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Autarquia apoiou os bombeiros com 12 milhões de euros 
nos últimos oito anos

Dia Municipal do Bombeiro 
homenageia soldados da paz

O Festival de Verão Seixal 2022 já começou e está a ser um verdadeiro 
sucesso. Já decorreram as Festas Populares de S. Pedro, no Seixal, as 
Festas Populares de Arrentela e as Festas Populares de Fernão Ferro, 
com milhares de visitantes que se deixaram conquistar pela oferta cul-
tural, desportiva e de lazer, em que não foram esquecidas as tradições. 
Seguem-se as Festas Populares de Aldeia de Paio Pires, que depois vão 
passar ainda pelas restantes freguesias. Consulte os programas em  
cm-seixal.pt.

12, 13 e 14

Festival de Verão Seixal 2022 
com milhares de pessoas
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Dia Municipal 
do Idoso

Centenas de pessoas das as-
sociações de reformados do 
concelho retomaram a celebra-
ção do Dia Municipal do Idoso, a 
10 de junho, no Parque Urbano 
de Fernão Ferro, com anima-
ção musical, atuação de grupos 
corais e instrumentais, baile 
e convívio gastronómico.

Pág. 4

Implementação 
da 3.ª fase 
dos biorresíduos

O município do Seixal já iniciou 
a 3.ª fase do projeto Recolher 
Porta a Porta para Valorizar, que 
abrange mais de 2000 moradias 
e 3700 habitantes. Anualmente 
serão recolhidos mais de 4082 
toneladas de resíduos biodegra-
dáveis, que vão ser transforma-
dos em adubo e energia.

Torneio Indoor 4x4 
reuniu mais 
de 2 900 atletas

Terminou o XVII Torneio Indoor 
4x4, o qual realizou 597 jogos 
entre 137 equipas de seis es-
calões etários. Os jogos decor-
reram no pavilhão do Clube 
Desportivo e Recreativo do 
Fogueteiro e envolveram mais 
de 2940 atletas.

Pág. 22Pág. 17

Pág. 5

Projetos sociais 
candidatos 
a fundos europeus

Foram divulgados os projetos de 
requalificação e de alargamen-
to da rede de equipamentos e 
respostas sociais candidata-
dos ao Plano de Recuperação 
e Resiliência e ao PARES – 3.ª 
Geração, tendo sido aprovados 
só três dos 17 do concelho.

Está a decorrer no nosso concelho o 
Seixal Férias 2022, este ano sob o lema 
«Verão à Tua Medida».
O programa Seixal Férias integra um con-
junto de propostas cujo objetivo é ocupar 
o tempo livre das crianças e dos jovens 
do concelho, de forma divertida, lúdica 
e educativa durante a pausa escolar de 
verão. 
As iniciativas decorrem um pouco por 
todo o concelho, em centros de férias 
promovidos pelo movimento associati-
vo, mas também integra propostas dos 
serviços municipais, designadamente da 
biblioteca e do ecomuseu.
As atividades sugeridas são da respon-
sabilidade da câmara municipal, clubes, 
coletividades e associações do concelho, 
que propuseram um calendário com ate-
liês, campos de férias, visitas, atividades desportivas, workshops, entre outras ações de animação.
Pode conhecer o programa de atividades para as férias do verão através do site cm-seixal.pt.

Seixal Férias 2022
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Seixal é atrativo 
para a fixação 
de empresas

central tome a decisão de investir no concelho do Seixal 
e na região de Setúbal, e não continue a atrasar proje-
tos como a construção do hospital do Seixal, decisão que 
também viria contribuir positivamente no sentido de sal-
vaguardar e proteger o Serviço Nacional de Saúde, um 
setor que todos os dias é atacado na sua estrutura en-
quanto serviço público.
É também urgente que o Governo invista nas acessibili-
dades, nomeadamente com o prosseguimento do Metro 
Sul do Tejo, a Estrada Regional 10 e a ponte Seixal-Bar-
reiro e a requalificação da EN 378. É também prioritária 
a decisão nacional para a construção do novo aeroporto 
de Lisboa, no Campo de Tiro de Alcochete, pelas razões 
económicas, ambientais, de salvaguarda da qualidade de 
vida das pessoas e do interesse nacional.
Importa também que o Estado Central garanta condições 
de segurança às populações e, nesse sentido, deverá 
avançar com a construção da esquadra da Divisão Poli-
cial do Seixal, e quartéis da GNR de Fernão Ferro e de 
Aldeia de Paio Pires. 
Na área da educação, aguardamos que o Governo inicie 
as obras prometidas nas escolas dos 2.º e 3.º ciclos e 
secundárias, e a construção da escola dos 2.º e 3.º ci-
clos e secundária em Fernão Ferro, entre muitas outras 
necessidades.

O concelho do Seixal, com um território de 95,45 km2 e 
166 693 habitantes, apresenta condições excecionais 
para a fixação e dinamização de empresas, impulsionando 
o desenvolvimento socioeconómico no município, ofere-
cendo atualmente 19 347 postos de trabalho, num univer-
so de 3979 empresas, somando 2 380 M€ de volume de 
negócios. 
São resultados que nos orgulham e motivam para conti-
nuarmos a criar condições para desenvolver ainda mais o 
território, com a fixação de atividade económica, que gera 
trabalho e qualidade de vida para a população.
Defendemos que investir no município do Seixal é impres-
cindível para o seu desenvolvimento e para a criação de 
emprego, cujo contributo de todos os empresários e traba-
lhadores que aqui geram e criam riqueza é indispensável à 
produção e soberania nacionais. 
A atratividade de empresas ao concelho do Seixal deve-se 
também ao investimento municipal em várias áreas, otimi-
zando as condições num território onde apostar economi-
camente é uma garantia de sucesso. 
Como exemplo do investimento municipal em projetos que 
contribuem para o desenvolvimento económico, referimos 
a criação do Centro Inova Miratejo, equipamento que visa 
apoiar empresas e empresários em início de vida. 
Relativamente à fixação de empresas, referimos o exemplo 
da Hovione, uma empresa multinacional portuguesa da 
área químico-farmacêutica, que optou pela construção de 
uma unidade fabril no Parque Industrial do Seixal, a qual já 
se encontra em início de construção. A nova unidade repre-
sentará um investimento de cerca de 200 milhões de euros 
e contribuirá com cerca de 200 novos empregos. A escolha 
do Seixal para a expansão da empresa deve-se à existência 
de mão de obra qualificada e à localização geográfica cen-
tral e privilegiada ao nível da rede de transportes. 
Neste contexto, é também imprescindível que o Governo 

Joaquim Cesário Cardador dos Santos 
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Medidas urgentes para 
o Serviço Nacional de Saúde

Estamos solidários com a população e as comissões de 
utentes da saúde da península de Setúbal e, por isso, 
estivemos presentes na manifestação de 30 de junho 
junto ao Hospital Garcia de Orta. Nesta ação em que 
foi apresentada publicamente a carta aberta dirigida 
ao primeiro-ministro, denunciamos o caos vivido nas 
urgências hospitalares e a grave situação no acesso 
a cuidados primários de saúde na região, exigindo ao 
Governo medidas concretas e urgentes para a sua reso-
lução e para reequilibrar o Serviço Nacional de Saúde.

Carris Metropolitana já opera 
no Seixal
Os novos autocarros amarelos da Carris Metropolitana já 
fazem parte da paisagem urbana do concelho do Seixal 
desde o dia 1 de julho. No total, entraram em funcio-
namento 15 linhas municipais com 719 circulações em 
dias úteis, servidas por 630 paragens de autocarro. 
O arranque faseado do novo sistema de autocarros na 
Margem Sul iniciou-se em junho, mas é no concelho do 
Seixal que a implementação  das novas carreiras e horá-
rios está a correr da melhor forma. Até janeiro de 2023, 
entrarão em funcionamento mais 7 linhas municipais e 
11 linhas intermunicipais.

Artes contemporâneas 
voltaram às ruas do concelho

O Festival Desconcentra regressou com propostas ar-
tísticas multidisciplinares aos espaços exteriores de 
todas as freguesias do concelho. O programa da 3.ª 
edição da iniciativa decorreu nos dois últimos fins de 
semana de julho, integrando projetos de teatro-dança, 
instalação artística, performance e artes circenses, 
desenvolvidos por estruturas artísticas profissionais, 
oriundas de vários pontos do país. 
O Festival Desconcentra pretende descentralizar ter-
ritorialmente a oferta ao nível das artes contemporâ-
neas e ir ao encontro das populações, garantindo o 
direito à cultura.

Destaco ainda...

Reivindicamos igualmente respostas do Governo relati-
vamente ao investimento na área social, relativamente à 
criação de respostas de lares e creches sociais. Lamenta-
mos que no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência 
(PRR) e do Programa de Alargamento da Rede de Equipa-
mentos Sociais – 3.ª Geração (PARES 3.0), tenham sido 
aprovadas apenas três candidaturas das 17 apresentadas. 
Estas candidaturas foram elaboradas com o apoio munici-
pal, porque estamos convictos que é no trabalho de parce-
ria entre instituições que surgem as melhores soluções em 
prol das nossas comunidades e do nosso território.
Acreditamos que o Seixal tem todas as potencialidades 
para se afirmar como um concelho onde dá gosto viver e 
trabalhar, e por isso o Seixal e a região têm de ser uma 
prioridade de investimento público do Governo. 

Joaquim Santos 
Presidente da Câmara 

Investir no município do Seixal é imprescindível para 
o seu desenvolvimento e para a criação de emprego. 
O contributo de todos os agentes económicos 
é indispensável à produção e soberania nacionais.
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Fórum Seixal + em Pinhal de Frades

Autarquia debate 
medidas para melhorar 
trânsito e segurança 
na Avenida da Ponte

Desde o dia 8 de julho, o Seixal 
conta com 300 trotinetes elétricas 
partilhadas da empresa de mobili-
dade Bolt, distribuídas em 26 pon-
tos pelas freguesias do concelho.
Os munícipes e visitantes podem 
usar estes veículos por um custo 
de 0,14 euros por minuto. O des-
bloqueio das trotinetes é gratuito.
Para utilizar as trotinetes terá de 
ter mais de 18 anos, descarregar 
a aplicação da Bolt disponível para 
iOS ou Android e seguir os passos 

para poder começar a sua viagem. 
Não se esqueça que deve usar 
capacete, respeitar as regras de 
trânsito e estacionar de forma res-
ponsável. As trotinetes estão equi-
padas com localizadores GPS, que 
irão permitir visualizar no mapa da 
aplicação todos os locais no con-
celho onde se pode deixar estes 
veículos, procurando contribuir 
para evitar que estes se tornem 
obstáculos para os peões. 
O protocolo, assinado no dia 4 de 

julho entre a câmara municipal e 
a Bolt, para instalação e operação 
de um sistema de trotinetes elétri-
cas partilhadas em regime piloto 
durante um ano, é mais uma medi-
da criada no âmbito da estratégia 
de descarbonização preconizada 
para o concelho do Seixal, em que 
a micromobilidade assume um pa-
pel crucial. 
Esta iniciativa vem ao encontro do 
estatuto do município de Smart 
City ou Cidade Inteligente.

Siga as regras de segurança
Trotinetes elétricas da Bolt disponíveis no Seixal

O MERCADO Municipal 
de Pinhal de Frades acolheu, no 
dia  27 de junho, mais uma sessão 
do Fórum Seixal + para debater o 
projeto de qualificação da circula-
ção automóvel na Av. da Ponte, em 
Pinhal de Frades.

O elevado fluxo de trânsito que 
se verifica, sobretudo nas horas 
de ponta, foi o motivo da realiza-
ção deste encontro, que registou 
uma ampla participação dos mo-
radores. A autarquia apresentou 
um conjunto de medidas com o 
objetivo de melhorar a fluidez da 
circulação, designadamente nas 
horas mais críticas.

Os munícipes participaram ati-

vamente com os seus contributos. 
Referiram que «é muito difícil» 
para quem ali mora «sair e entrar 
de casa com bebés, crianças e car-
rinhos» e que «está quase impos-
sível» circular nas horas de ponta. 
Outra possibilidade apontada se-
ria proibir o sentido de circulação, 
mas só para as pessoas não resi-
dentes na área.

