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Message of the Mayor of the City Hall 
MensageM DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL 

A candidatura de Setúbal a Cidade Europeia do 
Desporto resulta da enorme vontade que temos nesta 
cidade de fazer mais, de crescer mais e de melhorar, 
constantemente, o que oferecemos aos nossos 
cidadãos e cidadãs.

O desporto é uma valência fulcral da atividade 
municipal que, nos últimos anos, temos melhorado 
e ampliado com a criação de grandes programas 
desportivos, como os Jogos do Sado, e com a 
abertura da cidade à realização de grandes provas 
internacionais, aproveitando os recursos naturais 
que estão à nossa disposição, em especial na Baía 
de Setúbal.

Queremos ir mais longe.

Queremos continuar a percorrer o caminho que fará 
da nossa cidade importante polo desportivo nacional 
e internacional e, por isso, damos este (enorme) 
passo que constitui a candidatura de Setúbal a Cidade 
Europeia do Desporto, com plena consciência do 
trabalho que temos pela frente, mas, acima de tudo, 
com plena consciência das nossas potencialidades 
e das capacidades dos setubalenses para levar esta 
ideia a bom porto.

Acreditamos plenamente na qualidade da nossa 
candidatura a Cidade Europeia do Desporto porque 
só uma cidade de dimensão europeia, como Setúbal, 
será capaz de contribuir mais para a promoção da 
atividade desportiva.

Maria das Dores Meira
Presidente da Câmara Municipal de Setúbal 

The application of Setúbal to European City of Sports 
results from the enormous will this city has to do 
more, to grow more and constantly improve what we 
offer to our citizens.

Sports are a vital component of the municipal 
activity that has been improved and enlarged with 
the creation of big sports events such as “Jogos 
do Sado”( Sado Games) and with the opening of 
the city to the hosting of important international 
competitions , while benefiting from its own natural 
resources, particularly in the Bay of Setúbal.

We want to go further!

We wish to keep on treading the way that will make 
our city an important sports pole on national and 
international levels, that is why we take this (huge) 
step that is the application of Setúbal to European 
City of Sports, fully aware of the work that is still 
ahead of us but above all with full awareness of our 
own potentialities and the ability of the citizens of 
Setúbal to take this “ship to safe port”.

We fully believe in the quality of our application of 
Setúbal to European City of Sports because only a 
city of European dimension as Setúbal will be able 
to contribute in greater ways to the promotion of 
sports practice.

Maria das Dores Meira
Mayor of the Municipal City Hall of Setúbal
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Serve a presente carta para expressar o meu 
empenhamento pessoal e o apoio institucional do 
governo português na candidatura de Setúbal a 
Cidade Europeia do Desporto em 2016.

Depois das candidaturas bem-sucedidas de 
Guimarães, Maia e Loulé, surge agora a candidatura 
da cidade de Setúbal a Cidade Europeia do Desporto 
em 2016.

Setúbal caracteriza-se hoje por ser uma cidade 
multifacetada, voltada para o futuro, com 
características muito próprias e que cativa 
pela sua diversidade: serra, rio, mar e praias de 
eleição rodeadas de um património rico, cultura e 
gastronomia ímpares, oferecendo uma experiência 
inigualável a quem visita.

O Concelho dispõe de soluções de transportes ao nível 
rodoviário, ferroviário e marítimo-fluvial, situando-
se apenas a 40 quilómetros de Lisboa e do seu 
Aeroporto Internacional, integrando a respetiva Área 
Metropolitana, um espaço com mais de 2 milhões e 
600 mil habitantes.

Na qualidade de capital de distrito, Setúbal desenvolve 
a sua atividade desportiva sustentada na forte 
dinâmica do movimento associativo local e regional 
e de uma forma transversal, abrangendo áreas desde 
a promoção da saúde, passando pela inclusão, até ao 
alto rendimento.

Neste momento, o Concelho dispõe de 363 
instalações desportivas, 310 públicas e 53 
privadas. Neste números incluem-se os espaços 
recreativos e naturais adaptáveis à prática 
desportiva.

A isso acresce a existência de aproximadamente 
uma centena de coletividades fortemente ativas 
e diversas associações ligadas às mais variadas 
modalidades desportivas, dinamizando e promovendo 
regularmente atividades e eventos desportivos, 
capazes de envolver anualmente mais de cinquenta 
mil pessoas, desde a formação ao alto rendimento 
passando pelo lazer e desporto de recreação, ilustra 
bem a riqueza e diversidade do Desporto em Setúbal.

As fantásticas condições naturais que a sua Baía 
apresenta (membro do “Clube das Mais Belas Baías 
do Mundo”), estendidas ao Estuário, Parque Natural 
da Serra da Arrábida e a sua malha urbana permitem 
desenvolver atividades potenciadoras de lazer, bem-
estar e divertimento em comunidade e em harmonia 
com a natureza.

Setúbal viverá a Cidade Europeia do Desporto com 
a sua forte identidade, num desafio coletivo que 
unirá todos os setubalenses em torno de um objetivo 
comum, mobilizando-os para a participação e apoio 
à organização das diversas atividades programadas, 
quer de carácter desportivo ou de outro cariz.

Quero, por fim, enfatizar o meu empenho pessoal 
e o forte apoio do nosso Governo à candidatura de 
Setúbal ao título de Cidade Europeia do Desporto.

O Secretário de Estado do Desporto e Juventude
Emídio Guerreiro
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Message of the Secretary of State
MensageM Do secretário de estado do desporto 

The purpose of this letter is to express my personal 
commitment and the institutional support of the 
Portuguese government to Setúbal’s application for 
European City of Sport in 2016.

Following the successful applications of Guimarães, 
Maia and Loulé, we now have the application of 
Setúbal for European City of Sport in 2016.

Today, Setúbal is a multidimensional city that faces 
the future, with its particular characteristics and 
charming diversity: mountain, river, sea and high 
quality beaches surrounded by a rich heritage, 
unique culture and cuisine, offering an incomparable 
experience to its visitors.

Located just 40 kilometres from Lisbon and its 
International Airport, and being part of the Lisbon 
metropolitan area that has more than 2 million 
and 600 thousand inhabitants, the county provides 
road, train and sea-river transport options.

Being a capital of district, Setúbal promotes its 
sporting activity throughout the solid dynamic of 
local and regional associations, covering areas 
such as health promotion, inclusion, or high 
performance.

At this point, the County has 363 sporting facilities, 
310 public and 53 private. These figures include 
recreational and natural spaces adaptable to sports.

Furthermore, there are around a hundred heavily 
active communities and various associations 
linked to the most different sports, stimulating and 
promoting regular activities and sporting events, 
able to involve annually more than fifty thousand 
people, from training to high performance and 
through leisure and recreational sports, which 
illustrate the richness and diversity of Sport in 
Setúbal.

Inserted in the Estuary and the Arrábida Mountain 
Natural Park, the fantastic natural conditions 
offered by its Bay (member of the “Club of the 
Most Beautiful Bays in the World”) combined with 
its urban areas, allow the development of activities 
capable of enhancing community leisure, wellness 
and entertaining, in harmony with nature.

Setúbal will live the European City of Sport with its 
strong identity, as a collective challenge that will 
unite all Setúbal citizens around a common goal, 
mobilizing them to participate and support the 
organization of the several planned activities, either 
of sporting or another nature.

Finally, I would like to emphasize my personal 
commitment and the strong support of our 
Government to the application of Setúbal as 
European City of Sport.

The Secretary of State for Sport and Youth
Emídio Guerreiro
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Message of the Councillor for Sport 
MensageM do vereador do desporto

A candidatura de Setúbal a Capital Europeia do 
Desporto 2016 formaliza a intenção plena de assumir, 
no município, o desporto como um pilar central para 
o desenvolvimento humano e social, rentabilizando o 
trabalho da autarquia ao longo da última década e 
potenciando a democratização da prática desportiva 
como fator de coesão e reforço territoriais e como 
estratégias de inclusão nas áreas social, cultural, 
política e económica.

Esta permite, ainda, dar sentido ao património 
envolvente – serra, rio, mar – como expoente 
potenciador dos recursos e como fator de promoção 
da prática desportiva para todos e para todas, um 
valor fundamental preconizado pela ACES Europe.

Mais pretendemos, através de uma relação continuada 
e concertada, desafiar os agentes desportivos e o 
movimento associativo para uma participação plena 
neste projecto e para uma reflexão sobre o presente 
e o futuro do concelho nas diferentes dimensões 
preconizadoras do bem comum.

A candidatura de Setúbal a Capital Europeia do 
Desporto 2016, acima de tudo, e respondendo a uma 
reconhecida paixão dos setubalenses e azeitonenses 
pelo desporto, é um presente para todos e para todas!

Aqui começa o nosso sonho!  

Pedro Pina
Vereador do Desporto da Câmara Municipal de Setúbal

The application of Setúbal to European Capital 
of Sports 2016 formalises the municipality’s full 
intention of making sports a central pillar for human 
and social development, making the most of the 
autarchy’s works for the past decade and maximizing 
the democratization of the sports practice as a factor 
of cohesion and territorial reinforcement and as 
strategies of inclusion in the social, cultural, political 
and economic areas.

It is also our intent with this application to give sense 
and use of the surrounding patrimony – mountain, 
river, sea – as a potentiating factor of resources and a 
factor for the promotion of sports practice for everyone, 
a fundamental quality praised by ACES Europe.

Through a continuant and concerted relationship 
it is also our goal to defy the sports agents and the 
associative movement for a full participation in this 
project and for a reflection about the present and the 
future of the municipality in the different dimensions 
of well-being.

Above all the application of Setúbal to European 
Capital of Sports 2016 is a gift for everyone, while 
tending a known passion of the citizens of Setúbal 
and Azeitão.

Here starts our dream!

Pedro Pina
Councillor for Sport of the Municipal City Hall of Setúbal
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mensagem de rosa mota / Message of rosa mota 

É com muito gosto e satisfação que aceito o convite 
que me dirigiu para ser “Madrinha” da Candidatura de 
Setúbal Europeia do Desporto em 2016.

Considero que esta candidatura é uma oportunidade 
única e de grande valor para o desenvolvimento 
desportivo de Setúbal, reforçando desta forma a 
importância vital do Desporto para o desenvolvimento 
humano e a qualidade de vida das populações.

O Concelho de Setúbal, através da sua Autarquia, 
tem desempenhado, ao longo dos anos, um papel 
fundamental no desenvolvimento do Concelho, onde 
tenho podido testemunhar uma aposta muito decidida 
no desenvolvimento educativo, desportivo e social.

Considero que a criação de oportunidades para o 
aumento da prática desportiva quer nas vertentes 
de desporto de recreação, de formação e de alto 
rendimento, quer no debate sobre a importância do 
desporto junto da comunidade educativa, quer na 
melhoria das infraestruturas desportiva são algumas 
das inúmeras vantagens de uma cidade ser reconhecida 
com “Cidade Europeia do Desporto”.

Se o projeto for coroado de sucesso, como todos 
desejamos, o trabalho de um ano, poderá e deverá 
deixar uma importante herança de desenvolvimento 
que perdurará durante muito tempo na memória e na 
vivência dos cidadãos.

Pela importância deste projeto e pelo que ele significa 
para o Deporto, para Portugal e para Setúbal, declaro 
o meu empenho e dedicação pessoal no apoio a esta 
candidatura.

Rosa Mota

It is with great pleasure and satisfaction that I accept 
the invitation to be the “Godmother” of the Application 
of Setúbal to European City of Sports in 2016.

This application I consider to be a unique opportunity 
of great value for the development of sports in 
Setúbal, reinforcing the vital importance of sports 
for the human development and life quality of the 
populations.

Through its City Hall the Municipality has performed 
over the years a fundamental role in its development, 
where I have witnessed a very decided bet on the 
education, sports and social development.

I consider the creation of opportunities for the 
increase of sports practice whether in the scope of 
leisure, education and high performance, the debate 
about the importance of sports in the educational 
community whether in the improvement of the 
sports infrastructures are some of the numberless 
advantages of a city to be acknowledged as European 
City of Sports.

If the project is successful as we all wish it to be 
the year-long work shall and will leave behind an 
important heritage of development that will last for 
long in the memory and living of the citizens.

For the importance of this project and what it 
means for sports, Portugal and Setúbal I declare my 
commitment and personal dedication to support this 
application.

Rosa Mota
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mensagem de josé mourinho / Message of josé mourinho

Foi com muito gosto e satisfação que aceitei o convite 
que me foi dirigido para ser “Patrono” da Candidatura 
de Setúbal a “Cidade Europeia do Desporto em 2016”.

Como Setubalense e como pessoa que tem tido o 
Desporto como base de toda a sua vida profissional, 
considero que esta candidatura é uma oportunidade 
extraordinária para o desenvolvimento desportivo 
de Setúbal e para o seu reconhecimento nacional e 
internacional.

Setúbal é uma cidade onde a beleza natural e a 
hospitalidade dos seus cidadãos são duas das suas 
mais vincadas e importantes características. Se a elas 
associarmos uma importante rede de infraestruturas 
desportivas, um movimento associativo diversificado, 
a paixão das pessoas pelo Desporto e os inúmeros 
sucessos desportivos de muitos Setubalenses, nas 
mais diversas modalidades e funções, percebemos 
bem a importância desta iniciativa.

Nesse sentido declaro o meu apoio a esta candidatura, 
e informo que, no que estiver ao meu alcance, tudo farei 
para que 2016 se traduza num momento de elevada 
relevância para Desporto em Setúbal e em Portugal.

José Mourinho

It was great pleasure and satisfaction that I 
accepted the invitation to be supporter of Setubal’s 
candidature to “European City of Sport in 2016”.

Being from Setúbal and someone who has had Sport 
as the basis of all professional life, I consider this 
application as an extraordinary opportunity for the 
sports development of Setúbal and its national and 
international recognition.

Setúbal is a city where the natural beauty and its 
citizen’s hospitality are two of its most important 
characteristics. If we associate them to an important 
network of sports infrastructures, a strong and 
diverse associative movement, the passion for 
Sport and the countless Sport success of many of 
its inhabitants, on several sports disciplines and 
functions, we then understand the importance of 
this initiative. 

In this sense, I declare my personal support to this 
application and I will do everything possible so that 
2016 will result in a moment of high relevance for 
Sport in Setúbal and Portugal.

José Mourinho
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SETÚBAL, CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2016 - PORQUÊ?

Setúbal viverá a Cidade Europeia do Desporto com a sua forte identidade neste 
desafio coletivo que proporcionará certamente uma experiência da comunidade 
já que unirá todos os setubalenses e azeitonenses em torno de um objetivo 
comum, mobilizando-os para a participação e o apoio à organização das diversas 
atividades programadas, quer iniciativas de carácter desportivo, quer de outras, que 
contribuirão para promover o nome de Setúbal além-fronteiras.

O movimento crescente de grupos informais na adesão à prática das caminhadas, 
das corridas e do BTT tem contribuído fortemente para a promoção da saúde 
através da atividade física da população. Nesta perspetiva, o Município tem 
procurado intensificar a promoção de políticas para a área da saúde e do lazer, 
com a elaboração de programas destinados aos que ainda não praticam de forma 
assídua e desejada para, por esta via, se verificar um aumento da qualidade de vida. 

Na última década, a cidade de Setúbal deu um salto quantitativo e qualitativo na 
oferta de programas e equipamentos desportivos aos seus munícipes, passando 
estes a aceder a um vasto conjunto de meios e serviços que possibilitam a prática 
desportiva regular, na generalidade dos casos com apoio técnico.

A presente candidatura de Setúbal a Cidade Europeia do Desporto pretende 
reforçar as iniciativas de promoção da saúde através da prática da atividade física 
e desportiva, incentivando muito mais cidadãos e orientando programas para as 
especificidades dos diferentes grupos etários em torno da adoção de estilos de vida 
mais saudáveis.

Pretende-se assim dar continuidade a uma aposta contínua nas atividades 
direcionadas para diferentes faixas etárias e populações com necessidades 
especiais. A componente formativa desenvolvida junto do movimento associativo 
fortalece a vontade de vencer e atingir os objetivos. O espírito competitivo, 
de perseverança e de resiliência estará presente em todas as iniciativas que se 
realizarão, particularmente nos eventos destinados a jovens. 

A promoção do fair play será nesta linha incentivada, nomeadamente através da 
atribuição de prémios e distinções durante a realização dos eventos aos atletas e às 
equipas que sigam uma conduta exemplar. Pretende-se igualmente que esta ideia 
alcance toda a comunidade e os próprios espetadores para que todos mantenham 
esse espírito positivo de respeito pelos adversários.

A promoção de investigação relacionada com temas pertinentes na área do desporto 
nos diferentes campos do saber e do conhecimento, a realização de seminários e 
congressos europeus que permitam reunir na cidade atletas, treinadores, dirigentes, 
jornalistas, adeptos e atores do desporto europeu, assim como o envolvimento e a 
mobilização de toda a comunidade nesta missão de paixão pelo desporto, tornando 
o ano olímpico (e a falar português) de 2016 num marco histórico para o desporto 
na cidade, na região, no país e na Europa, são objetivos pretendidos.
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SETÚBAL, EUROPEAN CITY OF SPORT 2016 - WHY? 

Setúbal will live the European City of Sports with its strong identity in this collective 
challenge that will certainly provide a community experience, since it will unite 
every citizen of Setúbal and Azeitão, around a common objective mobilizing them 
to participate and support the organization of the diverse programmed activities, 
whether of sports or other nature, that will contribute to the promotion of the name 
Setúbal beyond frontiers.
 
The growth of informal groups joining the hiking, running and ATB (All terrain Bike) 
practice has strongly contributed to the promotion of health of the population through 
physical activity. In this perspective the municipality has searched to intensify the 
promotion of policies for the area of health and leisure, with the elaboration of 
programs intended to those who still do not practice in regular and desired numbers 
for an increase in the quality of life.

In the last decade the City of Setúbal has taken a qualitative and quantitative leap 
regarding the offer of sports programs and equipments to its citizens, providing 
access to a broad range of means and services that enable the regular practice of 
sports in most cases with technical support. 

The present application of Setúbal to European City of Sports intends to reinforce 
the health promotion initiatives through the practice of regular physical exercise, 
encouraging many more citizens and orienting age-specific programs to promote 
the adoption of healthier lifestyles.

The intention is to pursue a continuous bet on the activities aimed at different age 
groups and population special needs. The formative component developed with the 
associative movement strengthens the will to win and achieve the objectives. The 
competitive spirit, perseverance and resilience will be present in every initiative to 
come, especially in the events destined to the youth population. 

The promotion of fair play will be encouraged namely through the attribution of 
awards and distinctions to the athletes and teams that display an exemplary conduct 
during the events. It is also intended that this idea reaches all the community and 
the audience themselves so that all maintain a positive spirit of respect for the 
opponents.

The objectives are also the promotion of investigation related to pertinent themes 
in the scope of sports in its different ranges; hosting seminars and European 
congresses that allow gathering in the city athletes, coaches, journalists, fans and 
actors of the Europeans sports, as well as the involvement of the whole community 
in this mission of passion for sports, making the Olympic year of 2016 a historical 
landmark for sports in the City, the region, the country and in Europe.
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1.  Patronos da candidatura 

Rosa Mota

Rosa Mota é ex-atleta portuguesa campeã olímpica e mundial da 
maratona. Iniciou-se no atletismo aos 14 anos, no Futebol Clube da 
Foz, onde conheceu as primeiras alegrias como campeã nacional 
de corta-mato. Mudou-se para o Futebol Clube do Porto e, depois, 
para o Centro de Atletismo do Porto, onde esteve até ao final da sua 
carreira desportiva. 

Ao longo da sua carreira ganhou a Maratona em diferentes 
competições internacionais: Europeus (três vezes consecutivas), 
Mundiais e Jogos Olímpicos de Seul (e ainda a Medalha de Bronze 
nos Jogos Olímpicos de Los Angeles). Venceu ainda as maratonas 
de Roterdão (1983), Chicago (1983 e 1984), Tóquio (1986), Boston 
(1987, 1988 e 1990), Osaka (1990) e Londres (1991).

A ligação de Rosa Mota à cidade de Setúbal tem já um largo historial, 
sendo a sua presença uma constante, tanto para acompanhar 
eventos desportivos internacionais, como por via da sua participação 
assídua no Conselho de Mecenas, programa promovido pela Câmara 
Municipal de Setúbal com vista ao envolvimento de empresários, 
responsáveis de instituições diversas e figuras públicas em projetos 
em agenda para o desenvolvimento do concelho.

Rosa Mota é também, desde a primeira hora, madrinha de uma escola 
básica de 1.º ciclo de Setúbal, no âmbito do projeto “Uma Escola, Um 
Amigo”, lançado pela Câmara Municipal de Setúbal em 2005 para 
aproximar figuras públicas e instituições da comunidade escolar.

Uma das principais finalidades deste projeto passa por permitir o 
contacto das crianças e dos jovens com personalidades do mundo 
do trabalho, da cultura, do desporto e das artes, no sentido de 
despertar vocações, interesses, projetos de vida. Para tal, a Câmara 
Municipal convida empresas, instituições, personalidades e figuras 
públicas de diferentes quadrantes sociais para apadrinhamento de 
estabelecimentos de ensino e agrupamentos de escolas do concelho 
de Setúbal.

Rosa Mota correu, entre 1982 e 1992, 21 maratonas, a uma média de 
duas por ano. Ganhou 14 dessas 21 corridas. Em 2004, transportou a 
chama olímpica pelas ruas de Atenas antes das Olimpíadas.
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1.  Patrons of the application 

Rosa Mota

Rosa Mota is a Portuguese former athlete, Olympic champion and 
world champion of the marathon. She initiated in athletics by the 
age of 14 in Futebol Clube da Foz where she knew the first joys as a 
national champion in cross country. She later moved to Futebol Clube 
do Porto and later to the Centro Atletismo do Porto, where she stayed 
until the end of her sports career. 

In the course of her career she has won the Marathon in the most 
important European Championships: (three consecutive times), 
World and the Seoul Olympic Games – and still the Bronze Medal in 
the Olympic Games of Los Angeles. She also won the marathons of 
Rotterdam (1983), Chicago (1983 and 1984), Tokyo (1986), Boston 
(1987, 1988 and 1990), Osaka (1990) and London (1991).

The connection of Rosa Mota to the City of Setúbal has a long history 
and her presence is a constant, being it to accompany international 
sports events or to participate assiduously in the Patrons Council, 
a programme promoted by the City Hall of Setúbal with the goal of 
involving entrepreneurs, administrators of various institutions and 
public figures in projects in the agenda for the development of the 
municipality.

Rosa Mota is also the sponsor of a basic school in Setúbal under the 
project “Uma Escola, Um Amigo” (A School, A Friend), launched by 
the City Hall in 2005 to enable public figures and institutions to be 
more involved with the school community.

One of the main goals of this project is to provide children and 
youngsters the interaction with public figures of the working 
world, culture, sports and arts in the sense of awakening curiosity, 
interests, or life projects. For this end the City Hall invites companies, 
institutions, personalities and public figures from different social 
settings to sponsor teaching facilities and school groups of the 
municipality of Setúbal.

Rosa Mota ran between 1982 and 1992, 21 marathons, an average of 
two per year. She won 14 of those 21 races. In 2004 she carried the 
Olympic torch across the streets of Athens before the Olympics.
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1.  Patronos da candidatura 

José Mourinho 

José Mário dos Santos Mourinho, filho do futebolista 
José Mourinho Félix e da professora Maria Júlia Mourinho 
Félix, nasceu em Setúbal, a 26 de janeiro de 1963.

Mourinho estudou no Instituto Superior de Educação 
Física, hoje Faculdade de Motricidade Humana da 
Universidade Técnica de Lisboa, onde se licenciou em 
Educação Física, com especialidade em Metodologia do 
Treino. Completou o Curso UEFA na Escócia e regressou 
a Portugal para iniciar a sua carreira profissional de 
treinador de futebol com os iniciados do histórico clube 
setubalense União de Futebol Comércio e Indústria, entre 
1986 e 1987, e, a seguir, com os juvenis do Vitória de 
Setúbal, até 1990. Seguiram-se os cargos de treinador-
-adjunto de Manuel Fernandes, no Estrela da Amadora, 
e de Bobby Robson, no Sporting, com quem se muda 
para o FC Porto em 1994, com a mesma função.

Em 1996, ainda como adjunto de Robson, segue para o 
FC Barcelona, onde se mantém, nas mesmas funções, 
ao lado de Louis Van Gaal, após a saída do treinador 
britânico. José Mourinho estreia-se como treinador 
principal no ano 2000, ao serviço do Benfica, seguindo -se 
uma passagem pela União de Leiria, antes de assumir o 
cargo principal de treinador do FC Porto, em 2002.

Ao serviço do clube nortenho ganha o Campeonato e a 
Taça de Portugal, acumulando, mais tarde, a Taça UEFA 
e a Liga dos Campeões. Em 2004, assume o comando 
do Chelsea, onde conquista vários títulos.

Em 2007, estreia-se à frente do Inter de Milão, onde 
volta a ganhar vários títulos, quer no futebol italiano, 
quer ao nível da UEFA, nomeadamente a Liga dos 
Campeões. Entre 2010 e 2013, esteve na capital 
espanhola e levou o Real Madrid à conquista da 
Taça do Rei (18 anos após a última conquista), da 
liga espanhola e da Supertaça de Espanha, rumando, 
agora, para novo projeto à frente do Chelsea.
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O treinador setubalense acumula vários prémios 
e distinções, de que se destacam os títulos de Bola 
de Ouro da FIFA, de Treinador do Ano da UEFA e de 
melhor Treinador do Mundo, atribuído pela IFFHS 
– International Federation of Football History and 
Statistics.

Nos últimos dez anos, desde que tomou as rédeas 
de uma equipa da elite internacional, José Mourinho, 
venceu seis títulos com o FC Porto (uma Champions 
League, uma Taça UEFA, duas ligas de Portugal, uma 
Taça de Portugal, uma Supertaça de Portugal), seis 
com o Chelsea (duas Ligas de Inglaterra, uma Taça 
de Inglaterra, uma Supertaça de Inglaterra, duas 
Taças da Liga), cinco com o Inter de Milão (uma 
Champions League, duas Ligas de Itália, uma Taça 
de Itália, uma Supertaça de Itália). Segue-se o Real 
Madrid, onde em três épocas vence uma Taça do Rei, 
uma Liga Espanhola e uma Supertaça de Espanha. 
Em 2013, volta a Inglaterra, ao seu Chelsea, para dar 
continuidade à sua carreira triunfante.

Várias têm sido as devidas homenagens de Setúbal 
a José Mourinho. A 15 de julho de 2006, decorreu 
no Fórum Municipal Luisa Todi uma cerimónia de 
homenagem pública ao setubalense que mais longe 
tem levado o nome da cidade de Setúbal. José 
Mourinho referiu nesta cerimónia de entrega da 
Medalha de Ouro da Cidade: “Para os pequenos sou 
um ídolo, os da minha geração continuam a olhar-me 
da mesma forma do que há 20 anos e os mais velhos 
têm um carinho muito especial por mim.”

Já em 1999 havia sido distinguido com a Medalha de 
Honra da Cidade, na categoria de Desporto, atribuída a 
15 de setembro, Dia da Cidade. 

No ano em que completou 50 anos de vida, em 2013, 
a Câmara Municipal de Setúbal organizou-lhe uma 

exposição, inaugurada a 23 de março pelo próprio 
homenageado, que mostrou fotografias e objetos 
relacionados com momentos importantes da carreira 
profissional e da vida pessoal, incluindo troféus, como 
a Bola de Ouro de 2010, o famoso bloco de notas e o 
icónico sobretudo. 

“José Mourinho – 50 anos”, o título da mostra, que 
inaugurou a Galeria Municipal do 11, apresentou várias 
fotografias, muitas delas inéditas, de momentos da 
vida pessoal de Mourinho, assim como da carreira 
de treinador, constando diversos instantes retratados 
através da objetiva do fotógrafo Jorge Monteiro.

A forte ligação de José Mourinho a Setúbal, foi 
evidenciada no dia da inauguração: “Setúbal é especial 
para mim. É o único local onde me tratam como eu 
gosto de ser tratado. Gosto de ir na rua e de não me 
chatearem, de estar tranquilo, que me chamem de ‘Zé’, 
de ser uma pessoa normal”, confidenciou, emocionado, 
o treinador setubalense.

Apesar do espírito aventureiro, que tem levado 
Mourinho de cidade em cidade, de país em país, há 
um porto seguro no qual se sente verdadeiramente 
bem, no qual se sente plenamente em casa. “Setúbal 
é o único ponto de retorno fixo. Setúbal vibra com os 
sucessos profissionais e sente aquilo que de mau me 
acontece.”

Também em 2013, é aprovada, em agosto, em 
reunião pública ordinária da Câmara Municipal, 
a integração da Avenida José Mourinho na lista 
toponímica de Setúbal, passando a ser esta a nova 
designação da antiga Rua da Saúde, localizada 
na frente ribeirinha de Setúbal, alvo recente de 
intervenções profundas de requalificação, e de 
acesso ao Parque Urbano de Albarquel, parque de 
lazer muito frequentado.
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1.  Patrons of the application

José Mourinho 

José Mário dos Santos Mourinho, son of the football 
player José Mourinho Félix and Maria Júlia Mourinho 
Félix, was born in Setúbal, on the 26th of January 
1963.

Mourinho studied in the Instituto Superior de Educação 
Física, which is today the Faculdade de Motricidade 
Humana da Universidade Técnica de Lisboa ( Faculty 
of Human Motricity  from Technical University of 
Lisbon), where he graduated in Physical Education 
with the specialization in Training Methodology. He 
completed the UEFA Course in Scotland and returned 
to Portugal to initiate his professional career as a 
football coach with the initiates of a historic club of 
Setúbal the União de Futebol Comércio e Indústria, 
between 1986 and 1987, and later on with the juveniles 
of the Vitória de Setúbal, until 1990. The positions of 
assistant coach of Manuel Fernandes in Estrela da 
Amadora, and assistant coach of Bobby Robson, in 
Sporting, with whom he moves to FC Porto in 1994, 
with the same position.

In 1996, still as Robson’s assistant he moves to 
Barcelona, where he maintains the same functions 
beside Louis Van Gaal’s, after the exit of the British 
coach. José Mourinho premiers as main coach in the 
year 2000 in Benfica , followed by União de Leiria , 
before assuming the main position as coach of the 
FC Porto , in 2002.

In the service of the northern club he wins the 
Championship and the Portugal Cup and later the 
UEFA Cup and the Champions League. In 2004 he 
takes control in Chelsea where he wins several more 
titles.

In 2007, he takes charge of Inter Milan, where he 
wins several more titles whether in Italian football 
whether in UEFA, namely the Champions League. 
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Between 2010 and 2013 he was in the Spanish 
capital and led Real Madrid to victory in the king’s 
Cup (18 years after the last victory), the Spanish 
league and the Spain Super Cup, after which he went 
back to Chelsea for a new project.

The coach from Setúbal accumulates many awards 
and prizes from which standout the Gold Ball from 
FIFA, Coach of the Year from UEFA and Best Coach of 
the World from the IFFHS – International Federation 
of Football History and Statistics.

In the last ten years, since he has taken charge of 
an international elite team, José Mourinho won six 
titles with FC Porto (one Champions League, one 
UEFA Cup, two Portugal Leagues, one Portugal Cup, 
one Portugal Super Cup), six with Chelsea (two 
England Leagues, one England Cup, one England 
Super Cup, two League Cups), five with Inter Milan 
(one Champions League, two Italy Leagues, one Italy 
Cup, one Italy Super Cup). Followed by Real Madrid, 
where in three seasons he wins one King’s Cup, one 
Spanish League and one Spain Super Cup. In 2013 
he goes back to England, to continue his triumphant 
career in Chelsea.

Setúbal has also paid homage to José Mourinho 
various times; on the 15th July 2006 the Fórum 
Municipal Luisa Todi hosted a public homage 
ceremony to the Setúbal citizen  wich was further 
taken the name of the city. In this ceremony of 
delivery of the Gold Medal of the City José Mourinho 
said: “to the young I am an idol, my generation 
looks at me the same as they did 20 years ago and 
the elder nurture a very special feeling for me.”

In 1999 he had already been awarded with the 
Honour Medal of the City in the category of sports 
awarded on the 15th of September, Day of the City. 

On his fiftieth birthday, in 2013, the City Hall 
organised an exhibit inaugurated by him on the 23rd 
of March which displayed photographs and objects 
related to important moments of his professional 
career and personal life, including trophies such as 
the 2010 Gold Ball, the famous notebook and the 
iconic overcoat. 

 “José Mourinho – 50 years”, is the title of the 
exhibit that inaugurated the  Galeria Municipal 
do 11 (Municipal Gallery ) that presented several 
photographs, many of them never seen before, of 
moments of the personal life of Mourinho, as well 
as from his career as a coach, moments captured 
by the objective of the photographer Jorge Monteiro.

The strong connection of José Mourinho to Setúbal 
was made clear on the opening ceremony “Setúbal 
is special to me. It is the only place where I am 
treated as I like to be treated. I like to go on the 
street and not be disturbed, being calm, being 
called ‘Zé’, being a normal person”; where the coach 
from Setúbal made this emotional confession. 

Despite the adventurous spirit that led Mourinho 
from city to city, country to country, there is always 
a safe port in which he feels truly comfortable and 
fully at home: “Setúbal is the only fixed comeback 
point. Setúbal vibrates with the professional 
successes and feels all the bad things that happen 
to me.”

Also in 2013, in August, in a public meeting in 
the City Hall the integration of the Avenue José 
Mourinho is approved, being this the new name of 
the former Rua da Saúde, located on the riverfront of 
Setúbal, a recent target of profound requalification 
interventions, and access to the Urban Park of 
Albarquel, a highly frequented leisure park.
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2. SETÚBAL

Enquadramento Geográfico 

O território do concelho de Setúbal tem uma área total 
de 230,3 quilómetros quadrados. A população residente 
cifra-se em cerca de 121 mil pessoas, ultrapassando as 
48 mil famílias. Setúbal interliga de forma harmoniosa o 
urbano e o rural, beneficiando das mais-valias da Serra 
da Arrábida e da Reserva Natural do Estuário do Sado.

Servido de excelentes acessibilidades, o concelho 
dispõe de soluções de transportes ao nível rodoviário, 
ferroviário e marítimo-fluvial. O Aeroporto Internacional 
de Lisboa e a própria capital portuguesa encontram-se 
a pouco mais de meia hora de viagem. No âmbito do 
turismo, Setúbal dispõe igualmente de um serviço de 
transporte fluvial, que inclui o recurso a ferryboats, de 
ligação à península de Troia, área que foi alvo recente 
de uma ambiciosa aposta orientada para o turismo de 
excelência.

Setúbal contrasta entre a terra e o mar, a urbe e a 
natureza, o tradicional e o moderno. Concentram-se 
nesta cidade, capital de distrito, importantes polos 
industriais e de serviços. 

