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Obras do porto de Setúbal: lançamento da primeira 
pedra    
(1930)

O Estuário do Sado possui excecionais características naturais: tem fraca 
intensidade das correntes (das marés e fl uviais); é abrigado dos ventos do 
quadrante norte pela serra da Arrábida; é protegido dos temporais do sul e 
sueste pela península de Troia. Estas características, associadas a uma boa 
localização geográfi ca – a proximidade do Alentejo, o que facilita o escoamento 
dos minérios e da cortiça −, permitiram que na sua margem direita se fosse 
desenvolvendo um aglomerado urbano com o seu porto.

O crescimento da atividade portuária, que colocou o porto em terceiro lugar 
a seguir a Lisboa e Leixões, deveu-se às atividades antigas, mas também a outras 
mais recentes. Entre as antigas, podemos enumerar as seguintes: exportação 
de sal; pesca (em crescimento); indústria de conservas de peixe e de cortiça. 
Entre as mais recentes, podemos referir as seguintes: produção de adubos 
na SAPEC; produção de cimentos na SECIL; pirites alentejanas (de Aljustrel e 
Lousal); fábrica de carbureto de cálcio das Minas da Borralha; importações de 
folha de Flandres, estanho, chumbo, carvão e azeite.

Como o valor das exportações superava o das importações, as autoridades 
locais encararam a necessidade de investir na melhoria das condições de modo 
a satisfazer a procura dos exportadores e importadores locais e regionais. Assim, 
no início do século XX, são efetuados estudos e respetivos projetos de ampliação 
e inovação das instalações portuárias, que sofrem alguns avanços e recuos.

Em 1925, com as presidências da Comissão Executiva da Junta Autónoma 
do Porto e da Comissão Administrativa da Câmara Municipal a recair na mes-
ma pessoa, o Dr. Carlos Botelho Moniz, verifi cou-se, fi nalmente, um impulso 
que conduziu à elaboração de um projeto da autoria de Afonso de Mello Cid 
Perestrelo, engenheiro Diretor das Obras do Porto de Setúbal, cuja aprovação 
ocorreu em 1927.
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Tratando-se de um empreendimento de grande vulto, foi decidido que as 
obras se iniciassem em 1930, integrando-se a cerimónia de início das mesmas 
no programa da Exposição Regional, tal como aconteceu com a inauguração do 
fornecimento de energia elétrica à cidade, como se pode verifi car pelo registo 
seguinte: «Aproveitando-se a visita a Setúbal de Sua Ex.ª o sr. Presidente da 
República e de alguns membros do Govêrno da Ditadura (Interior, Marinha, 
Comércio e Agricultura), por ocasião da Exposição Regional do Distrito e da 
inauguração da luz elétrica da cidade (fornecida pela central situada em Vila 
Maria, propriedade das Minas da Boralha), foi resolvido fazer-se também nes-
sa ocasião o lançamento da primeira pedra para as obras do porto, o qual se 
realizou com a maior solenidade no dia 28 de julho de 1930». Pouco depois da 
cerimónia inaugural, davam os empreiteiros começo aos trabalhos preliminares, 
segundo o relato do acontecimento em O Porto de Setúbal, 1934, do eng.º A. 
de M. Cid Perestrello.

As obras, a cargo da fi rma dinamarquesa de Copenhaga, Hojjard & Schultz, 
prolongaram-se por cerca de quatro anos e consistiram, fundamentalmente, 
em sete melhoramentos:

1.º - regularização das margens em cerca de quatro quilómetros (desde a 
Toca do Pai Lopes, atual Parque Urbano de Albarquel, até Vila Maria), com con-
quista de terrenos ao rio através de uma terraplenagem de cerca de um milhão 
e meio de metros cúbicos (recorrendo a areias provenientes das dragagens e 
a pedra vinda da pedreira da Figueirinha), de que resultou um crescimento da 
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cidade devido ao acréscimo de uma nova área com aproximadamente 600 
000 m2;

2.º - aproveitamento das reentrâncias naturais para construção de três 
docas (Doca Comercial, com 44 000 m2; Doca de Pesca, com 30 000m2; Doca 
de Recreio, com 5000 m2);

3.º - dragagens no Baixo do Campanário e aprofundamento do Canal da 
Barra;

4.º - construção de seis estacadas (três destinadas à atracação de navios 
de maior porte, uma destinada a vapores de pesca e duas no interior da Doca 
do Comércio);

5.º - canalização de esgotos e cobertura do troço fi nal do Ribeiro do Li-
vramento;

6.º - construção de um plano inclinado no topo poente da Doca de Pesca;
7.º - construção de 2100 metros de muros-cais e 26 000 m2 de taludes 

empedrados.
As obras ocuparam uma média diária de 600 trabalhadores que, por dispo-

sição contratual, correspondiam ao mínimo de 75% de mão de obra nacional. 
O contrato da empreitada das obras fi xava um custo de 27 milhões de escu-
dos, mas o montante fi nal foi de 32 milhões, cujo valor foi suportado por um 
empréstimo que foi sendo amortizado ao longo das quatro décadas seguintes.

[AAC/ACB]

Vista geral do Porto de Setúbal
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