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A Garagem: 
um projecto 
por Setúbal
Manifestação artística Com a intenção de produzir 
coisas diferentes e criar um espaço que as pessoas possam e 
gostem de visitar, um colectivo de jovens pretende dar uma 
nova vida à Praceta Francisco Finuras e fazer dela uma sala 
de arte urbana na galeria aberta que é a cidade de Setúbal.

POR: INÊS ANTUNES MALTA

Pedro Semedo, An-

tónio Aleixo, Mário 

Guilherme e André 

Areias formam um 

colectivo audiovisual que, 

sedeado na Garagem, en-

tre o vídeo e a fotografi a, 

pretende fazer da Prace-

ta Francisco Finura um lo-

cal de referência no que diz 

respeito à arte em Setúbal, 

conferindo uma nova di-

nâmica ao espaço. “Temos 

aqui mesmo ao lado o Mu-

seu Francisco Finura, inau-

gurado em 2016, e o largo 

era antigamente um cam-

po de futebol. Todas as pes-

soas do bairro vinham para 

aqui. Nas últimas décadas, 

isto perdeu-se um bocadi-

nho e a nossa intenção é 

que volte”, começa por di-

zer Pedro Semedo, um dos 

mentores desta iniciativa, 

que a par de Mário conhe-

ce e visita a praceta regu-

larmente “desde miúdo” e 

trabalha na Garagem des-

de 2011, como parte de um 

colectivo informal.

“Somos um conjunto de 

trabalhadores independen-

tes e queremos fazer um 

pouco como aquilo que se 

fez na Bela Vista, com as 

intervenções de arte urba-

na. Partindo da ideia de que 

Setúbal em si é um museu 

aberto, a Bela Vista é uma 

sala e queremos que esta 

praceta seja outra”, refere. 

Neste sentido, o grupo pre-

tende trazer as pessoas à 

Praceta Francisco Finuras, 

dinamizando-a com várias 

actividades, e começa com 

um projecto de arte urbana. 

Com candidatura submeti-

da e aceite pelo programa 

municipal Setúbal Mais Bo-

nita, a intervenção terá lu-

gar no fi m de semana de 19 

e 20 de Maio, com a artista 

portuguesa Mariana PKTS, 

Mariana Patacas, vinda da 

cidade do Porto. “O Setúbal 

Mais Bonita vai-nos aju-

dar com materiais e tintas 

mas depois há a outra par-

te, para a qual vamos avan-

çar com o ‘crowdfunding’, 

para que as pessoas tam-

bém possam participar, en-

volver-se e contribuir para 

esta iniciativa”, explica. “A 

Mariana não é de cá e por 

isso não podemos fazer isto 

com o mesmo espírito que 

temos de que vamos fazer 

isto por Setúbal”, adianta. 

Em breve, será lança-

do um vídeo que dá a co-

nhecer o projecto e o site 

para o ‘crowdfunding”, cuja 
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Para fazer reparos, pode 
contactar O Setubalense 

através do telefone 
265 092 633 ou enviar para 

o email: redaccao@
osetubalense.com

3 Reparos

Reparámos que no sen-

tido Setúbal-Azeitão, logo 

a seguir à rotunda do Au-

tocarro dos Belos, em Vila 

Fresca de Azeitão, conti-

nua depositado na vala o 

sinal vertical de indicação 

de passadeira.

Reparámos que na Ave-

nida da Portela se encon-

tram desgastados e qua-

se invisíveis dois sinais 

de trânsito, um, em frente 

ao Restaurante o Quintal, 

de proibição de virar à es-

querda, para a rua Gama 

Braga, cujo sinal de proi-

bição de circulação nes-

se sentido mal se vê. Esta 

situação origina situações 

de circulação em contra-

mão e de possível perigo 

para os condutores. Os si-

nais deviam ser pintados.

Reparámos que  o sinal de 

proibição de estacionamen-

to junto aos caixotes do lixo 

no Terreiro de Santa Maria 

deveria ter um horário.
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campanha de angariação 

de fundos se estenderá até 

meados do mês de Maio. 

Celina da Piedade dará 

cara e voz ao projecto, a 

que também se associaram 

também a cantora brasilei-

ra LaBaq e os setubalenses 

Ash is a Robot, oferecen-

do alguns álbuns para re-

compensa, das quais fazem 

também parte trabalhos da 

Mariana e trabalhos rea-

lizados na Garagem, uma 

vez que “a ideia é também 

oferecer coisas que sejam 

produzidas aqui, nesta pra-

ceta”, refere. 

A pintura no mural terá 

ainda disponível um QR 

code, que vai fi car na pa-

rede, e que através do qual 

se consegue aceder a um 

site com o nome de todas 

as pessoas que ajudaram e 

apoiaram na realização do 

graffi  ti. Nos planos, estão 

também a abertura de uma 

outra garagem na zona 

pronta para receber exposi-

ções. “Foi muito giro quan-

do inaugurámos a prace-

ta há dois anos. As pessoas 

vieram à rua”, recorda. “An-

tes estava tudo 

ao abandono 

e nós não 

queremos 

que isso 

aconteça 

outra vez. 

Queremos 

dar moti-

vos às pes-

soas para vir 

aqui, que esta 

seja outra sala 

na galeria aber-

ta e um sítio agradá-

vel para se estar. Isto tam-

bém do nosso interesse, é 

um bocado egoísta até mas 

acho que se toda a gente 

fosse um bocadinho egoísta 

com a sua praceta se calhar 

todas as pracetas estavam 

um bocadinho melhores do 

que estão”, adianta.

Francisco Finura, homem 

multifacetado que se des-

tacou em vida no desem-

penho de várias funções 

e pelo espírito inventivo e 

empreendedor, conhecido 

por “Finuras”, encontra-se, 

através de uma manifesta-

ção artística, um desenho 

em graffi  ti da autoria de Zé 

Nova e João Varela, perpe-

tuado na praceta com o seu 

nome, na Quinta Alves da 

Silva, bairro no qual viveu 

e trabalhou num peque-

no espaço de garagem, ac-

tualmente ofi cina-museu. 

“Em suma, queremos hon-

rar a memória do Finuras, 

que fazia mil e uma coisas 

e só isso é inspirador. Que-

remos que esta praceta te-

nha esse mesmo espírito de 

produzir coisas diferentes, 

de inventar, de ter este es-

paço para que as pessoas 

possam vir, me-

xer e criar”, 

termina.
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