O concelho é montanhoso nas freguesias situadas a 
oeste – S. Lourenço, S. Simão e Anunciada – em cujas 
áreas se situam parte das serras da Arrábida, de S. Luís 
e de S. Francisco. A cidade está situada a 35 quilómetros 
a sudeste de Lisboa, na margem norte da foz do rio 
Sado, e é ladeada a oeste pela Serra da Arrábida.

O município é limitado a norte e a leste pelo concelho 
de Palmela, a oeste por Sesimbra e, a sul, o Estuário do 
Sado liga-o aos concelhos de Alcácer do Sal e Grândola. 
A Península de Troia situa-se em frente da cidade, no 
litoral do oceano Atlântico.

No lado nascente da cidade encontra-se o Estuário do 
Sado e a respetiva reserva natural, criada em 1980 e 
ocupando uma área total de mas de 23 mil hectares. 
Constitui uma das maiores áreas húmidas do País e 
uma das únicas áreas em toda a Europa onde se podem 
encontrar comunidades sedentárias de golfinhos.
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No contexto da presente candidatura, e devido à sua 
ligação com os recursos naturais que a rodeiam, 
a cidade de Setúbal e as vilas de Azeitão possuem 
um elevado potencial de prática desportiva formal e 
informal, destacando-se a autenticidade do Parque 
Natural da Arrábida, do rio Sado e da sua reserva natural 
e das diversas praias existentes.

As praias de Setúbal partilham uma característica 
que as torna únicas: estão todas inseridas no Parque 
Natural da Arrábida. O Portinho da Arrábida, eleito 
uma das 7 Maravilhas Naturais de Portugal, tem uma 
enseada a servir de espelho ao verde da serra, que se 
debruça sobre o areal.

O mar calmo e a beleza da paisagem envolvente fazem 
da Figueirinha uma das mais conhecidas da região, 
tornando-a bastante concorrida durante a época balnear. 
A pouca ondulação cria ótimas condições para nadar e 
o extenso areal convida a passeios mais demorados. A 
Praia da Figueirinha, galardoada com a Bandeira Azul, 
reúne ainda excelentes condições para a observação de 
espécies marinhas. Já Galapos, praia muito sossegada 
e abrigada, com um mar calmo e de águas claras, tem 
condições de excelência para o mergulho. 

Uma dezena de areais, protegidos por encostas 
imponentes e banhados por águas límpidas e calmas, 
coloca a Serra da Arrábida como ponto de passagem 
obrigatória nos roteiros turísticos. 

Espaço privilegiado para a prática de atividades da 
natureza como escalada, caminhadas e passeios 
de BTT e desportos náuticos como canoagem, vela, 
windsurf e stand up paddle, a Arrábida é parque natural 
desde 1976, dispondo de uma área aproximada de 
cerca de 10.800 hectares.

Se as praias e a serra convidam à preguiça durante 
o dia, no regresso, ao final da tarde, uma passagem 
pela zona ribeirinha de Setúbal satisfaz o apetite mais 
exigente. 

Os aromas confundem-se. Do choco frito ao peixe 
na brasa, passando pelo cheiro a mar que emana de 
uma caldeirada à moda de Setúbal ou das ostras 
apresentadas a preceito, são muitas as iguarias que o 
visitante tem à disposição.

Além dos espaços existentes na zona ribeirinha, a 
principal avenida da cidade, com o nome da cantora 
lírica Luísa Todi, oferece, em toda a sua extensão, 
inúmeras alternativas para a degustação do que 
de melhor o mar e o rio têm para dar, desde o peixe 
e marisco frescos, ao choco frito, às cataplanas, aos 
ensopados e às massadas.

A dois passos da principal artéria da cidade, as opções 
adensam-se com a oferta existente nos restaurantes 
dos bairros piscatórios das Fontainhas, mais a nascente, 
e do Troino, a poente, onde estão localizadas algumas 
das melhores casas gastronómicas. Referência ainda 
para a zona da Fonte Nova, onde as várias esplanadas 
convidam a uma refeição de peixe assado ou a um 
petisco ao fim da tarde. 

A adoçar o final do repasto perfilam-se inúmeras 
escolhas. As tortas de Azeitão encabeçam a lista de 
opções. Os doces elaborados à base de laranja também 
são uma tentação. Mas a mesa não fica composta sem 
um bom vinho do Sado. Do tinto ao branco, passando 
pelo rosé e o espumante, a região oferece um sem 
número de escolhas de qualidade garantida. O Moscatel 
de Setúbal não pode ficar de fora e seja a abrir ou a 
fechar a refeição é sempre bem-vindo. 

Os pescadores e as suas embarcações, o rio e o mar 
são parte indissociável da identidade de Setúbal. O 
colorido das centenas de embarcações ancoradas 
ao longo da zona ribeirinha contrasta com o bronze 
carregado da pele dos homens da faina. Gente do 
mar, habituada a ultrapassar todos os desafios, com 
uma sabedoria e humor peculiares, capaz de pintar 
com palavras quadros que deixam qualquer um 
embevecido.
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2. SETÚBAL

Geographical Setting 

The territory of the municipality of Setúbal has a total 
area of 230, 3 square kilometres. The population is 
about 121 thousand people, surpassing 48 thousand 
families. Setúbal harmoniously interconnects 
urban and rural features while benefiting from the 
Arrábida Mountain and the Natural Reserve of the 
Sado Estuary.

Served of excellent accesses the municipality 
provides transportation solutions on roads, railway 
and maritime-fluvial levels. The Lisbon International 
Airport and the Portuguese capital are about 30 
minutes travel away. 

Under the range of the tourism sector Setúbal 
provides equally a service of fluvial transportation 
which includes the ferryboats that connect to the 
Peninsula of Tróia, area that was the target of an 
ambitious investment oriented towards luxury 
tourism.

Setúbal contrasts between land and sea, city and 
nature, traditional and modern. In this city, capital 
of district are settled important industrial and 
service companies.

The municipality is mountainous in the parishes 
located in the west – S. Lourenço, S. Simão and 
Anunciada – these areas are situated in parts of the 
Arrábida, S. Luís and S. Francisco Mountains. The 
city is situated 35 kilometres southeast of Lisbon, 
in the north shore of the river Sado and is sided on 
the west by the Arrábida Mountain.

The municipality is limited to the north and east 
by the municipality of Palmela, to the west by 
Sesimbra and to the south by the Sado Estuary 
that connects to the municipalities of Alcácer 
do Sal and Grândola. The Peninsula of Tróia is 
situated in front of the city on the shoreline of the 
Atlantic Ocean. 
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On the east side of the city is the Sado Estuary and 
respective Natural Reserve, created in 1980 and 
occupying an area over 23 thousand acres. It is one 
of the biggest wetlands of the country and is one 
of the only areas in all of Europe where resident 
communities of dolphins can be found. 

In the context of the present application and due 
to its relationship to the natural resources that 
surround it, the city of Setúbal and the villages of 
Azeitão hold a high potential for formal and informal 
sports practices, standing out the authenticity of 
the Arrábida Natural Park, the Sado River and its 
natural reserve and the several beaches.

The beaches of Setúbal share a characteristic that 
makes them unique: they are all inserted in the 
Arrábida Natural Park. The Portinho da Arrábida, 
elected one of the 7 Natural Wonders of Portugal 
has a mirror-like bay reflecting the green of the 
mountain that seems to lean over the sands.

The quiet sea and the beauty of the surrounding 
landscape make the Figueirinha one of the well 
known beaches of the region and highly wanted 
during the bathing season. The small undulation 
creates perfect conditions for swimming and the 
long sand line invites to long strolls. The Figueirinha 
Beach, awarded with the Blue Flag, also gathers 
excellent conditions for sea life observation. While 
in Galápos, a very quiet and sheltered beach, with a 
calm light blue water sea, holds excellent conditions 
for snorkelling. About ten sand lines protected by 
imposing cliffs washed by clear and calm waters 
place the Arrábida Mountain as a mandatory visit in 
the tourist guide.

It is a privileged space for the practice of nature 
related activities such as climbing, hiking and ATB 
rides. As well as nautical sports such as canoeing, 
sailing, windsurf and stand-up paddle. The Arrábida 
is a Natural Park since 1976 and has an approximate 
area of 10.800 acres.

If the beaches and the mountain invite to slacking 
during the day, on the way back at the end of the 
day a stop by the riverfront area of Setúbal satisfies 
the most demanding appetites.

The aromas mix up: from fried cuttlefish to the grilled 
fish, passing by the sea scent from a typical fish 
stew of Setúbal or the beautifully presented oysters, 
many are the delicatessens available to the visitors.

Besides the spaces in the riverfront the main avenue of 
the city, holding the name of the famous lyrical singer, 
Luísa Todi, offers in all its extension numberless 
alternatives to enjoy the best the river and the sea 
have to offer, from fresh fish and seafood to the fried 
cuttlefish, the cataplanas, the fish stews and pastas.

Two steps away from the main artery of the city the 
options thicken with the offer existent in the restaurants 
of the fishing neighbourhoods of Fontainhas, down 
east, and Troino, down west, where some of the best 
gastronomic houses are located. The Fonte Nova area 
is also to be referenced for its many esplanades that 
invite to a meal of grilled fish or a late afternoon snack.

To sweeten the end of the meal there are numberless 
choices: the Tortas of Azeitão are the top of the list 
of choices. The orange based sweets are also a 
temptation. But the table is not set without a good 
wine of the Sado. From red to white, rosé wine and 
champagne the region offers an endless number 
of choices of guaranteed quality. The Moscatel of 
Setúbal cannot be left out and being it to begin or 
end the meal it is always welcome.

The fishermen and their vessels, the river and the 
sea are an inseparable part of the identity of Setúbal. 
The colours of the hundreds of boats anchored 
along the riverfront contrasts the bronze tanned 
skin of the fishermen. People of the sea used to 
surpass every challenge with peculiar wisdom and 
humour and able to paint pictures with words that 
will blow your mind away. 
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2. SETÚBAL

Enquadramento Histórico

Elevada à categoria de cidade em 1860 e capital de 
distrito desde 1926, Setúbal é um centro cosmopolita 
situado apenas a 35 quilómetros de Lisboa, capital de 
Portugal.

Envolvida pelo azul do rio Sado e o verde da cordilheira 
da Arrábida, Setúbal é rica em património histórico, 
com casas que transpiram cultura e tradições, igrejas 
seculares, museu e edifícios que transportam os seus 
visitantes para épocas remotas. 

Setúbal é palco, ao longo do ano, de um conjunto de 
feiras e festas, de cariz profano e religioso, envolvendo 
parte significativa da comunidade e atraindo ao 
concelho milhares de visitantes. 

Realizada há mais de quatro séculos, a Feira de 
Sant’Iago, que decorre entre a última semana de 
Julho e a primeira de Agosto, é o expoente máximo do 
calendário de festejos. Certame multifacetado e que 
tem sabido renovar-se ao longo dos tempos, é palco 
de promoção das principais atividades económicas, 
sociais e culturais da região, bem como de espetáculos 
musicais únicos.

Numa vertente mais religiosa, destaque para a Festa 
de Nossa Senhora do Rosário de Troia, cujo ponto alto 
acontece com o desfile de embarcações engalanadas 
entre Setúbal e Troia. Realizados na segunda quinzena 
de agosto, os festejos começam com uma missa 
em honra dos marítimos falecidos, seguindo-se a 
travessia do rio Sado em barcos engalanados. Já em 
Troia, a noite é preenchida com uma procissão de velas 
na praia. Além das cerimónias religiosas, há lugar a 
um convívio noturno, com bailes e arraiais. Após três 
dias, a festa termina em grande com o regresso dos 
barcos a Setúbal. 

Também as feiras marcam presença ao longo do 
ano. Uma delas, a Mostra de Artesanato, realiza-se, 
habitualmente, no último fim de semana de cada mês 
e visa contribuir para o desenvolvimento do artesanato 
local e regional, enquanto atividade económica, 
cultural e social. 

Na placa central da Avenida Luísa Todi, no primeiro, 
terceiro e quinto sábados de cada mês, é possível, 
também, encontrar artigos a bom preço na Mostra de 

Antiguidades e de Velharias de Setúbal. Ao segundo 
domingo de cada mês, há, igualmente, relíquias a 
descobrir na Praça da República, em Vila Nogueira de 
Azeitão. 

Aos últimos domingos do mês, de março a setembro, 
realiza-se desde de 2014 na Praia da Saúde, a STB 
Urban Market. Móveis recuperados, vestuário em 
segunda mão, artesanato e peças de design urbano 
são alguns dos artigos comercializados. 

Porém, é na zona da Baixa que se pode encontrar 
grande parte do comércio tradicional. Praticamente 
todas as ruas da Baixa convergem para a Praça de 
Bocage, um dos principais pontos de encontro das 
gentes de Setúbal e de quem visita a cidade. As 
esplanadas da Praça – dedicada a um dos maiores 
vultos da poesia portuguesa – convidam a uma 
pausa. 

A estátua do poeta Bocage, com os olhos postos no 
mar, é o ex-líbris da Praça mais concorrida da urbe. 
Quase ninguém resiste em tirar uma fotografia junto 
do monumento que homenageia “Elmano Sadino”. 
Mesmo ali em frente, realce para a principal avenida 
da cidade, dedicada a Luísa Todi, nascida em Setúbal 
em 1753 e reconhecida como um dos maiores nomes 
de sempre do canto lírica. 

Não só de comércio vive a Baixa. A cultura espreita a 
cada esquina, alguns edifícios são testemunhos vivos 
de uma cidade que cresceu e modernizou-se, sem 
esquecer o seu centro histórico. É também na Praça 
de Bocage que se encontra o edifício dos Paços do 
Concelho.

São inúmeros os exemplos de personalidades 
setubalenses que marcaram o País e o mundo em 
diferentes áreas sociais.

Luísa Todi encantou durante o século XVIII as principais 
salas de ópera europeias. A poesia de Bocage marcou 
a literatura portuguesa, sendo uma das referências 
nacionais do mesmo século.

Na atualidade, José Mourinho, patrono desta nossa 
candidatura, leva o nome de Portugal e de Setúbal aos 
quatro cantos do mundo.
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2. SETÚBAL

Historical Setting

Elevated to the category of city in 1860 and district 
capital since 1926 Setúbal is a cosmopolitan centre 
situated only 35 kilometres from Lisbon, the capital 
of Portugal.

Surrounded by the blue of the River Sado and the 
green of the Arrábida Mountain, Setúbal is rich in 
historical patrimony with houses riddled with culture 
and traditions, centuries old churches, museums 
and buildings that transport its visitors to ancient 
times.

Setúbal is the stage, throughout the year, of a set of 
fairs and celebrations, of profane and religious kind, 
involving a significant part of the community and 
attracting thousands of visitors to the municipality.

Organised for over four centuries the Sant’Iago Fair, 
which takes place between the last week of July and 
the first of August, is the main event in the calendar 
of festivities. It is a multifaceted event that has 
renewed itself throughout the times and it is the 
promotion stage of the main economical, social and 
cultural activities of the region as well as unique 
musical events.

In a more religious dimension, the Celebrations of 
Nossa Senhora do Rosário de Troia hit the highlight 
with a parade of decorated vessels between Setúbal 
and Tróia. Performed on the second fortnight of 
August the festivities begin with a mass in honour 
of the deceased sea folk, followed by the crossing 
of the river in beautifully decorated boats. In Tróia 
the night is filled with a procession of candles along 
the beach. Besides the religious ceremonies there 
is also place for some night time mingling with 
dancing and music. After three days of festivities 
the celebrations end with a big return of the boats 
to Setúbal.

The Fair also mark their presence throughout the 
year. One of them the Mostra de Artesanato (Arts 
and Crafts Show) usually takes place in the last 
weekend of each month and aims to contribute 
to the development of local and regional arts 
and crafts as an economical, cultural and social 
activity.

On the central plaque of the Avenue Luísa Todi on 
the third and fifth Saturday of each month it is also 
possible to find items at appealing prices in the 
Antiquities Show of Setúbal. On the second Sunday 
of each month there are more relics to be found in 
the Praça da República in Vila Nogueira de Azeitão.

On the last Sunday of every month, from March to 
September, it has been organised since 2014 in the 
Beach of Saúde the STB Urban Market. Salvaged 
furniture, second-hand clothing and arts and crafts 
of urban design are some of the purchasable items.

However it is in the downtown area that we can find 
most of the traditional commerce. Almost every 
street in the downtown converges to the Praça do 
Bocage, one of the main meeting points of the people 
from and those visiting the city. The esplanades of 
the Praça – dedicated to one of the main figures of 
Portuguese poetry – invite us to take a break.   

The statue of the poet Bocage with eyes set on the 
sea is the main attraction of the city’s busiest square. 
Hardly anyone resists taking a photograph alongside 
the monument to homage “Elmano Sadino”. Right in 
front of the square is the main avenue of the city 
dedicated to Luísa Todi, born in Setúbal in 1753, one 
of the greatest names in lyrical singing.

The downtown does not live solely of commerce. 
Culture peeks around every corner; some buildings 
are living testimonies of a city that grew, which is 
modernized, all without forgetting its historical 
centre. It is also in the Praça do Bocage that is 
located the City Hall building.

The examples of personalities of Setúbal that marked 
the country and the world in different areas are many. 

Luísa Todi charmed the main European opera rooms 
during the XVIII century. The poetry of Bocage 
marked the Portuguese literature by becoming a 
reference in the same century.

And nowadays, José Mourinho, patron of this 
application, takes the name of Portugal and Setúbal 
to the four corners of the world.
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Segundo o último Recenseamento Geral da 
População do Instituto Nacional de Estatística, a 
população residente em Portugal no ano de 2011 era 
de 10.562.178 habitantes, tendo-se verificado um 
acréscimo de cerca de 2 por cento face a 2001. Esta 
tendência de crescimento demográfico registou-
-se também na região de Lisboa, na península e 
no concelho de Setúbal, embora com diferentes 
intensidades.

O concelho de Setúbal registava em 2011 um 
efetivo de 121.185 habitantes, tendo apresentado 
um acréscimo populacional de cerca de 6,4 
por cento no último decénio. A nível concelhio 
destaca-se o crescimento relativo nas freguesias 
de Azeitão (S. Simão e S. Lourenço), de Gâmbia, 
Pontes e Alto da Guerra e de Santa Maria da 
Graça e o decréscimo do efetivo populacional nas 
freguesias de Nossa Senhora da Anunciada, S. 
Julião e marginalmente em S. Sebastião. Algumas 
destas oscilações estão associadas a processos 
de alteração dos limites administrativos, como 
foi a situação das freguesias de Santa Maria da 
Graça, S. Julião e S. Sebastião.

2. SETÚBAL

No entanto, cabe salientar que o crescimento 
demográfico do concelho no último decénio ocorreu 
fundamentalmente nas freguesias mais periféricas, 
quer a poente, quer a nascente.

No que respeita aos padrões de concentração 
populacional, cerca de 75 por cento da população 
do concelho reside nas freguesias da cidade de 
Setúbal (90.640 habitantes). As freguesias de Azeitão 
representam cerca de 15,6 por cento do total do 
efetivo populacional do concelho e as freguesias da 
zona nascente, cerca de 9,4 por cento.

O crescimento natural da população tem vindo a decair 
nos últimos anos. Em 2011, Portugal apresentou um 
saldo natural negativo em função de o número de 
óbitos ter suplantado o de nascimentos. Todavia, 
na região de Lisboa, na península e no concelho 
de Setúbal a dinâmica demográfica continuou a 
ser positiva, ainda que a níveis mais modestos que 
outrora. Em 2011 nasceram 10,4 indivíduos por cada 
1000 habitantes no concelho de Setúbal e morreram 
8,9 indivíduos por cada 1000 habitantes, resultando 
num saldo natural de 1,5 por cento.

Enquadramento Sociodemográfico
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Socio demographic Setting

According to the last census the population of Portugal in the year of 2011 was 
of 10.562.178 inhabitants, registering a growth of 2 per cent against 2001. This 
demographic growth tendency was also registered in Lisbon, in the peninsula and 
the municipality of Setúbal, although with slight variations.

The municipality of Setúbal registered in 2011 a number of 121.185 residents, 
presenting this way a population growth of about 6, 4 per cent in the last decade. 
On the level of councils the pinpoints are Azeitão (S. Simão and S. Lourenço), 
Gâmbia, Pontes, Alto da Guerra and Santa Maria da Graça, and has also registered a 
decrease of population in Nossa Senhora da Anunciada, S. Julião and marginally in 
S. Sebastião. Some of these oscillations are connected to alteration projects within 
the administrative limits, has was the situation of Santa Maria da Graça, S. Julião e 
S. Sebastião.

However it is important to mention that the demographic growth of the municipality 
in the last decade occurred fundamentally in the periphery parishes whether to the 
west or east.

When it comes to patterns of population concentration, about 75 per cent of the 
municipality’s population resides in the parishes of the city of Setúbal (90.640 
inhabitants). The parishes of Azeitão represent about 15.6 per cent of the total 
effective population of the municipality and the parishes of the eastern area 
represent about 9.4 per cent.

The natural growth of the population has decayed in the last few years. In 2011 
Portugal presented negative numbers in relation to the number of deaths against 
the number of births. However in the region of Lisbon, the peninsula and the 
municipality of Setúbal the demographic dynamics remained positive even if in 
more moderate levels than in past years. In 2011 10.4 individuals were born per 
each 1000 inhabitants of the municipality of Setúbal and 8.9 have died per each 
1000 inhabitants which results in a natural result of 1.5 per cent.

2. SETÚBAL
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2. SETÚBAL

A baía de Setúbal forma-se na foz do rio Sado, onde 
a cidade olha para o Atlântico. A enseada sadina 
foi a primeira representante portuguesa a integrar 
o restrito Clube das Mais Belas Baías do Mundo, 
constituído por mais de três dezenas de enseadas 
distribuídas um pouco por todo o planeta. Pertence 
a este restrito clube desde 14 de novembro de 2002.

A baía sadina encontra-se dentro do limite da REN – 
Reserva Ecológica Nacional, pertencendo ao Estuário 
do Sado. A orla costeira da baía, enriquecida pela 
imponência da serra, alberga tesouros da natureza 
como o Portinho da Arrábida, eleita pelos portugueses 
uma das 7 Maravilhas Naturais de Portugal, ou a 
Pedra da Anixa, considerada reserva zoológica. É 
também na baía de Setúbal o habitat natural do roaz-
-corvineiro, uma das raras comunidades sedentárias 
de golfinhos na Europa.

O clube procura promover a troca de experiências 
entre os membros ao nível de políticas de proteção, 
conservação e desenvolvimento sustentado das 
baías. A promoção de intercâmbios culturais, sociais, 
desportivos, económicos e industriais entre os 
habitantes das regiões das baías é outra das metas 
procuradas nos eventos do clube.

A Câmara Municipal tem desenvolvido, ao longo da 
última década, um esforço assinável para recuperar a 
frente ribeirinha da cidade e devolver uma renovada 
vitalidade a esta zona nobre de Setúbal. Através de 
intervenções específicas e estratégicas, a beira-mar 

está agora rejuvenescida e mais apelativa, interligando 
com harmonia a área urbana e o rio. 

A política de requalificação desta área de referência da 
cidade, começou, inclusivamente, pela beneficiação 
da principal via de Setúbal, a Avenida Luísa Todi, e pela 
criação do Parque Urbano de Albarquel, zona verde a 
ladear rio e que é hoje um dos locais mais procurados 
pela população para a prática de atividade física ou 
simplesmente na procura do ócio e do lazer.

Os arranjos urbanísticos realizados na frente ribeirinha 
foram feitos sobretudo a pensar nas pessoas. Hoje, a 
população desloca-se à beira-rio para usufruir dos 
novos passeios públicos, ciclovias e espaços de lazer 
e recreio e beneficiando de uma vista singular para a 
baía de Setúbal.

Tudo desenvolvido em sintonia com a requalificação 
das ofertas turísticas existentes. Na Avenida 
Luísa Todi e à beira-Sado, cerca de seis dezenas 
de espaços de restauração requalificaram as 
esplanadas, contribuindo para a nova imagem da 
frente ribeirinha. 

Duas docas, uma de recreio e outra de comércio, 
propiciam o desenvolvimento de atividades 
relacionadas com o rio. A náutica de recreio, tendo 
no horizonte a também rejuvenescida Península de 
Troia, equipada igualmente com marina, é uma das 
atividades atualmente com enorme potencial de 
utilização e crescimento. 

SETÚBAL - CLUBE DAS MAIS BELAS BAÍAS DO MUNDO
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The bay of Setúbal is formed in the mouth of the River 
Sado where the city stares directly to the Atlantic. The 
Setúbal basin was the first Portuguese representative 
of the restrict Club of the Most Beautiful Bays of the 
World, constituted by over three dozen bays distributed 
a little all over the planet. The bay of Setúbal has been 
a part of this club since 14 of November 2002.

The bay of Setúbal is within the limit of the REN – 
National Ecological Reserve – belonging to the Sado 
Estuary. The coastal rim of the bay, enriched by the 
magnificence of the mountain, holds natural treasures 
as the Portinho da Arrábida, elected by the Portuguese 
one of the 7 Natural Wonders of Portugal, or the Pedra 
da Anixa (stone of Anixa ) part of the Zoological Reserve. 
The bay of Setúbal is also the home of the bottlenose 
dolphin, one of the rare sedentary communities of 
dolphins in Europe.

The club intends to promote the interchange of 
experiences among the members on the level of 
protective, conservationist and sustained development 
policies of the bays. Another goal of the club is the 
promotion of interchanges on cultural, social, sports, 
economical and industrial levels among the local 
population in the regions of the bays.

The Municipal City Hall of Setúbal has developed in 
the last decade a considerable effort to recuperate 
the riverfront area of the city and return a renovated 
vitality to this noble area of Setúbal. Through specific 

and strategic interventions, the riverfront is now 
rejuvenated and more appealing, harmoniously 
combining the urban area and the river.

The requalification policy of this reference area of the 
city began, inclusively, by the beneficiation works of 
the main circulation artery of Setúbal the Avenue Luísa 
Todi and the creation of the Urban Park of Albarquel 
the green area that sides the river and is now one 
of the most wanted places by the population for the 
practice of physical activities or simply for the pursuit 
of leisure and laziness.

The urban improvements of the riverfront were made 
mostly thinking in the citizens. Today the population 
visits the riverside to enjoy the brand new public 
sidewalks, bike lanes and leisure areas while benefiting 
from a singular view to the Setúbal bay.

This was all developed in tune with the requalification 
of the existing touristic offer. In the Luísa Todi Avenue 
and the Sado shore about six dozen restaurants 
renewed their esplanades, contributing to the new 
image of the riverfront.

Two docks, one for leisure and another for trade, 
allow the development of water related activities. Also 
rejuvenated the peninsula of Tróia hosts a new marina 
which along with the docks in Setúbal will contribute 
to the growth of water related activities, a business 
currently very desired and expanding.

SETÚBAL - CLUB OF THE MOST BEAUTIFUL BAYS OF THE WORLD

2. SETÚBAL
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SETÚBAL É UM MUNDO

O nome de Setúbal, bem como as marcas, os locais 
e os produtos associados à região têm vindo a ser 
reconhecidos um pouco por todo o mundo. São já 
várias as distinções atribuídas a nível internacional 
em áreas como a vitivinicultura, a gastronomia e as 
belezas naturais. No que respeita à produção vinícola, 
os prémios obtidos fora de portas pelo famoso 
Moscatel de Setúbal atestam bem a qualidade deste 
néctar produzido na região.

No que ao desporto diz respeito, desde o ano de 2006 
que se realiza em Setúbal uma etapa do circuito da Taça 
do Mundo de Águas Abertas, com a denominação “FINA 
10 Km Marathon Swimming World Cup 2015”. Trata -se 
de um consórcio entre a Federação Internacional de 
Natação (FINA), a Federação Portuguesa de Natação e 
a Câmara Municipal de Setúbal que reúne em Setúbal 
cerca de uma centena de nadadores oriundos de todo 
o mundo para a competição de maratona de natação 
(10 kms), que passou a figurar no calendário dos 
Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. 

Após seis edições consecutivas, coube a Setúbal 
receber em 2012 a qualificação olímpica da 
especialidade. A 9 e 10 de junho desse ano, realizou-
-se a “FINA Olympic Marathon Swim Qualifier 2012 – 
Setúbal”, última oportunidade para os nadadores se 
apurarem para os Jogos Olímpicos de Londres. 

O sucesso das diversas edições de provas internacionais 
de natação em águas abertas levou a que Setúbal volte 
a estar na rota das grandes decisões desportivas, ao 
receber, no verão de 2016, uma prova de qualificação 
para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

A atribuição a Setúbal da derradeira prova de apuramento 
olímpico nesta disciplina, denominada “FINA Olympic 
Marathon Swim Qualifier 2016”, foi decidida em 
dezembro de 2014 pela Federação Internacional de 
Natação, em encontro realizado no Qatar.

No âmbito da parceria efetiva com o Desporto Escolar, 
realiza-se no Complexo Municipal de Atletismo de 
Setúbal, anualmente, a edição regional do projeto 
Megasprint. Em 2010, coube a Setúbal receber a Final 
Nacional, reunindo 890 alunos em representação 
de 28 comitivas das Equipas de Apoio às Escolas do 
Continente e da Região Autónoma dos Açores. 

2. SETÚBAL
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A Escola Municipal de Desporto, nomeadamente 
no que concerne ao Núcleo de Pentatlo Moderno de 
Azeitão, desenvolve a sua atividade desde 2003 com 
a organização anual da Copa Atlântica. Depois de 
realizada em Azeitão até 2009, decorreu em Setúbal 
(Piscina Municipal das Palmeiras e Complexo 
Municipal de Atletismo de Setúbal) em 2010 e 2011. 
Em 2012, coincidindo com a X Copa Atlântica, o 
evento voltou para Azeitão, beneficiando das obras 
de ampliação das Piscinas Municipais de Azeitão, 
bem como da construção do Azeitão Bacalhôa 
Parque. A participação ronda em média os 120 atletas 
distribuídos pelos escalões de benjamins, infantis, 
iniciados, juvenis e juniores. Participam regularmente 
clubes de Portugal, Espanha e Inglaterra.

Desde 2013, além da XI Copa Atlântica, Setúbal 
acolheu o Campeonato da Europa de Biatle/ Etapa 
da Taça do Mundo, que engloba as modalidades de 
corrida e natação. Em 2014, introduziu-se o Triatle, 
acrescentado a disciplina de tiro de laser com pistola. 
As competições, dos benjamins aos masters, incluíram 
o I Campeonato da Europa de Triatle, com a presença 
de mais de três centenas de atletas de 12 países. 

Com condições perfeitas para a prática do triatlo, 
realizaram-se até 2010 três edições do Triatlo Cidade 
de Setúbal, uma organização da Federação de Triatlo 
de Portugal e da Câmara Municipal de Setúbal. 
Participaram nestas edições os principais triatletas 
portugueses, nomeadamente Vanessa Fernandes, 
Bruno Pais (atleta olímpico), Pedro Palma (medalha de 
bronze no Mundial Universitário) e Miguel Fernandes 
(medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude), 
entre muitos outros atletas seniores e juniores que 
representam ainda hoje a elite do Triatlo Português. 
Desde então temos implementado regularmente, no 
seio dos Jogos do Sado, uma prova de aquatlo que 
consiste nas modalidades de natação e corrida. 

Porque Setúbal é uma terra de pescadores e embora 
com menor importância económica nos dias de hoje, a 
pesca continua a ser uma das ocupações das nossas 
gentes e o mar é e será sempre um ponto de partida e 
chegada para a população apaixonada pelo seu rio. 

Após o sucesso da realização do Campeonato do 
Mundo de seleções em 2013, realizou-se, em 2014, o 

Campeonato do Mundo de Clubes de Pesca Desportiva 
de Alto-Mar. Se no caso do primeiro evento participaram 
120 de pescadores de 16 países, no segundo estiveram 
em ação na orla marítima de Setúbal mais de 50 
pescadores de 13 clubes pertencentes a seis países, 
maioritariamente europeus. 

A seleção portuguesa de ténis de mesa fez em 
Setúbal, em março de 2014, no Pavilhão Municipal das 
Manteigadas, o apuramento direto para os quartos-de-
-final do Campeonato da Europa. Um recinto esgotado 
por um milhar de espetadores apoiou a seleção 
nacional durante as cerca de três horas de duração 
do encontro, festejando no final o apuramento direto 
para o Campeonato da Europa que viria a realizar-se 
em Lisboa, ganho por Portugal. 

Uma iniciativa à escala distrital, com carácter bianual, 
na qual o concelho de Setúbal marca presença, é os 
“Jogos do Futuro”, ponto alto na realidade desportiva 
do distrito, sendo estes assumidos como uma grande 
festa do desporto entre a juventude, dada a sua 
exclusividade no País, envolvendo todos os agentes 
autárquicos e respetivos movimentos associativos e 
escolares de uma região e respetiva população.

A participação é descentralizada pelos nove municípios 
– Almada, Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, 
Seixal, Sesimbra e Setúbal –, permitindo criar um 
espaço de convívio e de estímulo à prática desportiva 
dos jovens num âmbito intermunicipal. 

Os “Jogos do Futuro” são uma organização conjunta das 
nove autarquias da região, da Associação de Municípios 
da Região de Setúbal, do movimento associativo 
popular, de escolas e das associações distritais de 
modalidades aderentes. Setúbal organizou a cerimónia 
de abertura da primeira edição, no Complexo Municipal 
de Atletismo, onde estiveram presentes atletas e 
comitivas de todos os concelhos participantes. 

São propostas em cada edição atividades desportivas 
nas vertentes competitiva e de convívio, em modalidades 
como andebol, atletismo, basquetebol, bodyboard, 
desporto adaptado, ginástica, futebol de 11, futebol de 
7, futsal, hóquei em patins, judo, natação, surf, ténis, 
ténis de mesa, vela, voleibol e xadrez, num total de 18 
modalidades, abertas a jovens entre os 11 e os 16 anos.
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SETÚBAL IS A WORLD

The name of Setúbal, as well as its brands, places 
and products associated to the region, has become 
a recognizable name a bit all over the world. Areas 
such as winery, gastronomy and natural beauties have 
already earned several prizes and distinctions. When it 
comes to wine production the prizes have been earned 
abroad by the famous Moscatel of Setúbal which is a 
good testimony of the superior quality of the nectars 
produced in the region.

On what concerns sports Setúbal has hosted since 
2006 one stage of the circuit of the Open Waters 
World Cup also known as “FINA 10 Km Marathon 
Swimming World Cup”. It is a consortium between 
the Swimming International Federation (FINA), the 
Portuguese Swimming Federation and the City Hall of 
Setúbal and it gathers in Setúbal about one hundred 
swimmers from all over the world, for the Swimming 
Marathon Competition (10Kms), a competition that 
was on the calendar of the Beijing Olympic Games 
of 2008.

