico da 

Cidade de Setúbal, e o Instituto de Gestão do Património (IGESPAR). Foi também consultada 

bibliografia referente à legislação específica deste domínio.  

No Departamento de Centro Histórico da Câmara Municipal de Setúbal foi consultada a 

Arquitecta Isabel Pratas, coordenadora de departamento, sobre a logística de classificação e 

parecer relativamente à mesma, assim como sobre as acções de preservação realizadas pelo 

departamento. 

A Professora Mestre Elsa Pinho, responsável pela disciplina Legislação e Praxis Museológica, do 

Curso de Mestrado em Museologia e Museografia, foi igualmente consultada sobre os 

procedimentos para classificação do espaço objecto de estudo, como “Conjunto de Interesse 

Publico”. 

Foram também pesquisados exemplos, ao nível internacional, de conjuntos urbanísticos alvo de 

classificação como “Conjunto de Interesse Público”, de algumas classificações de “Património da 

Humanidade”. Foi também realizada uma breve pesquisa sobre outros processos de 

classificação patrimonial. 

As avenidas, ruas, largos entre outros elementos da urbanidade constituem identidades e 

referenciais para a cidade, apresentam-se como verdadeiros “museus”, elementos essenciais 

para a compreensão das pré-existências e existências, que devem ser legalmente protegidos 

assim como pelas comunidades. 

Na observação dos suportes legais de classificação, referenciamo-nos na Lei de Bases do 

Património, lei 107/200176, de 8 de Setembro, como legislação base desta proposta de 

classificação, foi também consultado o Decreto Lei nº 308/2009. 

Os formulários de classificação como “Conjunto de Interesse Público” foram pesquisados no site 

informático da “Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo”.  

Na proposta de classificação dever-se-á ter em conta os elementos que já se encontram 

protegidos legalmente, pelas áreas Z.E.P. (Zonas Especiais de Protecção)77, e pelas áreas 

protegidas definidas pelo I.G.E.S.P.A.R.. 

Para a proposta de classificação da avenida como “Conjunto de Interesse Publico” será 

futuramente necessária a apresentação de memórias descritivas, cartografia de suporte, registos 

fotográficos e a fundamentação da proposta de classificação, para o que esta dissertação já 

contribui.  

                                                           
76  Ver José Casalta Nabais e Suzana Tavares da Silva, Direito do Património Cultural, Páginas 223 a 280. 
77 Ver planta que inclui Zonas Especiais de Protecção no Centro Histórico de Setúbal, em anexos, Figura 116. 
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A classificação da Avenida Luísa Todi pretende preservar os elementos da arquitectura e 

urbanismo ainda existentes, e que constituem a identidade da avenida enquanto conjunto. 
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5. Conclusão 
 

As conclusões referentes à presente dissertação de mestrado, “Avenida Luísa Todi, do rio à 

cidade”, reflectem as metodologias programadas para o seu desenvolvimento, as questões 

relacionadas com a temática da paisagem urbana, as analogias e estudos comparativos das pré-

existências e existências dos espaços e suas características museais. 

A selecção de um espaço urbano da cidade de Setúbal, como objecto de estudo, envolveu o 

exercício de práticas a aplicar no conjunto urbanístico da avenida, na interpretação da 

complexidade de relações emergentes enunciadas ao longo do processo de investigação, 

contribuindo para a estrutura organizacional do corpo da presente tese, nas suas várias 

observações. 

Referenciando – nos ao índice e corpo de tese, que foram sendo ajustados de acordo com a 

informação documental recolhida e sua compilação, registem – se as alterações sucessivas à 

sua estrutura original ao longo do processo de investigação, contribuindo para  uma maior 

definição e clareza  do estudo de caso. 

Algumas dificuldades encontradas no processo de pesquisa e investigação deverão ficar 

registadas face à informação dispersa e, por vezes, pouco organizada relativamente à história da 

cidade, a pesquisa dos registos documentais da formação do espaço em estudo, no final do 

século XIX, apresentou-se com alguma dificuldade justificada pelo incêndio que deflagrou nos 

paços do concelho em 1910, espaço de reserva do então arquivo municipal. 

De referir a colaboração e disponibilidade das diversas unidades museológicas da cidade, 

nomeadamente do Arquivo Municipal de Setúbal, do Arquivo Distrital de Setúbal, do 

Departamento de Arquitectura e Urbanismo da Câmara Municipal de Setúbal e do Departamento 

de Centro Histórico da Câmara Municipal de Setúbal. A colaboração do equipamento Casa da 

Baia – Centro de Promoção Turística da Cidade de Setúbal, como futuro equipamento e parceiro 

a integrar o Projecto de Intervenção Museológica, foi essencial para a formulação do mesmo. 

A estrutura e corpo da tese de mestrado incluiu, nos seus conteúdos, o enquadramento histórico 

da avenida, a análise morfológica, urbanística e arquitectural, assim como do exercício de 

Shadow Curating, e a fundamentação e programação de um projecto de intervenção. 

A dissertação incluiu, deste modo, diversas abordagens e perspectivas, nos seus potenciais 

científicos, museológicos e museográficos.  

Este estudo apresentou como recursos da pesquisa de temáticas análogas ao objecto de estudo, 

sobre a história da cidade e em específico da avenida, o levantamento bibliográfico, tendo sido 

observado a perspectiva dos autores sobre o conjunto e as especificidades, o levantamento dos 



90 
 

registos cartográficos e fotográficos, assim como a consulta realizada junto de diversas 

entidades e instituições culturais, no registo de pareceres sobre dinâmicas, acções e projectos 

patrimoniais realizados sobre o espaço. As metodologias aplicadas na investigação foram 

adequadas aos objectivos programados, seguindo as práticas do exercício de Shadow Curating, 

baseada na disciplina com o mesmo nome, do Curso de Mestrado em Museologia e 

Museografia, e orientada pelos professores Luís Jorge Gonçalves e Nuno Sacramento. 

Considere-se o período atribuído ao desenvolvimento da dissertação de mestrado, 

apresentando-se insuficiente no processo de investigação, dadas algumas dificuldades na 

organização e operacionalização de suportes de investigação e informação por parte de algumas 

entidades, será necessário prever no futuro a sua adequação específica a investigadores e 

profissionais. 

As observações realizadas in loco sobre o espaço objecto de estudo, através das visitas de 

campo, a auscultação sobre o grau de informação por parte da população, as observações 

realizadas sobre o estado de conservação do edificado e a análise sobre o potencial cultural e 

turístico, sedimentaram e fundamentaram a necessidade de uma abordagem multidisciplinar à 

temática seleccionada, assim como de uma intervenção sobre o conjunto.  

A realização e análise de inquéritos e entrevistas junto da população constituíram indicadores 

sobre o défice de conhecimento e informação sobre o objecto de estudo e, consequentemente, a 

necessidade de intervir ao nível da educação patrimonial e cultural, assim como de envolver as 

comunidades na defesa e salvaguarda do património local.  

