
 

 

 

5ª ETAPA 

SAÍDA DE SETÚBAL 

É pela praia da Figueirinha que vamos começar 

1. Queremos que nos digas qual é a cerveja que mais se bebe por lá. 

2. Na avenida José Mourinho, existe uma escultura que é uma homenagem ao 

Navegador. Quem foi o seu autor? 

3. Qual é o nome do bar, que aparece na foto 8? 

4. Qual é o horário em que é permitido ir mudar a água as azeitonas quando estás 

no parque albarquel? 

5. Qual é o restaurante que “alimenta” o senhor com o polo cor de laranja que 

aparece na fotografia 2? 

 

A CM Setúbal aprovou um regulamento Municipal do Parque Urbano de 

Albarquel.  

6. Qual é o tema do Artigo 4 desse regulamento? 

 

7. A “Golfinho Parade” é uma homenagem a quem? 

 

A próxima questão demorou uma tarde inteira a fazer. Mas conseguimos uma 

daquelas perguntas a que se costuma apelidar de pergunta para um milhão de dólares. 

Vai certamente, fazer pensar Vexas. 

O que não é nada mau, atendendo a que toda a prova, até aqui, tem sido um autentico 

passeio. 

Então vamos lá… 

Impossível, falar de Setúbal sem falar de Manuel Maria Barbosa du Bocage. Foi 

um dos mais importantes poetas do Arcadismo português. Foi considerado um 

dos mais importantes poetas e sonetistas portugueses do século XVIII. Junto 

aos poetas Camões e Antero de Quental, Bocage forma o trio dos maiores 

sonetistas líricos da literatura portuguesa. 

Nasceu em Setúbal, em 1756, filho de um advogado e de uma senhora 

francesa.  

 

 

 



 

 

 

Foi a poesia satírica que fez de Bocage um poeta popular e foi essa mesma poesia que 

lhe valeu a prisão e a censura, pois nela abordava temas proibidos, como o erotismo, a 

politicagem, a hipocrisia e a corrupção. 

Três coletâneas de seus poemas foram publicadas com o nome de Rimas (1791, 1799 e 

1804). 

Escrever é uma forma de criar arte. Todos sabemos que o valor dos artistas vai 

mudando ao longo da história. 

Tendo morrido, vitima de aneurisma, 4 dias antes do Natal de 1805, pode dizer-se que; 

à época, para os literários e não só, um poeta como Bocage, tinha muito valor. 

Sendo português, certamente bem menos que o equivalente ao tal milhão de dólares a 

que nos referimos há pouco; mas ainda assim, certamente tinha muito valor. 

 

8. Mas como não estamos em Dezembro de 1805, e esta pergunta não se destina 

a literários, mas sim a bancárias (os), aquilo que queremos saber é, para si, em 

Março de 2021, apesar do Covid ainda estar tão presente nas nossas vidas, 

quanto vale um Bocage?  

 A resposta terá obrigatoriamente que vir justificada. 

  

Agora vem a pergunta sobre o Grupo Desportivo 

Entre fevereiro e abril, parece que o pessoal se divertiu a jogar à Petanca. 

9. Somando aqueles que apenas assistiam e aqueles que também jogavam, 

quantos conseguiste contar? 

 

 

E finalmente a pergunta para os mais pequenos, ou a pergunta de algibeira 

10. Qual é a vassoura que melhor varre o céu? 

 

 

 

 