Após o debate, Maria João 
Costa, presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Pio Pires, considerou 
que «vamos encontrar as solu-
ções adequadas para a resolução 
destes problemas». O vereador 
Joaquim Tavares, do Pelouro das 

Obras Municipais, salientou que a 
autarquia «apresentou uma pro-
posta para solucionar o proble-
ma», e que após ouvir e discutir 
todas as questões colocadas pela 
população, conclui-se que a al-
teração de circulação de tráfego 
«não mereceu o acordo dos muní-
cipes pelo conhecimento que têm 
da realidade, pelo que não corres-
pondia às suas expectativas. A au-
tarquia compromete-se com uma 
série de medidas de acalmia do 
tráfego e também de envolvimen-
to dos restantes interlocutores. 
Vamos procurar as melhores solu-
ções e as que satisfaçam os muní-
cipes que vivem na envolvente». n

No âmbito da recolha seletiva de resíduos biodegradáveis, promovida 
pela Câmara Municipal do Seixal, já teve início a 3.ª fase do projeto 
Recolher Porta a Porta para Valorizar na zona de Valadares, Alto do 
Moinho, Flor da Mata e Quinta José Miranda. A ação abrange mais de 
2000 moradias e uma população de 3700 habitantes. O projeto pionei-
ro permitirá recolher anualmente mais de 4082 toneladas de resíduos 
urbanos biodegradáveis.
O objetivo passa por reduzir os resíduos depositados em aterros, me-
lhorar os sistemas de higiene e limpeza e garantir o cumprimento das 
metas estabelecidas no Regime Geral da Gestão de Resíduos. 
Assim, já começou a entrega, a todos os moradores da zona de 
Valadares, das informações sobre os procedimentos a adotar e de um 
contentor castanho, destinado à deposição de biorresíduos. Ao aceitar o 
contentor castanho de 120 litros, facultado gratuitamente pela Câmara 
Municipal do Seixal, a população estará a contribuir para a criação de 
um sistema de recolha mais amigo do ambiente e para a reutilização de 
resíduos urbanos biodegradáveis, que serão transformados para me-
lhorar a qualidade do solo em pomares e vinhas. São considerados bior-
resíduos todos os restos de alimentos crus ou cozinhados e ainda restos 
de aparas de jardins de pequena dimensão e relva. Também se podem 
colocar guardanapos e toalhetes de papel no contentor castanho.
Refira-se que, a 31 de dezembro de 2023, a recolha seletiva de biorresí-
duos será obrigatória em todo o território nacional para o cumprimento 
da legislação nacional e comunitária, pelo que a Câmara Municipal do 
Seixal se antecipou e já está a implementar o sistema em todas as zonas 
de moradias do município que tenham recolha porta a porta.

3.ª fase do projeto Recolher Porta 
a Porta para Valorizar
Mais 3700 moradores abrangidos 
pela recolha de biorresíduos
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AS COMISSÕES de utentes 
da saúde da península de Setúbal 
apresentaram no dia 30 de ju-
nho, em conferência de impren-
sa, junto às unidades hospitalares 
do Barreiro-Montijo, Setúbal e 
Hospital Garcia de Orta, uma carta 
aberta dirigida ao primeiro-minis-
tro. O documento subscrito por 12 
comissões de utentes denuncia o 
caos vivido nas urgências hospita-
lares e a grave situação no acesso a 
cuidados primários de saúde na re-
gião, ao mesmo tempo que exige ao 
Governo medidas concretas para a 
sua resolução.

Tal como explicou José Lou-
renço, da Comissão de Utentes da 
Saúde do Concelho do Seixal, a falta 
de recursos humanos, o reduzido 
número de especialistas e as más 
condições de trabalho devem ser 
solucionadas com reformas es-
truturais no Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) e «não com cuidados 
paliativos como as medidas apre-
sentadas recentemente pela mi-
nistra da Saúde. Estamos peran-
te uma rutura iminente do SNS 
com as dificuldades que existem 
na constituição de escalas, a falta 
de médicos de família, a própria 

desmotivação dos profissionais e a 
falta de respostas para os utentes. 
Reclamamos medidas urgentes 
para reequilibrar o SNS».

A Câmara Municipal do Seixal, 
solidária com as comissões de 
utentes e a população, marcou pre-
sença junto ao Hospital Garcia de 
Orta (HGO). O vice-presidente da 
autarquia, Paulo Silva, questionou 
a ausência de medidas para col-
matar a ausência de médicos que 
percorre todo o tecido hospitalar e 
abrange várias especialidades. No 
caso do HGO, já levou ao encerra-
mento da urgência pediátrica, or-

topedia e ginecologia-obstetrícia. 
Segundo o autarca, «o SNS é um 
dos maiores garantes de equida-
de social que deve ser preservado. 
Nos últimos anos, temos assistido 
à sua degradação com o desinves-
timento gritante levado a cabo pelo 
Governo no SNS».

Luta pela defesa do SNS
A carta aberta agora enviada ao 

primeiro-ministro exige a contra-
tação e fixação de profissionais de 
saúde no SNS, para assegurar o 
funcionamento dos serviços nos 
cuidados de saúde primários e nos 

hospitais; a valorização das carrei-
ras e das remunerações de todos 
os profissionais; o investimento 
na modernização de instalações e 
equipamentos; a construção ime-
diata dos centros de saúde em falta 
na península e do hospital do con-
celho do Seixal; o alargamento do 
horário de atendimento nos cen-
tros de saúde, apostando na pre-
venção, e a rejeição do processo de 
transferência de competências na 
área da saúde, considerando que 
choca com o direito constitucional 
que todos têm de acesso aos cuida-
dos de saúde.  n

Carta aberta dirigida ao primeiro-ministro

Comissões de utentes exigem medidas 
para o Serviço Nacional de Saúde

Decorreu no dia 8 de julho, em 
Almada, a sessão de divulgação 
de projetos de requalificação e de 
alargamento da rede de equipa-
mentos e respostas sociais no âm-
bito do Plano de Recuperação e 
Resiliência (PRR) e do programa 
PARES – 3.ª Geração. Do Seixal fo-
ram aprovadas três candidaturas: 
da Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Fernão 
Ferro (ARPIFF), no âmbito do 
PARES; da Associação Nacional de 
Pais e Amigos de Rett (ANPAR) e 
da CERCISA – Cooperativa de Edu-
cação e Reabilitação de Cidadãos 
do Seixal e Almada, no âmbito do 

PRR. Esteve presente na sessão 
o vice-presidente da autarquia, 
Paulo Silva, que explicou que o dis-
trito de Setúbal apresentou 42 can-
didaturas, 17 das quais são do con-
celho do Seixal, o que demonstra «o 
trabalho coletivo realizado entre a 
câmara municipal e as instituições 
que trabalham na área dos idosos, 
infância e deficiência». 
O autarca disse ainda que esta foi a 
1.ª fase de divulgação de candida-
turas ao PRR, e que se aguardam 
novas aprovações  para o concelho.

ARPIFF
A ARPIFF apresentou candidatura 

para a construção de uma estrutu-
ra residencial para pessoas idosas 
com capacidade para 60 camas e 
40 utentes. Através do PARES, irá 
receber uma comparticipação de 1 
200 000 euros. Este equipamento 
já se encontra a ser construído em 
terreno cedido pela município do 
Seixal, que também apoiou a cons-
trução, tendo a câmara já atribuído 
1 748 419 euros.

ANPAR
A ANPAR presta apoio aos cida-
dãos portadores de Síndrome de 
Rett e seus familiares. Para alar-
gar o seu apoio, pretende cons-

Candidaturas da área social ao PARES e ao PRR
Aprovados três projetos do Seixal candidatos
a fundos europeus

truir um Centro de Atividades e 
Capa-citação para a Inclusão. A 
Câmara Municipal do Seixal cedeu 
um terreno e apoiou a execução 
do projeto, cuja obra tem um va-
lor global de 1 221 082,50 euros. 
Com a aprovação da candidatura 
no âmbito do PRR, a instituição irá 
receber 990 000 euros.

CERCISA
A sede da CERCISA situa-se em 
Miratejo, e o objetivo da instituição 
é alargar a resposta do Centro de 
Atividades e Capacitação para a 
Inclusão. A candidatura da insti-
tuição foi aprovada no âmbito do 
PRR e receberá um apoio de 550 
000 euros.

A Comissão de Utentes da Saúde do Concelho do Seixal apresentou o conteúdo da carta 
aberta enviada ao  primeiro-ministro junto ao Hospital Garcia de Orta Paulo Silva, vice-presidente da autarquia, esteve presente nesta iniciativa

Paulo Silva, vice-presidente da autarquia, esteve na sessão  
de apresentação dos projetos aprovados
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NO FERIADO municipal 
de 29 de junho assinala-se o Dia 
Municipal do Bombeiro, uma ho-
menagem aos soldados da paz e 
corporações do concelho. A come-
moração integrou a VI Semana da 
Proteção Civil e decorreu em Santa 
Marta do Pinhal, Corroios.

As intervenções precede-
ram o desfile com a fanfarra da 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Mistos do Concelho do 
Seixal e a formatura. Na cerimónia 
estiveram autarcas e represen-
tantes distritais e nacionais das 
estruturas dos bombeiros, como 
Maximino Viegas, da Federação 
dos Bombeiros do Distrito de 
Setúbal, Clemente Mitra, da Liga 
de Bombeiros Portugueses e João 
Pinto, da Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil.

O comandante do Corpo dos 
Bombeiros do Concelho do Seixal, 
José Mendes, considerou ser «uma 
homenagem justa que a autarquia 
nos presta. A autarquia do Seixal 
é, segundo o Tribunal de Contas, a 
que mais apoios concede aos bom-
beiros, o que contrasta com os es-
cassos apoios do Estado».

Carlos Falcão, comandante do 
Corpo de Bombeiros de Amora, 
reconheceu o investimento muni-
cipal em prol dos bombeiros. «A 
autarquia desenvolve um trabalho 
de proximidade que se traduz no 
reforço de material e veículos, para 
termos maior capacidade de res-
posta à população». 

O presidente da Junta de Fre-
guesia de Corroios, Hugo Cons-
tantino, disse que esta é «uma ce-
rimónia de homenagem aos que 

desempenham um importante 
papel na comunidade». 

Américo Costa, em represen-
tação da assembleia municipal, 
enalteceu a «intervenção crucial» 
dos bombeiros na resposta à pan-
demia.

Para o vice-presidente da Câma-
ra Municipal do Seixal, Paulo Silva, 
«são os bombeiros que diaria-
mente trabalham pela proteção 
individual e coletiva, pelo que esta 
homenagem é mais do que justa». 
Nos últimos 8 anos, a autarquia 
apoiou em cerca de 12 milhões de 
euros as corporações de bombei-
ros. «O Poder Local Democrático 
trabalha lado a lado com as duas 
corporações. Assim superámos a 
pandemia e respondemos à po-
pulação. Os bombeiros estiveram  
e estão sempre que é preciso na 

Autarquia apoiou os bombeiros com 12 milhões de euros 
nos últimos oito anos

Dia Municipal do Bombeiro 
homenageia soldados da paz O encontro Proteção Civil, Incêndios Rurais – Estratégias de Combate 

decorreu no dia 20 de junho no auditório dos Serviços Operacionais 
da Câmara Municipal do Seixal. 
A iniciativa foi realizada no âmbito da VI Semana da Proteção Civil e 
teve como objetivo debater as estratégias, oportunidades, segurança 
e principais riscos no combate a incêndios.  Outro objetivo inerente ao 
evento, que ocorreu no início do período crítico de fogos em Portugal, 
foi a preparação e motivação das equipas de proteção civil que atuam 
nos grandes teatros de operações de combate a incêndios rurais.
No encontro, que teve como moderador Rui Pablo, coordenador mu-
nicipal de Proteção Civil do Seixal, o vereador do Pelouro da Proteção 
Civil foi responsável pela intervenção de abertura. Joaquim Tavares 
enquadrou a iniciativa na «atuação do Poder Local para apoiar os 
diferentes agentes de proteção civil e sensibilizar e responsabilizar a 
população enquanto parte com um papel essencial neste trabalho».
O vereador da Proteção Civil lembrou que a autarquia tem apoiado 
«com equipamentos adequados a cada situação os nossos bom-
beiros, de modo a garantir a segurança dos mesmos nos diferentes 
cenários de operação». Joaquim Tavares lembrou a importância de 
a população adotar medidas preventivas de incêndios nas áreas 
de sua responsabilidade e denunciou «constrangimentos que difi-
cultam a atuação dos bombeiros, com particular atenção a falta de 
pagamentos e isenções pela missão cumprida pelas corporações de 
bombeiros». 

