
 

RECOMENDAÇÃO 

 

O edifício dos Belos é um ícone desta cidade. Pisar aquele chão de mármore 

desnivelado, gasto pelos anos, e a memória dos nossos ardinas que não passavam um 

dia sem estar à frente a vender jornais, cautelas, cromos, revistas. Quem não se lembra 

dos nossos pais a encostarem o carro e ver o ardina trazer o jornal? Impressionante 

como sabiam o que queria cada cliente! 

Quem nunca passou por “dentro” dos Belos para ir para a “Escola Comercial”, para 

apanhar o autocarro para a faculdade em Lisboa, ou outros locais mais longínquos, ou 

para ir trabalhar, ou simplesmente como um ponto de encontro de amigos? Uma coisa 

é certa: era o local de partida da nossa cidade sadina, no regresso era a certeza de que 

tínhamos chegado à nossa terra. 

Hoje, e após o encerramento do edifício dos Belos há cerca de um mês, não passa de 

um armazém fechado, frio, todo grafitado e à mercê de ser vandalizado. Mas 

continuaram as paragens na lateral do edifício, algumas com abrigo, outras sem abrigo.  

Se estamos em confinamento, muitos de nós tem o privilégio de ficar em teletrabalho, 

mas muitos também existem que todos os dias têm que se deslocar para o trabalho. 

Hoje está um dia de sol, embora mais frio; mas e nos dias anteriores, como será que foi 

ter que apanhar os transportes à chuva e ao vento?  

E quando o confinamento terminar e tivermos muitas mais centenas de pessoas a ter 

que utilizar os transportes nessas precárias circunstâncias? Como podemos deixar a 

nossa população exposta desta forma grosseira às intempéries, quando aquilo que é 

suposto a CMS fazer é promover o seu bem-estar e proporcionar-lhes condições dignas 

de mobilidade para ganharem o seu sustento? 

A conclusão da estação intermodal está atrasada, e mais uma vez a Câmara Municipal 

de Setúbal colocou a carroça à ”frente dos bois” e com isso não salvaguardou as gentes 

da nossa terra e não cumpriu com o que se tinha comprometido em timmigs de 

execução de uma obra pública que, diga-se em abono da verdade, nem sequer encerra 

uma complexidade tal que justifique esse atraso.  

Em face deste enquadramento o PSD recomenda: 

1. que a Câmara Municipal de Setúbal coloque uma plataforma de proteção que 

dignifique as pessoas que utilizam estes meios de transporte. 

2.  que a Câmara Municipal de Setúbal coloque nessa mesma plataforma a data em que 

a estação intermodal entrará em funcionamento, assumindo desta forma 

objetivamente um compromisso com a população. 
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