After six consecutive editions, it was up to Setúbal to 
host in 2012, the Olympic Qualification of the event. 
On the 9th and 10th June that year the “FINA Olympic 
Marathon Swim Qualifier 2012 – Setúbal” took place, 
and it was the last opportunity for the swimmers 
qualify to the Olympic Games of London.

The success of the several editions of international 
open waters swimming competitions led to 
positioning of Setúbal under the radar of important 
sports events, the city will host in the summer of 2016 
the qualification competition for the Olympic Games 
of Rio de Janeiro.

The decision of chose Setubal as Host, to the “FINA 
Olympic Marathon Swim Qualifier 2016” it was taken 
in December 2014 from the International Swimming 
Federation after a meeting in Qatar.

On the spirit of partnership with Sports School, the 
Municipal Complex of Setúbal hosts annually the 
regional edition of the project Mega Sprint. In 2010 
it was up to Setúbal to welcome the National Final 
gathering 890 students representing 28 different 
districts of Portugal.
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The activity of the Municipal Sports School, namely 
on what concerns the Modern Pentathlon Nucleus 
of Azeitão, has developed its activity since 2003, with 
the annual organization of the Atlantic Cup. After 
being organized in Azeitão until 2009, it took place in 
Setúbal (Municipal Swimming Pool of Palmeiras and 
the Municipal Athletics Complex of Setúbal) in 2010 
and 2011. In 2012, matching the X edition of the Atlantic 
Cup, the event went back to Azeitão, benefiting from the 
amplification works of the Municipal Swimming Pools 
of Azeitão as well as the construction of the Park Quinta 
da Bacalhoa. The attendance is averagely around 
120 athletes distributed by the ranks of “benjamins”, 
initiates, juvenile and juniors. Clubs from Portugal, Spain 
and England participate regularly.

Since 2013, besides the XI Atlantic Cup, Setúbal welcomes 
the Europe Championship Biathlon/ World Cup Stage, which 
encompasses the modalities of running and swimming. In 
2014 the Triathlon was introduced, adding the laser shot 
with gun discipline. The competitions, from the “benjamins” 
to the masters, have included the I Europe Triathlon 
Championship and have counted with the presence of over 
three hundred athletes from twelve countries.

With perfect conditions for the practice of Triathlon, 
until 2010, three editions of the Setúbal City Triathlon 
took place, an organization of the Portuguese Triathlon 
Federation and the Municipal City Hall of Setúbal. On 
these editions participated the firsts level elite athletes, 
Portuguese triathletes, namely Vanessa Fernandes, Bruno 
Pais (Olympic athlete), Pedro Palma (bronze medal in the 
World Universitary), Miguel Fernandes (gold medal on the 
Olympic Games of Youth), among any other senior and 
junior athletes who today still represent the elite of the 
Portuguese triathlon. Since then an aquathlon has been 
regularly implemented in the range of the Sado Games, a 
trial that combines the swimming and running modalities.

Because Setúbal is a city of fishermen, although with 
less economical relevance nowadays, fishing is still an 
occupation of the inhabitants and the sea is and will 
always be a departure and arrival point for a population 
in love with its river.

After a successful organization of a National Team 
World Cup in 2013, in 2014 the National Team World 
Cup of High Sea Sports Fishing took place. If in the first 

event 120 fishermen from 16 countries participated, 
and on the second case more than 50 fishermen were in 
action on the maritime rim of the Setúbal bay, belonging 
to 13 clubs from 6, mainly European, countries.

The Table Tennis National team achieved, in March 
2014, in the Municipal Pavilion of Manteigadas direct 
qualification for the quarter-finals of the European 
Championship. Before a Sports Hall , the Pavilion of 
Manteigadas, with about one thousand spectators 
supported the national team during the nearly three 
hours of the encounter, celebrating in the end, the direct 
qualification for the European Championship that would 
come to take place in Lisbon, in which Portugal won.

A district scale initiative with biannual character in 
which the Municipality of Setúbal was present was 
the “Future Games”. A high point in the districts sports 
reality, being these games considered a great part of 
sports among the youth on a distinct manifestation 
given its exclusivity in the country, by involving every 
municipal agent and respective associative and school 
movements from one region and its population.

The participation is decentralized through the nine 
municipalities - Almada, Alcochete, Barreiro, Moita, 
Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra and Setúbal –
allowing for the creation of a space of gathering and 
stimulus to the sports practice by the youngsters in an 
inter municipal range.

The “Future Games” are a joint organization of 
the nine municipalities of the Setúbal Region, the 
Association of Municipalities of the Setúbal Region, 
Popular Associative Movement, Schools and District 
Associations of advocating modalities, being Setúbal 
the organizer of the Opening Ceremony of the first 
edition which took place in the Municipal Complex of 
Athletics, where athletes and committees from all the 
participating Municipalities attended.

On every edition there is a proposition for sports 
activities in the competitive and leisure scope, in 
modalities as handball, athletics, basketball, body 
board, adapted sports, gymnastics, football 11, football 
7, futsal, hockey, judo, swimming, surf, tennis, table 
tennis, sailing, volleyball, chess, a total of 18 modalities, 
open to youngsters between 11 and 16 years of age.
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Festival de Música
Vários são os eventos implementados e desenvolvidos 
anualmente numa terra de gente com vontade de fazer 
do local onde nasceram ou que escolheram para viver 
uma cidade de referência no País e na Europa.

Em 2015, realiza-se em maio a quinta edição do 
Festival de Música de Setúbal, criado pela britânica 
The Helen Hamlyn Trust e pela Câmara Municipal de 
Setúbal, com apoio da Fundação Calouste Gulbenkian. 

O Festival de Música de Setúbal encoraja a criatividade 
e celebra a conquista e aquisição de saberes e 
experiências, especialmente entre os jovens. Talvez, 
e acima de tudo, o certame seja sobre a inspiração 
que os artistas nos proporcionam e o poder da música 
nas suas variadas formas. O trabalho começado ainda 
antes do primeiro festival, em 2011, foi cuidadosamente 
plantado e cultivado dentro da comunidade local. E 
hoje continua a crescer. 

Com um percurso consistente e bem visível, é já 
reconhecido tanto a nível local como internacional 
como um evento cultural pioneiro e inovador. Mais de 
mil jovens músicos juntam-se anualmente, aos artistas 
profissionais convidados, nacionais e internacionais.

Festival Internacional do Teatro
Todos os anos, o Festival Internacional de Teatro de 
Setúbal transforma a cidade num palco de experiências 
e manifestações artísticas. Do teatro à música, 
passando pelas curtas-metragens, exposições, 
debates, espetáculos de sala e de rua, formas 
artísticas emergentes e de natureza pluridisciplinar, a 
Festa do Teatro – Festival Internacional de Teatro é 
um interlocutor entre os artistas e a comunidade. 

A Festa do Teatro tem como objetivo reunir públicos e 
artistas em torno de diferentes abordagens, artísticas, 
cénicas e pluridisciplinares, mundos e criações 
diferentes, através de formas de expressão teatral que 
vivem na incessante sede da imaginação. Sempre na 
tentativa de criar novas formas de potenciar a criação, 
de refletir sobre o que é feito e de ver novos caminhos 
a trilhar. 
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Marchas Populares de Setúbal 
As Marchas Populares contam, ano após ano, 
com o esforço e a participação de centenas de 
pessoas na elaboração e concretização dos desfiles, 
proporcionando espetáculos cheios de música, 
colorido e alegria aos milhares de espetadores que 
assistem à exibição das coreografias.

As marchas, que exaltam o brio bairrista, apresentam 
um forte cunho tradicional, evocando nas suas 
temáticas factos, personagens ou outros aspetos da 
região de Setúbal.

Eurovision Live Concert
A recriação dos ambientes da Eurovisão, com o 
público próximo dos artistas, assim como a promoção 
e divulgação da música europeia são objetivos deste 
evento, que recorda os grandes temas do Festival 
da Canção, competição criada há 58 anos, na qual 
Portugal participa desde 1964, com interrupções 
pontuais.  

O “Eurovision Live Concert”, promovido com o apoio da 
Câmara Municipal, realiza-se em Setúbal desde 2009, 
sempre a conquistar mais público de ano para ano.

Festival Ibérico do Vinho
O Festival Ibérico do Vinho reúne numa festa o melhor 
que Portugal e Espanha têm para oferecer no domínio 
do património vínico, conjugando a gastronomia, a 
cultura, a tradição e o enoturismo dos dois países. 

São objetivos do festival posicionar os vinhos 
ibéricos no mercado internacional. A valorização 
dos produtos regionais no segmento do vinho e 
gastronomia e a promoção da diversidade dos 
recursos existentes em Setúbal constituem também 
objetivos deste certame. 

Fim de Ano Azul
O começo de um novo ano é saudado nas duas margens 
do Sado com a participação de milhares de pessoas 
e o envolvimento da restauração, que tem aqui uma 
oportunidade para mostrar as capacidades turísticas 
de uma região que se afirma com grande intensidade.

A festa de fim de ano configura-se, desde há três 
anos, como um produto turístico estruturado e que 
tem como objetivo assegurar a promoção do destino 
turístico de Setúbal e de Troia, mais concretamente, a 
baía de Setúbal.

Em Setúbal, o programa “Azul” tem epicentro na frente 
ribeirinha, na zona da Doca dos Pescadores, com 
atividades a partir das 22h30, com animação musical. 
Depois do fogo de artifício sobre o plano de água do 
rio Sado, à meia-noite, as primeiras horas do novo ano 
são animadas por DJ convidados.

Na outra margem do rio, na Marina de Troia, a diversão 
de fim de ano começa às 23h00, com música e projeção 
dos melhores momentos da agenda de eventos ON 
Troia. Depois das 12 badaladas, a animação musical 
continua no Casino Troia pela noite dentro.
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Music Festival
There are several events implemented yearly in this 
land of people with will to make of the place where they 
were born or chose to live in a city of reference in the 
country and in Europe.

In May 2015 the fifth edition of the Setúbal Music 
Festival takes place, a creation of the British Helen 
Hamlyn Trust and the City Hall, with the support of the 
Calouste Gulbenkian Foundation.

The Setúbal Music Festival encourages creativity and 
celebrates conquer and learning of knowhow and 
experiences, especially amongst the youth. This event 
is probably, and above all, about the inspiration that 
artists provide us and the power of music in its various 
forms. The work that began even before the first 
festival in 2011 was carefully planted and nurtured 
within the local community, and is still growing today.

With a consistent and well seen course it is already 
recognized on a local level as well as on an international 
level as a pioneer and innovative cultural event. Over 
a thousand young musicians gather annually with the 
national and international professional artists invited.

International Theatre Festival
Every year the International Theatre Festival of Setúbal 
transforms the city into a stage of artistic experiences 
and manifestations. From theatre to music, passing 
by the short film, exhibits, debates, indoor and street 
shows, emerging and multidisciplinary artistic forms, 
the International Theatre Festival is a mediator between 
the artists and the community.

The Theatre Fest also holds as objective to gather 
audiences and artists around different artistic, setting 
and multidisciplinary approaches, different worlds and 
creations through theatrical expressions that live with 
incessant thirst of imagination. Always attempting to 
create new ways to potentiate the creation and reflection 
upon what is made of and behold new paths to tread.
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Popular Marches of Setúbal 
The Popular Marches of Setúbal rely every year on the 
effort and participation of hundreds of people in the 
elaboration and organization of the parades, providing 
music filled shows with colours and joy to the thousand 
spectators of the choreography displays.

The marches exalt the neighbourhood pride and 
present a strong traditional character evoking in its 
themes facts, characters or other aspects of the region 
of Setúbal.

Eurovision Live Concert
The goals of this event are recreation of the Eurovision 
ambiences, with the audience close to the artist, as 
well as the promotion and diffusing of European music. 
This event aims to remind of the great themes of the 
Song Festival a competition created 58 years ago and 
in which Portugal has participated since 1964, with 
punctual interruptions.

The Eurovision Live Concert promoted with the support 
of the City Hall has been organized in Setúbal since 
2009, captivating more audience every year.

Iberian Wine Festival
The Iberian Wine Festival gathers in one event the best 
that Portugal and Spain have to offer in the domain of 
the wine patrimony, congregating gastronomy, culture, 
tradition and wine tourism from both countries.

The objective of the festival is to position Iberian 
wines in the international market. The appreciation 
of the regional products in the segment of wine and 
gastronomy and the promotion of the diversity of 
resources in Setúbal are also objectives of this event.

Blue New Year
The beginning of a new year is saluted on both shores of 
the Sado with the participation of thousands of people 
and the involvement of the restaurants who have here 
a unique opportunity to display the touristic abilities of 
a region that is trying to assert itself intensely.

The New Year party started off three years ago as a 
structured touristic product with the goal to ensure 
the promotion of Setúbal and Tróia as a touristic 
destination and more specifically the Setúbal Bay.

In Setúbal the “Blue” Programme has its epicentre in 
the riverfront in the zone of the Fishermen’s Docks, 
with activities from 22.30pm and musical animation. 
After the fireworks over the waters of the River Sado at 
midnight the first hours of the new year are animated 
by the guest DJ’s.

On the other shore of the river in the Marina of Tróia 
the New Year fun starts at 23.00pm with music and 
projection of the best moments in the events calendar 
ON Tróia. After the 12 strokes of the clock the musical 
animation continues in the Tróia Casino all night long.
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3. DESPORTO EM SETÚBAL

Sendo o movimento associativo o grande responsável 
pela sensibilização das populações para a prática das 
atividades desportivas e contribuindo amplamente 
para a divulgação do maior número possível de 
modalidades, estima-se que 46 por cento da 
população do concelho de Setúbal está ligada a clubes 
ou associações desportivas.

A prática da atividade desportiva no concelho já 
entrou definitivamente na vida da maior parte dos 
setubalenses e azeitonenses como uma opção livre 
de cidadania e de pleno direito. Uma grande maioria 
dos indivíduos já o entende como uma necessidade 
pessoal. 

No seguimento do levantamento efetuado para a 
elaboração da Carta Desportiva do Concelho de 
Setúbal, apurou-se que 37,28 por cento da população 
é praticante de atividade desportiva regular, formal e 
informal, em pelo menos uma modalidade, duas vezes 
por semana. 

Por outro lado registe-se a existência de 13.033 
praticantes de desporto formal, nos 71 clubes 
desportivos existentes no concelho, repartidos em 
8037 praticantes do sexo masculino e 4996 do sexo 
feminino. Desses, 3694 são praticantes de desporto 
federado, participando regularmente em competições 
oficiais, sendo 2715 do sexo masculino e 979 do 
feminino. 

Saliente-se que a modalidade de futebol é a que em 
Setúbal apresenta maior número de atletas federados, 
mais concretamente 1191 praticantes (cerca de 30 
por cento do total de federados), que praticam esta 
modalidade em 12 clubes distintos. 

Os espaços naturais no concelho de Setúbal têm 
permitido elevadas e crescentes taxas de prática 
desportiva formal e informal nesse tipo de espaços 
(“outdoor”) e que não está contabilizada neste indicador.

Quando se fala em movimento associativo é impossível 
não referir o voluntariado. Grande parte das ações e 
atividades do movimento associativo só é possível 
pela intervenção e o apoio de centenas de voluntários 
que despendem o seu tempo e conhecimentos para 
possibilitar o desenvolvimento da causa desportiva. 

Enquadramento Sociodesportivo
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Uma das formas que o Município tem encontrado 
para o apoio a estes voluntários assenta na promoção 
e/ou apoio à realização de ações de formação 
para dirigentes, treinadores, técnicos e diversos 
agentes ligados ao desporto, para possibilitar que, 
à extraordinária boa vontade e motivação dos 
voluntários, se aliem os conhecimentos necessários 
a um trabalho mais consequente, seguro e 
responsável. 

O desenvolvimento de diversos protocolos de 
cooperação com o Instituto Politécnico de Setúbal, 
a Faculdade de Motricidade Humana e a Escola 
Profissional de Setúbal, entre muitas instituições 
e empresas, tem possibilitado a realização de 
diversos estágios curriculares a desenvolver na área 
desportiva, com incidência no voluntariado. 

O grande impulsionador do movimento associativo 
no concelho de Setúbal consiste num grupo alargado 
de voluntários, composto por pais, dirigentes, atletas 
e praticantes de diversas modalidades, que, por 
gosto e envolvimento com os clubes e associações, 
dão o seu contributo e apoio na obtenção de 
resultados desportivos de relevo, que permitem 
trazem todos os anos para Setúbal inúmeros títulos 
e classificações de grande valor. 

O apoio desse alargado grupo de voluntários 
tem sido ainda decisivo no concelho de Setúbal 
na organização dos mais diversos eventos 
desportivos abertos à população, contribuindo 
de forma significativa para a qualidade desses 
eventos e competições e aumentando a adesão 
dos cidadãos. 

O Município promove um projeto denominado 
Setúbal Mais Bonita, criado com o objetivo de 
estimular a participação da população do concelho, 
as empresas, as instituições e as escolas do ensino 
público e privado numa jornada anual sentida 
por todos como um desígnio coletivo. O desafio 
colocado é o de realizar todo o tipo de recuperações 
e embelezamentos em diversos pontos do concelho, 
no intuito de, a par da requalificação de espaços 
emblemáticos, aumentar a autoestima dos cidadãos, 
o respeito pelo património comum e o sentimento 
de pertença e participação. 

Este projeto possibilitou que o movimento associativo 
desportivo conseguisse, nas diferentes iniciativas 
realizadas desde 2011, assegurar grande parte das 
intervenções de que as suas instalações desportivas 
necessitavam, através duma elevada mobilização e 
disponibilização de voluntários.

A Câmara Municipal de Setúbal tem assumido um 
papel decisivo no sentido de promover e estimular 
o aumento da oferta e das condições que permitam, 
à generalidade dos cidadãos, o acesso a formas 
qualificadas de desporto, aumentando os respetivos 
níveis de participação e frequência nas atividades 
desportivas e oferecendo-lhes segurança e um 
enquadramento técnico de qualidade. 

Setúbal tem uma política de desenvolvimento 
desportivo refletida nos seus projetos e programas e 
que pretende levar, de uma forma gradual e sustentada, 
à criação de hábitos desportivos na generalidade 
dos cidadãos, dando a conhecer as infraestruturas 
desportivas e a vasta oferta de atividades físicas e 
desportivas. 

A Divisão de Desporto da Autarquia tem por missão 
fomentar e apoiar a prática das atividades físicas e 
desportivas em todas as suas vertentes, criando as 
condições necessárias para o aumento gradual dos 
hábitos de participação da população num desporto 
seguro, regular e saudável. 

O Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo 
do Município de Setúbal tem os seguintes objetivos 
gerais: 
•  Desenvolvimento do bem-estar do cidadão, nas 

vertentes física, psíquica e socioafetiva; 
• Desenvolvimento da cidadania; 
• Contribuir para a inclusão social; 
• Animação dos tempos livres; 
•  Promover a participação desportiva nas vertentes 

recreação, recuperação, formação e competição; 
•  Aproveitar sinergias, promovendo as parcerias 

públicas e privadas; 
• Melhorar a gestão e o marketing.

Para uma ação mais consequente e sustentada 
na procura do sucesso nos objetivos definidos no 
Plano de Desenvolvimento Desportivo, a Divisão de 
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Desporto da Câmara Municipal de Setúbal está 
organizada nas seguintes áreas de intervenção: 
•  Promoção do desporto – desenvolvimento de 

projetos, programas e ações generalistas ou 
dirigidas a populações específicas; 

•  Desporto na Escola – apoio ao desenvolvimento 
desportivo nos diferentes estabelecimentos e 
graus de ensino; 

•  Gestão de equipamentos desportivos – gestão da 
oferta direta de serviços e atividades desportivas 
em espaços municipais; 

•  Apoio ao Movimento Associativo – promoção de 
parcerias com organizações públicas e privadas 
e apoio ao vasto movimento associativo do 
concelho.

O apoio financeiro, humano, logístico e material 
à realização de eventos desportivos de diversos 
tipos e dimensões tem sido uma aposta do 
Município e da cidade de Setúbal. Esta área de 
atividade é considerada estratégica, para, numa 
união de esforços entre entidades públicas e 
privadas, aumentar o reconhecimento de Setúbal 
como um destino desportivo, aumentar a taxa de 
envolvimento da população e, consequentemente, 
a adesão à prática desportiva formal e informal. 

A relação com o movimento associativo desportivo 
é considerada um das mais importantes áreas 
de intervenção do Município. A concretização de 
contratos-programa com federações, associações 
e clubes desportivos é tratada como um fortíssimo 
instrumento de promoção e desenvolvimento 
do desporto nas suas múltiplas vertentes, 
modalidades e atividades. Esses contratos-
programa preveem um leque alargado e estruturado 
de apoios a todos os clubes desportivos que têm 
planos de desenvolvimento sérios e consequentes. 
Traduzem -se em apoios de instalações, financeiros, 
logísticos e materiais, entre muitos outros. 

A Autarquia aposta de forma clara no 
desenvolvimento de um vasto conjunto de projetos, 
programas e ações para as mais variadas faixas 
etárias. De entre estes, destacam-se: 
•  O projeto “Jogos do Sado”, orientado para diversos 

objetivos que fundamentam a sua realização, 
sendo eles a promoção da organização de um 
quadro de atividades físicas e desportivas, 
nas vertentes de lazer e competitiva, abertas a 
toda a comunidade do concelho, com elevado 
valor cultural, formativo e técnico. Para tal, 

são estabelecidas parcerias com o movimento 
associativo do concelho no sentido de conjugar 
esforços e rentabilizar meios e desenvolver a 
democratização desportiva, abrangendo toda a 
população nas atividades, incluindo as minorias 
étnicas, os cidadãos portadores de deficiência e a 
população sénior; 

•  A Escola Municipal de Desporto de Setúbal 
tem como objetivo principal a satisfação das 
necessidades dos munícipes no que respeita 
à prática desportiva de diversas modalidades 
desportivas: natação pura, pentatlo moderno, 
esgrima e atletismo;

•  O projeto “De Pequenino...”, dirigido às crianças 
com idades entre os 3 e os 6 anos, que frequentam 
os estabelecimentos de educação pré-escolar da 
rede pública do concelho de Setúbal; 

•  O projeto “Desporto nas Escolas – 1.º Ciclo” é 
destinado às escolas do 1.º ciclo do ensino básico 
do concelho, envolvendo nas suas diversas áreas 
de intervenção alunos e professores;

•  O projeto “Desportivamente em (Re)Forma”, para 
pessoas em situação de reforma a residir em 
Setúbal, assenta em atividades regulares na área 
da gerontomotricidade, envolvendo ginástica, 
hidroginástica, danças sociais, boccia, controlo e 
avaliação da condição física e a implementação 
de atividades de caráter pontual e de convívio;

•  O projeto “Ativo dos 0 aos 100”, que vai ao 
encontro da necessidade de serem concretizadas 
estratégias de promoção e generalização da 
prática desportiva sem limite de idade ou 
qualquer outra condicionante, na convicção de 
que a atividade física é um veículo fundamental 
da promoção da saúde e da qualidade de vida dos 
cidadãos;

•  O apoio à realização de eventos desportivos ou o 
estabelecimento de parcerias para organizações 
conjuntas, sobretudo com o movimento 
associativo do concelho, mas prevendo parcerias 
com associações de fora do concelho e com 
atividade relevante em Setúbal ou Azeitão, assim 
como com federações, que se assumem como 
associações de âmbito supralocal. Em conjunto 
com clubes, associações e federações desportivas 
de modalidade, a Câmara Municipal de Setúbal 
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tem alargado a prática desportiva através do 
apoio a diversos eventos, de que se destacam: 

• Meia Maratona de Setúbal 
• Concurso de Pesca Desportiva 
• Grande Prémio da Arrábida (atletismo) 
• Open Nacional de Damas 
• Festival de Patinagem do Sado 
• Campeonato Nacional Jovem de Aquatlo 
•  FINA 10 Km Marathon Swimming World Cup 2015 

(natação)
• Campeonato da Europa de Biatle / Triatle 
• Copa Atlântica da Juventude de Pentatlo Moderno 
• Arrábida Ultra Trail 
• Dura Trail Proaventuras 
• Campeonato Ibérico de Ciclismo – Masters 
• Campeonato do Mundo de Pesca de Alto-Mar 
• Glow Run Setúbal 

Como estratégia fundamental de incentivo à prática 
desportiva, é dado apoio à comunidade escolar 
na realização de atividades e na disponibilização 
de instalações. Ainda neste contexto surgem os 
protocolos celebrados com instituições escolares 
no sentido de se organizar estágios curriculares e 
cooperações de diversos tipos. É também com este 
objetivo que foi criada a Escola Municipal. Esta 
é composta pelos núcleos de Pentatlo Moderno, 
Natação Pura, Esgrima e Atletismo.

No que respeita à formação tem sido organizado 
anualmente um Fórum de Gestão do Desporto, 
que traz à cidade alguns nomes de reconhecido 
mérito com o intuito de ajudar na divulgação de 
boas práticas e soluções de gestão necessárias 
à melhoria do desporto em geral. Também com 
carácter anual é organizado um Fórum de Dirigentes 
direcionado ao movimento associativo, que permite 
a transmissão de conhecimentos, assim como a 
partilha de experiências. 

A procura da redução dos índices de sedentarismo 
através do aumento da participação desportiva 
regular continuará a implicar o desenvolvimento do 
trabalho em parceria com o movimento associativo 
concelhio, assim como a promoção de programas 
dirigidos a populações específicas, de modo a 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos 
munícipes. 

Ao nível do associativismo, os clubes e as 
associações com oferta desportiva no concelho 

são informados anualmente da abertura de 
candidaturas a apoios abrangidos pelo Plano 
de Desenvolvimento Desportivo. O Desporto 
de Formação é colocado como linha prioritária 
de intervenção, através do estabelecimento de 
um protocolo de colaboração com a Autarquia, 
assumindo o compromisso na implementação 
de planos e melhorias que contribuam para o 
aumento da prática desportiva orientada e na 
colaboração das entidades em projetos municipais 
de desenvolvimento e promoção desportiva 
generalistas abertos à população. 

Uma segunda forma de apoio ao desenvolvimento 
desportivo é a possibilidade de atribuição de 
apoios regulares e pontuais ou para obras de 
construção, melhoramento ou conservação de 
instalações e equipamentos, atribuídos aos clubes 
de acordo com o Regulamento Municipal de Apoio 
ao Associativismo, os quais contribuem para a 
manutenção da qualidade de intervenção das 
respetivas entidades. 

Como referido, o principal objetivo da Câmara 
Municipal de Setúbal no que diz respeito 
ao desenvolvimento desportivo ligado ao 
associativismo é a capacitação dos clubes, quer a 
nível organizacional, quer a nível técnico, de forma 
a que resulte numa melhoria da qualidade dos 
serviços prestados e na capacidade de resposta 
face à procura e exigências atuais do trabalho com 
iniciantes das modalidades e jovens atletas.
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3. SPORTS IN SETÚBAL

Socio sportive Setting

The Associative Movement is the big responsible for 
the awareness of the populations for the practice 
of sports activities and has broadly contributed for 
the divulgation of the highest number possible of 
modalities, therefore it is esteemed that 46% of the 
population of the municipality is connected to clubs 
or sports associations.

The practice of physical activity in the municipality 
has definitely entered in the lives of most of the 
citizens of Setúbal and Azeitão has a fully right free 
option of citizenship. Most of the individuals already 
see it as a personal need.

Following the survey performed for the elaboration 
of the Sports Chart of the Municipality of Setúbal, it 
is esteemed that 37, 28 per cent of the population 
are active practitioners of regular sports activities, 
formal and informally, on at least one modality, twice 
a week. 

On the other hand it is to be noted that there are 13.033 
formal practitioners of sports, in the 71 sports clubs 
that exist on the Municipality of Setúbal, separated 
into 8.037 practitioners of the male gender and 4.996 
practitioners of the female gender. Out of those 3.694 
are practitioners of federate sports, participating 
regularly in official competitions, being 2.715 of the 
male gender and 976 of the female gender.

It is to be noted that the soccer modality is the one 
that in Setúbal presents the higher number of federate 
athletes, more specifically 1.191 practitioners (about 
30% of the total of federates), who practice this 
modality in 12 different clubs. 

The natural spaces of the municipality have allowed 
high and growing rates of formal and informal sports 
practices on such type of spaces (outdoor) and which 
are not accounted for in this indicator.

When referring to the Associative Movement it is 
almost impossible not to mention the volunteering 
work. A major part of the actions and activities of 
the associative movement are only made possible 
through the intervention and support of hundreds 
of volunteers who give their time and knowledge to 
enable the development of the sports cause.



SETÚBAL 2016 CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO | EUROPEAN CITY OF SPORT 61

One of the ways that the municipality has found to 
support these volunteers is the promotion and/or 
support for training actions for managers, coaches, 
technicians and various agents connected to 
sports, in a way that to the extraordinary goodwill 
and motivation of the volunteers can be added the 
necessary knowledge resulting in a more consequent, 
safe and responsible work.

The development of several cooperation protocols 
with the Setúbal Polytechnic Institute of, the Faculty 
of Human Motricity and with the Professional 
Training School of Setúbal, among many other 
institutions and companies has allowed the carrying 
out of diverse curricular internships taking place in 
the sports field, with special incidence on the area of 
volunteering. 

The driving force behind the Associative Movement 
of the municipality of Setúbal is a wide group 
of volunteers, composed by parents, managers, 
athletes and practitioners of various modalities who, 
driven by pleasure and involvement with the clubs 
and associations, give their contribution and support 
in obtaining great results that bring every year to 
Setúbal numberless tittles and classifications of 
great value.

The support of that wide group of volunteers has 
also been decisive in the municipality of Setúbal for 
the organization of many sports events turned to 
the population contributing in a significant way for 
the quality of those events and competitions and 
increasing the support of the citizens to such sort of 
initiatives.

The municipal ity of Setúbal has recently 
promoted a project cal led “Setúbal Mais Bonita” 
(A more beautiful  Setúbal)  created with the 
purpose of st imulating the part icipation of the 
population of the municipal ity,  the companies, 
the institutions and the public and private 
schools,  for a year-long journey felt  by al l 
as a col lective wil l .  The challenge presented 
was to perform al l  sorts of recuperations and 
embell ishments on certain points of the city, 
more concretely spaces and instal lat ions with 
meaning to the people,  in the sense of boosting 

the self-esteem of the cit izens,  the respect for 
public patrimony and the increase of the feel ing 
of belonging and part icipation.

This project has allowed the sports associative 
movement to achieve, on different initiatives 
performed since 2011, closure on a major part of 
the interventions that the sports facilities needed 
through a high mobilization and readiness of 
volunteers.

The City Hall of Setúbal has taken on a decisive 
role in the sense of promoting and stimulating the 
increase of the offer and the conditions to enable, 
for most of the citizens, the access to qualified 
ways of sports, increasing the respective levels of 
participation and attendance of sports activities 
by providing security and quality technical 
environment.

Setúbal has a sports development policy reflected in 
its projects and programs with the goal of leading, in a 
gradual and sustainable way, to the creation of sports 
habits on most of the citizens, by presenting the 
sports infrastructures and the vast offer of physical 
and sports activities.

The sports division mission is to foment and 
support the practice of physical and sports 
activities in all its modalities, creating the 
necessary conditions for the gradual increase of 
the participation habits of the population in a safe, 
healthy and regular sport.

The Strategic Sports Development Plan of the 
Municipality of Setúbal has the following general 
objectives:
•  Development of the citizen’s well-being on the 

physical, psychic and socio-emotional dimension
•  Development of citizenship
•  Contribution to social inclusion
•  Entertainment for free time;
•  Promotion of the sports participation in the 

recreation, recuperation, training and competition 
levels

•  Make the most of synergies promoting public and 
private partnerships

•  Improvement of Management and Marketing
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For a more consequent and sustainable action in 
the search for success on the defined objectives 
in the Strategic Sports Development Plan, the 
Division of Sports of the City Hall of Setúbal is 
organized in the following areas of intervention:
•  Promotion of Sports – development of projects, 

programs and generalist actions, or addressed to 
specific populations

•  Sports in School – support to the sports 
development in different establishments and 
degrees of teaching

•  Management of sports equipments – 
management of the direct supply of services and 
sports activities on municipal spaces 

•  Support to the Associative Movement – 
promotion of partnerships with public and private 
organisations and support to the vast associative 
movement of the municipality

The financial, human, logistic and material support 
to the organization of sport events of several types 
and dimensions has been a bet of the municipality 
and the city of Setúbal. This area of activity is 
considered strategic for, in a joint effort between 
public and private entities, an increase of Setúbal’s 
recognition as a sports destiny, increase the rate 
of involvement of the population and consequently 
increase the taste for formal and informal sports 
practice.

The relationship with the Associative Movement 
is considered one of the most important areas 
of intervention of the municipality. The creation 
of program contracts with the Federations, 
Associations and Sports Clubs is treated as a 
powerful tool of promotion and development 
of sports on its many variants, modalities and 
activities. These program contracts predict a broad 
and structured range of supports to all the sports 
clubs with serious and consequent development 
plans. These supports are translated into making 
available facilities, financial, logistic and material 
support among others.

The municipality clearly bets on developing a vast 
set of projects, programs and actions directed to 
various age groups. Among these the following 
stand out:

The project “Jogos do Sado” (Games of the Sado 
River) oriented towards diverse objectives which 
fundament its existence: promoting a chart of 

physical and sports activities of leisure or of 
competition open to the whole community of the 
municipality holding high cultural, training and 
technical value; building partnerships with the 
associative movement of the municipality in the 
sense of joining efforts and maximize means and 
developing sports democratization by enveloping 
the population in the activities including ethnical 
minorities, handicapped citizens and the senior 
population. 

The Municipal Sports School of Setúbal, has as 
first objective the satisfaction of the citizen when it 
comes to the practice of diverse sports modalities: 
Competitive Swimming, Modern Pentathlon, 
Fencing and Athletics.

The project “De Pequenino...” (Starting young…), 
aimed at the children between the ages of 3 to 6, 
who attend the pre-school teaching establishments 
of the public network of the municipality.

The project “Desporto nas Escolas” (Sports in 
Schools) – 1st Cycle is aimed at the schools of 
the first cycle Basic Teaching of the schools of the 
municipality of Setúbal, involving in its many areas 
of intervention both students and teachers.

The project “Desportivamente em (Re)Forma” 
(Retired but Sporty), is aimed at people who are 
retired and living in the municipality of Setúbal and 
it is based on the development of regular activities 
in the areas of geriatric motricity, involving 
Gymnastics, Hydro-gymnastics, Social Dancing, 
Boccia , Control and Evaluation of Physical Condition 
and the implementation of leisurely activities.

The project “Ativo dos 0 aos 100” (Active from 0 to 
100) meets the need for promotion strategies and 
generalization of the sports practice, with no age 
boundaries or any other sort of stringent, with the 
belief that sports activities are a fundamental means 
to promote health and life quality for the citizens.

