
Distrito de Setúbal 
 
 
Escreveu António Feliciano de Castilho 
(...) Cetóbriga pelos romanos era chamada 
Com a Arrábida religiosa a um lado 
Vestida dos seus rosmaninhos e alecrins 
Do outro lado Tróia, a romana antiga 
O oceano, a meditação imensa 
       Torrão de laranjeiras (...) 
 
Duas figuras ilustres em Setúbal nasceram, 
A cidade honrou estes filhos muito amados. 
Luísa Todi, a cantora, cujo teatro construiram, 
E uma avenida com o seu nome abriram 
Paralela ao lindo rio Sado de tons azulados 
 
Bocage, o grande poeta que morria de amores 
Lhe edificaram uma estátua cem anos antes 
No antigo Paço do Trigo, hoje Praça do Bocage 
E assim o filho pródigo entre vates e amadores 
Tal como está escrito no pedestal entre os maiores 
     Na face virada a sul podemos ler: 
 “DE ELMANO EIS SOBRE O MÁRMORE SAGRADO/ 
A LYRA EM QUE CHORAVA OU RIA DE AMORES/ 
SER D’ELLES,SER DAS MUSAS FOI SEU FADO/ 
HONRAI-LHE A LYRA VATES E AMADORES 
 
O distrito teve desenvolvimento muito acentuado 
Com comércio e indústrias tendo por base o pescado 
Dominante na zona, barcos de pesca artesanal 
Conserveiras de várias qualidades de peixe, sem igual 
Também os célebres laranjais desta região 
Fazem dela um paraíso que enche o coração 
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Distrito de Setúbal é um distrito português, dividido entre as províncias tradicionais da Estre-
madura e do Baixo Alentejo. Limita a norte com o Distrito de Lisboa e com o Distrito de Santa-
rém, a leste com o Distrito de Évora e com o Distrito de Beja, a sul com o Distrito de Beja e a 
oeste com o Oceano Atlântico. Tem uma área de 5 064 km² (8.º maior distrito português) e uma 
população residente de 866 794 habitantes (2009). A sede do distrito é a cidade com o mesmo 
nome. Actualmente, é o distrito com maior propensão ao desenvolvimento nas áreas da saúde, 
trabalho, economia, turismo, demografia e educação, devido à proximidade ao mar, à eficiente 
rede de escolas existentes e à fácil captação de investimentos no distrito. 
Concelhos do Distrito de Setúbal: - Alcácer do Sal; Alcochete; Almada; Barreiro; Grândola; 
Moita; Montijo; Palmela; Santiago do Cacém; Seixal; Sesimbra; Setúbal; Sines. 
Relevo e Hidrografia: - O relevo do distrito de Setúbal é maioritariamente constituído por pla-
nícies. As principais serras do distrito de Setúbal são a Serra da Arrábida e a Serra de Grândola. 
Na Costa da Caparica (no concelho de Almada) há uma arriba (Arriba Fóssil). O distrito de Setú-
bal é atravessado pelo Rio Sado e os seus afluentes. 

Cultura: - Manuel Maria de Barbosa du Bocage (Setúbal, 15 de Setembro de 1765 – Lisboa, 21 de Dezembro de 
1805) foi um poeta português e, possivelmente, o maior representante do arcadismo lusitano. Embora ícone deste 
movimento literário, é uma figura inserida num período de transição do estilo clássico para o estilo romântico que 
terá forte presença na literatura portuguesa do século XIX. 
Setúbal hoje conta com mais de duas centenas de poetas. 

Setúbal 

 
Setúbal, cidade nascida do rio e do mar 
Protegida pela serra de beleza impar,  
Com seu Mosteiro e Forte, lendários 
Na defesa dos assaltos de corsários.  
Seu nome perde-se no rasto dos tempos 
Envolto em lendas, mistério e fé: 
Talvez tenha origem na Arca de Noé. 
O rio Sado enamorado se espraia ao chegar, 
E num largo estuário se transforma, 
Para a linda cidade se poder mirar. 
Os golfinhos mais conhecidos por “roazes” 
Nadam por este rio, livres e audazes. 
De fronte, Tróia, península de beleza natural,  
Funde-se no mesmo azul do céu e do mar. 
Romanos e outros povos ali se instalaram,  
Criaram salgas de pescado para alimentação,   
As ruínas escavadas atestam remota ocupação.  
O Mar calmo, a península e a serra, 
Juntos, formaram as belas praias  
De areias brancas e tranquilas águas, 
Aninhadas nas falésias e encostas escarpadas. 
Setúbal, cidade berço de poetas e cantores, 
Também eles sofreram agruras e desamores. 
Bocage o grande poeta e ícone do Arcadismo  
Ficou conhecido como o Elmano Sadino. 
Luísa Todi para a realeza da Europa, actuou  
Com o lírico canto, fama e aplausos granjeou. 
E o maior treinador do mundo: José Mourinho, 
Que deixa marcas indeléveis pelo seu caminho. 
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