
FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI

O equipamento foi inaugurado em 24 de julho de 1960 e é propriedade da Câmara 

Municipal de Setúbal desde 1990. O edifício encontra-se implantado no local onde existiu 

o Teatro Rainha D. Amélia, inaugurado a 1 de agosto de 1897. Da autoria do arquiteto 

italiano Nicola Bagaglia, este teatro foi uma referência na arquitetura de interiores e um 

marco na historia teatral se Setúbal e do país.  

Após a implantação da República, o teatro perde o nome régio e em janeiro de 1911 

passou a denominar-se Teatro da Avenida. O edifício atravessou um período de 

degradação das instalações, recebendo em 1915 a Academia Sinfónica de Setúbal que 

rebatizou a sala de “Luísa Todi”. Em maio de 1918, depois de ter encerrado ao público, o 

Luísa Todi reabriu modernizado no formato de cineteatro, resultado da instalação da rede 

elétrica no edifício.

No entanto, a fase era de decadência e ao longo de anos foi apresentando sinais de ruína 

e chegou até a perder a atividade artística para a qual tinha sido pensado e construído.

Adquirido mais tarde pela União Fabril, o Luísa Todi foi demolido para, em seu lugar, se 

construir o atual edifício, igualmente um cineteatro. Nasceu então o Cineteatro Luísa Todi, 

de traça modernista, desenhado pelo arquiteto Fernando Silva.

Morada: Avenida Luisa Todi, nº 61-67, Setúbal

GPS: 38°31'22.5"N 8°53'26.2"W

O novo equipamento seria inaugurado no dia 24 de julho de 1960 pelo Presidente da 

República Américo Tomás, abrindo oficialmente ao público a 25 de julho. Comemorava-

se neste ano o primeiro centenário da elevação a cidade. A exibição do filme “Os Dez 

Mandamentos” de Cecil B. De-Mille, marcou a primeira iniciativa de cariz cultural da nova 

sala de espetáculos de Setúbal.

Ao longo da gestão autárquica, o Fórum Municipal Luísa Todi beneficiou de vários 

investimentos no sentido de modernizar a sala e a qualidade do serviço cultural 

prestado. O mais significativo realizou-se com as profundas obras de remodelação 

iniciadas em 2009, que culminaram com a reabertura da sala a 15 de setembro de 2012, 

completamente renovada e modernizada. 

O Fórum Municipal Luísa Todi tem uma sala principal com lotação total para 634 pessoas 

divididos entre plateia e balcão e uma Sala Multiusos, um espaço desenhado para 

espetáculos intimistas e cafés-concerto.


	Página 1