The support to the organization of sports events 
or the settling of partnerships for cooperating 
organizations, especially with the associative of 
the municipality, but still predicting partnerships 
with associations outside of the municipality 
and with relevant activity in Setúbal or Azeitão, 
as well as with Federations, which take place as 
associations on a local level. Altogether with the 
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Clubs, Associations and Sports Federations of 
modality, the City Hall of Setúbal intends to widen 
the sports practice through the support to several 
events, these are:

• International Half-Marathon of Setúbal
• Sports Fishing Contest
• Arrábida Grand Prize (Athletics)
• Checkers National Open
• Skating Festival of Sado
• National Youth Championship Aquathlon
•  FINA 10 Km Marathon Swimming World Cup 2015 

(swimming)
• Biathlon / Triathlon Europe Championship 
• Atlantic Youth Cup of Modern Pentathlon
• Arrábida Ultra Trail
• Dura Trail Pro-adventures
• Iberian Cycling Championship – Masters
• High Sea Fishing World Championship
• Glow Run Setúbal

As a fundamental strategy to the incentive of 
sports practice is still the support to the School 
Community which translates in making facilities 
available or supporting the organization of 
activities. Still in this line of thought rise the 
protocols celebrated with Teaching Institutions, 
in the sense of organizing curricular internships 
and cooperation of all types. It was also with 
this objective in mind that the Municipal School 
was created. The school is composed by the 
departments of Modern Pentathlon, Competitive 
Swimming, Fencing and Athletics.

When it comes to training, a Forum on Sports 
Management has been hosted yearly, and it has 
brought to the city some renowned names with the 
intent to aid in the diffusion of good practice and 
management solutions necessary to improve Sports 
in general. Also with a yearly character a Managers 
Forum is also hosted directed to the Associative 
Movement and which allows for the transmission of 
knowledge as well as the sharing of experiences.

The search to reduce sedentary lifestyle levels 
through the increase of regular sports practice 
implicates the development of the work in 
partnership with the associative movement of 
the municipality, as well as the development of 
programs aiming at specific populations in a way it 
can contribute to the improvement of the lifestyle 
of the population.

As for the associative movements, the clubs and 
associations with sports activities offer in the 
municipality they are informed about the opening 
of applications for funds comprised in the Sports 
Development Plan. Sports Training is made a 
priority in need of intervention through the settling 
of a cooperation protocol with the autarchy, taking 
on the commitment of implementing plans and 
improvements that contribute to the increase of 
guided sports practice, and in the cooperation 
of entities on municipal projects of general 
sports development and promotion open to the 
population.

A second way to support the sports development 
would be the possibility of attributing regular funds, 
occasional funds and funds for construction, 
improvement or preservation of facilities and 
equipments, supplied to the clubs according to 
the Municipal Regulation of Associative Funding, 
such funds would contribute to maintain the 
quality of the interventions as well as the entities 
themselves.

As previously mentioned, the City Hall’s main 
objective when it comes to sports development 
regarding the associative movement, is 
capacitating the clubs, both organizationally and 
technically, for an improvement of the services 
provided and the capability of response to the 
search and current demand of the work with 
initiates of the modalities and young athletes.
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Jogos do Sado

Os “Jogos do Sado”, já com doze edições completas, 
mantêm-se fiéis à sua matriz organizacional e 
conceptual, registando contudo alguma diversidade 
ao longo dos anos, resultante da necessidade de 
ajustamento à conjuntura de uma comunidade 
dinâmica e em mutação permanente. 

Conciliando o gosto pela prática desportiva e 
o saudável espírito desportivo, os “Jogos do 
Sado” afirmam-se como um importante fator 
de desenvolvimento desportivo no concelho, 
elegendo duas áreas prioritárias na sua ação junto 
da população – diretamente, através de eventos 
direcionados para a participação dos munícipes 
e indiretamente, com vista à dinamização do 
movimento associativo através de uma saudável 
cooperação. 

Proporciona-se um considerável leque de 
modalidades desportivas e procura-se a participação 
dos mais variados segmentos populacionais, 
contando com parcerias com coletividades, escolas 
e grupos informais de cidadãos. Desta feita, o 
programa de atividades pretende elevar a oferta 
de provas com carácter lúdico, respondendo à 
motivação quer da população local, quer do cada vez 
maior número de visitantes que visitam o concelho, 
na perspetiva de participarem ativamente nos 
vários eventos que lhes são destinados. Este projeto 
assume uma vertente de impacte social, económico 
e turístico, contribuindo para a promoção dos 
recursos naturais do concelho. 

Os “Jogos do Sado” são constituídos por 
um conjunto de iniciativas que envolvem um 
valor médio de duas dezenas de modalidades 
desportivas, concretizando-se através da 
organização pontual ou regular de cerca de trinta 
eventos competitivos e/ou de lazer. Constituem-
-se como principais exemplos destas iniciativas, a 
“Corrida dos 3 Castelos”, a “Marginal do Rio Azul”, 
também em atletismo, a “Descida do Rio Sado”, 
em canoagem, os “Passeios Pedestres”, o “Troféu 
Aventura” e a popular “Regata de Banheiras & 
Insólitos”, um desafio à imaginação e criatividade 
apresentada por várias equipas com recursos a 
materiais reciclados construídos nas três horas 
antecedentes à partida.
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Integrados no plano regular de atividades, realizam-
-se anualmente alguns eventos de elevado impacte 
desportivo, abertos à população-alvo dos jogos, 
mas igualmente a praticantes de nível competitivo 
elevado, em equipas ou grupos nacionais. São 
alguns exemplos o “Troféu Kayak-Mar”, os “Duatlos 
de Remo e Canoagem”, o “Aquatlo” e o “Biatle” 
(constituído por natação e corrida), modalidades 
estas de promoção do pentatlo moderno. 

A vela traz também a Setúbal inúmeras embarcações 
para participação nas “Regatas de Vela de Cruzeiro” 
e no “Raid Bicasco – regatas internacionais de 
catamarãs”. 

Os “Jogos do Sado” iniciam-se com uma Cerimónia 
de Abertura e encerram com a realização de um 
Festival de Patinagem Artística. A Comissão 
Organizadora dos eventos está a cargo de um 
grupo de trabalho da Câmara Municipal de Setúbal, 
integrando a participação do movimento associativo 
através de comissões técnicas específicas em cada 
modalidade. 

No terreno desde abril de 2003, os “Jogos do 
Sado” já permitiram a realização de mais de 250 
eventos desportivos, tendo como média de 3800 
participações por edição anual. O evento mais 
participado foi o “II Setúbal Bike Tour”, com 880 
pessoas, sendo a 10.ª edição a mais participada, 
reunindo 5798 participantes ao longo do ano de 
2012. A 11.ª edição em 2013, com 32 eventos 
realizados, foi a mais extensa.

A pesca, na sua vertente desportiva e de lazer, conta 
com largas centenas de milhares de praticantes 
em Portugal. O elevado número de praticantes, a 
quantidade de agentes que a ela se dedicam em 
Setúbal e as condições de estuário e mar que se 
podem oferecer, justifica por si só a realização anual 
da Feira de Pesca Lúdica e Desportiva de Setúbal.

A Câmara Municipal tem vindo a criar condições para 
uma interação prática entre importadores, lojistas, 
clubes, associações, federações, sites/fóruns, 
revistas da especialidade e pescadores das mais 
variadas técnicas, essencialmente direcionadas 
para a pesca em estuário e mar.

A componente de exposição alargada de náutica de 
recreio (embarcações, motores novos e usados) é 
também projetada no certame, com um alargamento 
significativo de interessados e hipótese de testes 
de mar.

Estrategicamente e considerando o sucesso das 
anteriores edições, os podem interagir através de 
testes de materiais, concursos de pesca, abertos a 
atletas federados e não federados, assim como de 
debates, palestras e workshops que decorrem ao 
longo dos dias da feira, permitindo aos munícipes 
e a todos os pescadores nacionais interessados 
participarem de forma alargada neste evento 
que se pretende venha a tornar-se num dos mais 
importantes do País nas áreas da pesca lúdica e 
desportiva e da náutica de recreio.
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Games of the Sado

The project “Jogos do Sado” (Games of the Sado 
River) is oriented towards diverse objectives which 
fundament its existence: promoting a diversity 
of physical and sports activities of leisure or of 
competition open to the whole community of the 
municipality holding high cultural, training and 
technical value; building partnerships with the 
associative movement of the municipality in the 
sense of joining efforts and maximize means and 
developing sports democratization by enveloping 
the population in the activities including ethnical 
minorities, handicapped citizens and the senior 
population. 

The Sado Games already counts twelve complete 
editions and keeps faithful to its organizational 
and conceptual matrix registering however some 
diversity over the years, a result of the need of 
adjustment to the conjecture of an ever-changing 
dynamic community.

Combining the taste for sports practice and the 
healthy sports spirit the Sado Games mark presence 
as an important sports development factor in the 
municipality and elect two areas of priority action by 
the population – directly through events targeting the 
participation of the citizens; and indirectly with the 
objective of encouraging the associative movement 
through healthier cooperation.

A vast range of sports modalities is proportioned 
and the participation of the most varied segments of 
the population is desired, counting on partnerships 
with collectivities, schools and informal groups of 
citizens. This way the activities programme intends 
to raise the offer of pedagogical competitions 
as a response to the motivation of both the local 
population and the growing number of visitors of 
the municipality who wish to participate actively in 
the various events organized for them. This project 
takes on a character of social, economical and 
touristic impact contributing to the promotion of the 
natural resources of the municipality.

The Games are constituted by a set of initiatives 
that involve a medium number of twenty sports 
modalities, materializing through the occasional 
or regular organization of about thirty competitive 
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and/or leisurely events. The main examples of 
these initiatives are the “3 Castles Race”, the “Blue 
River Shoreline” also in athletics, the “Descent of 
the Sado River” in canoeing, the “Pedestrian Hikes”, 
the “Adventure Trophy” and the popular “Bathtubs & 
Beyond Regatta” a challenge to the imagination and 
creativity presented by several teams recurring to 
recycled materials and built in the 3 hours before the 
race.

Integrated in the regular plan of activities some 
events of high sports impact take place annually 
and are open not just to the games population but 
equally to practitioners of high competitive level, 
integrated in teams or national groups.
Some of the examples of these events are the 
“Sea Kayak Trophy”, the “Biathlon of Paddling and 
Canoeing”, the “Aquathlon” and the “Biathlon” 
(swimming and running), modalities to promote the 
Modern Pentathlon.

Sailing also brings to Setúbal countless vessels 
for the realization of the “Regatta of Sailing and 
Cruising” and the “Double Hull Raid – International 
catamaran regatta”.
The Games of the Sado start off with an Opening 
Ceremony and end with a Figure Skating Festival. 
The Organizing Committee of the events is at the 
head of a work group in the City Hall of Setúbal, 
integrating the participation of the associative 
movement through specific technical commissions 
on each modality.

On the field since April 2003 the Games of the Sado 
have already allowed for the realization of over 
250 sports events, which have an average of 3.800 
participations per annual edition. The event with 
higher attendance level was the “II Setúbal Bike Tour” 
counting 880 participants, being the 10th edition 
the one with the highest attendance rate gathering 
5.798 participants along the year of 2012. The 11th 
edition in 2013, with 32 events realized was the one 
of longest extension.

Fishing in its sports and leisure range rely on 
several hundred thousand practitioners in Portugal. 
The elevated number of practitioners, the amount 
of agents that operate within it in Setúbal and the 

conditions of estuary and sea are enough justification 
to organize annually the Leisure and Sports Fishing 
Fair of Setúbal.

The City Hall has been trying to create conditions 
for a pragmatic interaction between buyers, traders, 
clubs, associations, federations, websites/forums, 
specialist magazines and fishermen of the several 
techniques, essentially directed towards fishing in 
estuary and sea.

The recently enlarged recreational nautical exhibit 
(boats, new and second-hand engines) with the 
possibility of test-drives in the sea is also a part 
of the event which has had a significant growth of 
visitors.

Considering the success of previous editions 
strategically and interaction through material tests, 
fishing contests open to federate and non-federate 
athletes as well as debates, lectures and workshops 
that take place during the Fair and allowing the 
citizens and all national and international fishermen 
interested in participating broadly in this event that 
intends to become one of the most important ones in 
the country in the areas of leisure and sports fishing 
and nautical recreation.
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Rede de Infraestruturas 

Investimento Público e Privado

Na última década tem sido feito um grande esforço 
no desenvolvimento de um programa de investimento 
na construção de instalações desportivas e 
infraestruturas relacionadas com o desenvolvimento 
do desporto, apostando também na recuperação/
melhoramento do vasto parque desportivo existente. 

Nessa perspetiva destaca-se a construção e/ou 
recuperação das seguintes instalações desportivas: 

• Complexo Municipal de Atletismo de Setúbal; 
• Ampliação da Piscina Municipal de Azeitão; 
•  Remodelação e ampliação do Campo Municipal da 

Bela Vista; 
•  Remodelação e beneficiação do Complexo Municipal 

das Piscinas das Manteigadas; 
•  Construção de Academia de Ocupação de Tempos 

Livres; 
•  Colocação de piso sintético no Campo Municipal da 

Várzea (futebol de 11); 
•  Construção do Polidesportivo Vale de Cobro (piso 

sintético futebol de 5); 
•  Remodelação e beneficiação do Polidesportivo de 

Vanicelos (piso sintético futebol de 5); 
•  Remodelação e beneficiação do Polidesportivo da 

Praceta Ilha da Madeira; 
• Construção do Parque Verde da Bela Vista; 
• Construção do Parque Urbano de Albarquel; 
• Construção do Parque Urbano de Azeitão; 
•  Construção do Polidesportivo de Azeitão (piso 

sintético futebol de 5); 
•  Colocação de piso sintético no Campo do CCDBA 

em Azeitão (campos de futebol 11 e 5); 
• Pavilhão Desportivo de Aranguez; 
• Rede municipal de ciclovias; 
•  Remodelação e beneficiação dos campos de futebol 

de 7 e de 5 do Vitória Futebol Clube; 
• Construção de Pista Municipal de BMX. 

Neste momento, o concelho dispõe de 363 instalações 
desportivas, 310 públicas e 53 privadas. Nestes 
números incluem-se os espaços recreativos e naturais 
adaptáveis à prática desportiva. Uma das principais 
preocupações do Município tem sido garantir para 
as instalações desportivas referenciadas o tipo de 
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gestão mais adequado às respetivas características, 
tendo em vista a prestação do melhor serviço possível 
às populações. 

A conclusão da Carta Desportiva do Concelho de 
Setúbal, prevista para 2015, será um importante 
contributo para se identificar melhor todo o parque 
desportivo existente, servindo de instrumento de 
planeamento a médio e longo prazo e permitindo 
avaliar as possíveis carências a colmatar.

Estão previstas diversas ações de construção 
e remodelação de equipamentos e instalações 
desportivas municipais, nomeadamente: 

COMPLEXO DESPORTIVO DAS PEDREIRAS DO VISO
 
Reconversão das Pedreiras do Viso em complexo 
desportivo, com a construção de infraestruturas para 
a prática de modalidades relacionadas com a natureza 
e a aventura, enquadradas com a proximidade do 
parque natural, tais como: 
• Circuito de manutenção;
•  Campo de futebol de 11, com a desativação e 

deslocalização do atual campo municipal de futebol 
de 11 das Pedreiras do Viso;

• Campo de futebol de 7;
• Estruturas de apoio à prática destas modalidades.

IDENTIFICAÇÃO DE TRILHOS E CIRCUITOS NA 
SERRA DA ARRÁBIDA PARA A PRÁTICA DE BTT, 
TRAIL E PASSEIOS PEDESTRES 

Trata-se hoje de uma atividade com uma elevada 
procura, mas de difícil quantificação por se tratar de 
uma prática informal e autónoma. A utilização sem 
regras do Parque Natural da Arrábida para este tipo 
de atividades tem prejudicado a própria reserva dado 
que muitos utentes percorrem trilhos sensíveis e 
por vezes em propriedade privada, pondo em risco 
a sua própria segurança e o equilíbrio natural do 
ecossistema. 

A identificação formal de trilhos coordenada com 
o ICNF/Parque Natural da Arrábida permitiria 
também a divulgação a nível nacional e internacional 

daquele que é hoje considerado um excelente 
produto desportivo e turístico. Possibilitaria também 
regulamentar uma prática com milhares de adeptos e 
em crescente desregulamentação.

PARQUE URBANO DA VÁRZEA 

A oportunidade que agora se coloca de criação 
de um novo parque urbano na cidade de Setúbal, 
nomeadamente em zonas tão centrais como é a área 
da Várzea, deve ser aproveitada para a criação de 
espaços e valências capazes de potenciar um espaço 
que propicie uma relação passiva de contemplação 
da natureza, mas também uma relação ativa dos 
cidadãos com o espaço, permitindo a realização do 
maior número possível de atividades recreativas, 
desportivas e de lazer. 

Este princípio é fundamental. As experiências de 
colocação, nos parques urbanos da cidade, do 
Centro Náutico Municipal, de ciclovias, de circuitos 
de manutenção, de zonas com máquinas de ginásio 
de ar livre, e de polidesportivos, entre outros, têm 
resultado numa adesão massiva dos cidadãos a uma 
vida mais ativa e saudável, como é o caso do Parque 
Urbano da Albarquel, do Parque Verde da Bela Vista e 
do Parque de Vanicelos. 

Sugere-se um conjunto de valências, que a seguir 
passamos a referir de forma sumária: 

ZONA PARA PASSEIOS PEDESTRES 
Deverão ser previstos circuitos pedonais à volta 
do projetado lago de grandes dimensões, com 
diversos traçados para a prática de corrida e 
marcha em percursos de diferentes dimensões. 
Este traçado deverá prever zonas de paragem onde 
serão instalados diferentes estações de prática 
desportiva, permitindo a criação de um Circuito de 
Manutenção. 

CIRCUITO DE MANUTENÇÃO 
Dada a elevada área a cobrir deverão ser previstas, 
ao longo dos diversos percursos pedonais, áreas de 
colocação de estações de exercícios, criando um 
circuito de manutenção. Deverão existir pelo menos 
16 áreas distintas. 
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GINÁSIO DE AR LIVRE 
Deverá haver uma zona de pelo menos 40x30 metros 
(1200 m2) para colocação de um conjunto mínimo de 
18-20 máquinas de exercício. 

CICLOVIA 
O Parque Urbano da Várzea passará a possuir uma 
zona de ciclovia exclusiva, o mais exterior possível, num 
circuito circular, elíptico ou de outro tipo, envolvendo por 
fora o lago (ou lagos) e as zonas pedonais e de prática 
desportiva (ginásio de ar livre, circuito de manutenção, 
etc.). 

ZONA PAVIMENTADA PARA PRÁTICA DESPORTIVA
OUTRAS ATIVIDADES 
À semelhança do existente no Parque Urbano de 
Albarquel, deverá ser prevista a criação de uma ou 
duas áreas pavimentadas (pavimento poroso) com pelo 
menos 60 por 30 metros, de forma a possibilitar a prática 
de atividades físicas, aulas de grupo (aeróbica, etc.), 
jogos coletivos, espetáculos culturais, musicais e outros.

PROGRAMA DE COLOCAÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO 
NOS CAMPOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL 

O Município de Setúbal é proprietário de seis campos 
com dimensões para a prática de futebol de 11, 
concretamente o Campo Municipal da Várzea, o Campo 
Municipal da Varzinha, o Campo Municipal da Bela Vista, 
o Campo Municipal do Forte da Bela Vista, o Campo 
Municipal das Pedreiras do Viso e o Campo Municipal 
da Cova da Canastra.

O programa de colocação de relvados sintéticos foi 
iniciado em 2013, com a colocação do relvado sintético 
no Municipal da Várzea. Os restantes cinco campos serão 
relvados até 2017, cumprindo-se os objetivos deste 
programa. De salientar que estes campos municipais 
são geridos por clubes desportivos da cidade de Setúbal 
e movimentam anualmente milhares de jovens na 
componente formação e competição no futebol. 

PARQUE VERDE DE VANICELOS 

Construção de campo de relva natural de 100 x 60 
metros e respetivos balneários de apoio, para a prática 
de râguebi. 

Marcação de percursos para a prática de marcha e 
corrida. 

Melhoramentos nos campos de ténis, de propriedade 
municipal, geridos pela Associação de Ténis de 
Setubal. 

Alargamento do circuito de manutenção existente. 

COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS
DAS MANTEIGADAS 

Conclusão do programa de requalificação e 
beneficiação do complexo. Após a aquisição e 
montagem dos sistemas térmicos para aquecimento 
e tratamento de água e de ar, falta apenas a conclusão 
do projeto com a cobertura da piscina de 50 metros. 
O Município encontra se a aguardar a abertura de uma 
linha de financiamento para o efeito. 

IMPLEMENTAÇÃO DE PISTA MUNICIPAL DE BMX

Pista cuja construção se iniciou em 2014 e 
recentemente inaugurada. Esta pista está preparada 
para todos os tipos de competições locais, nacionais e 
internacionais, enquadrada num conjunto de valências 
desportivas existentes no Parque Verde da Bela Vista. 

CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DESPORTIVO
DE AZEITÃO 

Pavilhão a ser construído junto da Escola de 2.º e 
3.º Ciclo de Azeitão com finalidades formativas e 
recreativas de apoio ao tecido associativo local.

ÁREAS PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES NÁUTICAS 

O enquadramento natural da cidade de Setúbal, 
privilegiada pela proximidade do rio Sado e do 
Atlântico, confere-lhe condições de excelência para o 
usufruto da frente ribeirinha e marítima e a prática de 
atividades náuticas. Nessa ótica, há um conjunto de 
investimentos programados. 

TERMINAL 7

Com projeto de arquitetura já aprovado e de 
especialidades a ser desenvolvido, o Terminal 7 é 
uma importante aposta desportiva do Município e 
sobretudo no desporto e no turismo náutico. 

3. DESPORTO EM SETÚBAL
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Esta futura base náutica, inserida no plano geral de 
requalificação da zona ribeirinha de Setúbal, será 
implantado entre a Praia da Saúde e o Parque Urbano 
de Albarquel. 

Terá diversas valências náuticas, que, em conjunto 
com o projeto de construção da nova Marina de 
Setúbal, permitirá a médio prazo vir a reduzir as 
grandes insuficiências de pontos de apoio e acesso às 
práticas náuticas de lazer, de formação e competição. 
Destacam-se os centros de vela e de mergulho, a 
zona de divulgação e acesso às empresas marítimo-
-turísticas e o Centro de Interpretação do Mar. 

Uma das grandes apostas do Município de Setúbal 
passa exatamente por desenvolver o desporto formal 
e informal nas maravilhosas áreas naturais da baía de 
Setúbal, do rio Sado e do Parque Natural da Arrábida 

CENTRO NÁUTICO MUNICIPAL – PARQUE URBANO 
DE ALBARQUEL 

Este centro é já uma realidade com duas valências em 
atividade: o Centro Náutico Municipal de Canoagem e 
o Centro Náutico Municipal de Vela. A curto prazo será 
aberto o Centro Náutico de Mergulho e de Remo. Estas 
instalações estão a funcionar nos antigos estaleiros 
da Sadonaval, onde futuramente será construído o 
Terminal 7. 

MARINA DE SETÚBAL 

A revisão do Plano Diretor Municipal de Setúbal prevê 
uma zona para a construção de uma marina de apoio 
à náutica, colmatando uma lacuna numa cidade com 
tão grandes tradições náuticas e localizada numa das 
mais belas baías do mundo. 

A Câmara Municipal e a Administração dos Portos 
de Setúbal e Sesimbra criaram em 2013 um grupo 
de trabalho para desenvolver o projeto da Marina de 
Setúbal que, em setembro de 2014, que a doca de 
recreio utilizada pelo Clube Naval Setubalense deverá 
constituir a localização prioritária de instalação dessa 
infraestrutura náutica uma marina em Setúbal. 

O grupo de trabalho encontra-se a desenvolver em 
conjunto com a Universidade Nova de Lisboa e o 
Instituto Politécnico de Setúbal um conjunto de 
documentos que darão origem à abertura do concurso 

público de conceção/construção da nova marina. 
Esses documentos são o “Estudo de Viabilidade 
Económico/Financeira”, o “Dossier do Investidor”, o 
“Estudo de Mercado da Marina de Setúbal” e o “Estudo 
– Setúbal como destino turístico internacional”.

MARINA DE TROIA

A Troia Marina, situada no Complexo Turístico de 
Troia, tem servido de importante suporte a eventos 
de vela ligeira e de cruzeiros. A estreita colaboração 
desenvolvida entre Setúbal e Troia tem vindo a ser 
fortemente potenciada pelo interesse de todas as 
partes envolvidas em fazer do rio Sado um local de 
eleição para a prática de desportos náuticos.

Esta marina integra a lista de marinas com a Bandeira 
Azul, símbolo de qualidade ambiental atribuído 
anualmente por uma entidade independente. Este 
reconhecimento implica o cumprimento de um 
conjunto de critérios que abrangem áreas distintas – 
qualidade da água, informação e educação ambiental, 
gestão ambiental, equipamentos, segurança e 
serviços.

GOLFE DO MONTADO 

Depois de uma profunda remodelação, o Campo 
de Golfe do Montado, situado às portas de Setúbal, 
reabriu em setembro de 2006. Apresentando-se como 
um dos mais belos e competitivos espaços do género 
em Portugal, este campo de golfe de 18 buracos 
distingue-se pelo enquadramento dominado pelos 
vinhedos e pela morfologia plana, desenvolvendo-se 
num montado de sobreiros onde ribeiros e lagos o 
tornam singular.

O layout do campo oferece greens grandes e buracos 
com características particulares, em que se destaca o 
buraco 18 com o green situado numa ilha. 

No âmbito da colaboração da sua academia com vários 
estabelecimentos de ensino de Setúbal, tem vindo a 
crescer o número de praticantes desta modalidade. 
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Infrastructure Network

of Public and Private 

Investment

During the last decade a great effort has been 
made to develop an investment program for the 
construction of sports facilities and infrastructures 
related to the development of sports, also betting on 
the recuperation/ improvement of the vast existing 
sports park. From this perspective the construction/ 
recuperation of the following sports facilities stands 
out:

• Municipal Athletics Complex of Setúbal; 
• Amplification of the Municipal Swimming Pool of Azeitão;
•  Remodelling and amplification of the Municipal Field 

of Bela Vista;
•  Remodelling and improvement of the Municipal 

Complex of the Swimming Pools of Manteigadas;
•  Construction of the Academy of Free Time 

Occupation;
•  Placing of synthetic floor in the Municipal Field of 

Várzea (football 11);
•  Construction of the Multi-Sports of Vale de Cobro 

(synthetic floor football 5);
•  Remodelling and improvement of the Multi-Sports 

of Vanicelos (synthetic floor football 5);
•  Remodelling and improvement of the Multi-Sports 

of Praceta Ilha da Madeira;
• Construction of the Green Park of Bela Vista;
• Construction of the Urban Park of Albarquel;
• Construction of the Urban Park of Azeitão;
•   Construction of the Multi-Sports of Azeitão 

(synthetic floor football 5);
•  Placing of synthetic floor in the CCDBA Field in 

Azeitão (fields of football 11 and 5);
• Sports Pavilion of Aranguêz;
• Municipal Network of bike lanes;
•  Remodelling and improvement of the football fields 

of 7 e 5 of Vitória Futebol Clube;
• Construction of the Municipal BMX Track.

At this moment the municipality has 363 sports 
installations available, 310 are public and 53 are 
private. These numbers include recreational spaces 
and natural spaces adaptable to the sports practice.

3. SPORTS IN SETÚBAL
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One of the municipality’s main concerns has been 
making sure, for referenced sports facilities the type 
of management that best suits its characteristics, 
regarding the best service possible to the population.
The conclusion of the Setúbal Municipality’s Sports 
Letter, predicted for January 2015, will be an 
important contribution for a better identification of 
the entire existing sports park, serving as a planning 
instrument for medium and long term and allowing 
the evaluation of possibly existing gaps.

Several construction and remodelling actions of 
equipments and municipal sports facilities are 
predicted, namely:

SPORTS COMPLEX OF THE VISO QUARRY

Requalification of the quarries of Viso as a sports 
complex through the construction of infrastructures 
for the practice of modalities related to nature and 
adventure, and framed with the proximity of the natural 
park. These infrastructures are:
•  Fitness Circuit
•  Football Field 11 (deactivation and relocation of the 

current municipal field of football 11 of the Viso Quarry)
•  Football Field 7
•  Support  structures to the practice of these modalities

IDENTIFICATION OF TRACKS AND CIRCUITS
IN THE ARRÁBIDA MOUNTAIN FOR THE PRACTICE 
OF MOUNTAIN BIKING (ATB), TRAIL AND HIKING

These are nowadays practices with elevated demand, 
but are of difficult quantification for they are 
informal and autonomous practices. The use without 
following the rules of the Arrábida Natural Park for 
this type of activities has, many times, harmed the 
reservation itself given that many of the users tend 
to use sensitive trails and sometimes even on private 
property endangering themselves and the natural 
balance.
The formal identification of tracks coordinated 
with the ICNF (Institute of Forests and National 
Conservation)/ Arrábida Natural Park would also 
allow the national and international promotion of 
what is considered today an excellent sports and 

touristic product. It would also allow for the regulation 
of a practice with several thousands of fans and in 
growing deregulation.

URBAN PARK OF VÁRZEA

The opportunity that now stands is the creation of 
a new urban park in the city of Setúbal, namely in 
areas as central as is the area of Várzea, it should 
be maximized for the creation of spaces and 
structures able to potentiate a space which allows 
for a passive relationship of contemplation of the 
nature, but also allow for an active relationship of 
the citizens with the space, enabling the bigger 
number possible of recreational, sports and leisure 
activities.
This principle is, the way we see it, fundamental. 
The experience of placing the urban parks of the 
city, the Municipal Nautical Centre, the biking 
lanes, the fitness circuit, areas with outdoor gym 
machines, multisport sports hall, etc., has resulted 
in a massive engagement of the citizens to a more 
active and healthy life, as is the case of the Urban 
Park of Albarquel, the Green Park of Bela Vista and 
the Park of Vanicelos.

We suggest and summarize a set of structures capable 
of sustaining the sports practice:

HIKING ZONE
Pedestrian circuits are predicted to be built around 
the large dimension lake, with several trails that allow 
athletic marching and jogging on courses of different 
dimensions. This design foresees pit stop areas 
where different sports equipment stations would be 
installed to create a fitness circuit.

FITNESS CIRCUIT
Given the extension of area to cover of the pedestrian 
circuits, pit stop areas with sports equipment stations 
would have to be installed, creating a fitness circuit. 
We estimate at least 16 different areas.

OUTDOOR GYM
We estimate an area of at least 40x30 meters 
(1.200m2), where there should be placed a minimum 
of 18-20 exercise machines.
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BIKING LANE
The Urban Park will have an exclusive biking lane, 
designed as outwards as possible around the Urban 
Park, in a circular or elliptic or other sort of circuit, 
contouring the lake(s), the pedestrian areas and the 
sports practice areas (outdoor gym, fitness circuit, 
etc.).

PAVED ZONE FOR SPORTS PRACTICE
OTHER ACTIVITIES
Similarly to the zone that exists on the Urban Park 
of Albarquel, we predict the creation of one or 
two paved areas (porous pavement) with at least 
60x30 metres, so that it can host the practice of 
physical activities such as group lessons (aerobics) 
collective games, cultural shows, music shows and 
others.

PROGRAM OF SYNTHETIC LAWN PLACEMENT
ON THE MUNICIPAL FOOTBALL FIELDS

The municipality of Setúbal owns 6 fields with 
dimensions that sustain the practice of football 
11, more specifically the municipal field of Várzea, 
municipal field of Varzinha, municipal field of Bela 
Vista, municipal field of the Fort of Bela Vista, 
municipal field of the Viso Quarry and the municipal 
field of Cova da Canastra.
The synthetic lawn placement Program was initiated 
in 2013 with the placement of the synthetic lawn of 
the municipal field of Várzea. The remaining five 
fields will have the lawn placed until 2017, fulfilling 
the objectives of this program. We highlight that 
these fields are managed by sports clubs of the 
city of Setúbal and yearly dislocate thousands of 
youngsters in the training and competition football 
component.

GREEN PARK OF VANICELOS

Construction of a natural grass field of 100x60 metres 
and respective support locker-rooms for the practice 
of rugby.
Delineation of circuits for the practice of athletic 
marching and running.
Improvement to the tennis courts in the Park of 
Vanicelos, municipal property and managed by the 
Setúbal Tennis Association.
Maintenance and amplification of the existing fitness 
circuit.

MUNICIPAL SWIMMING POOL COMPLEX
OF MANTEIGADAS

Conclusion of the requalification and improvement 
programme of the complex. After the purchase and 
assembling of the thermal systems for water and air 
heating and treatment, the only thing left to conclude 
the project is the covering of the 50 metres swimming 
pool. The Municipality is currently awaiting the 
opening of a financial line for that project.

IMPLEMENTATION OF THE BMX TRACK
ON THE BELA VISTA GREEN PARK

The construction of the track was initiated on 2014 
and is estimated to be concluded on the first trimester 
of 2015. This track will then be prepared to host all 
kinds of local, national and international competitions 
and is right next to a set of sports structures existing 
on the Green Park of Bela Vista.

CONSTRUCTION OF THE SPORTS PAVILION
OF AZEITÃO

This is a pavilion to be constructed next to the 2nd 
and 3rd cycle school of Azeitão and with training 
and recreational finalities of support to the local 
associative movement. 

AREAS FOR THE PRACTICE OF NAUTICAL ACTIVITIES

Being the city of Setúbal so privileged by its rural framing 
by the river Sado, the Sports Division proposes on a 
specific chapter dedicated to the reservation of zones 
for the practice of nautical activities, on the scope of the 
Revision of the Municipal Sports Plan (PDM).

TERMINAL SEVEN

With the architectural project already approved and 
with the specialties project undergoing development, 
the Terminal Seven is a very good bet of the 
municipality on sports and mainly on nautical sports 
and tourism.
This future nautical base, inserted in the Setúbal 
Riverfront Requalification Plan, will be implemented 
between the Saúde Beach and the Urban Park of 
Albarquel.

3. SPORTS IN SETÚBAL
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It will have diverse nautical structures that, together 
with the project of building the New Marina of 
Setúbal, will allow, on a medium term, to reduce the 
great insufficiencies of support points and access to 
leisurely, training and competition nautical practices. 
We pinpoint the Sailing Centre, the Diving Centre, and 
the zone of promotion and access to the sea-tourism 
companies and the Centre of Interpretation of the 
Sea.
One of the big bets of the Municipality of Setúbal is 
exactly the development of the informal and formal 
sports on the marvellous natural areas of the bay 
of Setúbal, the river Sado and the Natural Park of 
Arrábida. 