Município do Seixal é exemplo na criação 
de resiliência na população
O Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil foi um dos 
oradores da iniciativa e sublinhou a necessidade de «criar resiliência 
nas nossas populações», área em que considerou o município do 
Seixal muito bom», para a promoção de «uma cultura de proteção e 
segurança».  André Macedo Fernandes salientou que grandes parte 
do território do país está desertificada, com os donos dos terrenos 
ausentes, ou com populações envelhecidas e para a gestão de áreas 
combustíveis de propriedade de privados considerou necessário 
«implementar um sistema que traga frutos, também económicos» aos 
proprietários.
A outra apresentação do dia esteve a cargo de João Verde, da Agência 
de Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), o qual afirmou que em 
Portugal os incêndios são maioritariamente rurais e não florestais e 
defendeu um planeamento circular, entre as autoridades nacionais, 
regionais e locais, em detrimento de uma planificação centralizada 
nacionalmente e imposta aos diferentes territórios e realidades do 
país.

Encontro Proteção Civil, Incêndios 
Rurais – Estratégias de Combate
Seixal aposta numa cultura 
de proteção e segurança

Nos últimos anos a autarquia concedeu apoios de cerca de 12 milhões 
de euros às corporações. Aqui ficam os mais relevantes:
- Quartel de Corroios dos Bombeiros do Concelho do Seixal: 250 mil euros; 
-  Quartel dos Bombeiros de Amora: 1 100 000 euros;
- Quartel de Fernão Ferro dos Bombeiros do Concelho do Seixal: 439 
500 euros + terreno + apoio técnico; 
- Viaturas (7 ambulâncias; 2 veículos tanque; 1 veículo florestal; 2 veícu-
los de comando): 559 314 euros; 
- Equipamentos de proteção individual (25 EPI florestais; 30 EPI urba-
nos; 20 aparelhos respiratórios isolantes de circuito aberto): 250 657 
euros;
- Apoio à constituição de quatro equipas de intervenção permanente; 
- Apoios extraordinários:  290 934 euros;
- Mais de 1 milhão de euros anuais às associações através de acordos 
de cooperação: 6 945 450 euros.

Apoio municipal aos bombeiros
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Autarquia apoiou os bombeiros com 12 milhões de euros 
nos últimos oito anos

Dia Municipal do Bombeiro 
homenageia soldados da paz 

A cerimónia da tomada de 
posse do 2.º comandante da 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal (AHBMCS), Carlos Pina, 
realizou-se no dia 15 de junho, no 
respetivo quartel.
O presidente da direção da 
AHBMCS, Brázio Romeiro, salien-
tou que o atual adjunto Carlos 
Pina «tem um percurso de vida de 
mais de 38 anos de dedicação à 
causa e ao Corpo de Bombeiros 
do Seixal», pelo que «reúne todas 
as condições para exercer as fun-
ções de 2.º comandante».  
O comandante do Corpo de 
Bombeiros da AHBMCS, José 
Mendes, afirmou ao novo 2.º co-
mandante que tem a certeza de 
que ele «será um elemento impor-
tante na engrenagem para con-
solidarmos o trabalho de equipa» 
e desejou «o maior sucesso» no 
novo percurso. 

Compromisso 
e reconhecimento
 O vereador Joaquim Tavares, em 
representação do presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, fe-

licitou o 2.º comandante Carlos 
Pina e deixou uma palavra «de 
compromisso, reconhecimento e 
amizade» na nova função. 
Joaquim Tavares abordou a «épo-
ca difícil em que vamos entrar, 
com mais atividade para os bom-
beiros, que vão ser chamados a 
dar resposta às ocorrências, es-
peremos que no nosso concelho 
sejam poucas, pois temos traba-
lho de prevenção desenvolvido 
nesse sentido». Aludiu à reali-
zação da Semana Municipal da 
Proteção Civil e ao Dia Municipal 
do Bombeiro. Sublinhou que o 
município «sabe a importância 
que os bombeiros têm para a se-
gurança das nossas populações» 
e por isso se compromete em con-
tinuar a apoiar, com equipamen-
to, veículos e financeiramente pa-
ra que os bombeiros possam de-
sempenhar a sua missão. Disse 
ainda que a autarquia vai apoiar 
uma terceira equipa de interven-
ção permanente da AHBMCS.
Na cerimónia estiveram ainda 
presentes Maximino Viegas, vice-
-presidente da Federação dos 
Bombeiros do Distrito de Setúbal; 

o comandante operacional distri-
tal de Setúbal, comandante João 
Pinto, e ainda a presidente da 
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Pio Pires, 
Maria João Costa. 

38 anos de dedicação  
Carlos Pina iniciou o percur-
so ao serviço da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 

Mistos do Concelho do Seixal co-
mo cadete em 1984. 
Passou a aspirante em 1986, 
bombeiro de 3.ª em 1986, bom-
beiros de 2.ª em 1987 e bombeiro 
de 1.ª em 1996. 
É nomeado subchefe em 1998, 
chefe em 2003, adjunto de co-
mando a 20 de fevereiro de 2019 
e 2.º comandante a 18 de março 
de 2022.

A 6.ª edição da Semana Municipal 
da Proteção Civil do Seixal teve 
início a 20 de junho e culminou no 
Dia Municipal do Bombeiro, assi-
nalado a 29 do mesmo mês, Dia 
de S. Pedro e feriado municipal 
(ver reportagem nestas páginas).
A iniciativa procurou destacar as 
entidades que têm como missão 
socorrer e proteger a população e 
sensibilizar para a importância da 
proteção civil e do papel que cada 

cidadão tem nesta missão, e ain-
da homenagear todos os agen-
tes do concelho que atuam nesta 
área. Também permitiu o diálogo  
em torno dos riscos a que todas 
as populações estão sujeitas e 
formas de prevenção.
Em destaque estiveram fenóme-
nos emergentes resultantes das 
alterações climáticas, riscos re-
sultantes da atividade industrial, 
acidentes de viação, incêndios 

rurais e florestais, acidentes do-
mésticos, ondas de frio e de calor, 
entre outros.
A Semana da Proteção Civil in-
cluiu simulacros, uma exposição 
de viaturas e ações de sensibiliza-
ção dirigidas à população. 
Para a sua realização, foram 
envolvidos serviços públicos e 
comunidade escolar e foi orga-
nizada pelo Serviço Municipal 
de Proteção Civil da Câmara 

Municipal do Seixal, em conjun-
to com os corpos de bombeiros 
do Seixal e de Amora, Polícia de 
Segurança Pública – Divisão 
do Seixal, Guarda Nacional 
Republicana – Destacamento 
de Almada, Polícia Marítima 
– Capitania do Porto de Lisboa 
e Cruz Vermelha Portuguesa – 
Delegação Foz do Tejo (Margem 
Sul).

linha da frente». Referiu ainda o 
aumento dos preços da eletricida-
de e dos combustíveis que amea-
çam a viabilidade das associações: 
«Os bombeiros deviam ser isen-
tados do pagamento do IVA na 
eletricidade e nos combustíveis, 
porque assim estão a financiar o 
Governo.».

EIP de Amora 
Na cerimónia foi ainda assina-

do o protocolo de constituição da 
2.ª equipa de intervenção per-
manente (EIP) de Amora, entre a 
autarquia, a Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil 
e a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Mistos de Amora, que 
contempla um apoio municipal de 
36 mil euros. n

Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal
Carlos Pina tomou posse como 2.º comandante

6.ª edição da Semana Municipal da Proteção Civil do Seixal
Dignificar os agentes no terreno e sensibilizar a população
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A 3.ª SESSÃO ordinária da 
Assembleia Municipal do Seixal 
realizou-se no dia 27 de junho, nos 
Serviços Centrais da autarquia, 
com o debate de diversos temas, 
com destaque para a integração 
dos trabalhadores das escolas que 
passaram a fazer parte dos qua-
dros da autarquia, no âmbito do 
processo de transferência de com-
petências do Governo para as câ-
maras municipais.

Reuniões com novos 
trabalhadores municipais
Joaquim Santos, presidente da 

Câmara Municipal do Seixal, ex-
plicou que já foram realizadas 13 
reuniões com cerca de 700 traba-
lhadores da área da educação, com 
vista a uma melhor integração na 
autarquia. 

Nestas reuniões, surgiram um 
conjunto de questões, nomeada-
mente 56 trabalhadores precários, 
o trabalho extraordinário que não 
era pago, os trabalhadores não ti-
nham acesso à medicina no traba-
lho, nem formação, entre outras si-
tuações. A vereadora da Educação, 
Maria João Macau, relatou que era 
«inadmissível que o governo não 
tivesse cuidado dos seus trabalho-
res, e que agora que passam para 
a autarquia, nós vamos garantir os 
seus direitos».

Questões ambientais 
e de saúde
No período aberto à população, 

participaram dois munícipes que 
colocaram questões sobre as con-
dições de segurança e ambientais 

da SN Seixal, sediada em Aldeia de 
Paio Pires, sobre as ciclovias e a re-
colha de resíduos sólidos urbanos.

Sobre a situação em Aldeia de 
Paio Pires, o presidente da câmara 
municipal referiu que a autarquia 
partilha das preocupações dos 
munícipes e vai continuar a acom-
panhar a situação. Quanto às ciclo-
vias, o autarca falou do projeto de 
alargamento previsto e da aposta 
em veículos de mobilidade elétri-
ca. Relativamente à recolha de resí-
duos sólidos urbanos, disse que «é 
uma grande luta que temos estado 
a travar, com sucesso», lembrando 
que a câmara municipal tem feito 
um forte trabalho nesta área.

Melhores transportes 
públicos
No período antes da ordem do 

dia, foram aprovadas sete moções, 
duas recomendações e dois votos 
de pesar.

A CDU apresentou três moções: 
Defender o Serviço Nacional de 
Saúde; Avançar por Mais e Melho-
res Transportes Públicos no Seixal 
e O Seixal e a Região Têm de Ser 
uma Prioridade do Governo.

O PS apresentou uma moção 
sobre a conclusão do processo 
de reconversão urbanística das 
áreas urbanas de génese ilegal em 
Fernão Ferro; e o PSD viu aprova-
dos dois documentos, um sobre 
habitação jovem, outro sobre o re-
forço das urgências hospitalares.

Foram ainda aprovadas duas 
recomendações para reforço da 
equipa e dos meios da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens do 

Seixal, a primeira apresentada pelo 
BE e a segunda pelo PS.

Também aprovados foram dois 
votos de pesar, um pela pintora 
Paula Rego e outro pelo cónego 
João Seabra.

Centro Náutico de Amora
 é um sucesso
No período da ordem do dia, o 

destaque foi para o debate sobre a 
atividade do município no último 
trimestre. O presidente da câmara 
falou sobre o aniversário das cida-
des de Amora e do Seixal, da vila de 
Corroios e da freguesia de Fernão 
Ferro e sobre o conjunto de inau-
gurações no âmbito do aniversá-
rio do 25 de Abril, nomeadamente 
do Centro Inova Miratejo; do novo 
parque infantil Bento Jesus Caraça, 
em Amora; do Parque Urbano da 
Quinta das Laranjeiras, do novo 
Jardim de Infância de Paio Pires; 
do Centro Náutico de Amora; e da 
sede da Delegação do Seixal da Liga 
dos Combatentes.

Os partidos colocaram diver-
sas questões e sugestões, entre as 
quais o balanço da atividade do 
Centro Náutico de Amora; a situa-
ção da receção aos novos traba-
lhadores da área da educação que 
passaram a fazer parte dos qua-
dros da autarquia após o processo 
de transferência de competências; 
a possibilidade de terminar com 
o turno duplo nas escolas; em que 
fase se encontra o Atlas da Saúde; a 
necessidade de ter respostas mais 
concretas nos requerimentos; e a 
instalação da Hovione no concelho.

O vereador do Pelouro do Des-

porto, Bruno Santos, disse que o 
balanço dos três meses de fun-
cionamento do Centro Náutico 
de Amora é muito positivo, já que 
«está a ser utilizado por centenas 
de atletas do Clube de Canoagem 
de Amora e da Associação Naval 
Amorense, que proporcionam ain-
da aulas abertas à população», sen-
do «um equipamento de qualidade 
para a prática de atividades náuti-
cas como existem poucos na Área 
Metropolitana de Lisboa».

Quanto aos turnos duplos nas 
escolas, a vereadora do Pelouro 
da Educação, disse que a Carta 
Educativa Municipal prevê a cons-
trução de novas escolas e a autar-
quia tem feito a requalificação de 
escolas existentes, para «criar mais 
oferta e acabar com os turnos du-
plos».