A referência deste espaço no contexto da cidade, atendendo às características únicas do 

conjunto e a sua relação com o hinterland, ao seu legado patrimonial, à sua localização 

previlegiada relativamente à frente ribeirinha da cidade, representando um primeiro contacto a 

quem vem do rio, constituíram também indicadores para o seu estudo e para a intervenção. A 

proximidade do complexo turístico Tróia Resort, do Estuário Natural do Rio Sado e do Parque 

Natural da Serra da Arrábida caracterizam a avenida como um primeiro veículo de comunicação 

destes complexos com a cidade.  

O Projecto de Intervenção Museológica constituiu um projecto de acção directa no espaço 

urbano, revelando-se como objecto passível de ser “musealizado”, na sua potencialidade 

expositiva, interactiva, patrimonial e cultural.  

A prática da “musealização” de um espaço, já aplicada num exercício anterior à Rua Garrett, em 

Lisboa, na disciplina de Shadow Curating, apresentou-se como uma metodologia válida a aplicar 

no presente caso de estudo, revelando-se uma metodologia válida a aplicar à urbanidade, na 

consciencialização histórica do passado e numa analogia com a contemporaneidade.  
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O objectivo de divulgar, consciencializar, intervir e contribuir para o conhecimento constituem as 

grandes metas do projecto de intervenção e valorização patrimonial deste exercício.  

Conclui-se que as práticas implementadas na intervenção museológica sobre a urbanidade e sua 

interpretação, através de metodologias adequadas e especificas, devem servir como exercício a 

novas e futuras intervenções e/ou acções patrimoniais. A continuidade destas práticas devem 

ser alvo de reflexão e aperfeiçoamento, na selecção dos suportes e registos de apoio ao 

processo de curadoria e na fundamentação de um projecto de intervenção museológica.  

A componente de intervenção junto das comunidades locais apresenta-se como uma mais-valia 

para o estudo da história local, assim como para a consciencialização patrimonial das 

populações, numa abordagem às interpretações individuais e colectivas.  

O estudo dos espaços urbanos através do estudo curatorial deve proporcionar futuramente a 

criação de núcleos documentais sobre a interpretação da paisagem urbana, contemplando o 

arquivo das pesquisas realizadas, e fomentar uma contínua investigação dos espaços urbanos. 

Estas estruturas, de carácter museológico, devem integrar as unidades museológicas e 

departamentos locais, directamente relacionadas com a urbanidade e arquitectura, numa 

perspectiva interdisciplinar.  

Referindo o caso específico da Avenida Luísa Todi, assim com outros possíveis casos de estudo 

na cidade, devem constituir um núcleo que integre e articule o Museu de Setúbal com o 

Departamento de Centro Histórico da Câmara Municipal de Setúbal e o Departamento de 

Arquitectura e Urbanismo da Câmara Municipal de Setúbal.  

A criação destes núcleos de investigação curatorial, que visam a paisagem urbana, têm como 

missão a análise das pré-existências numa perspectiva contemporânea, o envolvimento e a 

intervenção junto das comunidades locais e a preservação dos conjuntos urbanos.  

A formação destes núcleos, a integrar as estruturas culturais da cidade, apresentam-se como 

essenciais para o incentivo às práticas curatoriais relacionadas com a paisagem urbana e à 

formulação dos projectos de intervenção museológica, estabelecendo um impacto ao nível da 

educação patrimonial, da recuperação e preservação física do património urbanístico e 

arquitectónico. 

Estes núcleos museais constituirão também um suporte a futuros projectos de investigação, 

assim como em intervenções físicas nos espaços urbanísticos e no apoio a profissionais 

directamente relacionados com a paisagem urbana, nomeadamente urbanistas, arquitectos, 

arqueólogos, museólogos, historiadores e designers.  

Os núcleos interpretativos, no seu exercício, não se apresentam, contudo, como estudos 

conclusivos sobre os estudos de caso, atendendo a que as cidades estão em constante 
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transformação, apresentam-se como espaços em recriação constante da sua identidade, sujeitos 

a diversos condicionamentos. Deverão apresentar-se como espaços de reflexão, abertos a 

novos estudos e considerações e exercer acções permanentes de divulgação, de estudos e de 

educação patrimonial. A classificação patrimonial dos conjuntos deve associar-se a estes 

núcleos objectivando a sua salvaguarda. 

A temática da “paisagem natural” versus “paisagem urbana”, ou “paisagem construída”, constitui 

um interessante objecto de estudo para a historia da cidade e/ou cidades, enquanto espaços de 

transformação, na análise das dinâmicas e consequente da materialização do tecido urbano.  

A interpretação e a preservação da “paisagem natural”, ao nível local, são cada vez mais 

frequentes, observadas pelos emergentes projectos de educação ambiental e patrimonial. É 

notória a classificação das suas áreas e reservas naturais, no Parque Natural da Arrábida, na 

Reserva Natural do Estuário do Sado, na classificação da Baia de Setúbal. A “paisagem urbana” 

passível de ser classificada como conjunto deve ser interpretada no contexto da cidade e como 

referência da cultura urbana local. 

O estudo realizado na presente dissertação de mestrado pretende abranger novos espaços de 

debate e reflexão relativamente à paisagem, à sua interpretação, conservação e preservação. 

Neste sentido, propõe-se a abertura ao debate e reflexão, à criação de núcleos ou centros de 

interpretação da paisagem ou paisagens, naturais e/ou construídas, reportados a paisagens 

mistas, naturais e urbanas, nas quais se integra a cidade de Setúbal, que reúne no seu 

hinterland vários contextos da paisagem. 

Registando o caso específico da cidade de Setúbal, a criação de um núcleo interpretativo da 

paisagem natural e construída poderia futuramente constituir uma nova unidade museológica 

local, um equipamento de interesse nacional e, face à sua excelente localização geográfica, no 

estudo e investigação dos elementos interpretativos das paisagens, numa estratégia de 

descentralização dos equipamentos culturais, na maioria localizados em Lisboa e no Porto.  

Este “Museu da Paisagem – Centro de Interpretação da Paisagem natural e construída” constitui 

em si uma continuidade às práticas da presente dissertação de mestrado. Um equipamento de 

interesse para áreas profissionais relacionadas com a temática e para as comunidades 

educativas locais e nacionais, entidades e instituições relacionadas com a preservação do 

património natural e construído, numa fusão de objectivos e missões. 

Concluindo no plano da importância do património enquanto identidade, ao nível da educação 

patrimonial, propõe-se a integração curricular desta temática nos currículos das disciplinas de 

História, de Educação Visual, e do Curso de Artes Visuais do ensino secundário, pretendendo-se 

envolver as comunidades locais na dinâmica e interpretação da paisagem natural e construída. A 
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educação patrimonial é também um direito e um dever, uma responsabilidade cívica do cidadão 

na defesa do seu património e identidade, na preservação das paisagens e das urbanidades. 