MUNICIPAL NAUTICAL CENTRE – URBAN PARK OF 
ALBARQUEL 

This centre is already a reality with two activity 
ranges: the canoeing municipal nautical centre and 
the sailing municipal nautical centre. On short term, 
the municipal nautical diving and paddling centre will 
be opened. These facilities are currently operating 
on the former shipyards of Sadonaval, where in the 
future will be built the Terminal Seven building.

THE SETÚBAL MARINA

The revision of the Municipal Sports Plan predicts the 
construction of a marina of support to the nautical 
activities in Setúbal, filling in a severe gap in a city 
of such great nautical traditions and so strategically 
placed on one of the most beautiful bays of the world.
The City Hall of Setúbal and the Administration of 
the Ports of Setúbal and Sesimbra, S.A., created in 
2013 a work group to develop the Setúbal Marina. 
On September 2014 the location issue was settled, 
since this important infrastructure will be built where 
we now find the recreational dock of the Naval Club 
of Setúbal, right in front of the historical centre of 
Setúbal.
The work group is currently developing in partnership 
with the University Nova of Lisbon and the Setúbal 
Polytechnic Institute a set of documents that will 
originate the opening of the public concourse for the 
conception/construction of the new marina. These 
documents are the “Economical/Financial Viability 
Study”, the “Investors File”, the “Market Study of the 
Setúbal Marina” and the “Setúbal as an international 
tourism destination” study.

THE TRÓIA MARINA

The Tróia Marina is situated in the Touristic Complex 
of Tróia and has served as an important support to 
light sailing and cruise liner events. The intimate 
collaboration developed between Setúbal and Tróia 
has been strongly potentiated by the interest of all the 
involved parts to turn the river Sado an election location 
for the practice of maritime sports.

This marina integrates the list of marinas with the Blue 
Flag a symbol of environmental quality awarded annually 
by an independent entity. This recognition implies the 
fulfilling of a set of criteria that encompass distinct 
areas – water quality, information and environmental 
education, environmental management, equipments, 
safety and services.

MONTADO GOLF

After a profound remodelling the Golf Course of 
Montado situated at the entrance of Setúbal reopened 
in September 2006. It is one of the most beautiful and 
competitive spaces of this sort in Portugal, this golf 
course features 18 holes and distinguishes itself by the 
setting dominated by the vines and the flat morphology, 
flourishing in a small hill of cork oak where streams and 
lakes make it unique.

The layout of the course offers big greens and holes with 
particular characteristics from which stands out the 18th 
with the green situated on an island.

In the scope of collaboration of its academy with several 
teaching facilities of Setúbal, the numbers of practitioners 
of this activity have been rising.
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3. DESPORTO EM SETÚBAL

Em nenhum outro local do distrito de Setúbal existe 
a possibilidade de implementar o conceito de Cidade 
Desportiva, onde prioritariamente se deverá programar 
a instalação de equipamentos para a prática desportiva 
especializada ou monodisciplinar e equipamentos 
especiais para o espetáculo desportivo. 

Esta opção, inteiramente justificada para Setúbal, 
constitui hoje uma lacuna na oferta de equipamentos 
desportivos. Justificada porque Setúbal, como capital 
de distrito e devido ao seu soberbo enquadramento 
geográfico e centralidade, poderá assumir-se cada 
vez mais como um polo de atração de equipas e 
desportistas de alto rendimento desportivo nacional 
e internacional, sobretudo de países de climas mais 
extremos e que aqui encontrarão todas as condições 
para a sua preparação. 

A vertente do binómio desporto/turismo poderá ser 
altamente reforçada com a implementação gradual 
da “Cidade Desportiva de Vale da Rosa”. A construção 
da Cidade Desportiva deverá complementar a oferta 
desportiva já existente com o Complexo Municipal de 
Atletismo de Setúbal (pista internacional), podendo 
ser valorizado com a construção dos seguintes 
equipamentos: 

ESTÁDIO MUNICIPAL
Previsto no Plano de Pormenor, cuja continuidade se 
defende.

PAVILHÃO MULTIUSOS
Previsto no Plano de Pormenor, cuja continuidade se 
defende. Prever no seu interior uma piscina de 20x16,6 
metros coberta e aquecida

CAMPOS DE TREINOS (RÂGUEBI E FUTEBOL DE 11)
Previsto na referida planta de síntese a implementação 
de três campos de treino. Defende-se que dois deverão 
ser de relva sintética e um de relva natural. Das ações 
a implementar esta deve ser a mais prioritária.

CAMPOS DE TÉNIS
Previstos na Planta de Síntese 4 mais dois campos 
(em áreas distintas). Defende-se a sua manutenção 
no programa da Cidade Desportiva. Sugere-se a 
possibilidade de o bloco de quatro campos ser coberto 
para garantir uma prática continuada todo o ano.

CENTRO DE ESTÁGIO DE DESPORTISTAS
Este equipamento não foi previsto no Plano de 
Pormenor, nomeadamente na área do Complexo 
Desportivo Municipal/Cidade Desportiva de Vale 
da Rosa. O objetivo de uma cidade desportiva para 
atrair desportistas de todos os níveis, mas sobretudo 
do nível do alto rendimento, só se consegue com a 
criação de espaço de alojamento junto das instalações 
desportivas de treino e de competição. Consideramos, 
por esse motivo, estratégica a criação de um Centro 
de Estágio de Desportistas com um conjunto de 
valências base fundamentais, a saber: alojamento 
(quartos individuais e de grupo); auditório; refeitório; 
ginásio; sauna; centro de recuperação e tratamento; 
sala de musculação; bar; sala de estar; etc. Justificado 
pela importância do projeto do Centro de Estágio 
e pelo facto de o mesmo não dever depender do 
avanço do Estádio Municipal, defende-se a colocação 
deste equipamento junto do Complexo Municipal de 
Atletismo. Este Centro de Estágio deverá permitir, no 
mínimo, alojar em simultâneo 140 atletas, com quartos 
de tipologia individual, dupla e quádrupla.

CIRCUITO DE MANUTENÇÃO
Equipamento desportivo de base que deverá ser 
previsto na zona habitacional de Vale da Rosa, não 
necessariamente na zona do Complexo Desportivo 
Municipal. 

Instalaçoes para desporto profissional e de alta competiçao
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3. SPORTS IN SETÚBAL

In no other place in the Setúbal district , exists the 
possibility of implementation of the concept of 
Sports City, the priority should be programming the 
installation of equipment’s for the specialized practice 
or single disciplines sports and special equipments 
for the sports spectacle.

This option is entirely justified for Setúbal because 
nowadays it has a great gap in the supply of sports 
equipments. And also as capital of district and 
with a superb geographical and central framing, 
could become an attraction for teams and high 
performance national and international athletes, 
especially from countries with more extreme climates 
who will find here all the necessary conditions for 
their preparation.

The dichotomy of sports/tourism could be highly 
reinforced with the gradual implementation of the 
“Sports City of the Rosa Valley”. The construction 
of the “Sports City” should complement the already 
existing sports offer with the Municipal Athletics 
Complex of Setúbal (international track), and at the 
same time could be enriched by the construction of 
the following equipments:

MUNICIPAL STADIUM
Predicted in the Detail Plan, which continuity is 
strongly defended.

MULTIUSE PAVILION
Predicted in the Detail Plan, whose continuity, is 
defended. A 20x16.6 metres covered and heated 
Swimming Pool is also predicted to be built. 

TRAINING FIELDS (RUGBY AND FOOTBALL 11)
Predicted in the synthesis plant is the implementation 
of three training fields. It is defended that two, should 
be of synthetic lawn and one of natural lawn. Os the 
actions to be implemented this must be the one with 
the highest priority.

TENNIS COURTS
Predicted in the synthesis plant 4 is the implementation 
2 more courts (in distinct areas). Its permanence in 
the Sports City Program is defended. We also suggest 
the possibility of the 4 court block to be covered to 
ensure a continuous practice all year long.

ATHLETES INTERNSHIP CENTRE
This equipment was not predicted in the Detail Plan, 
namely in the area of the Municipal Sports Complex/
Sports City of the Rosa Valley. The objective of creating 
a sports city to attract athletes of every level, but 
mainly of the high performance level, is only attainable 
with the creation of lodging nearby the training and 
competition sports facilities. For that reason we 
consider to be strategic the creation of an Athletes 
Internship Centre with a set of fundamental base 
structures: Housing (individual and group bedrooms; 
auditorium; lunchroom; gym; sauna; recovery and 
treatment centre; bodybuilding room; bar; living room; 
etc.. Justified by the importance of the Internship 
Centre and the fact that the same should not depend 
on whether the Municipal Stadium goes ahead or not, 
we defend the settling of this equipment nearby the 
Municipal Athletics Complex. This Internship Centre 
should allow for the simultaneous housing of, at least, 
140 athletes, with bedrooms of the single, double and 
quadruple typology.

FITNESS CIRCUIT
Base sports equipment should be predicted to the 
housing zone of the Rosa Valley , not necessarily in 
the zone of the Municipal Sports Complex. 

Facilities for professional and high competition sports
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Escolas de Desporto 

A Escola Municipal de Desporto de Setúbal (EMDS), 
cumprindo a sua missão enquanto organização 
desportiva pública, tem como objetivo essencial 
a satisfação das necessidades dos munícipes no 
que respeita à prática desportiva de modalidades 
desportivas sem historial no concelho ou que por 
dificuldades estruturais se encontravam paradas ou 
subdesenvolvidas.

Desta forma, e rentabilizando os equipamentos 
apetrechados para o alto rendimento, temos criado 
condições na última década para a implementação 
e o desenvolvimento de modalidades como pentatlo 
moderno, natação pura, esgrima e atletismo. 
 
Vocacionado prioritariamente para um público-alvo 
jovem, a Escola Municipal de Desporto contempla 
as variantes de formação, lazer e competição, sendo 
que a principal meta a atingir é a valorização pessoal 
do indivíduo através de uma prática desportiva 
multidisciplinar coordenada e orientada por técnicos 
especializados. 

Para utilizaçao pública e de lazer

CENTROS MUNICIPAIS DE ATIVIDADES NA NATUREZA 
Criar dois centros deste tipo (“Setúbal Outdoor 
Center”), no Parque Urbano de Albarquel e em 
Azeitão, que sirvam de sedes à promoção e criação 
de atividades desportivas em espaços naturais, 
dando preferência ao Estuário do Sado e ao Parque 
Natural da Arrábida. 

ESCOLA MUNICIPAL DE NATAÇÃO
– PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO 
Continuará a desenvolver as suas atividades na 
Piscina Municipal de Azeitão, com diversas iniciativas 
regulares e pontuais, cuja oferta aumentou com 
o alargamento desta instalação desportiva com a 
criação de um novo tanque e de um novo ginásio. 

Integrada na gestão do próprio equipamento 
desportivo, que contempla também a cedência a 
terceiros (tanque e ginásio) e a natação recreativa, a 
Escola Municipal de Natação contempla as seguintes 
disciplinas relacionadas com o meio aquático: 

• Natação para Bebés; 
• Adaptação ao Meio Aquático;
•  Natação (níveis – aprendizagem, aperfeiçoamento, 

pré-competição e competição); 
• Natação Recreativa/Livre;
• Hidroginástica;
• Hidroterapia;
• Gerontomotricidade;
• Ensino Especial;
• Pilates;
• Zumba.

CICLOVIAS 
Está prevista a criação de uma nova rede de ciclovias 
na cidade de Setúbal com cerca de 26,5 quilómetros 
de extensão, que permitirá a ligação em rede clicável 
de toda a cidade. 

Numa primeira fase estão previstos oito quilómetros 
na zona mais central da cidade, com a rede a ser 
posteriormente alargada até às zonas limítrofes da 
cidade. 

Os novos troços serão criados em grande parte 
através da marcação de faixas clicáveis nas rodovias, 
com 1,15 m de largura. Estas novas ciclovias 
articulam-se com as já existentes na zona ribeirinha 
(cerca de 2 km). 

Esta rede, em que se irão criar percursos seguros e 
confortáveis para a circulação em bicicleta, permitirá: 

• Ligar toda a cidade em rede clicável; 
•  Incentivar o aumento da utilização deste modo nos 

percursos realizados no interior da cidade; 
•  Apoiar a intermodalidade entre modos de deslocação 

suaves e transportes públicos; 
•  Diminuir a tráfego automóvel e assim minorar os 

seus efeitos negativos, nomeadamente no campo 
da mobilidade dos cidadãos e da oferta/procura de 
estacionamento.

3. DESPORTO EM SETÚBAL
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Sports Schools

The Municipal Sports School of Setúbal (EMDS), 
complying its mission as a public sports organization, 
has as essential objective the satisfaction of the 
citizens needs when it comes to the sports practice 
of diverse sports modalities: Modern Pentathlon, 
Competitive Swimming, Fencing and Athletics.

This way , and maximizing the equipment fitted to high 
performance, we have created conditions in the last 
decade for the implementation and the development 
of sports such as modern pentathlon, pure swimming, 
fencing and athletics.

Priority is given to the young target public, the 
Municipal Sports School contemplates the educational 
variants, leisure and competition, being so that the 
goal to achieve is the personal valorisation of the 
individual through a multidisciplinary sports practice 
coordinated and oriented by specialized technicians.

For public and leisure use

MUNICIPAL CENTRES OF ACTIVITIES IN THE NATURE 
The creation of two centres (Setúbal Outdoor Centre) 
of this sort is one of our wishes, one in the Urban 
Park of Albarquel and the other in Azeitão, to serve as 
headquarters to the promotion and creation of sports 
activities in natural spaces, giving preference to the 
practice of the same on the Estuary of Sado and the 
Natural Park of the Arrábida.

MUNICIPAL SWIMMING SCHOOL
– MUNICIPAL SWIMMING POOL OF AZEITÃO  
The Municipal Swimming School will keep on 
developing its activities in the Municipal Swimming 
Pool of Azeitão, with diverse regular and occasional 
initiatives, for its offer has increased with the 
amplification of this sports facility, a new tank and a 
new gym.

Integrated in the management of its own sports 
equipment, which also contemplates the loaning to 
thirds (tank and gym) and the recreational swimming, 
the Municipal Swimming School encompasses the 
following water related disciplines:

• Baby Swimming
• Aquatic environment adaptation
• Swimming (levels - beginners, intermediate,
  pre-competition and competition) 
• Recreational/Free Swimming
• Hydro gymnastics
• Hydrotherapy
• Geriatric-motility
• Special Teaching
• Pilates
• Zumba

BIKING LANES
For the municipality of Setúbal has been predicted the 
creation of a new network of biking lanes in the city of 
Setúbal with about 26.5 kilometres that will allow for 
the connection of all the biking areas of the city.

For a first phase 8 kilometres have been predicted to 
be built on the most central part of the city, so that 
later in time this network can be widen to the outskirts 
of the city.

The new circuits will be created mostly by printing the 
1.5m wide biking lanes on the tar of the streets. These 
new biking lanes will articulate with the existing ones 
of the riverfront (about 2km).

The network where the safe and comfortable circuits 
for bicycle circulation will be created will allow for:

•  Connection of the whole biking network of the entire 
city;

•  Incentive the increase of the use of this means in the 
routes inside the city; 

•  Support the multimodality between soft transport 
means and the public transportation; 

•  Diminish the automobile traffic jams and thus 
decrease its negative effects, namely on the field of 
motility of the citizens and the supply/demand of 
parking. 

3. SPORTS IN SETÚBAL
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A grande diversidade de oferta desportiva existente no 
concelho de Setúbal é assegurada fundamentalmente 
por quatro níveis institucionais distintos: o movimento 
associativo, o Município, entidades privadas e 
entidades sem fins lucrativos. 

As escolas têm igualmente um papel muito importante 
na oferta e na promoção da prática desportiva. 
Destacamos o papel central do movimento associativo 
de Setúbal, ao apresentar uma dinâmica e variedade 
de oferta relevante, e do Município, com um conjunto 
alargado de projetos desportivos abrangentes, como 
é exemplo o “Ativo dos 0 aos 100”. 

Consideramos que a oferta desportiva no concelho 
de Setúbal pode ser ordenada da seguinte forma, da 
maior para a menor importância: 
1.º –  Movimento associativo (associações, clubes 

desportivos e outras entidades sem fins 
lucrativos);

2.º –  Entidades privadas (empresas e organizações 
comerciais):

3.º – Oferta desportiva municipal;
4.º –  Comunidade educativa.

Os critérios de ponderação para atribuição de apoios 
públicos por parte da Câmara Municipal de Setúbal 
têm como objetivo definir as prioridades nos apoios 
a conceder. Estão definidos critérios comuns para 
todas as entidades, no âmbito do denominado 
“Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo” e 
de acordo com a área de atividade a que a candidatura 
se refere. 

Os critérios de ponderação comuns a todas as áreas, 
desportivas e outras, são: 

a)  Âmbito de intervenção do projeto (local, regional, 
nacional ou internacional); 

b)  Projetos e ações que considerem o envolvimento e 
a efetivação de parcerias e cooperação local; 

c) Capacidade de autofinanciamento; 
d) Posse do “Estatuto de Utilidade Pública”; 
e) Historial do projeto ou ação proposta; 
f)  Existência da componente de formação técnica 

nas ações desenvolvidas; 
g)  Projetos e ações que promovam a inclusão 

social. 

Os critérios de ponderação específicos para apoio na 
área desportiva são: 
a)  Ações e iniciativas que contribuam de uma forma 

continuada para o desenvolvimento desportivo do 
concelho; 

b) Número de agentes desportivos envolvidos; 
c)  Ações e iniciativas que estimulem a captação de 

novos praticantes desportivos; 
d)  Número de modalidades desportivas e escalões 

etários abrangidos.

Um dos projetos implementados anualmente pelo 
Grupo de Trabalho para o Movimento Associativo, 
integrado pelas divisões e gabinetes do Departamento 
de Educação, Cultura, Desporto, Juventude e Inclusão 
Social, é o “Plano de Formação” dirigido a todo o 
associativismo do concelho, com temas de aplicação 
geral na administração e gestão associativa e outros 
de vocação especializada, nomeadamente na área do 
desporto. 
Este plano é implementado através de um 
protocolo existente e renovado anualmente entre 
a Câmara Municipal de Setúbal e a Confederação 
Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e 
Desporto, com o propósito de identificar as maiores 
necessidades formativas de dirigentes e técnicos e, 
através da oferta de ações gratuitas, de desenvolver 
as competências dos diversos agentes associativos, 
de forma a melhorar e potenciar a gestão dos seus 
clubes e associações. 

O segundo momento distinto dirigido à formação e 
debate de conhecimentos e conceitos ligados ao 
associativismo desportivo é o Encontro do Movimento 
Associativo de Setúbal, fórum em que são discutidos 
temas relacionados com a realidade dos clubes e das 
associações e aspetos técnicos de projetos e ações 
desenvolvidos a nível local e nacional. 

Outro projeto, da organização direta da Divisão 
de Desporto, que contribui para a formação e 
maior reflexão sobre as temáticas envolvidas no 
associativismo desportivo e entidades privadas 
a explorar o desporto, é o Seminário de Gestão 
de Desporto de Setúbal, de realização anual. São 
convidados especialistas e agentes com vasta 
experiência profissional e curricular para abordar 
temáticas dirigidas À gestão desportiva, promovendo 

Serviço de Apoio e Promoçao do Desporto

3. DESPORTO EM SETÚBAL
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o debate de problemáticas e soluções, o que 
constitui também uma forma de sensibilização para 
a reciclagem de conhecimentos e necessidades 
formativas para melhorar a obtenção de resultados 
e a superação das dificuldades próprias da criação, 
manutenção e promoção de instalações e projetos 
desportivos. 

Perspetiva-se para 2015 o estabelecimento de diversas 
parcerias na área da formação, nomeadamente com 
associações e federações de modalidade, de forma a 
definir planos de formação inseridos nos respetivos 
planos anuais de atividade, promovendo a aquisição e 
consolidação de conhecimentos dos diversos agentes 
desportivos.

Ações de formação dinamizadas em 2014 pela 
Associação de Paralisia Cerebral de Almada e Seixal, 
através do “Projeto Participar+”, tiveram o objetivo 
de dotar os técnicos das diversas instituições de 
competências e informação sobre as distintas 
modalidades desportivas adaptadas. No âmbito 
deste projeto, realizaram-se em Setúbal duas ações 
de formação de andebol em cadeira de rodas e de 
boccia. 

Com base num protocolo de colaboração celebrado 
entre a Câmara Municipal e a Universidade Lusófona 
de Humanidades e Tecnologias, foi criado o Centro 
de Estudos Avançados de Setúbal da Universidade 
Lusófona, como uma vasta oferta de formação 
pós-graduada em diversas áreas, nomeadamente 
relacionadas com o desporto, como: Treino e Análise 
no Futebol, Coaching e Personal Training. 

Através do protocolo de colaboração celebrado 
há vários anos entre o Município de Setúbal e o 
Departamento de Desporto do Instituto Politécnico 
de Setúbal, têm sido diversas as oportunidades de 
formação criadas para os agentes desportivos, desde 
cursos de curta duração, seminários e workshops, 
entre outros. O Instituto Politécnico de Setúbal 
tem-se revelado, ao longo dos anos, como um 
parceiro estratégico e decisivo em diversas áreas do 
desenvolvimento desportivo, nomeadamente no apoio 
à formação, na investigação e desenvolvimento, em 
que se destaca o apoio científico dado à realização 
da Carta Desportiva do Concelho de Setúbal, na 

realização de estágios curriculares e profissionais 
na área do desporto, no apoio direto aos clubes 
desportivos a nível da investigação e no controlo do 
treino, entre muitas outras áreas de apoio.

Nos últimos anos têm vindo a realizar-se diversas 
ações de formação direcionadas à população 
desportiva de Setúbal e de concelhos limítrofes. Tem 
sido dado um apoio frequente na cedência gratuita 
ou redução nas taxas de utilização de instalações e 
equipamentos, nomeadamente pavilhões, ginásios, 
piscinas e auditórios, incentivando assim as entidades 
que as organizam e facilitando o investimento 
necessário para que ocorram com qualidade e em 
diversidade. 

Um outro setor de atividade de formação desportiva 
em que a Câmara Municipal de Setúbal concede este 
tipo de apoio é o Desporto Escolar implementado no 
sistema educativo do concelho, e que ao longo do 
ano realiza ações de formação para os professores 
e alunos das diversas escolas, contribuindo para um 
enriquecimento dos conhecimentos dos docentes 
que acompanham as iniciativas.
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3. SPORTS IN SETÚBAL

Sports Support and Promotion Service

The great diversity of the sports offer in the 
municipality is fundamentally assured by four 
distinct institutional levels: the associative 
movement, the municipality, private entities and 
non-lucrative entities. 

Schools take an equally important part in the offer 
and promotion of the sports practice. The highlight 
goes to the central part of the associative movement 
of Setúbal in presenting a dynamic, varied and 
relevant offer, as well as the municipality which has 
presented so far a set of broad sports projects, for 
example, “Active from O to 100”.

We consider that the sports offer in the municipality 
of Setúbal can be ordered in the following way, from 
greater to lower importance: 

1 –  Associative Movement (associations, sports 
clubs and other non-profitable entities);

2 –  Private Entities (companies and commercial 
organisations):

3 – Municipal sports offer;
4 – Educational community.

The consideration criteria for the attribution of 
public support from the City Hall of Setúbal have 
as a goal to define priorities in the supports to be 
granted. Common criteria are defined for all entities 
in the “Support Regulation to the Associative 
Movement” and accordingly to the area of activity 
of the submitted application. 

The consideration criteria are common to all areas, 
sports and others, they are:
 
a)  Intervention of the project (local, regional, 

national or international); 
b)  Projects and actions that consider an effective 

involvement of partnerships and local 
cooperation; 

c) Self-financing ability; 
d) Possessing the “Public Use Status”; 
e) Historic of the project or proposed action; 
f)  Existence of a technical teaching component in 

the developed actions; 
g)  Projects and actions that promote social 

inclusion. 

The specific consideration criteria are for support 
in the sports areas are:

a) Actions and initiatives that contribute in a 
continuous way for sports development in the 
municipality; 
b) Number of sports agents involved; 
c) Actions and initiatives that stimulate the 
attraction of new sports practitioners; 
d) Number of sports modalities and different age 
groups involved
 
One of the projects implemented annually by the 
Task Group for the Associative Movement, integrated 
by the divisions and offices of the Department of 
Education, Culture, Sports, Youth and Social Inclusion, 
is the “Training Plan” a projects addressed at all 
the associative movement in the municipality. Its 
themes are of general application in the associative 
administration and management and others of 
specialized vocation, especially in the area of sports.

This plan is implemented through an existing 
protocol renewed yearly between the City Hall 
of Setúbal and the Portuguese Confederation of 
Culture, Leisure and Sports Collectivities with the 
purpose of identifying the greater educational 
needs of managers and technicians and through 
the offer of free actions develop the skills of the 
diverse associative agents and this way improve 
and potentiate the management of its clubs and 
associations. 

The second distinct moment is directed to training 
and discussion of knowledge and concepts 
connected to the sports associative movement 
is the “Meeting of the Associative Movement of 
Setúbal”, during which are discussed themes 
related to the reality of the clubs and associations 
and technical themes about projects and actions 
developed at local and national level.

Another project that is result from the direct 
organization of the Sports Division and that will 
contribute to the Education and a deeper reflection 
about the themes involved in the sports associative 
movement and private entities exploring the sports 
theme, is the “Sports Management Seminar of 
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Setúbal”. Occurring yearly, the seminar hosts 
guests such as experts and agents with a vast 
professional and curricular experience to approach 
themes addressed only to sports management, 
promoting the debate of problems and solutions 
and at the same time act as a way to sensitize to 
the recycling of knowledge and training needs to 
obtain better results in overcoming the problems 
with management and promotion of sport project 
and facilities.

The perspective for 2015 is the establishing of 
several partnerships in the training area, namely 
with associations and federations of several 
sports, in a way to define training plans inserted in 
the respective annual activity plans, promoting the 
acquisition and consolidation of knowledge from 
the various sports agents.

The training actions have been promoted by the 
“Brain Paralysis Association of Almada and Seixal”, 
through the “+Participation Project”, their goal is 
to teach skills to the technicians from the various 
skills institutions and provide information about the 
various adapted sports modalities. Alongside with 
this project, in Setúbal two training actions took 
place, one on Wheelchair Handball and another on 
Boccia.

Through the cooperation protocol celebrated 
between the City Hall and the Lusófona University 
of Humanities and Technologies the “Centre of 
Advanced Studies of Setúbal of the Lusófona 
University”, as a wide range of post-graduate 
education on diverse areas where the following 
post-graduate courses in the area of sports stand 
out:  Training and Analysis on football; Coaching 
and Personal Training.

Through the cooperation protocol celebrated 
some years ago between the municipality of 
Setúbal and the Sports Department of the Setúbal 
Polytechnic Institute, many training opportunities 
have been created for the various sports agents, 
from short-term courses, seminars, workshops, 
etc. The Setúbal Polytechnic Institute has revealed 
throughout the years a strategic and decisive 
partner in several areas in sports development, 

namely in the training support, on the investigation 
and scientific supported provided in the elaboration 
of the Municipality of Setúbal Sports Letter, on 
the opening of curricular and professional sports 
internship, on the direct support to the sports clubs.

Over the last few years many training actions 
directed to the sports population of the city of Setúbal 
and out skirting cities, have taken place. Frequent 
support has been given on the free providing or 
fee reduction of facilities and equipments, namely 
sports hall, gyms, swimming Pools and auditoriums, 
thus incentivizing the entities who organize them 
and in a way, facilitating the necessary investment 
for everything to succeed with quality and diversity.
Another sector of activity of sports educations, to 
which the City Hall grants this type of support, is the 
School Sports implemented in the municipality’s 
educational system, and which through the year 
performs training actions for the teachers and 
students of the various schools, contributing to a 
richer knowledge for the teacher who accompany 
the activities.
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4. SETÚBAL, CIDADE COM FUTURO

Objetivo 2016

Setúbal apresenta-se à Associação das Cidades 
Europeias do Desporto (ACES Europe) determinada a 
atingir os seus objetivos e assumindo convictamente 
a primeira candidatura de uma capital de distrito ao 
título de Cidade Europeia do Desporto.

Na qualidade de capital de distrito, Setúbal desenvolve 
a sua atividade desportiva sustentada na forte 
dinâmica do movimento associativo local e regional e 
de uma forma transversal, abrangendo áreas desde a 
promoção da saúde até ao alto rendimento, passando 
pela inclusão. 

As condições naturais que a sua baía apresenta 
(membro do Clube das Mais Belas Baías do Mundo), 
estendidas ao Estuário do Sado e ao Parque Natural da 
Arrábida, e a sua malha urbana permitem desenvolver 
atividades potenciadoras do lazer, bem-estar e 
divertimento em comunidade e em harmonia com a 
natureza. 

A Arrábida, considerada uma das mais belas serras 
portuguesas, devido à localização privilegiada junto do 
mar e à biodiversidade que acolhe, tem caraterísticas 
peculiares em termos de clima e de vegetação, 
vincadamente de cariz mediterrânico. 

Com recurso à bicicleta ou mesmo a pé, para desfrutar 
ou conhecer melhor algumas das principais belezas 
e os mistérios que a Arrábida encerra, vários são 
os itinerários a escolher. A prática de escalada ou 
de parapente são outras possibilidades que este 
património natural oferece aos amantes de desportos 
de natureza.

A prática desportiva é também proporcionada à 
população em diversos espaços. Neste âmbito 
destaque para a requalificação e construção de 
novos equipamentos desportivos, investimento feito 
na última década de melhoria das condições de 
prática dos clubes e de desenvolvimento dos projetos 
municipais. Inscrevem-se nesta esfera os casos 
do Complexo Municipal de Atletismo e do Pavilhão 
Desportivo de Aranguez, a beneficiação de diversas 
instalações desportivas, como a Piscina Municipal de 
Azeitão e o Pavilhão Municipal das Manteigadas, e a 
colocação de relvados sintéticos em polidesportivos e 
campos de futebol de 11, entre outros. 

A Câmara Municipal de Setúbal tem desenvolvido 
os projetos de cariz desportivo com elevado valor, 
adequando-os à realidade e às necessidades das 
populações, na tentativa de promover a organização 
de um quadro de atividades físicas e desportivas nas 
vertentes de lazer, formação e competição. 

Tem sido prosseguido claramente o propósito 
de promover e estimular o aumento da oferta e 
das condições que permitam à generalidade dos 
cidadãos o acesso a formas qualificadas de desporto, 
aumentando os respetivos níveis de participação e 
frequência nas atividades desportivas, oferecendo-
-lhes segurança e um enquadramento técnico de 
qualidade. 

O objetivo permanente de aumentar o número, não só 
de praticantes desportivos, como também de pessoas 
ativas é o grande investimento do presente, colhendo 
no futuro os resultados consubstanciados na melhoria 
da qualidade de vida da população. 

Para tal desígnio, são postas à disposição da 
população condições facilitadoras de acesso a 
espaços e equipamentos desportivos, a par do 
acompanhamento técnico. Vários são os exemplos 
do estímulo à prática da atividade física e desportiva, 
seja nas atividades dos projetos “Ativo dos 0 aos 100”, 
“Manhãs no Parque”, “Caminhadas no Parque”, seja 
nas proporcionadas pelo projeto “Desportivamente 
em (Re)Forma”, no qual os 955 inscritos em 2014 
participam nas aulas de gerontromotricidade, dança, 
hidroginástica e caminhada, nas cinco freguesias do 
concelho. 

Também o Centro Municipal de Marcha e Corrida, em 
funcionamento desde o lançamento do Programa 
Nacional de Marcha e Corrida, constitui um benefício 
na melhoria dos níveis de saúde e reforça um estilo de 
vida ativo e um ambiente social assente na amizade e 
na vida em comunidade.

O Centro Municipal de Marcha e Corrida de Setúbal, 
a funcionar desde junho de 2010, em parceria com 
o Instituto Português do Desporto e Juventude, a 
Federação Portuguesa de Atletismo e a Faculdade de 
Desporto da Universidade do Porto, tem por objetivo 
fomentar a prática regular de marcha e corrida, 
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Anualmente tem sido organizado em Setúbal, em 
conjunto com alguns parceiros estratégicos o 
“Seminário Internacional de Gestão do Desporto”, 
espaço de encontro de personalidades especializadas 
ou relacionadas com diferentes áreas, com o propósito 
de formar e debater novas linhas e estratégias de 
gestão e intervenção em temas como a gestão do 
desporto, a gestão de equipamentos desportivos, a 
saúde e a condição física, entre outros. 

No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Mar 
de 2014, realizou-se a 26 de setembro o “I Seminário 
Internacional Cidades Portuárias e a Relação Porto-
-Cidade – a Náutica de Recreio e o Turismo Náutico”. 
Tratou-se de um importante produto da recente e 
estratégica parceria entre a Câmara Municipal de 
Setúbal e a Administração dos Portos de Setúbal e 
Sesimbra, prosseguindo o objetivo de distinguir este 
concelho como destino turístico e de atração dos 
apaixonados dos desportos náuticos. 

Tem sido crescente a dinamização sistemática de 
atividades em parques urbanos e de lazer e outros 
espaços naturais, quer através de parcerias efetuadas 
com o movimento associativo, quer através do 
desenvolvimento de atividades integradas em projetos 
próprios da Autarquia. 

O Parque Urbano de Albarquel, inaugurado em 
2008, assume-se como o espaço privilegiado no 
desenvolvimento deste tipo de atividades, tendo como 
principal destaque a Taça do Mundo de Águas Abertas. 
Também os parques verdes de Vanicelos, Bonfim 
e Bela Vista têm sido palco de eventos desportivos 
formais e informais, como o projeto “Caminhadas 
nos Parques”, com sessões todas as quartas-feiras, 
alternadamente num dos seguintes espaços de lazer: 
Bonfim, Vanicelos, Praia da Saúde e Bela Vista.

garantindo-se o apoio técnico qualificado. Aos locais 
habituais de prática – ciclovia da Avenida Luísa Todi e 
Parque Urbano de Albarquel – foi adicionado em 2013 
um novo espaço, no Parque Verde da Bela Vista. 

Nesta perspetiva, surge por iniciativa informal a Corrida 
Noturna de Setúbal, realizada todas as quintas-feiras, 
pelas 20h30, tendo como ponto de partida a Praça 
do Bocage. Com a organização a cargo de um grupo 
de munícipes entusiastas, já conta com mais de cem 
edições e chega a reunir semanalmente três centenas 
de pessoas. São dois os percursos utilizados, um de 
quatro quilómetros, o outro de cerca de seis. 

No Município de Setúbal o incentivo à prática 
desportiva é constante e dirigido quer à população 
residente quer aos visitantes. Os diversos projetos 
municipais que compõem o plano anual de atividades 
atravessam todas as faixas etárias, das crianças 
do pré-escolar aos cidadãos em idade adulta e em 
situação de reforma, com uma especial atenção aos 
cidadãos portadores de deficiência. 