Fábrica da Hovione
 já está a ser construída
Sobre o Atlas da Saúde, projeto 

da Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis (que o Seixal preside), 
em colaboração com a equipa de 
investigação da Geografia da Saúde 
da Universidade de Coimbra, que 
pretende caracterizar o estado da 
saúde e seus determinantes nos 
municípios da rede, Paulo Silva, 
vice-presidente da autarquia, dis-
se: «Estão a ser realizadas reuniões 
em todo o país com os municípios 
aderentes e espera-se até ao final 
do ano a conclusão e apresentação 
pública do atlas.»

«Respondemos sempre da for-
ma mais esclarecedora àquilo que 
a assembleia municipal necessite», 

afirmou o presidente da câmara 
sobre as respostas nos requeri-
mentos dos partidos. Joaquim 
Santos disse ainda que as obras de 
construção da fábrica da Hovione 
no concelho já começaram e acres-
centou que «este arranque é muito 
positivo».

Comissões permanentes
e específicas 
da assembleia municipal
Foram também aprovadas 

a constituição e estrutura das 
Comissões Permanentes e Espe-
cíficas da Assembleia Municipal 
do Seixal para áreas/temas co-
mo o hospital do Seixal, o pro-
grama habitacional do conce-
lho, as freguesias, problemas 
ambientais (aterro sanitário 
e SN Seixal); e a prorrogação do 
prazo de constituição e cedência 
gratuita do direito de superfície 
a favor da Associação Unitária de 
Reformados, Pensionistas e Idosos 
de Amora e da Associação Unitária 
de Reformados, Pensionistas e 
Idosos do Seixal, requisito que irá 
permitir às instituições as candi-
daturas ao Plano de Recuperação e 
Resiliência. n

3.ª sessão ordinária da Assembleia Municipal do Seixal 

Autarquia integra trabalhadores 
das escolas

Na sessão da Assembleia Municipal do Seixal foram aprovadas sete moções, 
duas recomendações e dois votos de pesar

A receção aos novos trabalhadores da autarquia, no âmbito da transferência de compe-
tências na área da Educação, foi um dos temas abordados na sessão
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Reunião de 22 de junho

Presidência
• Hasta pública para arrendamento 
e exploração de quiosque municipal. 
Abertura de procedimento.

Pelouro da Cultura, Juventude, 
Participação, Desenvolvimento
 Social e Saúde
• ADAT – Associação dos Amigos Tocá 
Rufar. Apoio para execução das obras 
das novas instalações. Contrato-pro-
grama e comparticipação financeira.

Pelouro da Educação, Mobilidade,
 Urbanismo e Recursos Humanos
• Delimitação de Unidades de Execução 
da UOPG 10. Processo n.º 16/M/2021. 
Aprovação.
• Delimitação de unidades de Execução 
da UOPG 18. Processo n.º 1/M/2022. 
Aprovação.
• Delimitação de Unidades de Execução 
da UOPG 20. Processo n.º 24/M/2021. 
Aprovação.
• Delimitação de unidades de Execução 
da UOPG 40. Processo n.º 2/M/2022. 
Aprovação.
• Delimitação de unidades de Execução 
da UOPG 42. Processo n.º 3/M/2022. 
Aprovação.
• Delimitação de unidades de Execução 
da UOPG 43. Processo n.º 4/M/2022. 
Aprovação.
• Delimitação de Unidades de Execução 
da UOPG 46. Processo n.º 5/M/2022. 
Aprovação.
• Delimitação de Unidades de Execução 
da UOPG 47. Processo n.º 6/M/2022. 
Aprovação.
• Designação dos membros da Co-
missão de Ética e Boa Conduta do 
Có-digo de Ética e de Boa Conduta do 
Município do Seixal. Aprovação.
• Mapa de Ruído do Município do 
Seixal. Aprovação.
• Decisão final relativa ao processo dis-
ciplinar n.º 003/2021. Aprovação.

Pelouro das Obras Municipais,
Trânsito, Água e Saneamento, 
Energia e Proteção Civil
• Contratação pública. Concurso pú-
blico para a empreitada de constru-
ção do Cemitério Municipal de Fernão 
Ferro. Modificação objetiva do contra-

to decorrente de necessidades novas. 
3.ª alteração contratual. Processo n.º 
2021/300.10.001/11. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso pú-
blico para a empreitada de construção 
do novo Jardim de Infância da Quinta 
de São Nicolau. Pedido de prorroga-
ção de prazo, novo plano de traba-
lhos e novo cronograma. Processo n.º 
2020/300.10.001/129. Aprovação.
• Contratação pública. Consulta prévia. 
Fornecimento de energia elétrica em 
regime de mercado livre para Portugal 
Continental ao abrigo do Acordo- 
-Quadro ESPAP – ELE 2019 – Lote 6. 
Processo n.º 694/DCA/2022. RI 212 e 
213. Abertura de procedimento. 

Pelouro do Desporto, Habitação,
Ambiente e Fiscalização
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre 
o Município do Seixal e o Clube de 
Praticantes de Voleibol Lobatos Volley 
para apoio na construção do Pavilhão 
Desportivo Municipal Cidade de 
Amora. Comparticipação financeira. 

Reunião de 6 de julho

Presidência
• Ata da reunião ordinária de 8 de ju-
nho de 2022. Aprovação.
• Protocolo de cooperação a cele-
brar entre o Município do Seixal e a 
Associação da Hotelaria, Restauração 
e Similares de Portugal, para criação 
do Seixal BEST – Balcão do Empresário 
dos Setores do Turismo. Aprovação.
• Contrato de comparticipação finan-
ceira a celebrar entre o Município do 
Seixal e o Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana, IP, ao abrigo do 
programa de realojamento dos agre-
gados familiares do loteamento Quinta 
Vale de Chícharos. Ratificação do des-
pacho n.º 927-PCM/2022, de 17 de ju-
nho. Aprovação.
• Recrutamento de assistente técnico 
por recurso à reserva de recrutamento. 
Escola Secundária Manuel Cargaleiro. 
Ratificação do despacho n.º 871-
PCM/2022, de 31 de maio. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso pú-
blico para a empreitada de constru-
ção do novo Jardim de Infância da 
Quinta de São Nicolau. Processo n.º 

2020/300.10.001/129. Ratificação do 
despacho n.º 986-VPCM/2022, de 23 
de junho. Aprovação.

Pelouro da Cultura, Juventude, 
Participação, Desenvolvimento 
Social e Saúde
• Contrato-programa a celebrar en-
tre o Município do Seixal e a União 
das Associações de Reformados, 
Pensionistas e Idosos do Concelho 
do Seixal, para apoio à iniciativa Dia 
Municipal do Idoso. Comparticipação 
financeira. 
• ADAT – Associação dos Amigos 
Tocá Rufar. Apoio para execução das 
obras das novas instalações. Contrato- 
-programa e comparticipação finan-
ceira.

Pelouro da Educação, Mobilidade,
Urbanismo e Recursos Humanos
• Contrato-programa a celebrar en-
tre o Município do Seixal e a União 
Concelhia das Associações de Pais e 
Encarregados de Educação do Seixal. 
Comparticipação financeira.
• Apoio aos planos anuais de atividades 
das associações de pais e encarrega-
dos de educação das escolas do conce-
lho do Seixal. 2021-2022. Contratos-
programa e comparticipações finan-
ceiras.
• UOPG 24 – UE 24.1. Processo n.º 
24/M/2020. Contrato de Urbanização. 
Aprovação.

• UOPG 33. Processo n.º 5/M/2018. 
Alteração do Contrato de Urbanização. 
Aprovação.

Pelouro das Obras Municipais,
Trânsito, Água e Saneamento, 
Energia e Proteção Civil
• Contratação pública. Concurso pú-
blico para a empreitada de constru-
ção da Loja do Munícipe no Mercado 
Municipal de Fernão Ferro. Processo 
n.º 2022/300.10.001/41. Relatório fi-
nal e adjudicação. Aprovação.

Pelouro do Desporto, Habitação,
Ambiente e Fiscalização
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar en-
tre o Município do Seixal e o Clube 
Recreativo e Desportivo Brasileiro-
Rouxinol, no âmbito da 3.ª edição do 
Seixal Ladies Open. Comparticipação 
financeira. 
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre 
o Município do Seixal e a Associação 
Naval Amorense, para apoio na orga-
nização do Campeonato Nacional de 
Aquatlo e do Triatlo Jovem de Amora. 
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre 
o Município do Seixal e o Clube de 
Canoagem de Amora (CCA) para con-
tinuação da construção de um edifício 
de apoio ao funcionamento das ativi-

dades náuticas do CCA, com hangar 
para embarcações, e que integra a área 
global do Centro Náutico de Amora e 
um acesso entre rampas dos clubes 
com atividades náuticas na freguesia 
de Amora. Reforço de comparticipa-
ção. Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre 
o Município do Seixal e a Associação 
Naval Amorense (ANA) para continua-
ção da construção de um edifício de 
apoio ao funcionamento das ativida-
des náuticas da ANA, com hangar para 
embarcações, e que integra a área glo-
bal do Centro Náutico de Amora e um 
acesso entre rampas dos clubes com 
atividades náuticas na freguesia de 
Amora. Reforço de comparticipação. 
Comparticipação financeira.

As deliberações são publicadas na 
íntegra nas atas das reuniões, as quais 

podem ser consultadas em cm-seixal.pt. 

Reuniões de 22 de junho e 6 de julho
Deliberações da Câmara Municipal do Seixal

O executivo da Câmara Municipal 
do Seixal aprovou, na reunião de 6 
de julho, a adjudicação da emprei-
tada de construção da futura Loja 
do Munícipe de Fernão Ferro, no 
Mercado Municipal, pelo valor de 
316 143,18 euros. 
O vice-presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Paulo 
Silva, considerou que a cons-
trução deste equipamento «en-
quadra-se na nossa política de 
reforço da proximidade com o ci-

dadão, permitindo a prestação 
de serviços essenciais em várias 
áreas de intervenção e proporcio-
nando o bem-estar da população, 
que pode assim tratar de vários 
assuntos junto do seu local de re-
sidência».
No concelho existem as lojas 
do munícipe de Amora, Torre 
da Marinha, Miratejo, Aldeia de 
Paio Pires, Santa Marta do Pinhal 
e Fernão Ferro, para além da 
Loja de Cidadão do Concelho do 

Seixal, em Amora (onde se encon-
tra instalada a Loja do Munícipe 
de Amora). 
Nas lojas são disponibilizados vá-
rios serviços, como fornecimento 
de formulários e respetiva rece-
ção; prestação de serviços rela-
cionados com o fornecimento de 
água, higiene urbana, educação 
e habitação; emissão de licenças 
de publicidade e ocupação de es-
paço público e ainda receção de 
sugestões e participações.

Loja do Munícipe de Fernão Ferro
Aprovada adjudicação da obra por 316 mil euros
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As ações do Seixal + Perto continuam a reforçar a limpeza e manutenção do espaço públi-
co no concelho do Seixal, sendo já reconhecidas pela população, que sabe que equipas da 
autarquia intervêm em larga escala numa determinada localidade.
Os trabalhos de limpeza e manutenção realizam-se todos os dias pelos trabalhadores mu-
nicipais que estão na rua, em todo o concelho. O Seixal + Perto vem complementar estes 
trabalhos, realizando-se semanalmente, às quartas-feiras, e quinzenalmente, aos sába-
dos. Outra particularidade desta iniciativa é a presença dos eleitos da Câmara Municipal 
do Seixal, que contactam com os trabalhadores e com a população, obtendo sugestões 
e opiniões. As intervenções envolvem lavagem de contentores e ecopontos, recolha de 
monos, reparação de mobiliário urbano, varredura e lavagem de ruas, despejo de pape-
leiras, desmatações, cortes de ervas e contenção das copas das árvores, manutenção de 
canteiros, controlo de pragas, desobstrução de coletores e sarjetas e reparação de asfalto 
e passeios. Estas ações demonstram a capacidade dos trabalhadores municipais e são 
uma forte aposta na melhoria do serviço público à população.