A responsabilidade das entidades sobre os aspectos patrimoniais locais deve contemplar 

dinâmicas constantes relativamente às suas “paisagens”, envolvendo as comunidades através 

da sensibilização e do exercício da interpretação, implementando projectos participados, debates 

e reflexões.  

A informação e comunicação destes exercícios interpretativos deve contemplar a publicação 

regular dos seus registos, estudos e práticas sobre a educação patrimonial. Constituirão, deste 

modo, elementos importantes para o envolvimento das populações em futuras actividades, 

enriquecedoras da sua formação pessoal, da sua consciência pessoal e colectiva, apelando ao 

associativismo e espírito de intervenção junto do seu património paisagístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Final: A presente dissertação de mestrado não se encontra abrangida pelo novo acordo 

ortográfico, dado que o inicio do desenvolvimento da tese se reporta ao ano lectivo 2010/2011. 

 



94 
 

Bibliografia 
 

Bibliografia geral 
 
 

. Benevolo, Leonardo; A cidade e o arquitecto, Edições 70, Lisboa 1980; 

 

. Bermúdez, Alejandro; Arbeloa, Joan Vianney M.; Giralt, Adelina; Intervencion en el património 

cultural – Creacion y gestion de proyectos, Madrid, Editorial Sintesis, 2004; 

 

. Cullen, Gordon, Paisagem Urbana, Lisboa, Edições 70, 2009; 

 

. Dias, Manuel Graça, Manual das cidades, Lisboa, Edição Relógio Dagua Editores, 2006; 

 

. França, José Augusto, Lisboa: Urbanismo e Arquitectura, Lisboa, Livros Horizonte, 2006; 

 

. Goitia, Fernando Chueca, Breve história do urbanismo, Lisboa, Editorial Presença, 1982; 

 

. Lamas, José M. Ressano Garcia; Morfologia urbana e desenho da cidade, Lisboa, Edição 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2010; 

 

. Linch, Kevin, A imagem da cidade, Lisboa, Edições 70,1980; 

 

. Nabais, José Casalta; Silva, Suzana Tavares da, Direito do Património Cultural – Legislação, 

Lisboa, Editora Almedina, 2006; 

 

. Negre, Jaume Sureda; Interpretacion del Patrimonio – Disêno de programas de âmbito 

municipal, Madrid, Editorial UOC, 2008; 

 

. Zévi, Bruno, Saber ver a arquitectura, Lisboa, Edição Arcádia, 1977. 

 

 

 

 

 



95 
 

Bibliografia especifica 

 

. AA. VV., Arquitectos, Ordem dos, Plano de Arquitectura / Mapa de Arquitectura de Setúbal, 

Lisboa, O.A. P., 2004; 

 

. AA.VV., Escola Superior de Educação – Instituto Politécnico de Setúbal, Actas – 1º Encontro de 

Estudos Locais do Distrito de Setúbal, Setúbal, Escola Superior de Educação de Setúbal – I.P.S., 

1990; 

 

. Faria, Carlos Vieira de, As cidades na cidade, movimentos sociais urbanos em Setúbal – 

1966/1995, Setúbal, Edição Esfera do Caos, 2005; 

 

. Garcia, Fernando, A Physionomia de Setúbal, Setúbal, Edição da Liga de Defesa e Propaganda 

de Setúbal, 1918; 

 

. AA.VV. LASA, Setúbal na história, Setúbal, Edições LASA, 1990; 

 

. Leal, Augusto Soares A. B. Pinho, Portugal Antigo e Moderno – Setúbal, Setúbal, Livraria 

Editora de Mattos Moreira e Companhia, 1880; 

 

. Lopes, José Manuel Madureira, Quintas, Maria da Conceição, Setúbal a la minute através do 

Bilhete Postal Ilustrado, Setúbal, Edição da Câmara Municipal de Setúbal, 1999; 

 

. Lopes, Madureira; Marques, António, Amar Setúbal coleccionando, Setúbal, Catálogo de 

exposição editado pela Câmara Municipal de Setúbal, 1996; 

 

. Lopes, José Manuel Madureira, Um tesouro guardado – Setúbal doutros tempos, Américo 

Ribeiro, Setúbal, Câmara Municipal de Setúbal, 1993; 

 

. Pereira, Margarida, Setúbal, a cidade e o rio – revalorizar a frente ribeirinha, Setúbal, Edição 

Setúbal Polis, 2007; 

 

. Pereira, Paula Cristina, Condição humana e condição urbana, Lisboa, Edições Afrontamento, 

2011; 



96 
 

 

. Pimentel, Alberto, Memória sobre a história e administração do Município de Setúbal, Setúbal, 

Edição da Câmara Municipal de Setúbal e Biblioteca Pública Municipal, 1992; 

 

. Portela, Manuel Maria, Diário Histórico Setubalense, Setúbal, Edição da Comissão Executiva da 

Câmara Municipal de Setúbal, 1915;  

 

. Quintas, Maria da Conceição, Setúbal – Economia, Sociedade e Cultura Operária / 1880 – 

1930, Setúbal, Editora Livros Horizonte, 1988; 

 

. Quintas, Maria Conceição, Porto de Setúbal, um actor de desenvolvimento – história de um 

passado com futuro, Setúbal, Edição APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra 

S.A., 2007; 

 

. Quintas, Maria Conceição, (coordenação de), Monografia S. Julião, Setúbal, Publicação Junta 

de Freguesia de S. Julião, 1993; 

 

. Santos, Lúcia Castro dos; Santos, Francisco Castelo dos, Setúbal nos primórdios da sua 

elevação a cidade /Colecção Património – Ensaio 1, Setúbal, Edição da Associação para a 

Salvaguarda do Património Cultural e Natural da Região de Setúbal, 1985; 

 

. Soares, Joaquina e Tavares da Silva, Carlos – Muralhas medievais de Setúbal, Setúbal, Edição 

do Museu de Arqueologia e Etnologia do Distrito de Setúbal, 1982; 

 

. Silva, José Custódio Vieira, Setúbal, Setúbal, Editorial Presença, 1990; 

 

. Neto, José Luís, (Coordenação de), Subsídios para o estudo da história local – volume 3 / Anos 

2004 e 2005, Setúbal, Edição Câmara Municipal de Setúbal / Rede Portuguesa de Museus / 

Instituto Português de Museus e Conservação / Ministério da Cultura, 2007. 

 

 

Jornais / semanários locais 

.Correio de Setúbal, 1860; 

. O Elmano, 1910. 



97 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 

 

 

 

.  