Destaque, no âmbito do desporto para populações 
especiais, o projeto “Boccia Escolar”, que tem como 
principal objetivo a promoção desta modalidade, 
de características marcadamente inclusivas, a par 
do envolvimento na participação e formação de 
toda a comunidade educativa e famílias dos alunos 
das unidades de multideficiência dos diversos 
agrupamentos escolares. O Município de Setúbal 
promove também o “Boccia Sénior”, destinado à 
população idosa, que com grande entusiasmo adere 
à sua prática. Estes projetos têm sido fortemente 
apoiados pela APCAS – Associação de Paralisia 
Cerebral Almada/Seixal e pela Federação Portuguesa 
de Desporto para Deficientes. 

Com vista ao justo reconhecimento do trabalho 
desenvolvido, nomeadamente pelos jovens 
setubalenses, decorre anualmente a “Festa Jovem 
Revelação de Setúbal”, com a última edição 
realizada em outubro de 2014, visando homenagear 
publicamente jovens setubalenses que se tenham 
destacado no último ano em diversos quadrantes da 
sociedade, abrangendo áreas como comunicação, 
teatro, música, literatura, dança, artes plásticas, moda, 
tecnologia e desporto.
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4. SETÚBAL, CITY WITH A FUTURE

Objective 2016

Setúbal presents itself to the Association of European 
Sports Cities determined to attain its objectives and 
assuming the first application of a district capital to 
the title European City of Sports.

In the quality of district capital Setúbal develops its 
sports activity sustained in the strong dynamics of 
the local and regional associative movement in a 
transversal manner enclosing areas such as health 
promotion, high performance and social inclusion.

The natural conditions that the bay presents (member 
of the Club of the Most Beautiful Bays of the World) 
and its urban network allow for the development of 
activities of leisure, well-being and entertainment in 
community and harmony with nature.

The Arrábida is considered one of the most beautiful 
mountains in Portugal due to its privileged location 
by the sea and the biodiversity it houses, it displays 
unique characteristics in terms of weather and 
vegetation distinctively Mediterranean.

Using a bicycle or even walking, to enjoy or become 
better acquainted with some of the main beauties 
and mysteries that the Arrábida encloses, there are 
various itineraries to choose. Climbing or even flying 
a paraglide are some other possibilities that this 
natural patrimony offers to nature sports lovers.

The sports practice has been encouraged by 
the population through the requalification and 
construction of new sports equipments, as is the 
case of the Municipal Complex of Athletics and 
the Sports Pavilion of Aranguêz, requalification of 
diverse sports facilities (Municipal Swimming Pool of 
Azeitão and Municipal Pavilion of Manteigadas) and 
the placement of synthetic lawns in multisport and 
football 11 fields, among others, is good evidence of 
the investment enforced in the last decade for the 
improvement of the practice conditions of our clubs 
and municipal projects. 

The City Hall of Setúbal has developed its sports 
projects of high value adequate to the reality and 
needs of the population in the attempt to promote the 
organization of a physical activities chart in the range 
of leisure, formation and competition.

The City Hall has clearly followed the purpose of 
promoting and stimulating the increase of conditions 
to enable the access to all citizens to qualified forms 
of sports, increasing thus the participation and 
attendance levels in sports activities, providing safety 
and quality technical framing.

The permanent objective of increasing the number, not 
just of active practitioners but also of active people, is 
the great investment of the present, harvesting in the 
future the substantial results of the improvement of 
life quality of the population

For such it is provided to the population enabling 
conditions to spaces and sports equipments, as well 
as technical support. The examples of this stimulus 
are various, from the practice of physical and sports 
activity, to activities from the project “Active from 0 
to 100”, “Mornings in the Park”, “Hikes in the Park”, 
or the activities provided by the project “Retired but 
Sporty”, where daily, the about 955 enrolled in the year 
of 2014, participate in classes of geriatric motricity, 
dancing, hydro-gymnastics and hiking, in the five 
parishes of the municipality.

In addition, the Municipal Centre for Athletic Marching 
and Running, working since the launching of the 
National Program of Athletic Marching and Running 
is also a benefit for the ones who seek improving their 
health levels, reinforcing on another hand, an active 
lifestyle and a social environment based on friendship 
and community life.

The Municipal Centre for Athletic Marching and 
Running of Setúbal has been working since June 
2010, in a partnership with the IPDJ, The Portuguese 
Athletics Federation and the Faculty of Sports from 
the University of Oporto. Its objective is to foment 
the regular practice of athletic marching and running, 
guaranteeing qualified technical support. To the pre-
existing usual places of practice, the biking lane of the 
Avenue Luísa Todi and the Urban Park of Albarquel, in 
2013 a new space was included as a usual practice 
space the Bela Vista Green Park.

From this perspective, out of an informal initiative the 
“Nocturnal Run of Setúbal” came to life, performed 
every Thursdays around 20:30 pm, with the starting 
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On September the 26th 2014, on the range of the 
commemorations of the Day of the Sea, the “I 
International Seminar of Coastal Cities and the Port-
City Relationship – Recreational Sailing and Sea 
Tourism” took place. This is an important product 
of the recent and strategic partnership between the 
City Hall of Setúbal and the APSS (Administration of 
the Ports of Setúbal and Sesimbra), proceeding with 
the objective of distinguishing Setúbal as a touristic 
destination and attracts water sports fans.

The growing and systematic stimulation of activities 
in urban and leisure parks and other similar natural 
spaces, whether through partnerships with the 
associative movement, whether through the 
development of activities integrated in projects from 
the municipality itself.

The Urban Park of Albarquel, inaugurated in 2008 is 
assumed as a privileged space in the development 
of these activities being one of bigger importance 
the “FINA Setúbal Bay, Open Water World Cup”. 
Nonetheless the green parks of Vanicelos, Bonfim and 
Bela Vista have been the stage for formal and informal 
sports activities where we pinpoint the project “Hiking 
in the Park”, taking place every Wednesday on one of 
these places by order of event: Bonfim, Vanicelos, 
Saúde Beach and Bela Vista.

point in Praça do Bocage. With the organization made 
up only by a few enthusiastic citizens, it already 
counts over one hundred editions and it gathers 
weekly around 300 people. The courses used are two, 
one with four kilometres and another with about six 
kilometres.

In the municipality of Setúbal the incentive to the 
practice of sports is constant and directed to both 
the residing population and visitors. The several 
municipal projects that compose the annual activities 
plan range across all age groups from pre-school 
to adult citizens and in a retirement situation, with 
special attention towards handicapped citizens.

The highlight in the scope of sports for special 
populations goes to the “School Project Boccia” 
which has as main objective the promotion of this 
modality with marking inclusion characteristics, 
paired up with the involvement in the participation 
and education of the whole educational community 
and families of the students from the multi-
deficiency units from the diverse school groups. 
The municipality of Setúbal also promotes “Senior 
Boccia” meant for the elderly population, who with 
great enthusiasm joined its practice. These projects 
have been strongly supported by the Association of 
Brain Paralysis and the Portuguese Federation for 
Handicapped Sports.

With the recognition of the fair work developed in 
mind, namely by the youth of Setúbal, on October 
2014 the “Party Young Revelation of Setúbal” was 
hosted to publically honour the young people of 
Setúbal who stood out on the latest year on diverse 
quadrants of society, comprising areas such as 
Communication, Theatre, Music, Literature, Dance, 
Plastic Arts, Fashion, Technology and Sports.

The “International Seminar for Sports Management” 
has been organized yearly in Setúbal together with 
some strategic partners. It has as main goal to gather 
specialized personalities or connected to the different 
areas, with the purpose of creating and debating new 
lines and management strategies and intervention in 
different theme areas such as, sports management, 
sports equipment management, health, physical 
condition, etc.
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Todas as semanas, podemos assistir, nas diversas 
instalações desportivas do município de Setúbal, a 
competições regionais e nacionais das mais diversas 
modalidades desportivas, envolvendo todos os 
escalões etários. 

A modalidade mais em foco é o futebol, muito pela 
dinâmica mostrada há mais de um século pelo maior 
clube da cidade, o Vitória Futebol Clube. A par deste 
clube histórico do desporto nacional, várias são 
as coletividades que pelo concelho desenvolvem 
a formação de jovens praticantes da modalidade. 
Também na vertente feminina, temos um clube 
representante no principal escalão nacional, a Escola 
de Futebol Feminino de Setúbal. 

Ainda no histórico clube da cidade surgem outras 
modalidades, como ginástica, judo e ténis de 
mesa, que semanalmente representam a cidade 
em competições. As modalidades de andebol, 
basquetebol, râguebi e voleibol apresentam também 
grande regularidade no concelho com diversas 
equipas desde a formação até aos seniores. A prática 
da natação, do lazer à competição, também assume 
importante destaque nos hábitos desportivos de 
jovens e adultos setubalenses e azeitonenses.

A intensificação na ligação da prática desportiva com 
o rio Sado e a Serra da Arrábida na organização de 
eventos de projeção nacional e internacional, como 
a “FINA 10 Km Marathon Swimming World Cup”, 
de natação em águas abertas, a que se somam a 
“Meia Maratona de Setúbal”, o “Campeonato Ibérico 
de Ciclismo-Masters”, a “Regata Internacional de 
Veleiros”, o “Campeonato da Europa de Biatle” e o 
“Ultra Trail da Arrábida”, assim como o apoio a outros 
grandes eventos da responsabilidade do movimento 
associativo do concelho e de outros que se queiram 
juntar neste objetivo comum. 

A realização dos campeonatos nacionais das 
diversas modalidades, com especial destaque para 
o Campeonato Nacional de Futebol (1.ª Liga), onde 
o Vitória Futebol Clube milita há várias épocas 
consecutivas. Ainda no futebol, podemos assistir 
semanalmente em Setúbal a dezenas de jogos de 
futebol de formação e feminino. Evidencia-se ainda a 
realização regular de competições nacionais em que 

participam vários clubes de Setúbal, de modalidades 
diversas, tais como andebol, basquetebol, voleibol, 
râguebi, natação e atletismo.

Está prevista a realização em 2016 e 2017, no Complexo 
Municipal de Atletismo de Setúbal, dos Campeonatos 
Nacionais de Atletismo. As conversações com a 
Federação Portuguesa de Atletismo encontram-se a 
decorrer.

Depois da experiência extremamente bem-sucedida da 
edição de 2012, Setúbal organizará em junho de 2016 
o “FINA Olympic Marathon Swim Qualifier 2016”, prova 
de qualificação para os Jogos Olímpicos do Rio Janeiro, 
na distância de 10 quilómetros, em águas abertas. 

Setúbal apresenta ainda, em 2015, uma candidatura à 
Federação Portuguesa de Natação para a realização 
na Piscina Olímpica das Manteigadas do Campeonato 
Absoluto de Natação de Verão, a realizar em agosto 
de 2016. 

Em 2016 e em 2018, Setúbal será novamente palco 
do Campeonato do Mundo de Pesca Embarcada, 
organizado pelas federações internacional e nacional 
de Pesca Desportiva de Alto-Mar. 

Com o principal propósito de atrair a Setúbal 
um conjunto de eventos desportivos de índole 
internacional, consideramos que da excelente relação 
com os operadores turísticos da região resulta 
um papel decisivo na projeção do concelho. Neste 
contexto, tirando partido das condições naturais 
que Setúbal oferece, procuraremos aprofundar e 
desenvolver parcerias com as instituições (clubes, 
associações, federações e privados) no sentido 
de potenciar o concelho e a região como destino 
desportivo de excelência. 

Num reforço da relação entre Autarquia, movimento 
associativo e privados, continuaremos o trabalho de 
promoção de uma cultura desportiva contemporânea, 
com a organização de eventos desportivos 
diretamente ou em parceria com todos os que se unam 
em torno deste desígnio comum, com a cedência de 
instalações, o apoio técnico e logístico e a divulgação 
através dos meios próprios e da comunicação social 
local e nacional.

Programa de Atividades e Eventos

4. SETÚBAL, CIDADE COM FUTURO
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4. SETÚBAL, CITY WITH A FUTURE

Every week everybody can watch in the several sports 
facilities of the municipality of Setúbal, regional and 
national sports competitions, in different sports and 
involving different age groups.

The sport with the stronger focus is football, mainly 
due to the dynamic shown for over a century by the 
biggest club of the city, the Vitória Futebol Clube. 
Alongside with this historical club of national sports, 
several Clubs in the city develop the training of 
young athlete’s practitioners. Also in the feminine 
gender, there is a club representative on the main 
national rank, the Setúbal Female Football School.

Still within the historical club of the city other 
modalities come up such as Gymnastics, Judo 
and Table Tennis that weekly represent the city in 
competitions. The modalities of Handball, Basketball, 
Rugby and Volleyball also present great regularity in 
the municipality with various teams from the basic 
to the senior levels. The practice of Swimming, from 
leisure to competition, also takes on an important 
stand in the sports habits of young and adults from 
Setúbal and Azeitão. 

The intensification of the connection between 
the sports practice and the Sado River and the 
Arrábida Mountain on the organization of events 
of national and international projection, like the 
“FINA Setúbal Bay 10 Km World Cup.2014” of Open 
Water Swimming, to which is added the “Blue 
Coast Mid-Marathon”, “Cycling - Masters Iberian 
Championship”, “International Yacht Regatta”, 
“European Biathlon Championship” and the “Arrábida 
Ultra Trail”, as well as the support to other great 
events from the responsibility of the associative 
movement of the municipality and others who wish 
to join this common goal.

The realization of the national championships of 
several  modalities, with particular emphasis to  the 
National Football Championship (Premier League) 
where the Vitória Futebol Clube plays for several 
consecutive seasons. Still in football every week 
we can watch dozens of matches of the younger 
ranks and feminine football. We also highlight the 
regular organization of the national championships 
where the clubs of the municipality of Setúbal 

play, more specifically the organization in Setúbal 
of games of the First Division Championships of 
Handball, Basketball, Volleyball, Rugby, Swimming 
and Athletics. 

It is foreseen for the years of 2016 and 2017, in 
the International Athletics Track of Setúbal, the 
organization of the National Athletics Championship. 
Negotiations with the Portuguese Athletics 
Federation are in session.

After the extremely successful experience of the 
2012 edition Setúbal will host in June 2016 the “FINA 
Olympic Marathon Swim Qualifier 2016”, the qualifying 
trial for the Olympic Games of Rio de Janeiro, in the 
distance of 10 kilometres Open Waters.

Setúbal in 2015 still presents an application to 
the Portuguese Swimming Federation for the 
organization in the Olympic Swimming Pool of 
Manteigadas the National Summer Swimming 
Championship in August 2016.

In 2016 and in 2018 Setúbal will once again be 
the stage of the Boat Fishing World Championship 
organized by the national and international High Sea 
Sports Fishing federations.

With the main aim of attracting to Setúbal a set of 
sports events of international quality, we consider 
that the excellent relationship with the region’s 
touristic operatives will play a decisive role in 
promoting the city. In this context, making the most 
of the natural conditions that Setúbal offers, we will 
keep on deepening and developing partnerships with 
the institutions (clubs, associations, federations and 
private) in the sense of potentiating the municipality 
and the region as an excellence sports destination.

A strengthening of the relationship between local 
authority, associative and private movement will 
continue the work of promoting contemporary 
sports culture, with the organization of sporting 
events directly or in partnership with all those 
who are united in this common purpose, with its 
lending facilities, technical and logistical support 
and disclosure through own means and of local and 
national media.

Activities and Events Programme
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A Câmara Municipal de Setúbal tem protocolos celebrados com as diversas federações
e associações para a organização de eventos nacionais e internacionais. 

FEDERAÇÕES DESPORTIVAS DE MODALIDADE: 
• Apoio na realização de eventos desportivos nacionais e internacionais; 
• Atribuição de subsídios e apoio logístico para a dinamização de eventos. 

Federação Portuguesa de Natação 
Federação de Triatlo de Portugal 
Federação Portuguesa de Pesca Desportiva de Alto-Mar 
Federação de Andebol de Portugal 

ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS DE MODALIDADE: 
•  Atribuição de subsídios para a dinamização de atividades desportivas regionais e nacionais; 
• Apoio na realização de eventos desportivos; 
• Cedência de espaços para sedes. 

Associação de Futebol de Setúbal 
Associação de Atletismo de Setúbal 
Associação de Ciclismo de Setúbal 
Associação de Ténis de Mesa de Setúbal
Associação de Andebol de Setúbal 

COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES ACADÉMICAS E DE INVESTIGAÇÃO: 
• Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 
• Instituto Politécnico de Setúbal 
• Faculdade de Motricidade Humana

Cooperaçao e Parcerias

4. SETÚBAL, CIDADE COM FUTURO
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The Municipality of Setúbal has celebrated protocols with several sports federations 
and associations for the organization of National and International events.

SPORTS FEDERATIONS:
• Organization of National and International sports events;
• Funds and logistic support to the Sports events.

Portuguese Swimming Federation 
Triathlon Federation of Portugal
Portuguese Federation of High Sea Sports Fishing
Handball Federation of Portugal

SPORTS ASSOCIATIONS:
• Attribution of Funds for Regional and National sports events;
• Support to the Organization of sports events;
• Lending of facilities for main offices.

Football Association of Setúbal
Athletics Association of Setúbal
Cycling Association of Setúbal
Table Tennis Association
Association Handball of Setúbal
 

COOPERATION WITH ACADEMIC AND RESEARCH INSTITUTIONS:
• Lusófona University of Humanities and Technologies Lisbon
• Setúbal Polytechnic Institute 
• Faculty of Human Motricity Lisbon

Cooperation and Partnerships

4. SETÚBAL, CITY WITH A FUTURE
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Plano de marketing

e comunicaçao

5. ANEXOS TÉCNICOS

Com base nas linhas orientadoras da candidatura 
da cidade europeia do desporto a estratégia de 
marketing e comunicação assenta em três fases 
distintas. A primeira, que decorre durante o período de 
pré-candidatura, permitiu dar a conhecer a nível local 
e nacional que Setúbal reúne todas as condições para 
organizar o evento. Foram utilizados diversos meios 
sobretudo na imprensa e nas redes sociais. A segunda 
fase, durante o período de candidatura permitiu 
reforçar a comunicação e envolveu a produção de 
meios de divulgação que afirmam a candidatura 
nomeadamente o envolvimento da comunidade 
escolar na produção de um filme promocional da 
candidatura e a madrinha da prova, Rosa Mota.

A terceira fase da campanha arranca com o anúncio 
oficial de Setúbal, Cidade Europeia do Desporto 
e envolverá um extenso plano de marketing e 
comunicação em todos os meios. Televisão, rádio, 
imprensa e redes sociais serão os alicerces da 
campanha geral e para cada evento da programação 
de Setúbal, o Serviço Municipal de Comunicação 
e Imagem irá aplicar planos de comunicação 
independentes e de acordo com a necessidade de 
cada evento e o segmento alvo definido.

LOGOTIPO SETÚBAL, CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 
2016

Para a identidade gráfica da candidatura o município 
desenvolveu um estudo para a criação de um logotipo 
que seja a marca do evento independentemente da 
fase e dos meios a utilizar.
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•  OS ELEMENTOS REPRESENTAM A FIGURA HUMANA
  A PRATICAR DESPORTO

•   OS ELEMENTOS REPRESENTAM A SERRA DA ARRÁBIDA 
E O RIO SADO (dois dos mais importantes símbolos de 
Setúbal)

•    AS CORES REPRESENTAM A VARIEDADE DAS 
MODALIDADES DESPORTIVAS

•  AS CORES QUENTES (AMARELO/LARANJA/VERMELHO) 
REPRESENTAM A ENERGIA E O ESFORÇO NECESSÁRIOS 
AO DESPORTISTA EM GERAL

SETÚBAL

MEMÓRIA DESCRITIVA DO LOGOTIPO

•  O ELEMENTO REPRESENTA O “S” DE SETÚBAL
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5. TECHNICAL ANEXXES

Plan of Marketing

and Communication

Based on the guidelines of the application of 
the European city of sports the Marketing and 
Communication strategy stands on three distinct 
phases. The first occurs during the pre-application 
period and it allows for the divulgement and posting 
on a local and national level that Setúbal gathers 
all the conditions to host the event. The second 
phase during the application period has allowed 
reinforcing the communication and involved the 
production of broadcasting means, namely the 
involvement of the applications’ godmother, Rosa 
Mota, with the school community to produce a 
promotional film of the application.

The third phase of the campaign commences with 
the official announcement of Setúbal, European 
City of Sports, and it will involve a broad marketing 
and communication plan for all means. Television, 
radio, press and social networks will be the 
foundation of the general campaign and for each 
event in the programming of Setúbal the Municipal 
Communication and Image Service will enforce 
independent communication plans and accordingly 
to the need of each event and the target segment 
defined.

LOGOTYPE SETÚBAL, EUROPEAN CITY OF SPORTS 
2016

For the graphic identity of the application the 
municipality has developed a study for the creation 
of a logotype to be the brand of the event regardless 
of the phase it is in and the means to use.
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•  THE ELEMENTS REPRESENT THE HUMAN FIGURE 
PRACTISING SPORTS

• THE ELEMENT REPRESENT THE “S” IN SETÚBAL

•   THE ELEMENTS REPRESENT THE ARRÁBIDA MOUNTAIN 
AND THE RIVER SADO (two of the most important symbols 
of Setúbal)

•    THE COLOURS REPRESENT THE VARIETY OF SPORTS 
MODALITIES

•  WARM COLOURS (YELLOW/ORANGE/RED) REPRESENT 
THE ENERGY AND EFFORT NEEDED OF THE ATHELETE

SETÚBAL

DESCRIPTIVE MEMORY OF THE LOGOTYPE
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Histórico de eventos desportivos 

O apoio à realização de eventos desportivos, através do estabelecimento de 
parcerias para organizações conjuntas é um aspeto preponderante que a Autarquia, 
como parceiro principal, tem implementado com o movimento associativo do 
concelho. 

As associações de fora do município e até mesmo as federações de modalidade 
que desenvolvem ou pretendem desenvolver atividade relevante em Setúbal ou 
Azeitão também têm tido especial atenção para o desenvolvimento de sinergias 
com vista à realização de eventos de particular interesse para o concelho. 

Em conjunto com as coletividades e associações/federações de modalidade, a 
Câmara Municipal de Setúbal tem vindo a alargar a oferta da prática desportiva 
através do apoio a diversos eventos, onde se observam, entre outros: 

• Meia Maratona de Setúbal
• Concurso de Pesca Desportiva – Troféu “Bocage”
• Grande Prémio da Arrábida (atletismo)
• Open Nacional de Damas – Comemorações Bocagianas
• Festival de Patinagem do Sado
• Campeonato Nacional Jovem de Aquatlo
• FINA 10 Km Marathon Swimming World Cup
• Campeonato do Mundo de Biatle
• Ultra Trail da Arrábida
• Campeonato Ibérico de Ciclismo – Masters

5. ANEXOS TÉCNICOS
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5. TECHNICAL ANEXXES

Historic of sports events

The support to the organization of sport events through the establishment of 
partnerships for joint operations is a very important aspect that the City Hall 
as a main partner has implemented with the associative movement of the 
municipality.

The associations from outside the municipality and even the modality federations 
that develop or intend to develop relevant activities in Setúbal or Azeitão have also 
had special attention towards the development of synergies for the organization 
of events of interest for the municipality.

Teaming up with the colectivities and associations/ federations of modality 
the City Hall of Setúbal has expanded the offer for sports practice through the 
support to several events, some are:

• Half Marathon of Setúbal
• Sports Fishing Contest – Trophy “Bocage”
• Arrábida Grand Prize (athletics)
• Open Checkers’ National – Commemorations of Bocage
• Sado Skating Festival
• National Youth Aquathlon Championship
• FINA 10 Km Marathon Swimming World Cup
• Biathlon World Championship
• Arrábida Ultra Trail 
• Iberian Cycling Championship – Masters
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5. ANEXOS TÉCNICOS

Clubes e Associaçoes Desportivas

Academia de Rugby Club de Setúbal

Academia de Vólei de Praia Clube

Alto da Guerra Sport Clube

Áshrama Súrya Setúbal – Associação do Yoga

Associação Ateneu Setubalense

Associação Cristã da Mocidade de Setúbal
– Desporto Adaptado

Associação Cultural e Desportiva Juventude 
Azeitonense

Associação Cultural e Desportiva 'Os Africanos'

Associação Daniel Caldeira

Associação de Aikido do Distrito de Setúbal

Associação de Aikido do Sul

Associação de Atletismo de Setúbal

Associação de Atletismo Lebres do Sado

Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal

Associação de Futebol de Setúbal

Associação de Moradores do Bairro Casal das Figueiras

Associação de Paraquedistas de Setúbal

Associação de Setúbal de Dança Desportiva

Associação de Ténis de Mesa de Setúbal

Associação de Ténis de Setúbal

Associação Desportiva e Social de Artes Marciais
– Octógono

Associação Orientadora Natação Desportiva Azeitão

Associação Portuguesa dos Pais e Amigos
do Cidadão Deficiente Mental

Associação Portuguesa para as Perturbações
do Desenvolvimento e Autismo

Casa do Futebol Clube do Porto "Dragões de Setúbal"

Casa do Pessoal da Secil

Casa do Sport Lisboa e Benfica em Setúbal

Centro Ciclista Azeitonense

Centro Cultural e Desportivo da Aldeia da Piedade

Centro Cultural e Desportivo de Brejos de Azeitão

Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores
da Câmara Municipal de Setúbal

Centro de Cultura e Recreio Francisco Rodrigues Lobo

Club Setubalense

Clube Companhia dos Mares

Clube Cultural, Desportivo e Recreativo das Curvas

Clube da Malha Corrida da Azeda

Clube de Aeromodelismo de Setúbal

Clube de Amadores de Pesca de Setúbal

Clube de Canoagem de Setúbal

Clube de Futebol "Os Sadinos"

Clube de Ginástica de Portugal

Clube de Golfe de Azeitão

Clube de Montanhismo da Arrábida

Clube de Ténis de Mesa de Setúbal

Clube de Ténis de Setúbal

Clube de Vela do Sado

Clube Desportivo e Cultural "Os Verdes"

Clube Desportivo e Recreativo “Águias de S. Gabriel”

Clube Desportivo e Recreativo Bairro do Liceu

Clube Desportivo “Os Pelezinhos”
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Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia

Clube Naval Setubalense

Clube Ornitológico de Setúbal

Clube Patinagem do Sado

Clube Recreativo Palhavã

Control Line Portugal – Clube de Aeromodelismo

Escola de Futebol Feminino de Setúbal

Escola de Ténis Casas de Azeitão

Esferinhas Futebol Clube

Estrelas do Faralhão Futebol Clube

Federação das Coletividades do Distrito de Setúbal

Federação de Jiu-Jitsu de Portugal

Federação Portuguesa de Damas

Federação Portuguesa de Pesca Desportiva
de Alto-Mar

Fundo Sociocultural e Desportivo do Pessoal
da Companhia dos Bombeiros Sapadores de Setúbal

Grupo de BTT de Azeitão

Grupo Desportivo Independente

Grupo Desportivo da Fonte Nova

Grupo Desportivo e Cultural das Amoreiras

Grupo Desportivo e Recreativo "1.º Maio"

Grupo Desportivo e Recreativo "O Sindicato"

Grupo Desportivo e Recreativo do Bairro da Liberdade

Grupo Desportivo “Os Amarelos”

Grupo Desportivo Setubalense “Os 13”

Grupo Desportivo Sport Clube do Sado

Grupo Desportivo, Cultural e Recreativo
“Os Ídolos do Chinquilho da Anunciada”

Grupo Musical e Desportivo União e Progresso

Grupo Os Amigos do Chinquilho do Bairro Afonso 
Costa

Liga dos Amigos da Terceira Idade

Núcleo de Árbitros de Futebol da Cidade de Setúbal

Núcleo Bicross de Setúbal

Núcleo de BTT de Vila Fresca de Azeitão

Núcleo Desportivo e Cultural da Cooperativa
de Manteigadas

Núcleo Desportivo, Cultural e Recreativo 
Chesetúbal

Núcleo Recreativo e Desportivo Ídolos da Praça

Remo Clube Lusitano

São Domingos Futebol Clube

Scalipus Clube de Setúbal

Setúbal BMX Clube

Sociedade Columbófila de Setúbal

Sociedade Musical e Recreativa União Setubalense

Sonho 21 Futebol Clube

União Desportiva e Recreativa Casal das Figueiras

União Desportiva e Recreativa das Pontes

União Futebol Comércio e Indústria

União Recreativa Cultural e Desportiva Praiense

Vitória Futebol Clube

Vólei Clube de Setúbal
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5. TECHNICAL ANEXXES

Sports Clubs and Associations

Rugby Academy Club Setúbal

Beach Volleyball Academy Club

Alto da Guerra Sport Club

Áshrama Súrya Setúbal –Yoga Association

Ateneu Setubalense Association

Christian Youth Association of Setúbal - Adapted 
Sports 

Juventude Azeitonense Cultural and Sports 
Association  

Cultural and Sports Association  'Os Africanos'

Association Daniel Caldeira

Aikido Association of the Setúbal District

Aikido Association of the South

Athletics Association of Setúbal

Athletics Association Lebres do Sado

Cycling Association of the Setúbal District

Football Association of Setúbal

Residents Association of the Neighbourhood Casal 
das Figueiras

Parachuting Association of Setúbal

Setúbal Association of Sports Dance

Table Tennis Association of Setúbal

Tennis Association of Setúbal

Sports and Social Martial Arts Association - Octógono

Sports Swimming Guiding Association of Azeitão

Portuguese Association of Parents and Friends of 
the Mentally Challenged Citizen (APPACDMM)

Portuguese Association for the Development 
Disorders and Autism (APPDA)

House Futebol Clube do Porto "Dragões de Setúbal"

House Pessoal da Secil

House Sport Lisboa e Benfica Setúbal

Cycling Centre Azeitonense

Cultural and Sports Centre of Aldeia da Piedade

Cultural and Sports Centre of Brejos de Azeitão

Cultural and Sports Centre of Trabalhadores da 
Câmara Municipal de Setúbal

Cultural and Leisure Centre Francisco Rodrigues Lobo

Club Setubalense

Club Companhia dos Mares

Cultural, Sports and Recreational Centre of Curvas

Club of Malha Corrida da Azeda

Aero Modelling Club Setúbal

Amateurs Fishing Club of Setúbal

Canoeing Club of Setúbal

Football Club "Os Sadinos"

Gymnastics Club of Portugal

Azeitão Golf Club

Arrábida Mountaineering Club

Table Tennis Club of Setúbal

Tennis Club of Setúbal

Sailing Club of the Sado

Cultural and Sports Club "Os Verdes"

Sports and Leisure Club “Águias de S. Gabriel”

Sports and Leisure Club Bairro do Liceu

Sports Club “Os Pelezinhos”
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Cultural, Sports and Recreational Centre of Gâmbia

Naval Club Setubalense

Ornithological Club of Setúbal

Sado Skating Club 

Recreational Club Palhavã

Control Line Portugal - Aero-Modelling Club

Feminine Football School of Setúbal

Tennis School of Casas de Azeitão

Esferinhas Football Club

Estrelas do Faralhão Football Club

Colectivities Federation of the Setúbal District

Jiu-Jitsu Federation of Portugal

Portuguese Checkers Federation

Portuguese High-Sea Sports Fishing Federation

Sociocultural and Sports Fund of the Pessoal da 
Companhia dos Bombeiros Sapadores of Setúbal

ATB Group of Azeitão

Sports Group Independente

Sports Group Fonte Nova

Sports and Cultural Group Amoreiras

Sports and Recreational Group "1.º Maio"

Sports and Recreational Group "O Sindicato"

Sports and Recreational Group Bairro da Liberdade

Sports Group “Os Amarelos”

Sports Group Setubalense “Os 13”

Sports Group Sport Clube do Sado

Cultural, Sports and Recreational Group “Os Ídolos 
do Chinquilho da Anunciada”

Musical and Sports Group União e Progresso

Group Os Amigos do Chinquilho do Bairro Afonso 
Costa

League of Amigos da Terceira Idade

Football Referee Nucleus of the City of Setúbal

Bicross Nucleus of Setúbal

ATB Nucleus of Vila Fresca de Azeitão

Cultural and Sports Nucleus of the Cooperativa de 
Manteigadas

Sports, Cultural and Recreational Nucleus 
Chesetúbal

Recreational and Sports Nucleus Ídolos da Praça

Paddle Club Lusitano

São Domingos Football Club

Scalipus Club of Setúbal

Setúbal BMX Club

Pigeon Society of Setúbal

Musical and Recreational Society União Setubalense

Sonho 21 Football Club

Sports and Recreational Union Casal das Figueiras

Sports and Recreational Union of Pontes

Union Football Comércio e Indústria

Recreational, Cultural and Sports Union Praiense

Vitória Football Clube

Volleyball Club of Setúbal
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5. ANEXOS TÉCNICOS

Desporto Escolar

O quadro seguinte indica, por agrupamento e por escola, o número de grupos/equipa existentes, modalidade, 
escalão e número de alunos envolvidos, no âmbito do Desporto Escolar – Programa do Ministério da Educação. 

A prática desportiva nas escolas, além de um dever decorrente do quadro normativo vigente no sistema de 
ensino, constitui um instrumento de grande relevo e utilidade no combate ao insucesso escolar e de melhoria da 
qualidade do ensino e da aprendizagem.