Manutenção e limpeza por todo o concelho

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, acompanhou os trabalhos 
na Quinta da  Medideira

Parque Luso, Corroios Casal do Marco

Torre da Marinha

Cruz de Pau

Morgados, Fernão Ferro

Encosta do Sol, Aldeia de Paio Pires
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Cafetaria no Parque Urbano dos Almeirões
Construção de edifício para a Componente de Apoio à Família  
na Escola Básica de Miratejo

Requalificação dos balneários no Clube do Pessoal 
da  Siderurgia Nacional

Escola Básica da Quinta do Conde de Portalegre Vigilância na praia da Ponta dos Corvos Reabilitação do intercetor de saneamento de Arrentela

Visita do executivo a obras e equipamentos

Investimento na qualidade 
do serviço público à população
PROSSEGUEM AS visitas 

dos eleitos da câmara munici-
pal às obras e projetos em curso 
no concelho que visam melhorar 
a qualidade do serviço público e 
qualidade de vida da população. 
As visitas mais recentes ao terreno 
realizaram-se nos dias 24 de junho 
e 5 de julho.

Escola Básica da Quinta 
do Conde de Portalegre
A Câmara Municipal do Seixal 

dotou a Escola Básica da Quinta do 
Conde de Portalegre com novas in-
fraestruturas de acesso à internet, 
por cabo e wi-fi, dispondo agora os 
alunos e docentes de melhores con-
dições de ensino-aprendizagem e 
trabalho.

Intercetor de Arrentela
Está a decorrer a empreitada 

de reabilitação do intercetor na 
marginal de Arrentela, com uma 
extensão de cerca de 1 quilóme-

tro. A intervenção visa assegurar as 
corretas condições de escoamento, 
correção dos elementos degrada-
dos e eliminação dos caudais de in-
filtração. O método utilizado é atra-
vés do encamisamento da tubagem 
hospedeira, com uma manga flexí-
vel resistente à corrosão, repondo 
as características hidráulicas e es-
truturais da conduta, sem necessi-
dade de recorrer à abertura de vala 
e evitando os inconvenientes a ela 
associados.  

A obra está a ser efetuada pela 
Simarsul, empresa responsável pe-
lo intercetor de Arrentela, preven-
do-se que a obra de reabilitação se 
prolongue até 15 de setembro.

 
Cafetaria do Parque
 Urbano dos Almeirões
A cafetaria do Parque Urbano 

dos Almeirões entrou em funcio-
namento a 2 de junho e encontra-se 
aberta todos os dias, entre as 8 e as 
23 horas (horário do próprio par-

que). No espaço, situado à entrada 
do parque, são servidas pequenas 
refeições de pré-preparação, gela-
dos, bebidas, café, entre outros. 

O parque localiza-se em Aldeia 
de Paio Pires e abrange uma área 
total de 2,1 hectares, com uma área 
verde de 1,79 hectares. 

Vigilância na praia 
da Ponta dos Corvos
Os areais das praias fluviais da 

Ponta dos Corvos, na freguesia de 
Amora, e da praia do Seixal dis-
põem desde 10 de junho de um dis-
positivo de vigilância e salvamento 
que estará em funcionamento até 
30 de setembro, todos os dias, das 
9 às 19 horas.

Durante este período estão ao 
serviço dois nadadores-salvadores 
na praia do Seixal e três na praia 
da Ponta dos Corvos, os quais con-
tam com o apoio de meios terres-
tres e marítimos como uma carri-
nha pick-up e uma mota de água. 

Dispõem ainda de um sistema de 
comunicações; desfibrilhador au-
tomático externo (DAE) e kit de oxi-
genoterapia. 

Escola Básica de Miratejo
A Câmara do Seixal está a cons-

truir na Escola Básica de Miratejo 
um edifício para projetos extra-
curriculares de caráter lúdico-
-pedagógico, onde irá funcionar 
a Componente de Apoio à Família 
(CAF) e a associação de pais.

A CAF é uma resposta social pa-
ra as crianças e famílias e que irá 
apoiar, no ano letivo de 2022-2023, 
os mais de 300 alunos do pré-esco-
lar e do 1.º ciclo . 

O novo equipamento, em ma-
deira, tem uma área de 150 m2 e é 
constituído por um espaço amplo 
que se pode transformar em duas 
salas de atividades através de uma 
parede de correr, duas instalações 
sanitárias, um gabinete e um espa-
ço para arrumos.

Clube do Pessoal
da  Siderurgia Nacional
Está a decorrer a primeira fase 

das obras de requalificação dos 
balneários do pavilhão do Clube 
do Pessoal da Siderurgia Nacional, 
uma intervenção que conta com o 
apoio municipal.

A requalificação dos balneários 
contempla ainda as instalações sa-
nitárias, rede de águas e esgotos e 
a instalação do sistema de aqueci-
mento das águas sanitárias do topo 
norte do edifício. Seguir-se-á a 2.ª 
fase da obra, com a reabilitação dos 
balneários e sanitários do topo sul. 

O clube dinamiza atualmente 
10 modalidades e tem 400 atle-
tas, com destaque para a patina-
gem artística e a ginástica rítmica. 
Refiram-se ainda o ténis, ballet, fut-
sal e natação. O clube assegura ain-
da a dinamização do plano de água 
da Piscina Municipal de Aldeia de 
Paio Pires em parceria com o mu-
nicípio.  n
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NO SEIXAL, regressaram a 
tradição e animação com o Festival 
de Verão. As Festas Populares de 
São Pedro foram as primeiras das 
várias que, até final de agosto, de-
correm em todas as freguesias do 
concelho.

De 24 de junho a 3 de julho, as 
Festas Populares de São Pedro 
decorreram no Seixal, com um 
programa cheio de animação para 
todos os públicos. O Mercado de 
São Pedro ofereceu artesanato e 
gastronomia, houve animação de 
rua, eventos desportivos, como o 
torneio de xadrez ou a exibição de 
futebol de praia, e ainda o Festival 
Náutico Baía do Seixal, em que um 
dos atrativos foram os passeios 
gratuitos no bote de fragata Baía 
do Seixal e as visitas à caravela 
Vera Cruz.

O  a r ra n q u e  d a s  Fe s t a s 
Populares de São Pedro contou 
com a presença do executivo, en-

cabeçado pelo vice-presidente da 
autarquia, Paulo Silva. Os autarcas 
visitaram o recinto e estiveram no 
espaço da câmara municipal, em 
que os visitantes podiam conhecer 
alguns equipamentos e projetos 
que a autarquia está a implemen-
tar em várias áreas: cultura, edu-
cação, saúde, desporto e ambiente. 

Concertos foram 
um sucesso
No primeiro dia das festas, 

Tony Carreira subiu ao palco 
principal, numa noite em que as 
emoções estiveram ao rubro. Os 
concertos seguiram com o Coro 
Vozes do Atlântico, com o públi-
co a mergulhar numa viagem com 
as músicas de filmes, como «Top 
Gun» e «Streets of Fire». Quem 
também aqueceu a festa foi Dino 
D’Santiago. O artista proporcio-
nou uma noite de soul, R&B e hip-
-hop. Também o popular cantor 

e compositor Toy animou os pre-
sentes com os seus sucessos. O 
palco principal recebeu a dupla 
de DJ e produtores Carlos Silva 
e André Reis, os Karetus. O fado 
esteve representado pela voz de 
Fábia Rebordão. Já durante a atua-
ção de Lura, ouviram-se as músi-
cas que fazem parte de um per-
curso musical de 20 anos. E com 
a sua voz inconfundível, Teresa 
Salgueiro brindou os presentes 
com um espetáculo em que se ou-
viram temas como «O Mistério». A 
banda rock Peste & Sida encerrou 
os concertos do palco principal e, 
claro, «Sol da Caparica» fez parte 
do alinhamento.

Reviver as tradições
O dia 29 de junho, feriado muni-

cipal, ficou marcado pela procis-
são em honra de São Pedro, bem 
como pela icónica Marcha das 
Canas organizada pela Sociedade 

Filarmónica Democrática Timbre 
Seixalense. Neste ritual, que re-
monta aos anos 1940, os sobrevi-
ventes da madrugada anterior de 
festa iam lavar a cara ao poço, na 
Qt.ª Manuel André, levando canas 
com uma toalha presa na ponta.

Artistas locais 
no Largo da Igreja
E o contributo do movimento as-

sociativo ficou espelhado no palco 
do Largo da Igreja. O Encontro de 
Grupos de Folclore contou com a 
participação do Grupo de Folclore 
Estrelinhas do Sul, do Rancho 
de Danças e Cantares de Vale de 
Milhaços e do Rancho de Folclore 
Honra e Glória de Arrentela. Mário 
Barradas apresentou o espetácu-
lo A Força das Cantigas. O públi-
co não perdeu os concertos das 
bandas da Sociedade Filarmónica 
União Seixalense e da Sociedade 
Filarmónica Democrática Timbre 

Seixalense, bem como o desfile das 
marchas populares das coletivida-
des ou a noite de fados com Diana 
Soares e David Ventura.

Ponto de encontro 
O vice-presidente da autar-

quia, Paulo Silva, esteve presente 
em vários momentos das Festas 
Populares de São Pedro e desta-
cou a variedade do cartaz, que re-
flete a diversidade do concelho: 
«Um programa alargado que re-
presenta os interesses da popu-
lação». Referiu «o contributo do 
movimento associativo e das ins-
tituições locais que, com a sua ati-
vidade, complementam a oferta 
cultural e desportiva à população. 
As festas populares são o ponto de 
encontro dos munícipes e consti-
tuem um atrativo para quem nos 
visita, fazendo do nosso concelho 
uma referência a nível nacional». n

Dino D’SantiagoTony Carreira

Lura Coro Vozes do Atlântico Toy

Festival de Verão regressa com dois meses de animação

Festas Populares de São Pedro 
com milhares de pessoas
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Banda da Sociedade Filarmónica União ArrentelenseTocá Rufar na abertura das festasFestival Náutico Baía do Seixal

Banda da Sociedade Filarmónica Democrática 
Timbre Seixalense

Os Banza Rosinha

Julho é sinónimo das Festas Popu-
lares de Arrentela, que regressaram 
em pleno, com um programa repleto 
de animação, numa celebração da 
cultura e da música portuguesa. De 
13 a 17 de julho, pelos palcos passa-
ram artistas locais e nacionais e as 
noites foram animadas com bailes 
populares e diversão de rua. Uma vi-
vência da cultura popular que reforça 
a interação entre a população e os 
visitantes.

Regresso da animação às ruas
O desfile da Orquestra de Percussão 
Tocá Rufar deu início aos festejos, 
numa noite em que a popular artis-
ta Rosinha foi a cabeça de cartaz e 
encheu o recinto com a sua atuação. 
Os representantes do Poder Local es-
tiveram lado a lado com a população 
e visitaram o certame, entre eles a 
presidente da União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, Maria João Costa, os vereado-
res e o vice-presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Paulo Silva. O 
autarca salientou que «as festas 
populares são a alma do concelho, 
estão fortemente enraizadas na cul-
tura, tradições mas sobretudo na 

essência da população. Era nosso 
desejo que, em 2022, se realizas-
sem a 100 por cento, após estes dois 
anos de pandemia». Enalteceu ain-
da a capacidade de intervenção do 
movimento associativo e o trabalho 
de parceria entre as instituições que 
possibilitam a realização do evento. 
«São cinco dias, em que não faltam 
o convívio, a animação, música, boa 
gastronomia e muita alegria».

Participação do movimento 
associativo
O movimento associativo local teve 
como habitualmente uma partici-
pação relevante durante as festivi-
dades, com as suas apresentações 
culturais. Disso foram exemplo as 
atuações da prestigiada Banda 
da Sociedade Filarmónica União 
Arrentelense, sob a direção do seu 
maestro, Luís Silva. Também atua-
ram o Grupo Coral Alentejano da 
Associação dos Serviços Sociais dos 
Trabalhadores das Autarquias do 
Seixal, o Grupo Coral e Instrumental 
Maio em Flor, o Grupo Coral e 
Instrumental Laços de Ternura, 
o Grupo Coral e Instrumental Os 
Flamingos, o Grupo Coral de Cante 

Feminino da Associação Unitária de 
Reformados, Pensionistas e Idosos 
da Torre da Marinha e o Grupo Coral 
e Instrumental Recordar É Viver. 
Também o projeto musical I’m a Rock 
Star, da Escola Básica Carlos Ribeiro, 
subiu ao palco, com um grupo que 
conta com 140 cantores seleciona-
dos entre os alunos do 7.º ao 9.º ano, 
apresentando sucessos do rock na-
cional e internacional.
No dia 16 de julho, o palco principal 
pertenceu a uma das mais diverti-
das bandas do Seixal, Os Banza, o 
grupo que já conta com mais de 35 
anos de carreira e que trouxe os sons 
do Alentejo. Um concerto inesque-
cível foi o que encerrou as festas, 
David Antunes & The Midnight Band 
e Vanessa Silva brindaram o públi-
co com um espetáculo em que não 
faltou «És o Meu Final Feliz», um dos 
seus duetos originais.  
As Festas Populares de Arrentela 
foram um sucesso e inundaram as 
ruas de gente, numa demonstração 
de que todos estavam ansiosos pelo 
regresso deste evento que faz parte 
da vivência coletiva do concelho do 
Seixal.