 

 



 

 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 
FACULDADE DE BELAS ARTES 

 

 
 

 
 
 

“AVENIDA LUISA TODI, DO RIO Á CIDADE” 
Um exercício curatorial 

 
 

JOSEPH RODRIGUES 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 

MESTRADO EM MUSEOLOGIA E MUSEOGRAFIA 
 

2011 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 
FACULDADE DE BELAS ARTES 

 

 
 

 
 
 

“AVENIDA LUISA TODI, DO RIO Á CIDADE” 
Um exercício curatorial 

 
 
 
 
 

JOSEPH RODRIGUES 
 

 
 
 
 
 

MESTRADO EM MUSEOLOGIA E MUSEOGRAFIA 
 

2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISSERTAÇÃO ORIENTADA PELO 
 PROFESSOR DOUTOR FERNANDO ANTÓNIO BATISTA PEREIRA 

 



 

 

 
 
 
 

Figuras / Conteúdo 
 

CARTOGRAFIA  
VILA E CIDADE DE SETÚBAL 

FIGURA 1 
Terzi, Filipe,  “Declaração da Vila e Porto de Setúbal”, 1582 -1610 , Códice Casa Cadaval.  
Arquivo Nacional da Torre do Tombo 
FIGURA 2 
Planta da Vila de Setúbal 
Século XV . Biblioteca Nacional de Portugal 
FIGURA 3 
Sem autor, “Perspectiva da Fortaleza e do Golfo de Setúbal”, E. 1761 V  
.Biblioteca Nacional de Portugal 
FIGURA 4 
Planta da Vila de Setúbal, Século XVIII 
Biblioteca Nacional de Portugal 
FIGURA  5 
Baldi, Pier Maria . “Perspectiva da Villa de Setúbal . Viagem de Cosme de Médici a Espanha e Portugal, 1669”  
Colecção de gravuras portuguesas organizado por iniciativa de João Pereira 
Biblioteca Nacional de Portugal 
FIGURA 6 
Planta da Praça de Setúbal 
1699 . Biblioteca Nacional de Portugal 
FIGURA 7 
.Planta da Vila de Setúbal – 1834; 

.Direcção dos Serviços de Engenharia / Gabinete de Estudos Arqueológicos de Engenharia Militar. 

FIGURA 8 

.Planta da Vila Setúbal .1805;  

.Direcção dos Serviços de Engenharia / Gabinete de Estudos Arqueológicos de Engenharia Militar. 

FIGURA 9 
.Planta da Avenida Luísa Todi -2009; 
. Departamento de Arquitectura e Urbanismo da Câmara Municipal de Setúbal. 
FIGURA 10 
.Planta da Cidade de Setúbal -2010; 
. . Departamento de Arquitectura e Urbanismo da Câmara Municipal de Setúbal. 

CARTOGRAFIA 
AVENIDA LUISA TODI 

FIGURA 11 
. Planta da Avenida Luísa Todi e Porto de Setúbal; 
. Autoria desconhecida; 
. Arquivo Municipal de Setúbal, 1930 
FIGURA 12 
. Planta da Avenida Luísa Todi e Largo José Afonso; 
. Autoria desconhecida; 

. Arquivo Municipal de Setúbal, 1924. 
FIGURA 13 
. Planta da Avenida Luisa Todi e Largo José Afonso; 
. Autoria desconhecida; 
. Arquivo Municipal de Setúbal, 1924. 
FIGURA 14 
.Planta actual da Avenida Luísa Todi, 2011; 
.Departamento de Centro Histórico da Câmara Municipal de Setúbal. 
C.M.S. , 2009 



 

 

EDIFICADO 
AVENIDA LUISA TODI 

FIGURA 15 
Projecto de Arquitectura para edifício na Avenida Luísa Todi – Lado Poente/ Sul 
.Plantas, cortes e alçado . 1900 - 1920 

.Edifício construído . Arquivo Municipal de Setúbal 

FIGURA 16 
.Projecto de Arquitectura para edifício na Avenida Luísa Todi – Lado Norte 
. Alçado . 1940 - 1950 

. Edifício não construído . Arquivo Municipal de Setúbal 

FIGURA 16.1 
.Projecto de Arquitectura para edifício na Avenida Luísa Todi – Lado Poente/ Sul 
.Plantas e cortes . 1910 - 1920 

.Edifício construído . Arquivo Municipal de Setúbal 

FIGURA 17 
.Projecto de Arquitectura para Edifício na Avenida Luísa Todi – Lado Poente/ Norte 
.Plantas e cortes. . 1916 

.Edifício construído . Arquivo Municipal de Setúbal 

FIGURA 18 
.Projecto de Arquitectura para Edifício na Avenida Luísa Todi – Lado Nascente/ Sul 
.Plantas e cortes .1912 

.Edifício construído . Arquivo Municipal de Setúbal 

FIGURA 19 
.Projecto para um forno na Avenida Luísa Todi; 
. Edifício não identificado 
Arquivo Municipal de Setúbal 
FIGURA 20 
. Alçado do edifício do ex Banco de Portugal 
. Departamento de Centro Histórico – C.M.S. 
FIGURA 21 
Alçado do edifício da antiga Alfandega, actual Biblioteca Municipal de Setúbal 
. Departamento de Centro Histórico – C.M.S. 
FIGURA 22 
. Alçado do edifício do antigo Recolhimento da Soledade, actual Casa da Baia – C.M.S.; 
. Departamento de Centro Histórico – C.M.S. 
FIGURA 23 
.Alçado referente ao edifício do Clube Setubalense; 
. Departamento de Centro Histórico – C.M.S.. 

FIGURA 24 
. Alçado  referente ao edifício  Grande Salão Recreio do Povo; 

. Departamento de Centro Histórico – C.M.S. 
FIGURA 25 
. Alçado referente ao edifício do Mercado do Livramento; 

. Departamento de Centro Histórico – C.M.S.. 
CONJUNTO URBANISTICO 
AVENIDA LUISA TODI 
FIGURA 26 

. Alçados Área Norte, Avenida Luísa Todi; 

. Departamento de Arquitectura  e Urbanismo da Câmara Municipal de Setúbal; 

. 2010. 

FIGURA 27 
. Alçados área sul, Avenida Luísa Todi; 
. Departamento de Arquitectura e Urbanismo da Câmara Municipal de Setúbal. 

. 2010 

REGISTOS FOTOGRAFICOS – AVENIDA LUISA TODI E CIDADE 
ARQUIVO FOTOGRAFICO AMÉRICO RIBEIRO 

 

FIGURAS 28 A 99 
REGISTOS FOTOGRAFICOS – AVENIDA LUISA TODI E CIDADE 
ARQUIVO FOTOGRAFICO AMÉRICO RIBEIRO 



 

 

(ver legendas  editadas pelo fotografo Américo Ribeiro na figura 100.1) 
C.M.S. - Casa de Bocage 

Figura 100 
ARQUIVO FOTOGRAFICO AMÉRICO RIBEIRO 
Legendas – Levantamento Fotográfico da Avenida Luísa Todi 

OUTROS REGISTOS GRÁFICOS 

FIGURA 101 
. Gravura do retrato de Luísa de Aguiar Todi , Século XVIII; 
. Retirado da Internet. 

