
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 20,76 x 19,96 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 88500810 10-09-2020

Humberto Lameiras

Para além da 
recuperação de 
património, a 
localidade ribeirinha 
vai ser referência 
do conhecimento 
académico

CEDÊNCIA DE IMÓVEL MUNICIPAL  

Forte da Trafaria vai receber Instituto de 
Artes e Tecnologias da Universidade Nova

A Câmara de Almada vai celebrar um 
contrato de cedência do direito de 
superfície do imóvel municipal do 
Forte de Nossa Senhora da Saúde da 
Trafaria a favor da Universidade Nova 
de Lisboa, para instalação do Instituto 
de Artes e Tecnologias. 

A proposta para este contrato, a ser 
efectuado através de escritura públi-
ca, foi aprovada, por unanimidade, na 
última reunião pública da Câmara, no 
passado dia 7. 

O também conhecido por Forte da 
Trafaria, vai receber o novo Instituto 
de Artes e Tecnologias (IAT), o qual 
consiste numa unidade académica 
da Universidade Nova de Lisboa, 
dedicada à educação, formação, 
investigação e criação nas áreas de 
confluência das artes e tecnologia, 
operando assim como um agente de 

O Forte da Trafaria é um valor patrimonial que, ao longo dos anos, tem vindo a degradar-se

DR

sua história e um espaço de memória 
que permita ao público conhecer a 
história e vivências do edificado”.

Com este património, frente ao 
Tejo, a necessitar de obras de recu-
peração, o investimento previsto a 
cargo da Universidade Nova de Lis-
boa para esta intervenção ultrapassa 
os 7 milhões e 600 mil euros, sendo 
que, como indicou a presidente da 
Câmara de Almada, Inês de Medei-
ros, “cerca de 2 milhões será para 
aquisição de equipamento base em 
tecnologia”.

O plano global de investimento 
deverá ser comparticipado pela Co-
missão de Coordenação e Desenvol-

vimento Regional de Lisboa e Vale do 
Tejo em 40%, cabendo à Universida-
de Nova de Lisboa os restantes 60%.

Da parte da Câmara de Almada fica 
assumido o investimento na ligação de 
água e saneamento até aos edifícios.

“Este novo instituto, e a recupe-
ração do Forte da Trafaria, são fun-
damentais para o desenvolvimento 
da Trafaria, e não só”, avalia Inês de 
Medeiros. Para além disso, dá força 
à localidade para “exigir mais equipa-
mentos públicos”.   

A unidade de conhecimento IAT vai 
funcionar com ligação a várias parce-
rias universitárias, e empresas, a nível 
internacional.  

investigação, criação e divulgação 
universal das artes e das tecnologias.

Adianta a autarquia, que este novo 
espaço vai “proporcionar, sucessiva-
mente, as condições para a oferta de 
cursos formais em todos os graus, pa-
ra além de cursos pós-graduados, de 
formação, especialização ou outros 
de qualquer duração que melhor 
respondam às necessidades identi-
ficadas para a área de actividade e aos 
objectivos do IAT.

O Edifício das Celas, que integra o 
Forte da Trafaria, ficará na posse do 
município de Almada, onde simulta-
neamente “funcionará um Centro de 
Arte ligado aos temas que definem a 
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Volta a Portugal em bicicleta 
com meta no centro de Setúbal
Penúltima etapa da prova rainha do ciclismo nacional terá metas volantes em Montijo e Palmela  p3
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Vitória FC

Meyong com um pé 
fora do Bonfim p30

SETÚBAL
Moinho de Maré da 
Mourisca solta fado 
e dá a provar vinhos 
e queijos da região p4

ALMADA
Forte da Trafaria vai 
acolher instituto da 
Universidade Nova  p26

PROJECTO 
Barco solar veio 
de Sesimbra 
a Setúbal 
p6

MOITA 
Junta inaugura 
edifício-sede 
no próximo dia 4 
p2

Moita celebra 
N. Sra. da 
Boa Viagem 
para manter 
viva a 
tradição

Especial 
Comemorações 
decorrem 
de 13 a 17 
deste mês