Festas Populares de Arrentela
Evento reúne tradição e modernidade

Banda da Sociedade Filarmónica União Seixalense

Marchas Populares das coletividades
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O objetivo da Câmara Municipal 
do Seixal é prestar um serviço pú-
blico com cada vez mais qualida-
de, próximo da população. Nesse 
sentido, foi criado o Gabinete de 
Participação e diversas iniciativas 
de proximidade, como é o caso do 

Fórum Seixal ou do Seixal + Perto, 
em que a população é chamada a 
dar a sua opinião e sugestões de 
melhoria em relação ao trabalho 
realizado pela autarquia.
Também no sentido de conhecer a 
opinião dos munícipes, a Câmara 

Municipal do Seixal está a pro-
mover um questionário sobre o 
espaço público, que se encontra 
disponível em cm-seixal.pt/noti-
cia/questionario-avalia-gestao-
-do-espaco-publico.
O questionário destina-se a avaliar 

o grau de satisfação sobre espa-
ços verdes, arborização, espaços 
agrícolas, de jogo e recreio, mobi-
liário urbano,  iluminação pública, 
mobilidade e trânsito, fiscalização 
municipal, entre outros temas.
A autarquia solicita a colaboração 

de todos no preenchimento do 
questionário de satisfação, pela 
importância que tem enquanto fer-
ramenta para a melhoria da qua-
lidade dos serviços e do espaço 
público.
Participe, a sua opinião conta!

Participe, a sua opinião conta!
Participe no questionário para avaliar gestão do espaço público

DEPOIS DO Seixal e de 
Arrentela, as Festas Populares 
chegaram a Fernão Ferro. Entre 27 
e 31 de julho,  o Parque Urbano de 
Fernão Ferro recebeu muita ani-
mação, gastronomia, artesanato e 
música, marchas e bailes popula-
res e atividades desportivas.

Os espetáculos contaram com 
atuações de Quim Barreiros, 
Zimbro, Sultans of Swing num 
tributo aos Dire Straits, Miguel 
Nogueira, Grupo de Danças e 
Cantares dos Redondos, Coral 
Polifónico de Fernão Ferro, Grupo 

de Cavaquinhos do Pinhal do 
General e escolas e infantários da 
freguesia. Houve ainda a Noite da 
Rádio «Portugal Somos Nós» e a 
Festa Anos 80 e 90 com o DJ White.

Não faltou o desporto, com 
a participação da Ginástica 
Acrobática dos Redondos, 
do Zumba Fitness do Grupo 
Desportivo e Cultural de Fernão 
Ferro, da Classe de Manutenção da 
Associação de Amigos do Pinhal 
do General by Célia Louzeiro, 
do Espaço Movimento e Saúde 
– Sara Gonçalves. Realizou-se 

também o Papa Trilhos By Night 
2022 e o espetáculo de dança de 
Contratempo – Grupo de Dança 
Contemporânea da Associação de 
Amigos do Pinhal do General.

Os bailes e as marchas popula-
res também estiveram em desta-
que nesta manifestação popular 
tão caracterizada por um for-
te cunho tradicional e com uma 
enorme ligação às origens e às 
suas gentes. Realizou-se também 
a atuação das marchas do Pinhal 
do General e da União Desportiva 
e Recreativa da Quinta do Conde 

e noites de baile com Vítor Ginja e 
Helder Costa. A tradição manteve-
-se com a procissão em honra de 
Nossa Senhora da Boa Hora.

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, visi-
tou o recinto das festas, acompa-
nhado pelo presidente da Junta 
de Freguesia de Fernão Ferro e 
pelo presidente e 1.º secretário da 
Assembleia Municipal do Seixal.

O presidente da autarquia afir-
mou que «as Festas Populares de 
Fernão Ferro apresentam espetá-
culos de qualidade, muitos deles 

ligados às tradições populares e 
aos talentos locais. Após a para-
gem forçada pela pandemia, é 
ótimo perceber que se mantém a 
dinâmica do passado e que o mo-
vimento associativo, a comunida-
de educativa e os agentes econó-
micos estão empenhados em fazer 
cada vez mais e melhor». 

Depois de Fernão Ferro, o 
Festival de Verão segue para Al-
deia de Paio Pires, com a realiza-
ção das festas populares entre  3 
e 7 de agosto, na Urbanização do 
Monte Queimado. n

Festas Populares de Fernão Ferro

Uma tradição que é uma festa

Os presidentes da câmara, assembleia e junta de freguesia
marcaram presença nas festas Apresentação da Marcha do Pinhal do General

Zona gastronómica

Arraial

Baile com Vítor GinjaAtuação de Ginástica  Acrobática dos Redondos
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O Seixal assinalou o final do 
ano letivo com um espetáculo 
que contou com as atuações de 
Kappa Jotta e Domingues.
O evento decorreu no dia 11 de 
junho, na Quinta da Marialva, 
em Corroios, e foi organizado pe-
la Câmara Municipal do Seixal e 
associações de estudantes das 
escolas secundárias do conce-
lho, que tiveram um papel fun-

damental, não só na escolha do 
cartaz, como na oportunidade de 
animar e apresentar a iniciativa. O 
espetáculo foi um verdadeiro su-
cesso. Depois de muitos covers, 
Domingues começou a explorar 
as plataformas digitais com al-
guns temas, entre eles «Fica», um 
enorme sucesso que soma mais 
de 10 milhões de streams, só no 
Spotify, e outros 10 milhões de 

visualizações no YouTube.
Kappa Jotta é um artista incon-
tornável da cultura urbana em 
Portugal. O seu mais recente te-
ma, «Good Life», atingiu a marca 
de Single de Ouro em apenas 4 
meses. E foi o tema «Good Life» 
que acabou por juntar os dois mú-
sicos em palco, num momento 
não ensaiado e muito aplaudido 
pelo público.

Concerto de final de ano letivo na Quinta da Marialva
Espetáculo com Kappa Jotta e Domingues

A TOLERÂNCIA, o conhe-
cimento e a paz entre os povos são 
objetivos do Seixal World Music, 
que decorreu no Parque Urbano 
José Afonso, em Miratejo, nos dias 
17, 18 e 19 de junho. A iniciativa re-
cebeu músicos de diferentes geo-
grafias onde o português é língua 
de expressão, assim como outras 
expressões culturais como é caso 
da gastronomia, da literatura e do 
artesanato.

Estas expressões desenvolve-
ram-se a partir de um espaço no 
evento dedicado a associações de 
imigrantes do concelho do Seixal, 
onde foi apresentado o romance 
de Mário Lúcio Sousa «A Última 
Lua de Homem Grande», finalis-
ta da edição de 2021 do Prémio 
Leya, e a coleção das intervenções 
proferidas no II Encontro pela 
Paz, realizado no dia 5 de junho de 
2021 no Fórum Municipal Luísa 
Todi, em Setúbal, «II Encontro pela 

Paz – Pela Paz Todos Não Somos 
Demais».

Pelo palco do Seixal World Music 
passaram o projeto musical da bra-
sileira Ayom, o qual reúne sonori-
dades folk do Brasil, Angola e Cabo 
Verde, misturando tradições cen-
tenárias com a linguagem negra 
e rítmica das culturas lusófonas; 
Selma Uamuse, que na sua música 
toma inspirações várias, desde a 
cultura de Moçambique, remeten-
do às suas origens, às inspirações 
europeias mais eletrónicas ou ro-
ckeiras, resultado da sua perma-
nência em Portugal.

O Seixal World Music acolheu 
ainda atuações dos portugueses 
Albaluna, banda que explora a fu-
são multidisciplinar entre músi-
ca, poesia e dança, com inspiração 
nas ancestrais culturas da Rota da 
Seda; e Paulo Flores, embaixador 
da Boa Vontade das Nações Unidas 
em Angola, de onde é natural, au-

Seixal World Music reuniu culturas de expressão portuguesa

Multiculturalidade pela tolerância 
e paz entre os povos

tor, compositor e intérprete que há 
mais de 30 anos tem vindo a desen-
volver uma obra notável de valori-
zação do património musical ango-
lano e uma bem-sucedida mistura 
de influências caribenhas, brasilei-
ras, afro-cubanas e africanas.

Os cabo-verdianos Mario Lucio 
& Os Kriols, formação que reúne 
uma das figuras mais reconhecidas 
da cena cultural e musical cabo-
-verdiana, tanto local como inter-
nacionalmente, apresentaram um 
espetáculo com repertório dançan-

te, toado de ritmos cabo-verdianos 
e africanos, repleto de morabeza e 
de sodade. 

O Seixal World Music contou ain-
da com a atuação de Eneida Marta, 
voz vibrante da música da Guiné-
Bissau e uma mulher de causas. n

Eneida Marta Paulo Flores Selma Uamousse

A vereadora Maria João Macau esteve presente no lançamento do livro do músico Mário Lúcio Sousa  

Domingues e Kappa Jotta juntos em palco no tema «Good Life»
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Estão abertas as inscrições para a 
16.ª edição do PRÉMIO ARTES, que 
no corrente ano é novamente dire-
cionado a trabalhos em escultura 
– tema livre, da autoria de artistas 
maiores de 18 anos residentes no 
distrito de Setúbal. 
Cada concorrente poderá apresen-
tar até dois trabalhos, devendo os 
mesmos ser entregues até 25 de 

outubro de 2022 às terças-feiras, 
entre as 14.30 e as 17 horas, 
na Casa das Artes – Associação 
Cultural do Seixal, sita na Quinta 
das Sementes, Rua Fernão Lopes, 
Amora, Seixal.
As decisões relativas ao vencedor 
do prémio e eventuais menções 
honrosas serão divulgadas a partir 
de 5 de novembro, estando previs-

ta a realização de uma exposição 
com todos os trabalhos a concurso.
O PRÉMIO ARTES é organizado bie-
nalmente pela ARTES – Associação 
Cultural do Seixal, com o intuito 
de promover o interesse pela arte.
Consulte o regulamento em artes-
-ass-cultural-do-seixal.webnode.pt.

Entrega de trabalhos até 25 de outubro
PRÉMIO ARTES para escultores do distrito de Setúbal

ATÉ DIA 30 de setembro, o 
palacete da Quinta da Fidalga re-
cebe o Projecto Casa Assombrada, 
uma experiência de teatro imer-
sivo que promete desafiar os me-
dos de quem a visitar.

O trabalho conta com o apoio 
da Câmara Municipal do Seixal e 
é da responsabilidade do Teatro 
Reflexo e proposta da produtora 
Angel Minds, dos irmãos Nelson e 
Sérgio Rosado (Anjos). 

Ante-estreia com estrelas
A ante-estreia do projecto de-

correu no dia 7 de julho e contou 
com a presença de diversas figu-
ras públicas que vieram apoiar e 
experimentar o trabalho do autor 
e encenador Michel Semião com o 
Teatro Reflexo. 

«Esta casa tem muitas histó-
rias», explica Michel Semião, o 
qual construiu um argumento 
ficcional com base em diferentes 
conversas exploratórias que teve 
com pessoas ligadas à casa e pro-
mete «uma experiência que pode 
ser transformadora e que vai para 
casa connosco», porque «mexe 
com o teu corpo emocional». 

Sérgio Rosado explica que é co-
mum cada participante ter «expe-
riências diferentes e querer voltar 
para conhecer partes da casa que 
não teve oportunidade de ver da 

primeira vez». Nelson Rosado 
explica que «a Câmara do Seixal 
aposta muito na cultura» e mais 
uma vez traz ao concelho uma or-
ganização inovadora e «inédita a 
sul do Tejo».

Para o locutor de rádio e apre-
sentador de televisão Pedro 
Fernandes esta foi «uma ex-
periência incrível». Já o ator 
Alexandre Silva considera que 
«isto é viver um filme de terror, de 
forma controlada». Virgul, músico 
dos Da Weasel, assume ansieda-
de e nervosismo antes de entrar, 
uma vez que tem algum «respeito 
por essas energias que possam 
existir». A atriz Vera Kolodzig saiu 
tensa de uma experiência «que 
vive muito da nossa expectativa e 
daquilo que estamos à espera que 
aconteça». 