FIGURA 102 
.Vista de Setúbal, por Teotónio Xavier de Banha, Século XIX; 
. Museu de Setúbal / Convento de Jesus. 
FIGURA 103 
Postal Ilustrado, in Setúbal a la minute através do Bilhete Postal Ilustrado, Página 42; 
Avenida Luísa Todi : Coreto, 1917. 
FIGURA 104 
.Postal Ilustrado, Setúbal a la minute através do Bilhete Postal Ilustrado, Página 61; 
.Avenida Luísa Todi –nascente. 
FIGURA 105 
.Avenida Luísa Todi, Principio do Século XX; 
.Grande Hotel Esperança, in Setúbal d´outros tempos, Página 25. 
FIGURA 106 
.Aspectos da vida cultural na Avenida – Cortejo de carnaval junto ao Hotel Esperança,1950 – 1970; 
. Retirado da internet. 
FIGURA 106.1 
Aspectos da vida cultural – Edificio da estancia de banhos ( projectado pelo Arquitecto Ventura) 
Bilhete postal (1911) da Colecção de Joseph Rodrigues 
OUTROS REGISTOS GRÁFICOS 

FIGURA 107 

.Capa de Projecto para Edifício na Avenida Luísa Todi – 1917; 

. Arquivo Distrital de Setúbal. 
FIGURA 108 

.Requerimento para a construção de um edifício na Avenida Lusa Todi -1915; 

. Arquivo Distrital de Setúbal. 
FIGURA109 
. Requerimento para obra de um edifício na Avenida Luísa Todi – 1940; 
. Arquivo Distrital de Setúbal. 
DOCUMENTAÇÃO DIVERSA E OUTROS REGISTOS 

FIGURA110 
. Ficha de Inventariação do Edificado; 
.Ficha realizada por Joseph Rodrigues. 

 

FIGURA111 

Ficha de Inquérito à população residente sobre o conjunto urbanístico da Avenida Luísa Todi; 
Inquérito realizado por Joseph Rodrigues. 

 

FIGURA112 
Levantamento fotográfico actual da Avenida Luísa Todi 
Realizado por Joseph Rodrigues .2011 
FRENTE NORTE 
FIGURA113 
Levantamento fotográfico actual da Avenida Luísa Todi; 
Realizado por Joseph Rodrigues . 2011. 
FRENTE SUL 

FIGURA114 
.Levantamento fotográfico actual da Avenida Luísa Todi; 
.Realizado por Joseph Rodrigues . 2011. 
ÁREA NASCENTE E ÁREA POENTE 

FIGURA115 



 

 

PLANTAS DA “CASA DA BAIA – CENTRO DE PROMOÇÃO TURISTICA”  
Plantas do piso 0 e piso 1 
Gentilmente cedidas pelo Arquitecto Paulo Louro, autor do projecto “Casa da Baia – Centro de Promoção Turística”. 2010 
Local de realização da exposição base do Projecto de Intervenção Museológica – “Avenida LuÍsa Todi, do rio à cidade” 
FIGURA 115.1 

Registos fotográficos da Casa da Baia – Centro de Promoção Turística de Setúbal 
FIGURA116 
MAPA DE LOCALIZAÇÃO DE IMOVEIS CLASSIFICADOS E ZONAS ESPECIAIS DE PROTECÇÃO 
Avenida Luísa Todi e áreas adjacentes  
Departamento de Centro Histórico – C.M.S. 
FIGURA117 

. Cartazes de eventos lúdico-culturais realizados no espaço da Avenida Luísa Todi; 

. Arquivo Distrital de Setúbal, 1965- 1975. 
FIGURA118 
. Recortes de jornais e publicações sobre eventos e curiosidades na Avenida Luísa Todi ; 
. Jornal  O Elmano, 1900 – 1910; 
. Biblioteca Municipal de Setúbal. 
FIGURA118.1 
.Registo de facturas relativas ao comércio local, na Avenida Lusa Todi. 1914 – 1919`; 
.Colecção particular de Madureira Lopes; 
. In Porto de Setúbal – Um actor de desenvolvimento, história de um passado com futuro, Maria da Conceição Quintas. Setúbal, 
A.P.S.S., 2003 
FIGURA119 
.Registo/ acta sobre a realização da Feira de Santiago na Avenida Luísa Todi . 1873; 
.Arquivo Distrital de Setúbal 
FIGURA120 
.Fotografia aérea da Avenida Luísa Todi; 
.Intervenção anterior ao Programa Polis – 2009; 
. Departamento de Centro Histórico da C.M.S.. 
FIGURA121 
Localização de Largos e Praças na actual Avenida Luísa Todi 
Planta actual da Avenida Luísa Todi 
FIGURA122 
.Registos fotográficos de largos, praças  e avenidas confinantes à Avenida Luísa Todi; 
.Perspectiva contemporânea; 
. Registos realizados por Joseph Rodrigues. 
FIGURA123 

. “Ideograma de Setúbal”: Cidade Mercantil”, in Setúbal na história, Página 57; 

.Planta e vila de Setúbal, levantamento por Maximiano J. da Serra (1804). 

FIGURA124 
.“Ideograma de Setúbal Medieval”, in Setúbal na história, Página 51; 

. Planta da praça e vila de Setúbal, levantamento por Maximiano Serra (1804) 

FIGURA125 
“ Carta nº 4 - Aglomeração urbana”, in Setúbal na história, Página 78; 
.Planta da expansão da cidade de Setúbal, desde a sua formação enquanto aglomerado urbano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dissertação de Mestrado  
“Avenida Luísa Todi, do rio à cidade” - Um exercício curatorial 

ANEXOS 
 

CARTOGRAFIA  
VILA E CIDADE DE SETÚBAL 

FIGURA 1 
Terzi, Filipe,  “Declaração da Vila e Porto de Setúbal”, 1582 -1610 , Códice Casa Cadaval.  
Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

 
FIGURA 2 
Planta da Vila de Setúbal 
Século XV . Biblioteca Nacional de Portugal 

 
 

 

 

 

FIGURA 3 



 

 

Sem autor, “Perspectiva da Fortaleza e do Golfo de Setúbal”, E. 1761 V  
.Biblioteca Nacional de Portugal 

 
 

FIGURA 4 
Planta da Vila de Setúbal, Século XVIII 
Biblioteca Nacional de Portugal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FIGURA  5 
Baldi, Pier Maria . “Perspectiva da Villa de Setúbal . Viagem de Cosme de Médici a Espanha e Portugal, 1669”  
Colecção de gravuras portuguesas organizado por iniciativa de João Pereira 
Biblioteca Nacional de Portugal 

 

FIGURA 6 
Planta da Praça de Setúbal 
1699 . Biblioteca Nacional de Portugal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 7 
.Planta da Vila de Setúbal – 1834; 

.Direcção dos Serviços de Engenharia / Gabinete de Estudos Arqueológicos de Engenharia Militar. 