ESCOLA MODALIDADE DISCIPLINA ESCALÃO GÉNERO TIPO Nº. 
ALUNOS 

Colégio
São Filipe Natação Vários Misto Escolar 29

EB Barbosa
du Bocage

Boccia Vários Misto Escolar 11
Futsal Iniciados Masculino Escolar 23
Badminton Vários Misto Escolar 23
Andebol Infantis B Masculino Escolar 19

EB Aranguez

Futsal Infantis A Masculino Escolar 22
Futsal Infantis B Masculino Escolar 26
Futsal Infantis B Feminino Escolar 20
Badminton Vários Misto Escolar 49
D. Gímnicos Trampolins Vários Misto Escolar 29
Xadrez Vários Misto Escolar 25

EB de Setúbal Des. Individuais 1.º CEB Misto Escolar 19

EB Azeitão, 
Vila Nogueira 
de Azeitão

Andebol Iniciados Masculino Escolar 30
Futsal Infantis B Masculino Escolar 26
Boccia Vários Misto Escolar 13
Atletismo Vários Misto Escolar 49
Xadrez Vários Misto Escolar 39

EB+S Lima de 
Freitas

Futsal Juvenis Masculino Escolar 20
Futsal Iniciados Masculino Escolar 18
Voleibol Iniciados Feminino Escolar 18
Multiatividades Vários Misto Escolar 22
DG Gin. Grupo Vários Misto Escolar 25
Badminton Vários Misto Escolar 22
Boccia Vários Misto NEE 8

EB+S Ordem 
de Sant’Iago

Ciclismo - BTT Vários Masculino ERD 21
Futsal Juvenis Feminino Escolar 19
Futsal Iniciados Masculino Escolar 21
Multiatividades Vários Misto Escolar 33
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ESCOLA MODALIDADE DISCIPLINA ESCALÃO GÉNERO TIPO Nº. 
ALUNOS 

EB+S Ordem 
de Sant’Iago

Atletismo Vários Misto Escolar 23
Golfe Vários Misto Escolar 18
Natação Vários Misto Escolar 17
Natação Infantis B Misto Escolar 24
Ténis de Mesa Infantis B Misto Escolar 20
Ténis de Mesa Vários Misto ERD 18

EB Luísa Todi

Andebol Juvenis Masculino Escolar 26
Basquetebol Infantis B Masculino Escolar 31
Basquetebol Infantis B Feminino Escolar 25
Futsal Infantis B Feminino Escolar 20
Futsal Infantis B Masculino Escolar 18
Futsal Juvenis Masculino Escolar 18
Voleibol Infantis B Feminino Escolar 18
Voleibol Iniciados Feminino Escolar 19
Xadrez Vários Misto Escolar 24
Ténis de Mesa Vários Misto Escolar 26
Boccia Vários Misto NEE 8

ES D. João II

Voleibol Juniores Feminino Escolar 18
Voleibol Juniores Masculino Escolar 23
Multiatividades Vários Misto Escolar 18
ARE Vários Misto Escolar 18
Ténis de Mesa Juvenis Masculino Escolar 18

ES Dom 
Manuel 
Martins

Andebol Juniores Feminino Escolar 21
Basebol
e Softbol Vários Misto Escolar 22

Futsal Juvenis Feminino Escolar 18

ES de Bocage

Voleibol Juniores Feminino Escolar 18
Voleibol Juniores Masculino Escolar 18
Voleibol Juvenis Feminino Escolar 24
DG Trampolins Vários Misto ERD 18

ES Sebastião 
da Gama

Basquetebol Juniores Feminino Escolar 21
Basquetebol Juniores Masculino ERD 23
Futsal Juvenis Feminino Escolar 21
Futsal Juniores Masculino Escolar 32
Voleibol Juvenis Feminino Escolar 25
Voleibol Juvenis Masculino Escolar 22
Voleibol Juniores Masculino Escolar 25
Voleibol Juniores Feminino Escolar 22
DG Gin. Grupo Vários Misto ERD 19
Xadrez Vários Misto Escolar 25
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5. TECHNICAL ANEXXES

school Sports

The following table displays by grouping and school the number of groups/teams of each modality, rank and 
number of students involved in School Sports – Programme of the Ministry of Education.
Sports practice in schools besides being a recurring duty of the normative administrating board is also a very 
important instrument to use against school underachievement and improvement of teaching and learning quality.

SCHOOL MODALITY DISCIPLINE RANK GENDER TYPE Nº. OF 
STUDENTS 

Colégio
São Filipe Swimming Various Mixed School 29

EB Barbosa
du Bocage

Boccia Various Mixed School 11
Futsal Initiate Masculino School 23
Badminton Various Mixed School 23
Handball Infantile B Male School 19

EB Aranguez

Futsal Infantile A Masculino School 22
Futsal Infantile B Masculino School 26
Futsal Infantile B Feminine School 20
Badminton Various Mixed School 49
Gymnastic 
Sports Trampolines Various Mixed School 29

Chess Various Mixed School 25

EB de Setúbal Individual 
Sports 1st CEB Mixed School 19

EB Azeitão, 
Vila Nogueira 
de Azeitão

Handball Initiate Male School 30
Futsal Infantile B Male School 26
Boccia Various Mixed School 13
Athletics Various Mixed School 49
Chess Various Mixed School 39

EB+S Lima
de Freitas

Futsal Juvenile Male School 20
Futsal Initiate Male School 18
Volleyball Initiate Feminine School 18
Multi-activities Various Mixed School 22
G.S. Group Gym. Various Mixed School 25
Badminton Various Mixed School 22
Boccia Various Mixed NEE 8

EB+S Ordem 
de Sant’Iago

Cycling - ATB Various Male ERD 21
Futsal Juvenle Feminine School 19
Futsal Initiate Male School 21
Multi-activities Various Mixed School 33
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SCHOOL MODALITY DISCIPLINE RANK GENDER TYPE Nº. OF 
STUDENTS 

EB+S Ordem 
de Sant’Iago

Athletics Various Mixed School 23
Golf Various Mixed School 18
Swimming Various Mixed School 17
Swimming Infantile B Mixed School 24
Table Tennis Infantile B Mixed School 20
Table Tennis Various Mixed ERD 18

EB Luísa Todi

Handball Juvenile Masculino School 26
Basketball Infantile B Male School 31
Basketball Infantile B Feminine School 25
Futsal Infantile B Feminine School 20
Futsal Infantile B Male School 18
Futsal Juvenile Male School 18
Volleyball Infantile B Feminine School 18
Volleyball Initiate Feminine School 19
Chess Various Mixed School 24
Table Tennis Various Mixed School 26
Boccia Various Mixed NEE 8

ES D. João II

Volleyball Juniors Feminine School 18
Volleyball Juniors Male School 23
Multi-activities Various Mixed School 18
ARE Various Mixed School 18
Table Tennis Juvenile Male School 18

ES Dom 
Manuel 
Martins

Handball Juniors Feminine School 21
Baseball
and Softball Various Mixed School 22

Futsal Juvenile Feminine School 18

ES de Bocage

Volleyball Juniors Feminine School 18
Volleyball Juniors Male School 18
Volleyball Juvenile Feminine School 24
G.S. Trampolines Various Mixed ERD 18

ES Sebastião 
da Gama

Basketball Juniors Feminine School 21
Basketball Juniors Male ERD 23
Futsal Juvenile Feminine School 21
Futsal Juniors Male School 32
Volleyball Juvenile Feminine School 25
Volleyball Juvenile Male School 22
Volleyball Juniors Male School 25
Volleyball Juniors Feminine School 22
G.S. Group Gym. Various Mixed ERD 19
Chess Various Mixed School 25
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Modalidades Praticadas competiçAo, Desporto Formal e informal

No concelho de Setúbal praticam-se, de acordo com a classificação das Federações com Utilidade Pública 
Desportiva, as seguintes modalidades desportivas:

MODALIDADES INDIVIDUAIS PRATICADAS NO CONCELHO DE SETÚBAL

DESPORTOS COLETIVOS

Andebol

Basquetebol

Futebol

Futsal

Hóquei em Patins

Kayak-Polo

Râguebi

Voleibol

DESPORTOS AQUÁTICOS

Natação pura

Natação Águas Abertas

Natação de lazer

Hidroginástica

Canoagem

Remo

Vela

Paddle Surf

Windsurf

ATLETISMO

Pista

Running

Corta-Mato 

DESPORTOS MANUTENÇÃO
Fitness

Musculação

CICLISMO

Ciclismo

Cicloturismo

BMX

BTT

PATINS
Patinagem artística

Skate Board
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MODALIDADES INDIVIDUAIS PRATICADAS NO CONCELHO DE SETÚBAL

ARTES MARCIAIS

Aikido

Boxe

Jiu-Jitsu

Judo

Karaté

Kickboxing

Taekwondo

Capoeira

Muay Thai

DESPORTOS RAQUETE,
DE MESA, DE SALÃO

Ténis

Ténis de Mesa

Damas

Xadrez

Bowling

Esgrima

Ginástica (Acrobática, Saltos, Grupo)

DESPORTOS NATUREZA

Montanhismo

Pesca desportiva

Equitação

Columbofilia

Orientação

DESPORTO ADAPTADO

Boccia

Andebol (Cadeira de Rodas, Deficiência Mental)

Ténis de Mesa

Atletismo (Pista)

Natação

DESPORTO AR LIVRE

Aeromodelismo

Paraquedismo

Triatlo

Golfe

Pedestrianismo 

AUTOMOBILISMO
Todo o terreno

Motocross

DANÇA

Ballet

Dança Desportiva

Danças de Salão

DESPORTOS COMBINADOS Pentatlo Moderno
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5. TECHNICAL ANEXXES

practised competition modalities, formal and informal sports

According to the classifications of the Public Sports Use Federations the following modalities are practiced in the 
municipality of Setúbal:

INDIVIDUAL MODALITIES PRACTICED IN THE MUNICIPALITY OF SETÚBAL

TEAM SPORTS

Handball

Basketball

Football

Futsal

Roller Hockey 

Kayak-Polo

Rugby

Volleyball

AQUATIC SPORTS

Pure Swimming

Open Waters Swimming

Leisure Swimming

Hydro gymnastics

Canoeing

Paddle

Sailing

Paddle Surf

Windsurf

ATHLETICS

Track

Running

Cross Country 

FITNESS SPORTS
Fitness

Body Building

CYCLING

Cycling

Cycle-Tourism

BMX

ATB

SKATING
Figure Skating

Skate Board
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INDIVIDUAL MODALITIES PRACTICED IN THE MUNICIPALITY OF SETÚBAL

MARTIAL ARTS

Aikido

Boxing

Jiu-Jitsu

Judo

Karate

Kickboxing

Taekwondo

Capoeira

May Thai

RACKET SPORTS, TABLE SPORTS, 
ROOM SPORTS

Tennis

Table Tennis

Checkers

Chess

Bowling

Fencing

Gymnastics (Acrobatics, Tumbling, Group)

SPORTS IN NATURE

Mountaineering

Sports Fishing

Horse Ridding

Pigeon Keeping

Orientation

ADAPTED SPORTS

Boccia

Handball (Wheel-Chair, Mental Illness)

Table Tennis 

Athletics (Track)

Swimming

OUTDOOR SPORTS

Aero-Modelling

Parachuting

Triathlon

Golf

Pedestrianism 

AUTO RACING
All Terrain

Motocross

DANCE

Ballet

Sports Dance

Ballroom Dance

COMBINED SPORTS Modern Pentathlon
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GeminaçOes

Setúbal mantém um papel ativo ao nível internacional, estabelecendo e dinamizando relações externas com 
vários municípios e cidades de diferentes pontos geográficos, de diferentes continentes e diferentes culturas.

A Câmara Municipal promove uma política empenhada no que toca ao desenvolvimento das relações 
internacionais, por entender que esta é uma das ferramentas de comunicação mais importantes à escala 
global. Além de participar em redes temáticas internacionais e de promover inúmeras iniciativas pontuais na 
área das relações internacionais, o Município tem geminações estabelecidas com: 

Setúbal tem ainda protocolos internacionais de cooperação com:

LEIRIA/PORTUGAL | maio 1982

BEAUVAIS/FRANÇA | junho 1982

SAFI/MARROCOS | outubro 1990

PAU/FRANÇA | setembro 1991

TORDESILHAS/ESPANHA | setembro 1994

PORTO SEGURO/BRASIL | março 2000

QUELIMANE/MOÇAMBIQUE | julho 2000

DEBRECEN/HUNGRIA | novembro 2000

TARRAFAL/CABO VERDE | julho 2002

BOBIGNY/FRANÇA | novembro 2003

AKSAKOVO/BULGÁRIA | agosto 2012

ALMENDRALEJO/ESPANHA, fevereiro 2014 

5. ANEXOS TÉCNICOS
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5. TECHNICAL ANEXXES

Partnerships

Setúbal maintains an active role on an international level establishing and promoting external relationships with 
many municipalities and cities from different geographical locations, from different continents and cultures.

The City Hall promotes a committed policy when it comes to develop international relationships being this 
the most important communicational instrument on a global scale. In conjunction with international theme 
networks participations and the promotion of numberless occasional initiatives in the area of International 
Relationships, the City Hall established partnerships with: 

Setúbal still holds international cooperation agreements with:

LEIRIA/PORTUGAL | May  1982

BEAUVAIS/FRANCE | June 1982

SAFI/MAROCCO | October 1990

PAU/FRANCE | September 1991

TORDESILLAS/SPAIN | September 1994

PORTO SEGURO/BRAZIL | March 2000

QUELIMANE/MOZAMBIQUE | July 2000

DEBRECEN/HUNGARY | November 2000

TARRAFAL/CAPE VERDE | July 2002

BOBIGNY/FRANCE | November 2003

AKSAKOVO/BULGARIA | August 2012

ALMENDRALEJO/SPAIN, February 2014 
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InstalaçOes Desportivas Municipais com GestAo Direta ou Mista

NOME DO EQUIPAMENTO TIPO DE GESTÃO ENTIDADE GESTORA

Piscina Municipal de Azeitão Direta CMS

Piscinas Municipais das Manteigadas Direta CMS

Complexo Municipal de Atletismo de Setúbal Direta CMS

Pavilhão Municipal das Manteigadas Direta CMS

Campos Desportivos do Parque Verde
da Bela Vista Mista (protocolo) CMS / ACM

Pavilhão Escolar/Municipal João dos Santos Direta CMS

Pavilhão Desportivo de Aranguêz Mista CMS / Escola EB 2/3 Aranguêz

Campo de Jogos da Bela Vista Mista (protocolo) CMS / GD “Os Amarelos”

Campo de Jogos do Forte da Bela Vista Mista (protocolo) CMS/ ADC “Os Africanos” / NDR 
Ídolos da Praça

Campo de Jogos da Cova da Canastra Mista (protocolo) CMS / GD “O Sindicato””

Campo de Jogos das Pedreiras do Viso Mista (protocolo) CMS / UDR “Casal das Figueiras”

Complexo Municipal da Várzea Mista (protocolo) CMS / GD “Os Pelezinhos”

Campos de Ténis do Parque Verde
de Vanicelos Mista (protocolo) CMS / Associação Ténis Setúbal

Polidesportivos diversos Direta ou Privada CMS / ou associações sob protocolo

5. ANEXOS TÉCNICOS
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Municipal Sports Facilities under Direct or Joint Management

NAME OF THE EQUIPMENT TYPE OF MANAGEMENT MANAGING ENTITY

Municipal Swimming Pool of Azeitão Direct CMS

Municipal Swimming Pool of Manteigadas Direct CMS

Athletics Municipal Complex of Setúbal Direct CMS

Municipal Pavilion of Manteigadas Direct CMS

Sports Fields of the Park Verde of Bela Vista Mixed (protocol) CMS / ACM

School/Municipal Pavilion João dos Santos Direct CMS

Sports Pavilion of Aranguêz Mixed CMS / Escola EB 2/3 Aranguêz

Games Fields of Bela Vista Mixed (protocol) CMS / GD “Os Amarelos”

Games Fields of Forte da Bela Vista Mixed (protocol) CMS / ADC “Os Africanos” /
NDR Ídolos da Praça

Games Fields of Cova da Canastra Mixed (protocol) CMS / GD “O Sindicato””

Games Fields of Pedreiras do Viso Mixed (protocol) CMS / UDR “Casal das Figueiras”

Municipal Complex of Várzea Mixed (protocol) CMS / GD “Os Pelezinhos”

Tennis Courts of the Park Verde of Vanicelos Mixed (protocol) CMS / Associação Ténis Setúbal

Diverse Multi-sports Direct or Private CMS / or associations under protocol

5. TECHNICAL ANEXXES
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InstalaçOes desportivas municipais em concessAo de direito 
de exploraçAo

Espaços municipais com cedência do direito de superfície

ENTIDADES ASSOCIATIVAS COM CONCESSÃO DE DIREITO DE EXPLORAÇÃO

ENTIDADE EQUIPAMENTO ESTADO

Clube Naval Setubalense Piscina Municipal das Palmeiras Em vigor

ENTIDADES ASSOCIATIVAS COM DIREITO DE SUPERFÍCIE

ENTIDADE EQUIPAMENTO ESTADO

Grupo Desportivo 
Independente Pista de Atletismo Simplificada Em vigor

União Cultural, Desportiva
e Recreativa Praiense Campo Municipal Júlio Tavares Em vigor

Grupo Desportivo
“1.º de Maio” Campo Municipal da Varzinha Em vigor

Clube de Ténis de Setúbal Campos de Ténis 

5. ANEXOS TÉCNICOS
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5. TECHNICAL ANEXXES

Municipal Sports Facilities for concession in exploring 
rights

Municipal Spaces conceded with surface rights

ASSOCIATIVE ENTITIES WITH CONCESSION IN EXPLORING RIGHTS

ENTITY EQUIPMENT STATE

Naval Club Setubalense Municipal Swimming Pool of Palmeiras Ongoing

ASSOCIATIVE ENTITIES WITH SURFACE RIGHTS

ENTITY EQUIPMENT STATE

Sports Group
Independente Simplified Athletics Track Ongoing

Cultural, Sports and 
Recreational Union Praiense Municipal Field Júlio Tavares Ongoing

Sports Group
“1.º de Maio” Municipal Field of Varzinha Ongoing

Tennis Club of Setúbal Tennis Courts 
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5. ANEXOS TÉCNICOS

EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS NO CONCELHO DE SETÚBAL
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5. TECHNICAL ANEXXES

Sports Equipments in the Municipality of Setúbal
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5. ANEXOS TÉCNICOS

equipamentos desportivos

TIPOLOGIA DESIGNAÇÃO TIPOLOGIA 
ESPECIFICA DGOTDU DESCRIÇÃO

Pavilhões e Salas
de Desporto

Pavilhão do Campus 
Desportivo do Instituto 
Politécnico de Setúbal

Pavilhão Desportivo Base Formativa 1 Pavilhão

Pavilhões e Salas
de Desporto

Ginásio de Cardiofitness do 
Instituto Politécnico
de Setúbal

Sala de desporto Base Formativa
1 Sala de Cardio,
1 sala de Musculação 
e 1 Sala de Desporto

Grande Campo
de Jogos

Campo de Futebol 11 do 
Centro Cultural e Desportivo 
Brejos de Azeitão

Campo de Futebol Base Formativa 1 Campo de Futebol

Grande Campo
de Jogos

Campo de futebol 7 do 
Centro Cultural e Desportivo 
Brejos de Azeitão

Campo de futebol Base Formativa 1 Campo pelado
de Futebol 7

Grande Campo
de Jogos

Campo de Futebol Pelado
da Casa do Gaiato Campo de Futebol Base Formativa 1 Campo de Futebol

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo da Casa
do Gaiato

Campo 
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Piscinas Piscina Recreativa Casa
do Gaiato Piscina Base recreativa 1 Piscina

de Aprendizagem
Grande Campo
de Jogos

Campo de Futebol
do Estrelas do Faralhão Campo de Futebol Base Formativa 1 Campo de Futebol

Pavilhões e Salas
de Desporto

Sala Multiusos Estrelas
do Faralhão Sala de desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Grande Campo
de Jogos

Complexo Municipal
de Atletismo de Setúbal Campo de Râguebi Base Formativa 1 Campo

de Râguebi/Futebol

Grande Campo
de Jogos

Campo de Futebol do Clube 
Desportivo e Recreativo
1.º de Maio

Campo de Futebol Base Formativa 1 Campo de Futebol

Grande Campo
de Jogos

Campos de Formação 
Desportiva da Várzea
– Vitória Futebol Clube

Campo de Futebol Base Formativa 2 Campos de Futebol

Pequeno Campo
de Jogos

Campos de Ténis
do Parque de Vanicelos Campo de Ténis Base Formativa 3 Campos de Ténis

Grande Campo
de Jogos Estádio do Bonfim Campo de Futebol Espetáculo 

Desportivo
1 Campo de Futebol 
11

Pequeno Campo
de Jogos Clube de Ténis de Setúbal Campo de Ténis Base Formativa

7 Campos de Ténis 
(5 descobertos
e 2 cobertos)
e 3 de Miniténis

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo Exterior
do Bairro das Amoreiras

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo
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Pavilhões e Salas
de Desporto Escola Secundária D. João II Pavilhão 

Desportivo Base Formativa 1 Pavilhão e 1 Sala 
de Desporto

Pequeno Campo
de Jogos Escola Secundária D. João II Campo

Polidesportivo Base Formativa 3 Polidesportivos

Pavilhões e Salas
de Desporto

Complexo Desportivo
do Liga dos Amigos
da Terceira Idade

Sala de Desporto Base Formativa 2 Sala de Desporto

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo Exterior
do Bairro 2 de Abril

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Pequeno Campo
de Jogos

Complexo Desportivo do 
Parque Verde da Bela Vista Campo de Futebol Base Formativa 1 Campo de Futebol 

(polidesportivo)

Pequeno Campo
de Jogos

Campo de Futebol
da Associação de Moradores 
do Casal das Figueiras

Campo de Futebol Base Formativa 1 Campo Pelado de 
Futebol 5

Pavilhões e Salas
de Desporto

Sala Multiusos
da Associação de Moradores 
do Casal das Figueiras

Sala de desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Pavilhões e Salas
de Desporto

Escola Secundária Sebastião 
da Gama

Pavilhão
Desportivo Base Formativa Pavilhão

Pavilhões e Salas
de Desporto

Escola Secundária Sebastião 
da Gama Sala de desporto Base Formativa 2 Salas de Desporto

Piscinas Clube Naval Setubalense Piscina Base Formativa 1 Piscina de Aprendi-
zagem

Pavilhões e Salas
de Desporto Clube Naval Setubalense Pavilhão

Desportivo Base Formativa Pavilhão

Pista especializada Pista de Chinquilho do Bairro 
Afonso Costa Pista de Chinquilho Especializada 1 Pista Chinquilho

Grande Campo
de Jogos Escola de Aranguez Campo de Futebol Base Formativa 1 Campo de Futebol 

7

Pequeno Campo
de Jogos Escola de Aranguez Campo

Polidesportivo Base Formativa
1 Polidesportivo 
Exterior e 2 Campos 
de Basquetebol

Pista de Atletismo Grupo Desportivo 
Independente Pista de Atletismo Base Formativa Pista Reduzida

Pequeno Campo
de Jogos

Campo de Ténis de Pinhal
de Negreiros Campo de Ténis Base Formativa 1 Campo de Ténis

Pequeno Campo
de Jogos

Campos de Ténis
da Urbanização Águas
de S. Lourenço

Campo de Ténis Base Formativa 2 Campo de Ténis

Pequeno Campo
de Jogos

Escola Secundária D. Manuel 
Martins

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Piscinas Piscinas Municipais das 
Manteigadas Piscina

Base Recreati-
va e Especiali-
zada

1 Piscina Olímpica
e 2 Cubas de 
Aprendizagem

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo da 
Cooperativa das 
Manteigadas

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Piscinas Piscina Municipal de Azeitão Piscina Base Formativa
1 Piscina Desportiva 
e 1 Piscina de 
Aprendizagem

Pavilhões e Salas
de Desporto

Pavilhão do Grupo Musical
e Desportivo União
e Progresso

Pavilhão
Desportivo Base Formativa Pavilhão
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TIPOLOGIA DESIGNAÇÃO TIPOLOGIA 
ESPECIFICA DGOTDU DESCRIÇÃO

Grande Campo
de Jogos

Campo Municipal de Jogos 
Júlio Tavares Campo de Futebol Base Formativa 1 Campo de Futebol

Grande Campo
de Jogos

Campo de Futebol
das Curvas Campo de Futebol Base Formativa 1 Campo de Futebol 

11
Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo Exterior
do Bairro de São Gabriel

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Grande Campo
de Jogos

Campo de Futebol
das Curvas Campo de Futebol Base Formativa 1 Campo pelado 

Futebol 7
Grande Campo
de Jogos

Complexo Municipal
da Várzea Campo de Futebol Base Formativa 2 Campos de Futebol

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo Exterior
do Parque de Vanicelos

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo 

relvado
Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo Exterior
do Parque de Vanicelos

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

com tabelas
Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo Exterior
da Chesetúbal

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Pavilhões e Salas
de Desporto Pavilhão Antoine Velge Pavilhão

Desportivo Base Formativa 1 Pavilhão

Pavilhões e Salas
de Desporto Escola Secundária do Bocage Sala de Desporto Base Formativa 2 Salas de Desporto

Pavilhões e Salas
de Desporto

Pavilhão da Casa do Pessoal 
da Secil

Pavilhão
Desportivo Base Formativa 1 Pavilhão + 1 Sala 

de Desporto
Pavilhões e Salas
de Desporto Escola EB Barbosa du Bocage Pavilhão

Desportivo Base Formativa 1 Pavilhão

Piscinas Piscina Municipal de Setúbal Piscina Base Formativa
1 Tanque de Compe-
tição e 1 Tanque de 
Aprendizagem

Pequeno Campo
de Jogos

Campo Futebol da Praceta 
Ilha da Madeira Campo de Futebol Base Formativa 1 Campo de Futebol 

relvado
Pequeno Campo
de Jogos Campos de Ténis do Novotel Campo de Ténis Base Formativa 2 Campo de Ténis

Grande Campo
de Jogos

Campo de Futebol “Bela 
Vista” – Comércio e Indústria Campo de Futebol Espetáculo 

Desportivo 1 Campo de Futebol

Pavilhões e Salas
de Desporto Escola EB Luísa Todi Pavilhão

Desportivo Base Formativa 1 Pavilhão

Pequeno Campo
de Jogos Escola EB Luísa Todi Campo

Polidesportivo Base Formativa 3 Polidesportivos 
exteriores

Grande Campo
de Jogos

Campo Municipal de Jogos 
da Cova da Canastra Campo de Futebol Base Formativa 1 Campo de Futebol

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo Exterior do 
Centro Cultural e Recreativo 
Francisco Rodrigues Lobo

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Pavilhões e Salas
de Desporto

Sala de Desporto do 
Centro de Cultura e Recreio 
Francisco Rodrigues Lobo

Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Piscinas
Complexo Desportivo
da Liga dos Amigos
da Terceira Idade

Piscina Base Formativa 1 Piscina de Aprendi-
zagem e 1 Tanque

Piscinas Complexo Desportivo
da ACM – Bela Vista Piscina Base Formativa 1 Piscina

de Aprendizagem
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Grande Campo
de Jogos

Campo de Futebol
da Bela Vista

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Campo de Futebol 

11
Pavilhões e Salas
de Desporto EB+S Ordem de Sant’Iago Sala de Desporto Base Formativa 1 Pavilhão

Pequeno Campo
de Jogos

Complexo Desportivo do 
Parque Verde da Bela Vista

Campo
Polidesportivo Base Formativa  2 Campos

de Basquetebol
Grande Campo
de Jogos

Campo Municipal de Jogos 
do Forte da Bela Vista Campo de Futebol Base Formativa 1 Campo de Futebol

Grande Campo
de Jogos

Campo Municipal de Jogos 
das Pedreiras – Viso Campo de Futebol Base Formativa 1 Campo de Futebol

Pavilhões e Salas
de Desporto

Pavilhão Escolar/Municipal 
João dos Santos

Pavilhão
Desportivo Base Formativa 1 Pavilhão

Pavilhões e Salas
de Desporto

Pavilhão da Associação
de Bombeiros Voluntários
de Setúbal

Pavilhão
Desportivo Base Formativa 1 Pavilhão

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo Exterior
dos Ídolos da Praça

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Pavilhões e Salas
de Desporto

Pavilhão Municipal
das Manteigadas

Pavilhão
Desportivo Base Formativa 1 Pavilhão

Pequeno Campo
de Jogos

Campos de Ténis Casas
de Azeitão Campo de Ténis Base Formativa 2 Campos de Ténis

Pavilhões e Salas
de Desporto

Pavilhão Desportivo
do Juventude Azeitonense

Pavilhão
Desportivo Base Formativa 1 Pavilhão

Pequeno Campo
de Jogos

Campo de Ténis do Hotel 
Clube de Azeitão Campo de Ténis Base Formativa 1 Campo de Ténis e

1 Campo de Miniténis

Pista especializada Pista de Malha Corrida
da Azeda

Pista de Malha 
Corrida Especializada 1 Pista

de Malha Corrida
Pavilhões e Salas
de Desporto

Pavilhão Desportivo
de Aranguez

Pavilhão
Desportivo Base Formativa 1 Pavilhão

e 1 Sala de Desporto
Pavilhões e Salas
de Desporto

Complexo Municipal
de Atletismo de Setúbal Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Pavilhões e Salas
de Desporto

Pavilhão da União Cultural, 
Recreativa e Desportiva 
Praiense

Pavilhão
Desportivo Base Formativa 1 Pavilhão

Pequeno Campo
de Jogos

Complexo Municipal
das Manteigadas

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo 

exterior
Pequeno Campo
de Jogos

Complexo Desportivo do 
Parque Verde da Bela Vista Campo de Ténis Base Formativa 2 Campo de Ténis

Pavilhões e Salas
de Desporto

Pavilhão do Comércio
e Indústria

Pavilhão
Desportivo Base Formativa 1 Pavilhão

Pequeno Campo
de Jogos EB Barbosa du Bocage Campo

Polidesportivo Base Formativa
3 Campos
Polidesportivos (2 
pelados e 1 relvado)

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo Exterior
da Gâmbia

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Pequeno Campo
de Jogos Escola Secundária do Bocage Campo

Polidesportivo Base Formativa 2 Polidesportivos
e 1 Campo de Ténis

Pequeno Campo
de Jogos

Escola Secundária Sebastião 
da Gama

Campo
Polidesportivo Base Formativa

2 Polidesportivos
exteriores e 1 Poli-
desportivo interior

Pequeno Campo
de Jogos

Instalações Desportivas da 
Associação Cristã
da Mocidade – Montalvão

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo
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TIPOLOGIA DESIGNAÇÃO TIPOLOGIA 
ESPECIFICA DGOTDU DESCRIÇÃO

Pequeno Campo
de Jogos Polidesportivos do Choilo Campo

Polidesportivo Base Formativa 2 Polidesportivos

Pequeno Campo
de Jogos

Campos de Treinos do 
Vitória Futebol Clube Campo de Futebol Base Formativa 1 Campo de Futebol 

5 

Pavilhões e Salas
de Desporto

Instalações Desportivas
da Associação Cristã
da Mocidade – Montalvão

Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Grupo
e 1 Sala de Cardio

Pista especializada Clube Naval Setubalense Tanque de Remo Especializada 1 Tanque de Remo

Grande Campo
de Jogos

Campos de Treinos
do Vitória Futebol Clube Campo de Futebol Base Formativa 1 Campo relvado de 

Futebol 7

Pequeno Campo
de Jogos

Campo de Ténis da 
Residência dos Alunos do 
IPS

Campo de Ténis Base Formativa 1 Campo de Ténis

Pequeno Campo
de Jogos

Campo de Futebol Pelado do 
Alto da Guerra Campo de Futebol Base Formativa 1 Campo de Futebol

Pequeno Campo
de Jogos

Academia de Futebol Sonho 
21 – Futindoor Campo de Futebol Base Formativa 2 Campos de Futebol 

5

Pista especializada
Pista de motocross
das Pontes (ex-Campo
de Futebol 11)

Campo de Futebol Base Formativa 1 Pista de Motocross

Pavilhões e Salas
de Desporto

Academia da União 
Desportiva e Recreativa
das Pontes

Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de desporto

Pequeno Campo
de Jogos EB n.º 5 do Peixe Frito Campo

Polidesportivo Base Formativa 1 Minicampo
e 1 Polidesportivo

Pavilhões e Salas
de Desporto EB n.º 5 do Peixe Frito Sala de desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Pavilhões e Salas
de Desporto

Pavilhão da Escola Superior 
de Educação de Setúbal

Pavilhão
Desportivo Base Formativa 1 Pavilhão

Pavilhões e Salas
de Desporto

Grupo Desportivo 
Independente Ginásio Base Formativa 

e Especializada 1 Sala de Desporto

Pavilhões e Salas
de Desporto Clube Naval Setubalense Sala de Desporto Especializada 1 Sala de Desporto

Pista especializada Pista de Chinquilho
dos Ídolos da Anunciada

Pista
de Chinquilho Especializada 1 Pista de Chinquilho

Pequeno Campo de 
Jogos EB das Manteigadas Campo

Polidesportivo Base Formativa 1 Minicampo

Pavilhões e Salas
de Desporto Ginásio Costa Azul Ginásio Base Formativa 

e Especializada

2 Salas de Aulas de 
Grupo e 1 Sala de 
Musculação e Cardio

Pavilhões e Salas
de Desporto Tiagos Clinica Ginásio Base Formativa 

e Especializada
 4 Salas de Desporto 
e 1 Sala de Cardio

Piscinas Tiagos Clinica Piscina Base Formativa 1 Piscina

Pavilhões e Salas
de Desporto

Ginásio New Mr Gym 
Academy Ginásio Base Formativa 

e Especializada

1 Sala de Aulas
de Grupo e 1 Sala
de Cardio

Pavilhões e Salas
de Desporto Proaventuras Ginásio Base Formativa 

e Especializada

2 Salas de Grupo,
1 Sala de Cardio
e 1 Sala de Cycling
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Pista de Atletismo Complexo Municipal
de Atletismo de Setúbal Pista de Atletismo Espetáculo 

Desportivo 1 Pista Regulamentar

Pequeno Campo
de Jogos EB+S Ordem de Sant’Iago Campo

Polidesportivo Base Formativa 4 Polidesportivos

Pavilhões e Salas
de Desporto Estádio do Bonfim Ginásio Base Formativa 6 Salas de Desporto

Pavilhões e Salas
de Desporto Multigym Fitness Club Ginásio Base Formativa 

e Especializada

1 Sala de Grupo,
1 Sala de Cardio
e 1 Sala de Ciclyng

Piscinas Multigym Fitness Club Piscina Base Formativa 1 Piscina
de Aprendizagem

Grande Campo
de Jogos

Academia de Futebol Sonho 
21 – Futindoor Campo de Futebol Base Formativa 2 Campos de Futebol 

7

Pequeno Campo
de Jogos

Campo de Futebol 5 do 
Centro Cultural e Desportivo 
Brejos de Azeitão

Campo de Futebol Base Formativa 1 Campo de Futebol 
relvado

Pavilhões e Salas
de Desporto Setgym Fitness Club Ginásio Base Formativa 

e Especializada

1 Sala de Grupo,
1 Sala de Cardio
e 1 Sala de Cycling

Pavilhões e Salas
de Desporto ZM Muscle Club Ginásio Base Formativa 

e Especializada 1 Sala de Desporto

Pavilhões e Salas
de Desporto Academia Movisport Ginásio Base Formativa 

e Especializada

2 Salas de Grupo,
1 Sala de Combate,
1 Sala de Cycling
e 1 Sala de Cardio

Pavilhões e Salas
de Desporto

Ginásio S. Bernardo’s 
4Fitness Ginásio Base Formativa 

e Especializada
2 Salas de Grupo
e 1 Sala de Cycling

Pavilhões e Salas
de Desporto Healthclub Pro Fitness Ginásio Base Formativa 

e Especializada

3 Salas de Grupo,
1 Sala de Cardio
e 1 Sala de Desporto

Pequeno Campo
de Jogos

Parque Desportivo
e Recreativo do Poço Mouro

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Campo

Polidesportivo
Pavilhões e Salas
de Desporto

Pavilhão Municipal
das Manteigadas Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Pavilhões e Salas
de Desporto