Novas experiências
O vice-presidente da Câmara 

Municipal do Seixal conta que a 
proposta da Angel Minds deu uma 
utilização ao palacete da Quinta 
da Fidalga num momento em 
que também ocorre «o projeto de 
requalificação do edifício» num 
espaço que já é «um centro de cul-
tura, desde o património históri-
co da sua casa e jardins à Oficina 
de Artes Manuel Cargaleiro e ao 
Centro Internacional de Medalha 
Contemporânea».

Paulo Silva congratula ainda a 
iniciativa que «assenta numa in-
vestigação histórica sobre a casa» 
e permite à população «novas ex-
periências» e «novas sensações, 
conhecer-nos a nós próprios e 
ficarmos a saber até onde vão os 
nossos medos».  n

Projecto Casa 
Assombrada 
na Quinta 
da Fidalga

A decorrer até 30 de setembro

Sexta-feira e sábado: 21 horas, 21.20 horas,  21.40 horas, 22 horas, 
22.20 horas, 23 horas, 23.20 horas, 23.40 horas, 0 horas e 0.20 
horas.
Duração: 60 minutos, sem intervalo.
Lotação: 15 pessoas por entrada.
Classificação etária: maiores de 18 anos.
Bilhetes: aquisição na Ticketline e nos locais habituais.
Deverá validar o seu bilhete 30 minutos antes do início, na bilheteira 
da Quinta da Fidalga.
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Dia Municipal do Idoso 

Homenagem aos seniores

O Dia das Instituições Particulares 
de Solidariedade Social (IPSS) da 
Infância e da Deficiência foi assina-
lado a 15 de junho no Parque Urbano 
da Quinta da Marialva, em Corroios.
A iniciativa constituiu um momen-
to de exploração dos jogos do livro 
construído no âmbito do Maio Social 
2021, «Brincar Sem Wi-Fi – Uma 
História sem Password», imaginado 
e produzido pelas IPSS com valência 
de infância.
As crianças presentes na inicitiva 

participaram em atividades despor-
tivas, culturais e recreativas.
Destaque para o início de um novo 
livro, intitulado «Paz Traz Paz», cons-
truído pelas instituições infantis, às 
quais se juntam as de apoio à de-
ficiência, com a construção de um 
mural pela paz, com azulejos pinta-
dos pelas crianças.
Esta iniciativa, que visa ainda des-
tacar o meritório trabalho das IPSS 
com valências nas áreas da infância 
e do apoio à deficiência, foi organiza-

do pela Câmara Municipal do Seixal 
e Rede Social do Seixal, IPSS e asso-
ciações com valência de infância e 
deficiência, com o apoio da Junta de 
Freguesia de Corroios.
Paulo Silva, vice-presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, este-
ve na iniciativa para cumprimentar 
os participantes e expressar o reco-
nhecimento da autarquia às IPSS do 
concelho que desenvolvem «um tra-
balho meritório e incomensurável» 
nas áreas da infância e deficiência.

Quinta da Marialva
Dia das IPSS assinalado no concelho

A  A N I M AÇ ÃO  m u s i -
cal, com atuação de grupos co-
rais e instrumentais das associa-
ções de reformados do concelho, 
baile e convívio marcaram o 
Dia Municipal do Idoso que se as-
sinalou a 10 de junho, no Parque 
Urbano de Fernão Ferro, que reu-
niu centenas de pessoas.

Neste dia o município homena-
geia a população sénior do conce-
lho e dá oportunidade aos grupos 
das associações para mostrarem o 
seu trabalho. 

O projeto é promovido em parce-
ria pela Câmara do Seixal e a União 
das Associações de Reformados, 
Pensionistas e Idosos do Concelho 
do Seixal (UARPICS), com o apoio 
das juntas de freguesia.

Para Fernando Sousa, presiden-
te da UARPICS, este dia «é impor-
tante» porque mostra «aquilo que 
fazemos e serve para que a popu-
lação mais jovem que nos procura 
para prestarmos alguns serviços 
aos seus seniores entenda que es-
tamos aqui com este dinamismo, 

mas também gostamos de convi-
ver. É importante reforçar estes la-
ços da convivência e estarmos jun-
tos por um bem que é prestar um 
serviço à comunidade». Lembrou 
que estas instituições viveram 
«momentos dramáticos» devido 
à pandemia e que muitas «só so-
breviveram graças ao apoio» da 
câmara municipal e das juntas de 
freguesia do concelho. 

O presidente da Junta de 
Freguesia de Fernão Ferro, Rui 
Pereira, referiu que a junta «estará 
sempre disponível para qualquer 
evento de âmbito local e concelhio 
para a nossa população». 

O vice-presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Paulo Silva, 
declarou que «os nossos idosos 
construíram este concelho», e que 
foi o «trabalho árduo que eles fize-
ram que conseguiu que este con-
celho se desenvolvesse». Este Dia 
Municipal do Idoso «é uma home-
nagem e uma jornada de convívio, 
que não se pôde realizar durante 
dois anos devido à covid-19, mas 

hoje voltamos a estar todos juntos 
a comemorar este dia».

O vice-presidente da câmara re-
cordou que, durante a pandemia, 
os dirigentes e trabalhadores das 
associações de reformados «foram 
verdadeiros heróis ao manterem 
os lares das associações em fun-
cionamento, manterem os apoios 
domiciliários e a prestação de todo 
o apoio a quem tão necessitado es-
tava».

Paulo Silva deu os parabéns à 
união e às associações e desejou 
que «continuem o trabalho que 
têm vindo a realizar em prol do 
concelho e dos idosos». Assegurou 
que a câmara municipal «será sem-
pre o vosso parceiro».

Também saudaram os par-
ticipantes o presidente da Junta 
de Freguesia de Amora, o repre-
sentante da Federação Distrital 
e da Confederação Nacional 
de Reformados, Pensionistas e 
Idosos MURPI, bem como presi-
dentes de associações de idosos do 
concelho. n

Piquenicão Nacional do MURPI em Corroios
Idosos convivem e lutam 
por direitos e pensões dignas 

Cerca de duas mil pessoas participaram este ano no 25.º Piquenicão 
Nacional do MURPI – Confederação Nacional de Reformados, 
Pensionistas e Idosos que se realizou em conjunto com o 19.º Piquenicão 
Distrital da federação, no dia 19 de junho, no Parque Urbano da Quinta da 
Marialva, em Corroios. 
«Pensões dignas, envelhecer com direitos» foi o lema deste piquenicão, 
cuja animação esteve a cargo dos grupos de cantares, música, ginástica, 
dança e teatro, numa demonstração da atividade cultural das associa-
ções de idosos, porque um dos objetivos deste evento é precisamente o 
convívio.
O piquenicão foi apoiado pela Câmara Municipal do Seixal e Junta de 
Freguesia de Corroios. 
No momento das intervenções, estiveram presentes a vereadora Maria 
João Macau, em representação da Câmara Municipal do Seixal, Hugo 
Constantino, presidente da Junta de Freguesia de Corroios, e Isabel 
Quintas, presidente do MURPI.
A vereadora Maria João Macau saudou os presentes na iniciativa e garan-
tiu que o município do Seixal continuará a trabalhar em parceria com as 
instituições de reformados do concelho em prol do envelhecimento ativo 
dos idosos e de condições de vida mais dignas deste setor populacional.
O MURPI é uma organização não governamental, instituída em 1978, 
que tem como objetivos dinamizar os reformados, pensionistas e idosos 
e as suas organizações na defesa dos seus direitos e da plena integração 
e participação na vida da sociedade, bem como promover, organizar e 
apoiar ações reivindicativas pela garantia de uma vida digna e de bem-
-estar, entre outros. 
A confederação denuncia as dificuldades sentidas pelos reformados e 
pensionistas, como o aumento do custo de vida, e reivindica o aumento 
real das reformas e salários.

O Dia Municipal do Idoso  foi celebrado no Parque Urbano de Fernão Ferro
A vereadora Maria João Macau garantiu a continuidade do trabalho 
de parceria da autarquia com as associações de idosos

O vice-presidente da autarquia, Paulo Silva, e o presidente da Junta de 
Freguesia de Corroios marcaram presença nas comemorações



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 777    JULHO 2022

18     ASSOCIATIVISMO

COM UMA sala cheia, o 
Centro Cultural e Desportivo das 
Paivas (CCDP) assinalou o 43.º 
aniversário no dia 4 de junho. A 
comemoração incluiu uma ses-
são solene e demonstrações de 
diversas atividades desenvolvi-
das na coletividade que motiva-
ram a presença de muitos fami-
liares e amigos dos praticantes.

Atualmente, a coletividade 
dinamiza um grupo de teatro e 
um grupo coral alentejano, jogos 
tradicionais, capoeira, pilates, 
ballet, ginástica, futsal, karaté, ai-
quidô e judo.

Espírito de missão
Na sessão, o presidente da di-

reção do CCDP recordou que nos 
últimos anos o clube atravessou 
crises diretiva, financeira e pan-
démica, que levaram os atuais ór-
gãos sociais a assumirem um «es-
pírito de missão». José Guerreiro 
evocou ainda «melhorias subs-
tanciais na coletividade» reali-
zadas «com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal e da Junta de 
Freguesia de Amora», como o pal-
co renovado, com luz e som, a be-

neficiação das salas de ballet, de 
pilates e dos sócios, e considerou 
necessário «um novo olhar sobre 
a sede do clube» que disse estar a 
abordar com as autarquias.

Paulo Lopes, vice-presidente 
da Associação das Coletividades 
do Concelho do Seixal, sublinhou 
que as coletividades «são um 
exemplo do que é estar ao serviço 
da cultura, do recreio e despor-
to». 

Reconhecimento 
do trabalho realizado
O presidente da Junta de 

Freguesia de Amora reconheceu 
o «trabalho que têm feito ao lon-
go destes últimos anos» e saudou 
«a forma como o aniversário é 
assinalado, com os técnicos, atle-
tas e familiares», afirmando que 
«é assim que as coletividades so-
brevivem». Manuel Araújo disse 
«que o clube já existia antes des-
tes 43 anos» em que se constituiu 
como CCDP e recordou igualmen-
te que «foram os sócios e dirigen-
tes que ergueram as paredes des-
ta sede». Afirmou ainda que «as 
atuais instalações são pequenas 

O 13.º aniversário do Grupo Coral e Instrumental Os Flamingos foi comemorado no dia 5 de ju-
nho no pavilhão do Clube Desportivo e Recreativo das Cavaquinhas, coletividade onde o grupo 
nasceu e se encontra sediado. O grupo conta com elementos femininos e masculinos, dedica-
-se a um reportório de música tradicional portuguesa com mais de 80 músicas, entre as quais 
alguns originais. O evento contou com o apoio da Câmara Municipal do Seixal e da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires e com a atuação do Grupo Coral Alentejano 
da Associação dos Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias do Seixal.

Com sede na Rua dos Vidreiros, em Amora, o Grupo Motard Os Lusitanos assinalou o 28.º ani-
versário no dia 11 de junho. A celebração incluiu petiscos e grelhados, muito convívio e anima-
ção musical, como um baile animado por Vítor Ginja. Além de atividades ligadas ao motociclis-
mo, o Grupo Motard Os Lusitanos dinamiza os seus elementos em torno de algumas causas, 
sendo um exemplo recente a visita que efetuaram no dia 12 de julho ao quartel da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora, com o intuito de oferecer garrafas de água aos 
operacionais da corporação para recurso nos vários cenários de operação em que atuam. 

13.º aniversário do Grupo Coral e Instrumental Os Flamingos
Mais de uma década dedicada à música

Grupo Motard Os Lusitanos celebra 28 anos
Grupo partilha paixão por motas e causas

Centro Cultural e Desportivo das Paivas assinalou 43.º aniversário

Aniversário com atividades 
desportivas e casa cheia

A vereadora Maria João Macau e o presidente da Junta de Freguesia de Amora estiveram nas celebrações

e podemos constatar isso mesmo 
com este grande número de ativi-
dades e praticantes».