 
FIGURA 8 

.Planta da Vila Setúbal .1805;  

.Direcção dos Serviços de Engenharia / Gabinete de Estudos Arqueológicos de Engenharia Militar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 9 
.Planta da Avenida Luísa Todi -2009; 
. Departamento de Arquitectura e Urbanismo da Câmara Municipal de Setúbal.  

 
 

FIGURA 10 
.Planta da Cidade de Setúbal -2010; 
. . Departamento de Arquitectura e Urbanismo da Câmara Municipal de Setúbal. 

 
 

 

 

 



 

 

 

CARTOGRAFIA 
AVENIDA LUISA TODI 

 

FIGURA 11 
. Planta da Avenida Luísa Todi e Porto de Setúbal; 
. Autoria desconhecida; 
. Arquivo Municipal de Setúbal, 1930 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 12 
. Planta da Avenida Luísa Todi e Largo José Afonso; 
. Autoria desconhecida; 

. Arquivo Municipal de Setúbal, 1924. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 13 
. Planta da Avenida Luisa Todi e Largo José Afonso; 
. Autoria desconhecida; 
. Arquivo Municipal de Setúbal, 1924. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 14 
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Figura 100.1 
ARQUIVO FOTOGRAFICO AMÉRICO RIBEIRO 
Legendas – Levantamento Fotográfico da Avenida Luísa Todi 
 

  

Câmara Municipal de Setúbal | Divisão de Museus 

Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro . Legendas – Avenida Luísa Todi  

Número Autor /Colecção Cliché Assunto Data 

AR 006 Américo Ribeiro 

 

11944 Avenida Luísa Todi 

(coreto e teatro Luísa 

Todi) 

1958 

AR 008 Américo Ribeiro 

 

12543 Avenida Luísa Todi (lado 

poente) 

03/1961 

AR 010 Américo Ribeiro 

 

10928 Avenida Luísa Todi (vista 

geral) 

24/03/1956 

AR 015 Américo Ribeiro 

 

16560 Praça Marquez de Pombal -------------- 

AR 023 

 

Américo Ribeiro 

 

15724 Rapaz a beber água numa 

boca-de-incêndio da 

Avenida Luísa Todi 

 

AR 024 

 

Américo Ribeiro 

 

326 Avenida Luísa Todi 

(poente) 

1876 

AR 025 

 

Américo Ribeiro 

 

6859 Vista geral de Setúbal  12/04/1951 

AR 027 

 

Américo Ribeiro 

 

6871 Avenida Luísa Todi 12/04/1951 

AR 029 

 

Américo Ribeiro 

 

12634 Fonte luminosa na 

Avenida Luísa Todi 

07/1961 

AR 030 

 

Américo Ribeiro 

 

12444 Vista do porto com barcos  

AR 033 Américo Ribeiro 1210 Jardim do Correio Geral 1930 



 

 

  ou dos Bombeiros (Praça 

Teófilo Braga) 

AR 034 

 

Américo Ribeiro 

 

6870 Avenida Luísa Todi 12/04/1951 

AR 035 

 

Américo Ribeiro 

 

------ Avenida Luísa Todi -------------- 

AR 036 

 

Américo Ribeiro 

 

10160 Praça da Republica 

(antigo aterro), antes das 

obras do porto de Setúbal  

1928 

AR 043 

 

Américo Ribeiro 

 

11833A Feira de Santiago (entrada 

da feira) 

07/1958 

AR 044 

 

Américo Ribeiro 

 

------ Feira de Santiago na Praça 

da República 

05/08/1942 

AR 050 Américo Ribeiro 

 

14561 Vista Geral de Setúbal, 

antes das obras do porto 

1929 

AR 070 Américo Ribeiro 

 

11947 Teatro Luísa Todi (pano e 

vista Geral) 

07/ 1958 

AR 073 Américo Ribeiro 

 

2154 Avenida Luísa Todi (parte 

antiga de fábrica de 

conservas onde está hoje o 

Pão de Açúcar ou Pingo 

Doce 

1944 

AR 075 Américo Ribeiro 

 

1936 Rua Guilherme G. 

Fernandes (já calcetada) 

28/02/1944 

AR 076 Américo Ribeiro 

 

4400 Avenida Luísa Todi – 

obras para faixa central 

(poente) 

20/03/1948 

AR 079 Américo Ribeiro 

 

15635 Avenida Luísa Todi, vista 

para o lado nascente (foi 

tirada de cima do pórtico 

da exposição) 

1929 

AR 083 Américo Ribeiro 

 

------ Avenida Luísa Todi 1930 

AR 084 Américo Ribeiro 

 

------ Avenida Luísa Todi (onde 

se fez exposição 

07/1930 

AR 087 Américo Ribeiro 

 

1205 Avenida Luísa Todi, vista 

a partir do pórtico da 

Exposição Regional 

(nascente)  

1930 

AR 094 Américo Ribeiro 

 

1789 Parque das Escolas (onde 

se faz a feira) 

28/09/1943 

AR 095 Américo Ribeiro 

 

841 Pensão Esperança  07/10/1939 

AR 097 Américo Ribeiro 

 

88 Cinema Salão Recreio do 

Povo 

25/12/1937 

AR 099 Américo Ribeiro 

 

------ Avenida Luísa Todi  -------------- 

AR 100 Américo Ribeiro 

 

------ Avenida Luísa Todi  -------------- 

AR 104 Américo Ribeiro 

 

15641 Praia do Seixal ou Tróino 

(antes das obras no porto, 

onde hoje é a Doca dos 

Pescadores – frente à 

fábrica Regina) 

1929 

AR 105 Américo Ribeiro 

 

358 Doca de Recreio Junta 

Autónoma – vista geral do 

aterro – Praça da 

Republica 

1938 

AR 109 Américo Ribeiro 

 

15633 Doca Delpheu, começo 

das obras no porto (tapar o 

ribeiro) 

1929 

AR 110 Américo Ribeiro 

 

15640 Avenida Luísa Todi (lado 

poente) – do Largo dos 

Bombeiros ao pelourinho 

1930 

AR 113 Américo Ribeiro 

 

8853 Cinema Salão Recreio do 

Povo – Avenida Luísa 

05/09/1953 



 

 

Todi 

AR 119 Américo Ribeiro 

 

16111 Avenida Luísa Todi (final, 

junto de edifício, hoje 

escola) – reprodução de 

imagem de  

Registado em 

1982 

AR 120 Desconhecido/Américo 

Ribeiro 

 

14797 Fontainhas com Avenida 

Luísa Todi (antes das 

obras no porto, ainda sem 

doca do comércio) 