Clube Desportivo
"Os Sadinos" Sala de Desporto Especializada 1 Sala de Desporto

Pavilhões e Salas
de Desporto Ginásio L.O. Gym Ginásio Base Formativa 

e Especializada

1 Sala de Grupo,
1 Sala de Cardio e 1 
Sala de Musculação

Pavilhões e Salas
de Desporto Ginásio Nformas Ginásio Base Formativa 

e Especializada
1 Sala de Cardio
e 1 Sala de Grupo

Pavilhões e Salas
de Desporto

Ginásio Cardiosport
– Let's Gym Ginásio Base Formativa 

e Especializada

2 Sala de Grupo,
1 Sala de Cycling
e 1 Sala de Cardio

Pavilhões e Salas
de Desporto Hotel Aranguez Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Piscinas Piscina Hotel Aranguez Piscina Base Recreativa 1 Piscina

Pavilhões e Salas
de Desporto

Instalações Desportivas da 
Associação Cristã
da Mocidade – Bela Vista

Sala de Desporto Especializada 1 Sala de Desporto
e 1 Sala de Cardio

Pavilhões e Salas
de Desporto

Sala Polivalente do Clube 
Desportivo, Cultural
e Recreativo de Gâmbia

Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto
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TIPOLOGIA DESIGNAÇÃO TIPOLOGIA 
ESPECIFICA DGOTDU DESCRIÇÃO

Pavilhões e Salas
de Desporto

Ginásios do Grupo Musical e 
Desportivo União e Progresso Sala de Desporto Base Formativa 3 Salas de Desporto

Pavilhões e Salas
de Desporto Piscina Municipal de Azeitão Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Pavilhões e Salas
de Desporto

Quartel da Companhia
de Bombeiros Sapadores
de Setúbal

Sala de Desporto Especializada
1 Sala de Desporto 
e 1 Campo 
Polidesportivo

Pavilhões e Salas
de Desporto

Sala Multiusos do Centro 
Cultural e Desportivo Brejos 
de Azeitão

Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Pequeno Campo
de Jogos

Campos de Ténis
da Urbanização do Monte
da Vinha

Campo de Ténis Base Formativa 2 Campo de Ténis

Pequeno Campo
de Jogos Campos de Ténis do Choilo Campo de Ténis Base Formativa 2 Campos de Ténis

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo Exterior
de Vale do Cobro Campo de Futebol Base Formativa 1 Campo de Futebol 

5
Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo do Vale Ana 
Gomes

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Pequeno Campo
de Jogos

Campo Futebol Relvado
de S. Simão Campo de Futebol Base Formativa 1 Campo de Futebol 

5 relvado
Pequeno Campo
de Jogos

Campo de Futebol Relvado 
de S. Lourenço Campo de Futebol Base Formativa 1 Campo de Futebol 

5 relvado

Piscinas Piscina da Santa Casa
da Misericórdia de Setúbal Piscina Base Formativa 1 Tanque

de Aprendizagem

Pavilhões e Salas
de Desporto

Ginásio do Clube
de Canoagem de Setúbal Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Pavilhões e Salas
de Desporto

Sala Multiusos do Centro 
Cultural e Desportivo
da Aldeia da Piedade

Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Pista especializada
Pista de Chinquilho do 
Centro Cultural e Desportivo 
da Aldeia da Piedade

Pista de Chinquilho Especializada 1 Pista de Chinquilho

Pista especializada
Pista Jogo da Malha do 
Centro Cultural e Desportivo 
da Aldeia da Piedade

Pista de Malha 
Corrida Especializada 1 Pista de Malha 

Corrida

Pavilhões e Salas de 
Desporto

Sala Multiusos Grupo 
Desportivo "Os 13" Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Pista especializada Pista de Rádio Modelismo Pista de
Radiomodelismo Especializada 1 Pista

Pavilhões e Salas
de Desporto

Sala Polivalente do Centro 
Multicultural Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo Exterior da EB 
n.º 1 do Faralhão

Campo
Polidesportivo Base Formativa 2 Polidesportivos

Pavilhões e Salas
de Desporto

Sala de Desporto da EB
do Faralhão Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Pequeno Campo
de Jogos

Campo de Basquetebol da 
EB n.º 8 do Bairro
da Conceição

Campo
de Basquetebol Base Formativa 1 Campo

de Basquetebol
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Pavilhões e Salas
de Desporto

Sala de Desporto EB n.º 8
do Bairro da Conceição Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Pequeno Campo
de Jogos

Campo de Basquetebol
EB de Casal de Bolinhos

Campo de
Basquetebol Base Formativa 1 Campo

de Basquetebol

Pequeno Campo
de Jogos

Campo de Basquetebol
EB n.º 1 das Areias

Campo de
Basquetebol Base Formativa 1 Campo

de Basquetebol
Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo Exterior
EB n.º 1 das Areias

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Campo de Futebol

Pavilhões e Salas
de Desporto

Sala de Desporto EB
n.º 1 das Areias Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivos Exteriores 
EB da Bela Vista

Campo
Polidesportivo Base Formativa

1 Campo de Basque-
tebol e 1 Polidespor-
tivo

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo Exterior EB
da Brejoeira

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Pavilhões e Salas
de Desporto

Sala de Desporto EB
da Brejoeira Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivos Exteriores
da EB n.º 3 de Montalvão

Campo
Polidesportivo Base Formativa 2 Campos de Futebol 

e 1 Polidesportivo
Pavilhões e Salas
de Desporto

Sala de Desporto EB
de Montalvão Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo EB n.º 9
do Casal das Figueiras

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Pequeno Campo
de Jogos

Campo de Futebol
do Colégio Centeio Campo de Futebol Base Formativa 1 Campo de Futebol

Pavilhões e Salas
de Desporto

Sala de Desporto do Colégio 
Centeio Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo Exterior do 
Externato Casa Sant’Ana

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Pavilhões e Salas
de Desporto

Pavilhão Gimnodesportivo 
do Externato Casa Sant’Ana

Pavilhão
Desportivo Base Formativa 1 Pavilhão

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo Exterior da EB 
do Alto da Guerra

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo Exterior da EB 
de Vendas de Azeitão

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo Exterior da EB 
de Vila Fresca de Azeitão

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo Exterior da EB 
de Vila Nogueira de Azeitão

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo Exterior da EB 
de Azeitão

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo Exterior da EB 
de Praias do Sado

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo Exterior da EB 
n.º 12 das Amoreiras

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Pavilhões e Salas
de Desporto

Sala de Desporto da EB n.º 
12 das Amoreiras Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Pavilhões e Salas
de Desporto

Sala de Desporto da EB n.º 7 
da Fonte do Lavra Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Pavilhões e Salas
de Desporto

Pavilhão do Colégio de São 
Filipe

Pavilhão
Desportivo Base Formativa 1 Pavilhão
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TIPOLOGIA DESIGNAÇÃO TIPOLOGIA 
ESPECIFICA DGOTDU DESCRIÇÃO

Pavilhões e Salas
de Desporto

Sala Desportiva do Colégio 
de São Filipe Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Piscinas Piscina do Colégio de São 
Filipe Piscina Base Formativa 1 Tanque

de Aprendizagem
Pavilhões e Salas
de Desporto

Sala de Desporto Vale
dos Pintassilgos Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo Vale
dos Pintassilgos

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo do Externato 
Diocesano Sebastião Gama

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Piscinas Piscina da Escolinha
do Campo Piscina Base Formativa 1 Tanque

de Aprendizagem
Grande Campo
de Jogos

Campo de Futebol 7
da Escolinha do Campo

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Campo de Futebol 

7 relvado
Pavilhões e Salas
de Desporto

Sala de Desporto da EB n.º 2 
de Santa Maria da Graça Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo Exterior
EB n.º 2 de Santa Maria
da Graça

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo Exterior
da EB de Gâmbia

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Pavilhões e Salas
de Desporto

Sala de Desporto da EB
de Gâmbia Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivos Exteriores
da EB n.º 4 dos Pinheirinhos

Campo
Polidesportivo Base Formativa 2 Campos

Polidesportivos
Pavilhões e Salas
de Desporto

Sala de Desporto da EB n.º 6 
do Monte Belo Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo Exterior
da EB n.º 6 do Monte Belo

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo Exterior
da EB de Brejo de Clérigo

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo Exterior
da EB Montinho da Cotovia

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo da EB
da Azeda

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Pavilhões e Salas
de Desporto

Sala de Desporto da EB
da Azeda Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivos Exteriores
da EB dos Arcos

Campo
Polidesportivo Base Formativa 2 Polidesportivos

Pavilhões e Salas
de Desporto

Sala de Desporto da EB
dos Arcos Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Pavilhões e Salas
de Desporto

Áshrama Súrya Setúbal
– Associação de Yoga Sala de Desporto Base Formativa 2 Salas de Desporto

Pavilhões e Salas
de Desporto

Sala de Desporto Academia 
de Música e Belas-Artes 
Luísa Todi

Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Pavilhões e Salas
de Desporto

Sala de Desporto
do Externato Diocesano 
Sebastião Gama

Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto
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Pavilhões e Salas
de Desporto

Sala de Desporto do Club 
Setubalense Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Esgrima

Pavilhões e Salas
de Desporto

Sala de Desporto da União 
Setubalense Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Pequeno Campo
de Jogos

Campo de Futebol
da Bela Vista Campo de Futebol Base Formativa 2 Campos de Futebol 

5

Pavilhões e Salas
de Desporto Woman Fit Ginásio Base Formativa

1 Sala de Cardio,
1 Sala de Grupo
e 1 Sala de Cycling

Pavilhões e Salas
de Desporto

Sala de Desporto da EB
de S. Gabriel Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Pavilhões e Salas
de Desporto

Sala de Desporto da EB
da Bela Vista Sala de Desporto Base Formativa 1 Sala de Desporto

Grande Campo
de Jogos

Campo de Futebol 11
da Gâmbia

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Campo de Futebol 

11
Pavilhões e Salas
de Desporto Vivafit Vanicelos Ginásio Base Formativa 2 Salas de Desporto

Pequeno Campo
de Jogos

Polidesportivo do Parque 
Urbano de Albarquel

Campo
Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

com Tabelas
Grande Campo
de Jogos

Campo de Futebol da Quinta 
de Santo António Campo de Futebol Base Formativa 1 Campo de Futebol 

7
Pavilhões e Salas
de Desporto Ginásio Fitness Hut Ginásio Base Formativa Por abrir

Pequeno Campo
de Jogos APPACDM Campo

Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo

Pavilhões e Salas
de Desporto APPACDM Pavilhão

Desportivo Base Formativa 1 Pavilhão
Desportivo

Pequeno Campo
de Jogos IEFP Campo

Polidesportivo Base Formativa 1 Polidesportivo
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5. TECHNICAL ANEXXES

Sports Equipments

TYPOLOGY DESIGNATION SPECIFIC 
TYPOLOGY DGOTDU DESCRIPTION

Sports Hall
Sports Pavilion of the 
Campus of the Instituto 
Politécnico Setúbal

Sports Pavilion Formative Base 1 Pavilion

Sports Hall
Cardio Fitness Gym of the 
Instituto Politécnico of 
Setúbal

Sports Room Formative Base
1 Fitness Room, 1 
Body Building Room 
and 1 Sports Room

Big Game Field
Football Field 11 of the 
Centro Cultural e Desportivo 
Brejos de Azeitão

Football Field Formative Base 1 Football Field

Big Game Field
Football Field 7 of the Centro 
Cultural e Desportivo Brejos 
de Azeitão

Football Field Formative Base 1 Bare Field of  
Football 7

Big Game Field Bare  Football Field of the 
Casa do Gaiato Football Field Formative Base 1 Football Field

Small Game Field Multi-sports Casa do Gaiato Multi-Sports Field Formative Base 1 Multi-Sports

Swimming Pools Recreational Swimming Pool
Casa do Gaiato Swimming Pool Leisure Base 1 Learning 

Swimming Pool

Big Game Field Football Field of the Estrelas 
do Faralhão Football Field Formative Base 1 Football Field

Sports Hall Multiuse Room of Estrelas 
do Faralhão Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Big Game Field Municipal Athletics Complex 
of Setúbal Rugby Field Formative Base 1 Rugby/Football 

Field

Big Game Field
Football Field of the do Clube 
Desportivo e Recreativo 1.º 
de Maio

Football Field Formative Base 1 Football Field

Big Game Field
Sports Training Fields of 
Várzea - Vitória Futebol 
Clube

Football Field Formative Base 2 Football Fields

Small Game Field Tennis Courts of the Park
of Vanicelos Tennis Court Formative Base 3 Tennis Courts

Big Game Field Bonfim Stadium Football Field Sports Events 1 Football 11 Field

Small Game Field Tennis Club of Setúbal Tennis Court Formative Base

7 Tennis Courts 
(5 outdoor and 2 
indoor) and 3 Mini -
-Tennis Courts

Small Game Field Outdoor Multi-Sports of the 
Bairro das Amoreiras Multi-Sports Field Formative Base 1 Multi-Sports
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Sports Hall High School D. João II Multi-Sports 
Pavilion Formative Base 1 Pavilion

and 1 Sports Room

Small Game Field High School D. João II Multi-Sports Field Formative Base 3  Multi-Sports

Sports Hall
Sports Complex of the Liga 
dos Amigos da Terceira 
Idade

Sports Room Formative Base 2 Sports Rooms

Small Game Field Outdoor Multi-Sports 
of Bairro 2 de Abril Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports

Small Game Field Sports Complex of the Park 
Verde da Bela Vista Football Field Formative Base 1 Football Field

(Multi Sports )

Small Game Field
Football Field of the 
Associação de Moradores
do Casal das Figueiras

Football Field Formative Base 1  Bare Field
of  Football 5

Sports Hall
Multiuse Room of the 
Associação de Moradores
do Casal das Figueiras

Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Sports Hall High School Sebastião
da Gama Sports Pavilion Formative Base Pavilion

Sports Hall High School Sebastião
da Gama Sports Room Formative Base 2 Sports Room

Swimming Pools Clube Naval Setubalense Swimming Pool Formative Base 1 Learning 
Swimming Pool

Sports Hall Clube Naval Setubalense Sports Pavilion Formative Base Pavilion

Specialized Track Quoit Track of the Bairro 
Afonso Costa Quoit Track Specialized 1 Quoit Track

Big Game Field School of Aranguez Football Field Formative Base 1  Football Field 7

Small Game Field School of Aranguez Multi-Sports Field Formative Base
1  Outdoor
Multi-Sports and
2 Basketball Fields

Athletics Track Grupo Desportivo 
Independente Athletics Track Formative Base Reduced Track

Small Game Field Tennis Court of Pinhal
de Negreiros Tennis Courts Formative Base 1 Tennis Court

Small Game Field
Tennis Courts of the 
Urbanization Águas
de S. Lourenço

Tennis Courts Formative Base 2 Tennis Courts

Small Game Field High School D. Manuel 
Martins Multi-Sports Field Formative Base 1 Multi-Sports

Swimming Pools Municipal Swimming Pools
of Manteigadas Swimming Pool

Leisure and 
Specialized 
Base

1 Olympic Swimming 
Pool and 2 Learning 
Tanks

Small Game Field Multi-Sports of Cooperativa 
das Manteigadas Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports

Swimming Pools Municipal Swimming Pool of 
Azeitão Swimming Pool Formative Base

1 Sports Swimming 
Pool and 1 Learning 
Swimming Pool

Sports Hall
Pavilion of the Grupo 
Musical e Desportivo União
e Progresso

Sports Pavilion Formative Base Pavilion

Big Game Field Municipal Game Field Júlio 
Tavares Football Field Formative Base 1  Football Field
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TYPOLOGY DESIGNATION SPECIFIC 
TYPOLOGY DGOTDU DESCRIPTION

Big Game Field Football Field of the Curvas Football Field Formative Base 1  Football Field 11

Small Game Field Outdoor Multi-Sports of the 
Bairro de São Gabriel Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports

Big Game Field Football Field of the Curvas Football Field Formative Base 1  Bare Football
Field 7

Big Game Field Municipal  Complex of the 
Várzea Football Field Formative Base 2  Football Fields

Small Game Field Outdoor Multi-Sports of the 
Park of Vanicelos Multi-Sports Field Formative Base 1 Lawn Multi-Sports

Small Game Field Outdoor Multi-Sports of the 
Park of Vanicelos Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports with 

Baskets

Small Game Field Outdoor Multi-Sports of 
Chesetúbal Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports

Sports Hall Pavilion Antoine Velge Sports Pavilion Formative Base 1 Pavilion

Sports Hall High School Bocage Sports Room Formative Base 2 Sports Rooms

Sports Hall Pavilion of the Casa do 
Pessoal da Secil Sports Pavilion Formative Base 1 Pavilion + 1 Sports 

Room

Sports Hall Basic School Barbosa du 
Bocage Sports Pavilion Formative Base 1 Pavilion

Swimming Pools Municipal Swimming Pool of 
Setúbal Swimming Pool Formative Base 1 Competition Tank 

and 1 Learning Tank

Small Game Field Football Field of Praceta Ilha 
da Madeira Football Field Formative Base 1  Lawn Football 

Field

Small Game Field Tennis Courts of Novotel Tennis Courts Formative Base 2 Tennis Court

Big Game Field Football Field “Bela Vista” 
- Comércio e Indústria Football Field Sports Events 1  Football Field

Sports Hall Basic School Luísa Todi Sports Pavilion Formative Base 1 Pavilion

Small Game Field Basic School Luísa Todi Multi-Sports Field Formative Base 3 Outdoor
Multi-Sports

Big Game Field Municipal Game Field of 
Cova da Canastra Football Field Formative Base 1  Football Field

Small Game Field
Outdoor Multi-Sports of the 
Centro Cultural e Recreativo 
Francisco Rodrigues Lobo

Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports

Sports Hall
Sports Room of the Centro 
de Cultura e Recreio 
Francisco Rodrigues Lobo

Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Swimming Pools
Sports Complex of the Liga 
dos Amigos da Terceira 
Idade

Swimming Pool Formative Base 1 Learning Swimming 
Pool and 1 Tank

Swimming Pools Sports Complex of the ACM 
- Bela Vista Swimming Pool Formative Base 1 Learning 

Swimming Pool

Big Game Field Football Field of Bela Vista Multi-Sports Field Formative Base 1  Football Field 11

Sports Hall Basic and High School 
Ordem de Sant’Iago Sports Room Formative Base 1 Pavilion

Small Game Field Sports Complex of the Park 
Verde of Bela Vista Multi-Sports Field Formative Base  2 Basketball Fields
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Big Game Field Municipal Game Field of the 
Forte da Bela Vista Football Field Formative Base 1  Football Field

Big Game Field Municipal Game Field of the 
Pedreiras - Viso Football Field Formative Base 1  Football Field

Sports Hall School /Municipal Pavilion 
João dos Santos Sports Pavilion Formative Base 1 Pavilion

Sports Hall
Pavilion of the Associação 
de Bombeiros Voluntários
de Setúbal

Sports Pavilion Formative Base 1 Pavilion

Small Game Field Outdoor Multi-Sports of the 
Ídolos da Praça Multi-Sports Field Formative Base 1 Multi-Sports

Sports Hall Municipal  Pavilion
of Manteigadas Sports Pavilion Formative Base 1 Pavilion

Small Game Field Tennis Courts of Casas
de Azeitão Tennis Courts Formative Base 2 Tennis Courts

Sports Hall Sports Pavilion of Juventude 
Azeitonense Sports Pavilion Formative Base 1 Pavilion

Small Game Field Tennis Courts of the Hotel 
Clube de Azeitão Tennis Courts Formative Base 1 Tennis Court and

1 Mini-tennis Court

Specialized Track Mesh Race Track of Azeda Mesh Race Track Specialized 1 Mesh Race Track

Sports Hall Sports Pavilion of Aranguez Sports Pavilion Formative Base 1 Pavilion
and 1 Sports Room

Sports Hall Municipal Athletics Complex 
of Setúbal Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Sports Hall
Pavilion of the União 
Cultural, Recreativa
e Desportiva Praiense

Sports Pavilion Formative Base 1  Pavilion

Small Game Field Municipal  Complex
of Manteigadas Multi-Sports Field Formative Base 1 Outdoor

Multi-Sports

Small Game Field Sports Complex of the Park 
Verde of Bela Vista Tennis Courts Formative Base 2 Tennis Courts

Small Game Field Pavilion of Comércio
e Indústria Sports Pavilion Formative Base 1 Pavilion

Small Game Field Basic School Barbosa
du Bocage Multi-Sports Field Formative Base 3  Multi-Sports Fields 

(2 bare and 1 lawn)

Small Game Field Outdoor Multi-Sports
of Gâmbia Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports

Small Game Field High School Bocage Multi-Sports Field Formative Base 2  Multi-Sports 
and 1 Tennis Court

Small Game Field High School Sebastião
da Gama Multi-Sports Field Formative Base

2 Outdoor
Multi-Sports and
1 Indoor Multi-Sports

Small Game Field
Sports Facilities of the 
Associação Cristã da 
Mocidade - Montalvão

Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports

Small Game Field Multi-Sports of Choilo Multi-Sports Field Formative Base 2  Multi-Sports

Small Game Field Training Fields of Vitória 
Futebol Clube Football Field Formative Base 1  Football Field 5 

Sports Hall
Sports Facilities of the 
Associação Cristã da 
Mocidade - Montalvão 

Sports Room Formative Base 1 Group Room
and 1 Cardio Room
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TYPOLOGY DESIGNATION SPECIFIC 
TYPOLOGY DGOTDU DESCRIPTION

Specialized Track Clube Naval Setubalense Paddling Tank Specialized 1 Rowing Tank

Big Game Field Training Fields of Vitória 
Futebol Clube Football Field Formative Base 1  Lawn Football 

Field 7

Small Game Field Tennis Court of the Students 
Residence of IPS Tennis Courts Formative Base 1 Tennis Court

Small Game Field Bare Football Field
of Alto da Guerra Football Field Formative Base 1  Football Field

Small Game Field Football Academy Sonho 21 
- Futindoor Football Field Formative Base 2  Football Field 5

Specialized Track Motocross Circuit of Pontes 
(former football 11 field) Football Field Formative Base 1 Motocross Circuit

Sports Hall
Academy of the União 
Desportiva e Recreativa
das Pontes

Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Small Game Field Basic School nº 5
of Peixe Frito Multi-Sports Field Formative Base 1 Mini-field

and 1 Multi-Sports

Sports Hall Basic School nº 5
of Peixe Frito Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Sports Hall
Pavilion of the Escola 
Superior de Educação
de Setúbal

Sports Pavilion Formative Base 1 Pavilion

Sports Hall Grupo Desportivo 
Independente Gym

Formative and 
Specialized 
Base

1 Sports Room

Sports Hall Clube Naval Setubalense Sports Room Specialized 1 Sports Room

Specialized Track Quoit Track of Ídolos
da Anunciada Quoit Track Specialized 1 Quoit Track

Small Game Field Basic School of Manteigadas Multi-Sports Field Formative Base 1 Mini-field

Sports Hall Gym Costa Azul Gym
Formative and 
Specialized 
Base

2 Group Lessons 
Rooms and 1 Body 
Building/Cardio Room

Sports Hall Tiagos Clinic Gym
Formative and 
Specialized 
Base

 4 Sports Rooms
and 1 Cardio Room

Swimming Pools Tiagos Clinic Swimming Pool Formative Base 1 Swimming Pool

Sports Hall Gym New Mr Gym Academy Gym
Formative and 
Specialized 
Base

1Group Lessons 
Room and 1 Cardio 
Room

Sports Hall Proaventuras Gym
Formative and 
Specialized 
Base

2 Group Rooms,
1 Cardio Room
and 1 Cycling Room

Athletics Track Municipal Athletics Complex 
of Setúbal Athletics Track Sports Events 1 Regulation Track

Small Game Field Basic and High School 
Ordem de Sant’Iago Multi-Sports Field Formative Base 4  Multi-Sports

Sports Hall Bonfim Stadium Gym Formative Base 6 Sports Rooms

Sports Hall Multigym Fitness Club Gym
Formative and 
Specialized 
Base

1  Group Room, 1 
Cardio Room and 1 
Cycling Room
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Swimming Pools Multigym Fitness Club Swimming Pool Formative Base 1 Learning 
Swimming Pool

Big Game Field Football Academy Sonho 21 
- Futindoor Football Field Formative Base 2  Football Fields 7

Small Game Field
Football Field 5 of the Centro 
Cultural e Desportivo Brejos 
de Azeitão

Football Field Formative Base 1 Lawn Football Field

Sports Hall Setgym Fitness Club Gym
Formative and 
Specialized 
Base

1 Group Room,
1 Cardio Room
and 1 Cycling Room

Sports Hall ZM Muscle Club Gym
Formative and 
Specialized 
Base

1 Sports Room

Sports Hall Movisport Academy Gym
Formative and 
Specialized 
Base

2 Group Rooms,
1 Combat Room,
1 Cycling Room
and 1 Cardio Room

Sports Hall Gym S. Bernardo’s 4Fitness Gym
Formative and 
Specialized 
Base

2 Group Rooms and 
1 Cycling Room

Sports Hall Gym Health Club Pro Fitness Gym
Formative and 
Specialized 
Base

3 Group Rooms,
1 Cardio Room
and 1 Sports Room

Small Game Field Sports and Recreational
Park of Poço Mouro Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports Field

Sports Hall Municipal  Pavilion
of Manteigadas Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Sports Hall Clube Desportivo
"Os Sadinos" Sports Room Specialized 1 Sports Room

Sports Hall Gym L.O. Gym Gym
Formative and 
Specialized 
Base

1 Group Room,
1 Cardio Room and
1 Body Building Room

Sports Hall Gym Nformas Gym
Formative and 
Specialized 
Base

1 Cardio Room
and 1 Group Room

Sports Hall Gym Cardiosport - Let's Gym Gym
Formative and 
Specialized 
Base

2 Group Room,
1 Cycling Room
and 1 Cardio Room

Sports Hall Hotel Aranguez Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Swimming Pools Swimming Pool of the Hotel 
Aranguez Swimming Pool Leisure Base 1 Swimming Pool

Sports Hall
Sports Facilities of the 
Associação Cristã da 
Mocidade - Bela Vista

Sports Room Specialized 1 Sports Room
and 1 Cardio Room

Sports Hall
Multipurpose Room of the 
Clube Desportivo, Cultural
e Recreativo de Gâmbia

Sports Room Formative Base 1 Sports Rooms

Sports Hall Gyms of the Grupo Musical e 
Desportivo União e Progresso Sports Room Formative Base 3 Sports Rooms

Sports Hall Municipal Swimming Pool of 
Azeitão Sports Room Formative Base 1 Sports Rooms

Sports Hall
Quartel da Companhia
de Bombeiros Sapadores
de Setúbal

Sports Room Specialized 1 Sports Room and
1 Multi-Sports Field
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TYPOLOGY DESIGNATION SPECIFIC 
TYPOLOGY DGOTDU DESCRIPTION

Sports Hall
Multiuse Room of the Centro 
Cultural e Desportivo Brejos 
de Azeitão

Sports Room Formative Base 1 Sports Rooms

Small Game Field
Tennis Courts of the 
Urbanization of Monte
da Vinha

Tennis Courts Formative Base 2 Tennis Courts

Small Game Field Tennis Courts of Choilo Tennis Courts Formative Base 2 Tennis Courts

Small Game Field Outdoor Multi-Sports
of Vale do Cobro Football Field Formative Base 1  Football Field 5

Small Game Field Multi-Sports
of Vale Ana Gomes Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports

Small Game Field Lawn Football Field
of S. Simão Football Field Formative Base 1  Lawn Football 

Field 5

Small Game Field Lawn Football Field
of S. Lourenço Football Field Formative Base 1  Lawn Football 

Field 5

Swimming Pools
Swimming Pool of Santa 
Casa
da Misericórdia de Setúbal

Swimming Pool Formative Base 1 Learning Tank

Sports Hall Gym of the Clube
de Canoagem de Setúbal Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Sports Hall
Multiuse Room of the Centro 
Cultural e Desportivo
da Aldeia da Piedade

Sports Room Formative Base 1 Sports Rooms

Specialized Track
Quoit Track of the Centro 
Cultural e Desportivo
da Aldeia da Piedade

Quoit Track Specialized 1 Quoit Track

Specialized Track
Mesh Game Track of the 
Centro Cultural e Desportivo 
da Aldeia da Piedade

Mesh Race Track Specialized 1 Mesh Race Track

Sports Hall Multiuse Room of the Grupo 
Desportivo "Os 13" Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Specialized Track Radio-Modelling Track Radio-Modelling 
Track Specialized 1 Track

Sports Hall Multipurpose Room
of the Multicultural Centre Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Small Game Field
Outdoor Multi-Sports
of the Basic School nº 1
of Faralhão

Multi-Sports Field Formative Base 2 Multi-Sports

Sports Hall Sports Room of the School 
of Faralhão Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Small Game Field
Basketball Field of the
Basic School nº 8 of Bairro 
da Conceição

Basketball Court Formative Base 1 Basketball Field

Sports Hall
Sports Room of the
Basic School nº 8  of Bairro 
da Conceição

Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Small Game Field Basketball Field of the Basic 
School of Casal de Bolinhos Basketball Court Formative Base 1 Basketball Field

Small Game Field Basketball Field of the Basic 
School nº 1 of Areias Basketball Court Formative Base 1 Basketball Field
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Small Game Field Outdoor Multi-Sports of the 
Basic School nº 1 of Areias Multi-Sports Field Formative Base 1  Football Field

Sports Hall Sports Room of the School 
nº 1 of Areias Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Small Game Field Outdoor Multi-Sports of the 
Basic School of Bela Vista Multi-Sports Field Formative Base 1 Basketball

and 1 Multi-Sports

Small Game Field Outdoor Multi-Sports of the 
Basic School of Brejoeira Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports

Sports Hall Sports Room of the Basic 
School of Brejoeira Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Small Game Field
Outdoor Multi-Sports
of the Basic School nº 3
of Montalvão

Multi-Sports Field Formative Base 2 Football Fields
and 1  Multi-Sports

Sports Hall Sports Room of the School 
of Montalvão Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Small Game Field
Multi-Sports of the
Basic School nº 9
of Casal das Figueiras

Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports

Small Game Field Football Fields
of Colégio Centeio Football Field Formative Base 1  Football Field

Sports Hall Sports Room
of Colégio Centeio Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Small Game Field Outdoor Multi-Sports
of Externato Casa Sant’Ana Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports

Sports Hall Gymno-Sportive Pavilion
of Externato Casa Sant’Ana Sports Pavilion Formative Base 1  Pavilion

Small Game Field
Outdoor Multi-Sports
of the Basic School
of Alto da Guerra

Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports

Small Game Field
Outdoor Multi-Sports
of the Basic School
of Vendas de Azeitão

Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports

Small Game Field
Outdoor Multi-Sports
of the Basic School
of Vila Fresca de Azeitão

Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports

Small Game Field
Outdoor Multi-Sports
of the Basic School
of Vila Nogueira de Azeitão

Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports

Small Game Field Outdoor Multi-Sports of
the Basic School of Azeitão Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports

Small Game Field
Outdoor Multi-Sports
of the Basic School
of Praias do Sado

Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports

Small Game Field
Outdoor Multi-Sports
of the Basic School nº 12
of Amoreiras

Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports

Sports Hall Sports Room of the School 
n.º 12 of Amoreiras Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Sports Hall Sports Room of the School 
nº 7 of Fonte do Lavra Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Sports Hall Pavilion of the Colégio
de São Filipe Sports Pavilion Formative Base 1  Pavilion
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TYPOLOGY DESIGNATION SPECIFIC 
TYPOLOGY DGOTDU DESCRIPTION

Sports Hall Sports Room of Colégio
de São Filipe Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Swimming Pools Swimming Pool of the 
Colégio de São Filipe Swimming Pool Formative Base 1 Learning Tank

Sports Hall Sports Room of Vale
dos Pintassilgos Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Small Game Field Multi-Sports of Vale
dos Pintassilgos Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports

Small Game Field Multi-Sports of Externato 
Diocesano Sebastião Gama Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports

Swimming Pools Swimming Pool of the 
Escolinha do Campo Swimming Pool Formative Base 1Learning Tank

Big Game Field Football Field 7 of Escolinha 
do Campo Multi-Sports Field Formative Base 1  Lawn Football 

Field 7

Sports Hall
Sports Room of the School 
nº 2  of Santa Maria da 
Graça

Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Small Game Field
Outdoor Multi-Sports of the 
Basic School nº 2  of Santa 
Maria da Graça

Multi-Sports Field Formative Base 1 Multi-Sports

Small Game Field Outdoor Multi-Sports of the 
Basic School of Gâmbia Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports

Sports Hall Sports Room of the School 
of Gâmbia Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Small Game Field
Outdoor Multi-Sports
of the Basic School  nº4
of Pinheirinhos

Multi-Sports Field Formative Base 2  Multi-Sports Fields

Sports Hall Sports Room of the School 
nº 6 of Monte Belo Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Small Game Field
Outdoor Multi-Sports
of the Basic School nº 6 
of Monte Belo

Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports

Small Game Field
Outdoor Multi-Sports
of the Basic School
of Brejo de Clérigo

Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports

Small Game Field
Outdoor Multi-Sports
of the Basic School
of Montinho da Cotovia

Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports

Small Game Field Multi-Sports of the Basic 
School of Azeda Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports

Sports Hall Sports Room of the School 
of Azeda Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Small Game Field Outdoor Multi-Sports
of the Basic School of Arcos Multi-Sports Field Formative Base 2  Multi-Sports

Sports Hall Sports Room of the School 
of Arcos Sports Room Formative Base 1 Sports Room
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Sports Hall Áshrama Súrya Setúbal
- Yoga Association Sports Room Formative Base 2 Sports Rooms

Sports Hall
Sports Room of the 
Academia de Música
e Belas-Artes Luísa Todi

Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Sports Hall
Sports Room of the 
Externato Diocesano 
Sebastião Gama

Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Sports Hall Sports Room of the Clube 
Setubalense Sports Room Formative Base 1 Fencing Room

Sports Hall Sports Room of União 
Setubalense Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Small Game Field Football Field of Bela Vista Football Field Formative Base 2  Football Fields 5

Sports Hall Woman Fit Gym Formative Base
1 Cardio Room,
1 Group Room
and 1 Cycling Room

Sports Hall Sports Room of the School 
of S. Gabriel Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Sports Hall Sports Room of the School 
of Bela Vista Sports Room Formative Base 1 Sports Room

Big Game Field Football 11 Field of Gâmbia Multi-Sports Field Formative Base 1  Football Field 11

Sports Hall Vivafit Vanicelos Gym Formative Base 2 Sports Rooms

Small Game Field Multi-Sports of the Urban 
Park of Albarquel Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports with 

Baskets

Big Game Field Football Field of Quinta
de Santo António Football Field Formative Base 1  Football Field 7

Sports Hall Fitness Hut Gym Gym Formative Base Under Construction

Small Game Field APPACDM Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports

Sports Hall APPACDM Multi-Sports Field Formative Base 1 Sports Pavilion

Small Game Field IEFP Multi-Sports Field Formative Base 1  Multi-Sports
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6. CARTAS DE CONFORTO / LETTERS of intent
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