
A UNISETI em dezembro de 2010 homenageou o livreiro Manuel Medeiros atribuindo-lhe a sua mais 

alta distinção, o doutoramento HONORIS CAUSA. Podemos dizer que foi aqui lançada a semente que deu 

origem à criação do CIMM - Centro de Investigação Manuel Medeiros (Banco de Temas Setubalenses). 
 

  Efetivamente, no dia 13 de abril de 2012, procedeu-se à assinatura do acto no auditório da Biblioteca da 

C. M. Setúbal, com a presença do Reitor, de professores, alunos e amigos do patrono, o “LIVREIRO VELHO”, 

açoriano há muito radicado nesta cidade, que proferiu a palestra: “Temáticas Setubalenses e Conquistas da 

Cidadania Activa”. 
 

Seguindo uma das suas sugestões criou-se uma comissão executiva para cuja coordenação a reitoria 

convidou o Prof. Américo Pereira, e que conta ainda com a colaboração de Quaresma Rosa, Marcos Pinto e 

Maria do Carmo Branco. 
 

Esta comissão começou por fazer um levantamento das publicações existentes de e sobre a cidade, com 

a colaboração da LASA – Liga dos Amigos de Setúbal e Azeitão e  o apoio do Instituto Politécnico de Setúbal 

(IPS), actividade ainda em curso. 
 

Analisadas as carências existentes, foram sendo criadas dinâmicas para apoio da sustentabilidade das 

atividades a efetuar, visando a divulgação do património local, bem como a preservação da Memória Coletiva, 

com mensagem significativa para o futuro da comunidade. Pretende-se também despertar nos alunos o interesse 

pela elaboração de “monografias” originais baseadas nas Palestras que têm vindo a ser proferidas, com perioci-

dade mensal  a saber: 

-Pré-existência de Setúbal (Arqueólogo Dr. Tavares da Silva). 

-Farinação (Eng. Alberto Pereira). 

-Setúbal liberal (Prof Albérico Afonso). 

-Casas Nobres e Brasonadas (Dr. Cunha Bento). 

-Sec. XV e o Convento de Jesus (Prof. Alberto Alves). No final desta palestra tomou posse a investigadora resi-

dente, Arqª Inês Gato de Pinho. 
 

Futuramente estão agendadas as seguintes palestras: dia 22 de Fevereiro: Vilegiatura marítima em Setúbal 

(Arqª Inês Gato de Pinho), e dia 15 de Março: Vida e obra do médico Dr. Paula Borba (Engº Francisco Borba). 
 

O CIMM prepara-se também para inaugurar a exposição “A Cidade no Colecionismo Setubalense” 

no próximo dia 27 de Março, pelas 17h, na Casa da Baía, não só como homenagem aos Colecionadores Setuba-

lenses, cuja colaboração tem sido duma generosidade lapidar, mas também numa tentativa de dar a conhecer 

um património inestimável e preservador da MEMÓRIA SETUBALENSE. 
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