1889 

Registado em 

1973 

AR 121 Américo Ribeiro 

 

9473 Antigo cais Nossa 

Senhora e posto da guarda 

fiscal) 

12/1953 

AR 123 Américo Ribeiro 

 

------ Obras no cinema Luísa 

Todi (visto do lado do 

mar) 

 

AR 126 Américo Ribeiro 

 

5167 Ciclone que assolou país. 

O mar galgou as muralhas 

e inundou avenida Luísa 

Todi e Lago 

02/1941 

AR 127 Américo Ribeiro 

 

------ Parque das Escolas 28/09/1943 

AR 128 

 

Américo Ribeiro _____ Obras do Porto de Setúbal 

– lançamento da 1ª pedra 

28/06/1930 

AR 131 Américo Ribeiro 10801 Junta Autónoma do Porto 

e Barra de Setúbal –  

diversos aspectos dos 

edifícios que se encontram 

à beira mar 

25/01/1956 

AR 133 

 

Américo Ribeiro 10802 Junta Autónoma do Porto 

e Barra de Setúbal –  

aspecto jardim com nicho  

01/1956 

AR 136 

 

Américo Ribeiro 1224 Obras do porto – Junta 

Autónoma depois do 

ciclone  

01/03/1941 

AR 142 Américo Ribeiro 15170 Junta autónoma do porto – 

instalações delpeut – 

aterros para tapar doca 

delpeut 

1927 

AR 143 Américo Ribeiro 6936 Junta autónoma do Porto 

– novos armazéns (lado 

terra)  

22/05/1951 

AR 145 Américo Ribeiro 15917 Parque das Escolas, antigo 

passeio do lago 

1981 

AR 148 Américo Ribeiro 11946 (9) Teatro Luísa Todi, 

aspecto interior do teatro 

1958 

AR 180 Américo Ribeiro _____ Avenida Luísa Todi – 

Exposição Regional de 

Setúbal (Inauguração da 

luz eléctrica) 

1930 

 

AR 181 Américo Ribeiro 16422 Café tripa (fachada) – 

avenida Luísa Todi e 

Largo dos Bombeiros 

07/1959 

 

AR 182 Américo Ribeiro _____ Avenida Luísa Todi  _____ 

 

AR 191 Américo Ribeiro AR/03/17/016 Passeio do Lago (Parque 

das Escolas) 

08/08/1930 

 

AR 192 Américo Ribeiro AR/03/17/035 Feira de Santiago na Praça da 

Republica 
1930 

 

AR 193 Américo Ribeiro AR/03/17/036 Feira de Santiago na Praça da 
Republica 

1930 

 

AR 207 Américo Ribeiro 1788 Avenida Luísa Todi (lado 

poente) 

28/09/1943 

AR 208 Américo Ribeiro 651 Monumento Luísa Todi 

(Avenida Luísa Todi) 

25/04/1939 

AR 211 Américo Ribeiro 102 Obras de transferência do 

monumento Luísa Todi 

03/02/1938 



 

 

(do lago para a avenida) 

AR 212 Américo Ribeiro ---------------- Mercado Municipal (ainda 

com cobertura de vidro) 

1929 

AR 213 Américo Ribeiro 14997 Mercado Municipal (ainda 

com cobertura de vidro) 

1930 

AR 214 Américo Ribeiro 962 Castelo de S. Filipe (visto 

da quinta da saboaria. 

Com redes de pesca a 

secar) 

17/02/1940 

AR 218 Américo Ribeiro 8477 Antigo passeio do lago 

(hoje Parque das Escolas) 

(reprodução) 

1920 

AR 225 Américo Ribeiro 

 

16364 Avenida Luísa Todi 

(ainda com bancos) - 

Reprodução 

1918 

AR 226 Américo Ribeiro 

 

12715 Avenida Luísa Todi (1º 

Plano Fonte Luminosa – 

feita a partir da torre de J. 

Julião) 

02/1962 

AR 227 Américo Ribeiro 

 

16265 Avenida Luísa Todi (com 

coreto e urinol) - 

reprodução 

1916 

AR 230 

 
Américo Ribeiro 

 

14055 Largo de S. Pedro com 

pelourinho (sítio onde vão 

abrir nova rua) 

07/03/1969 

AR 241 

 
Américo Ribeiro 

 

344 Avenida Luísa Todi 

(poente) 

1885 ou 1896 

AR 244 

 
Américo Ribeiro 

 

328 Avenida Luísa Todi 1886 

AR 249 

 
Américo Ribeiro 

 

1389 Casino Setubalense 

(fachada) 

30/01/1942 

AR 254 

 
Américo Ribeiro 

 

6512 Jardim da Junta 

Autónoma (jardim da 

beira mar) 

10/1950 

AR 255 

 
Américo Ribeiro 

 

1205 Avenida Luísa Todi 

(nascente) (exposição 

regional) 

1930 

AR 260 

 

Américo Ribeiro 

 

10095 Estaleiro Sr. Américo 

Esteves (barco em 

construção) 

1954 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 OUTROS REGISTOS GRÁFICOS 
 

FIGURA 101 
. Gravura do retrato de Luísa de Aguiar Todi , Século XVIII; 
. Retirado da Internet (Em Google – “Imagens de Luísa Todi”, dia 23/5/11, às 15.00 h) 

 

 
 
 

 
 

FIGURA 102 
.Vista de Setúbal, por Teotónio Xavier de Banha, Século XIX; 
. Museu de Setúbal / Convento de Jesus. 

 
 

 

 

 



 

 

FIGURA 103 
Postal Ilustrado, in Setúbal a la minute através do Bilhete Postal Ilustrado, Página 42; 
Avenida Luísa Todi : Coreto, 1917. 

 
 

 

FIGURA 104 
.Postal Ilustrado, Setúbal a la minute através do Bilhete Postal Ilustrado, Página 61; 
.Avenida Luísa Todi –nascente. 

 

 
 
 

 



 

 

FIGURA 105 
.Avenida Luísa Todi, Principio do Século XX; 
.Grande Hotel Esperança, in Setúbal d´outros tempos, Página 25. 

 
 

FIGURA 106 
.Aspectos da vida cultural na Avenida – Cortejo de carnaval junto ao Hotel Esperança,1950 – 1970; 

. Retirado da internet. (Em Google – “Avenida Luísa Todi”, dia 10/06/11, às 18.30h) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

FIGURA 106.1 
Aspectos da vida cultural – Edificio da estancia de banhos ( projectado pelo Arquitecto Ventura) 
Bilhete postal (1911) da Colecção de Joseph Rodrigues 

 
 

 

 

 

 



 

 

OUTROS REGISTOS GRÁFICOS  

FIGURA 107 

.Capa de Projecto para Edifício na Avenida Luísa Todi – 1917; 

. Arquivo Distrital de Setúbal. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 108 

.Requerimento para a construção de um edifício na Avenida Lusa Todi -1915; 

. Arquivo Distrital de Setúbal. 

 
 

 

 

 

 



 

 

FIGURA109 
. Requerimento para obra de um edifício na Avenida Luísa Todi – 1940; 
. Arquivo Distrital de Setúbal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

DOCUMENTAÇÃO DIVERSA 
 

FIGURA110 
. Ficha de Inventariação do Edificado; 
.Ficha realizada por Joseph Rodrigues. 
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FIGURA111 

Ficha de Inquérito à população residente sobre o conjunto urbanístico da Avenida Luísa Todi; 
Inquérito realizado por Joseph Rodrigues. 
 

 
FACULDADE DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 
Mestrado em Museologia e Museografia 
Ano Lectivo 2010/2011 

Dissertação de Mestrado – “Avenida Luísa Todi, do rio à cidade” 
Mestrando – Joseph Rodrigues 

Inquérito à população residente na cidade de Setúbal sobre o Conjunto Urbanístico da Avenida Luísa Todi 

Registe com um X as opções seleccionadas 

 
A .Idade   
 
.Menores de 18 anos  
. De 18  a 30 anos 
. De 31 a 45 anos 

. De 46 a 60 anos 

. Mais de 60 anos 

 
B. Conhece a história do conjunto urbanístico da Avenida Luísa Todi? 
 
. Sim          . Não        
 

 
C. Considera que o nível de informação que tem sobre os bens patrimoniais da Avenida Luísa Todi é: 
 
, Muito elevado             . Elevado             . Baixo             . Muito Baixo              . Não sabe 
 

 
D. Enumere três edifícios que considere mais representativos na Avenida Luísa Todi: 
 

1.                                                2.                                             3.                                
 

 
E. Na sua opinião diga qual o modo como gostaria de ser informado sobre a historia da Avenida Luisa Todi: 
 
, Passeios e percursos  
. Exposições 
. Publicações 
. Excursões temáticas organizadas 
. Pontos de informação 
. Outros _________________________________________________________________________ 
 

 
F.  Existe algum aspecto que gostaria de dar a conhecer sobre a Avenida Luísa Todi? 
 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

 
 
 

Obrigado pela sua participação! 

 
 

 



 

 

FIGURA112 
Levantamento fotográfico actual da Avenida Luísa Todi 
Realizado por Joseph Rodrigues .2011 
FRENTE NORTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÁREA NORTE 
Avenida Luísa Todi – Levantamento fotográfico 

112.1. Fachadas  
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112.2.Elementos da arquitectura 

Janelas e portas 
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112.4. Outros elementos  
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FIGURA113 
Levantamento fotográfico actual da Avenida Luísa Todi; 
Realizado por Joseph Rodrigues . 2011. 

FRENTE SUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÁREA SUL 
Avenida Luísa Todi 

113.1.Fachadas 
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113.2. Elementos da arquitectura 

Janelas e portas 
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113.3.Pormenores decorativos 
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113.4. Outros elementos  
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FIGURA114 
.Levantamento fotográfico actual da Avenida Luísa Todi; 
.Realizado por Joseph Rodrigues . 2011. 
 

ÁREA NASCENTE E ÁREA POENTE 
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FIGURA115 
PLANTAS DA “CASA DA BAIA – CENTRO DE PROMOÇÃO TURISTICA”  
Plantas do piso 0 e piso 1 
Gentilmente cedidas pelo Arquitecto Paulo Louro, autor do projecto “Casa da Baia – Centro de Promoção Turística”. 2010 
Local de realização da exposição base do Projecto de Intervenção Museológica – “Avenida Luisa Todi, do rio à cidade” 

 

 
Planta Piso 0 

 

 

 

 
 

Planta Piso 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 115.1 

Registos fotográficos da Casa da Baia – Centro de Promoção Turística de Setúbal  
 

Entrada Pátio interior 

 

 
 

 

 

Galeria de Exposições Pátio Exterior 
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FIGURA116 
MAPA DE LOCALIZAÇÃO DE IMOVEIS CLASSIFICADOS E ZONAS ESPECIAIS DE PROTECÇÃO 
Avenida Luísa Todi e áreas adjacentes  
Departamento de Centro Histórico – C.M.S. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA117 

. Cartazes de eventos lúdico-culturais realizados no espaço da Avenida Luísa Todi; 

. Arquivo Distrital de Setúbal, 1965- 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

FIGURA118 
. Recortes de jornais e publicações sobre eventos e curiosidades na Avenida Luísa Todi ; 
. Jornal  O Elmano, 1900 – 1910; 
. Biblioteca Municipal de Setúbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

FIGURA118.1 
.Registo de facturas relativas ao comércio local, na Avenida Lusa Todi. 1914 – 1919`; 
.Colecção particular de Madureira Lopes; 
. In Porto de Setúbal – Um actor de desenvolvimento, história de um passado com futuro, Maria da Conceição Quintas. Setúbal, 
A.P.S.S., 2003 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA119 
.Registo/ acta sobre a realização da Feira de Santiago na Avenida Luísa Todi . 1873; 
.Arquivo Distrital de Setúbal  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA120 
.Fotografia aérea da Avenida Luísa Todi; 
.Intervenção anterior ao Programa Polis – 2009; 
. Departamento de Centro Histórico da C.M.S..  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA121 
Localização de Largos e Praças na actual Avenida Luísa Todi 
Planta actual da Avenida Luísa Todi 

  

 
LEGENDA 

 

A Largo de Bocage 

B Largo João Vaz 

C Largo Teófilo Braga 

D Praça Marquês de Pombal 

E Largo José Afonso 

F Praça da República 
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FIGURA122 
.Registos fotográficos de largos, praças  e avenidas confinantes à Avenida Luísa Todi; 
.Perspectiva contemporânea; 
. Registos realizados por Joseph Rodrigues. 
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Avenida 22 de Dezembro Avenida General Daniel de Sousa 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FIGURA123 

. “Ideograma de Setúbal”: Cidade Mercantil”, in Setúbal na história, Página 57; 

.Planta e vila de Setúbal, levantamento por Maximiano J. da Serra (1804). 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

FIGURA124 
.“Ideograma de Setúbal Medieval”, in Setúbal na história, Página 51; 

. Planta da praça e vila de Setúbal, levantamento por Maximiano Serra (1804) 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FIGURA125 
“ Carta nº 4 - Aglomeração urbana”, in Setúbal na história, Página 78; 
.Planta da expansão da cidade de Setúbal, desde a sua formação enquanto aglomerado urbano. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FIGURA126 
Localização de Largos e Praças na actual Avenida Luísa Todi 
Planta actual da Avenida Luísa Todi 
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A Largo de Bocage 

B Largo João Vaz 

C Largo Teófilo Braga 

D Praça Marquês de Pombal 

E Largo José Afonso 

F Praça da República 
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