Proximidade 
com a comudidade
Em representação da Câmara 

Municipal do Seixal, Maria João 
Macau afirmou que «o mais im-

portante é que este clube tem 
sabido criar grande proximida-
de com a comunidade local, com 
outros clubes e com as escolas» 
e assegurou que a autarquia «irá 
continuar a apoiar este clube para 
que possa ter sempre condições 
para desenvolver as atividades 
com a mesma qualidade que hoje 

aqui temos podido constatar».
A vereadora garantiu ainda que 

a autarquia está «a estudar as pos-
sibilidades para ampliação deste 
centro» e para «podermos conti-
nuar a promover, alargar e a criar 
melhores condições de prática 
para as nossas crianças, jovens e 
sócios desta coletividade». n
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A SOCIEDADE Filarmónica 
União Seixalense (SFUS) celebrou 
151 anos no dia 1 de junho. A co-
letividade comemorou a data com 
diversos eventos que se realizaram 
no dia 5 de junho. À entrada da se-
de, onde repousa agora o símbolo 
da SFUS no piso, houve atuação de 
músicos da casa. 

Os convidados seguiram para o 
salão, onde decorreu a sessão sole-
ne comemorativa e a apresentação 
do CD da banda filarmónica da ca-
sa, que depois atuou ao vivo para 
todos os presentes, dirigida pelo 
maestro Armindo Luís.

De facto, a música tem vindo a 
acompanhar a história desta cole-
tividade, que, além da banda filar-

mónica, mantém em funcionamen-
to a Escola de Música Matias Lucas 
e é sede do Grupo de Cantares 
Os Gralhas. Mas também abre as 
portas para os ensaios e atuações 
do Projeto de Teatro Sénior (Des)
Dramatizar e conta com diversas 
modalidades desportivas como ka-
raté, taekwondo, esgrima, chi kung 
ou ioga.

Fernando Simões, presidente da 
direção da Sociedade Filarmónica 
União Seixalense, afirma que a 
equipa trabalha para que todos os 
que procuram a coletividade pa-
ra praticar desporto ou para uma 
atividade cultural «possam usu-
fruir de um espaço digno para essa 
prática».

Coletividade emblemática
Maria João Costa, presidente da 

União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
afirmou ser «um orgulho imen-
so» ter na freguesia do Seixal es-
ta coletividade, «uma das mais 
emblemáticas e antigas do nosso 
concelho», local onde «podemos 
partilhar desporto, cultura, lazeres 
e sabores» e em que os dirigentes e 
associados, com sentido de entre-
ga, «dão muito amor a esta casa». 
   Américo Costa, primeiro secretá-
rio da assembleia municipal, des-
tacou o papel da coletividade ao 
longo dos anos no seio da comuni-
dade «com uma intensa atividade 
ao serviço das populações».

Liliana Cunha, em representa-
ção da Câmara Municipal do Seixal, 
afirmou: «A SFUS é uma das mais 
antigas coletividades do movimen-
to associativo do nosso concelho 
que, por mérito próprio, tem vindo 
a receber reconhecimento e estima 
a nível municipal e nacional». Para 
Liliana Cunha, «é crucial manter-se 
o sonho do associativismo, o traba-
lho coletivo, a formação de jovens 
e a passagem de conhecimento às 
gerações atuais e vindouras, refor-
ço do trabalho associativo na sen-
da da construção de um concelho 
cada vez mais sólido».

Na mesa de honra estiveram 
ainda Diamantino Estanislau, pre-
sidente da direção da Federação 

das Coletividades do Distrito de 
Setúbal, Rui Pinheiro, em re-
presentação da Associação 
de Coletividades do Concelho 
do Seixal e da Confederação 
Portuguesa das Coletividades 
de Cultura, Recreio e Desporto, 
Miguel Costa, em representa-
ção da Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre Seixalense, 
e Brázio Romeiro, presidente da 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Mistos do Concelho do 
Seixal. n

  

O Clube Associativo de Santa 
Marta do Pinhal (CASMP) assina-
lou o 13.º aniversário, no dia 5 de 
junho, com uma sessão solene 
que decorreu no complexo despor-
tivo do CASMP.
No dia 4 de junho, arrancaram as 
festas do CASMP, com um progra-
ma de atividades que se estendeu 
até dia 2 de julho. O primeiro dia  
contou com a atuação de Cátia 
Sofia.
Foi em junho de 2009 que o clube 
deu os primeiros passos, com uma 
apresentação pública, no jardim 
de Santa Marta do Pinhal. Em 13 
anos, o CASMP cresceu e a nível 
desportivo realiza caminhadas, 
futsal, atletismo, zumba e BTT. 
Uma das aspirações do clube foi 
concretizada em 2021, com a 

inauguração do complexo despor-
tivo, um investimento municipal 
de 2 milhões de euros.
Rogério Nogueira, presidente do 
CASMP, destacou o simbolismo 
de «este ser o primeiro aniversário 
celebrado na nova casa. Foram 
13 anos numa caminhada em 
que nos afirmamos como uma 
coletividade ao serviço da popu-
lação». O dirigente agradeceu o 
apoio da Junta de Freguesia de 
Corroios e da Câmara Municipal 
do Seixal: «Os nossos autarcas de-
monstraram que cumprem o que 
prometem». E revelou que «o clu-
be está pronto para novos desa-
fios. Vamos apostar na formação, 
temos 140 atletas e queremos 
crescer para servir Santa Marta 
do Pinhal».

Para Helder Rosa, da Associação 
das Coletividades do Concelho do 
Seixal, «o CASMP é um dos clubes 
mais jovens do concelho que, com 
resiliência, superou a pandemia. O 
movimento associativo desenvol-
ve parcerias com as autarquias, o 
que demonstra a confiança entre 
as instituições para encontrar as 
soluções».
Segundo Hugo Constantino, pre-
sidente da Junta de Freguesia de 
Corroios, «o CASMP é um clube 
que mobiliza as pessoas em torno 
de um projeto coletivo. Um clube 
parceiro na promoção do desporto 
e da cultura». Para o autarca, o 
25 de Abril deu voz e liberdade ao 
movimento associativo popular e 
«no Seixal o associativismo repre-
senta o envolvimento cívico». 

Sociedade Filarmónica União Seixalense celebrou 151 anos

Manter o sonho do associativismo

Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal
Um projeto ao serviço da população

A mesa que presidiu à sessão solene de aniversárioAtuação da banda da Sociedade Filarmónica União Seixalense

A vereadora Maria João Macau reconheceu o trabalho do clube

Maria João Macau, vereadora da 
Câmara Municipal do Seixal, reco-
nheceu o trabalho que o CASMP 
tem feito ao nível desportivo na 
formação de crianças e jovens e 
ao nível social com um projeto de 
recolha e ajuda alimentar. «No 
concelho, privilegia-se o trabalho 
em parceria e o segredo deste clu-
be tem muito a ver com o facto 

de nunca ter feito o caminho sozi-
nho. A construção deste comple-
xo municipal é disso exemplo. A 
câmara confia nas coletividades 
e o CASMP tem agora os meios 
para reforçar a sua atividade. No 
Seixal, coletividades e Poder Local 
Democrático trabalham juntos». 
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O PAIO Pires Futebol Clube (PPFC) 
comemorou no dia 12 de junho o 97.° ani-
versário. Este é um dos clubes de maior 
tradição desportiva do concelho, promo-
ve o futebol de 11 e o futsal e pertence à 
Associação de Futebol de Setúbal. Os jogos 
em casa são realizados no Campo de Jogos 
do Vale da Abelha, sendo ambições da di-
reção relançar o futebol feminino no clube.

Na sessão solene, que teve início com 
uma apresentação de dança contemporâ-
nea pela bailarina Sofia Luz, da Academia 
Davidance, estiveram presentes os associa-
dos, representantes de instituições despor-
tivas e culturais, a presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, Maria João Costa, e o vereador 
do Desporto da Câmara Municipal do Seixal, 
Bruno Santos. 

A sessão contou ainda com a presença de 
Domingos de Almeida Lima, antigos autar-
cas e membros de anteriores direções do 
clube. 

Jorge Lopes, presidente da direção do 
PPFC, lembrou que há quatro anos que «a 
direção está à frente do clube, um trajeto 
desafiante, logo pelos dois anos de pan-
demia, em que a atividade foi limitada e 
aproveitámos para realizar obras. Neste pe-
ríodo, contámos com o apoio da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires e da Câmara Municipal do Seixal 
que são o nosso pilar na promoção do fute-
bol e no desenvolvimento da nossa acade-
mia». Recorde-se que a direção já procedeu 
a um conjunto de intervenções de requali-
ficação nas instalações, nomeadamente do 
sistema de iluminação, balneários e relvado 
do campo de futebol de 11. Quanto ao futu-
ro, o dirigente referiu que o objetivo é «re-
cuperar a sede social e o campo de jogos».

Francisco Almeida Marques, em repre-
sentação da Associação das Coletividades 

do Concelho do Seixal, expressou alegria 
pelo facto de «retomarmos o contacto assí-
duo com as coletividades. Estamos a acom-
panhar os clubes e a fazer o levantamento 
das suas dificuldades, mas que com o traba-
lho em parceria iremos ultrapassar».

Francisco Cardoso, presidente da 
Associação de Futebol de Setúbal (AFS), 
deixou o desejo que «na próxima época o 
PPFC possa voltar a ter futebol feminino» e 
referiu que a AFS aumentou em 38 por cen-
to as atletas de futebol feminino, «desen-
volvemos um plano para o futebol e futsal 
feminino até 2024, com apoios específicos 
aos quais os clubes podem aceder». 

Para a presidente da União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
Maria João Costa, «são 97 anos de conquis-
tas. Aqui proporcionam-se condições para 
a prática de desporto a jovens atletas, uma 
verdadeira escola de formação. É um orgu-
lho termos na freguesia um clube como o 
Paio Pires». 

Fazer das dificuldades 
oportunidades
Para o vereador Bruno Santos, o PPFC é 

uma verdadeira escola de vida, «uma casa 
que me acolheu desde sempre. O nosso mo-
vimento associativo popular é único, faz das 
dificuldades oportunidades, sempre com 
o propósito de promoção do desporto e da 
cultura». E expressou que a câmara muni-
cipal está sempre disponível para encon-
trar soluções: «O PPFC tem sido proativo 
na procura de alternativas para conseguir 
recuperar a sua sede social  e o Campo de 
Jogos do Vale da Abelha. Posso avançar que, 
em breve, teremos condições para avançar 
com estas intervenções. Em conjunto, pro-
curamos concretizar os objetivos dos clu-
bes que integram o movimento associativo 
popular».  n

AS COMEMORAÇÕES do 124.º 
aniversário da Sociedade Filarmónica 
Operária Amorense (SFOA) decorreram 
no dia 2 de julho nas instalações da co-
letividade, numa tarde em que foram 
entregues distinções aos sócios com 25 e 
50 anos de associados.

A iniciativa incluiu a atuação da banda 
filarmónica da sociedade de Amora e 
uma tertúlia com fados de Coimbra e 
contou com a presença de Paulo Silva, 
vice-presidente da Câmara Municipal do 
Seixal, e de Manuel Araújo, presidente da 
Junta de Freguesia de Amora.

Além do ensino da música e da emble-
mática banda filarmónica, a SFOA dispo-
nibiliza várias modalidades na vertente 
desportiva e acolhe alguns bailes, tendo 

sido nos últimos anos alvo de benefi-
ciações na sua sede, que incluíram a re-
qualificação do salão nobre, balneários, 
camarins e acessos, a par da aquisição 
de cadeiras, substituição dos panos de 
palco e instalação de climatização para 
as salas de aulas.

Paulo Silva destacou a importância 
da SFOA para a comunidade e o seu pa-
pel no ensino da música, bem como na 
preservação da tradição das bandas fi-
larmónicas.

Para o autarca, as bandas filarmóni-
cas são «fundamentais para a criação e 
conservação da identidade local» e ao 
mesmo tempo permitem a inclusão dos 
jovens num projeto comunitário, em 
prol da sua terra. n

97.º aniversário do Paio Pires Futebol Clube
Autarquia anuncia 
requalificação da sede 
social

Sociedade Filarmónica Operária 
Amorense completa 124 anos
Coletividade 
centenária 
oferece cultura 
e desporto 
à população

O vice-presidente Paulo Silva marcou presença no aniversário da SFOA

Atuação da banda da sociedade centenária Para o vereador Bruno Santos, o Paio Pires  Futebol  Clube é «uma escola de vida»
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Amora Futebol Clube – equipa de futebol sénior B campeã da 2.ª Divisão 
Distrital da Associação de Futebol  de Setúbal

Clube de Praticantes de Voleibol Lobatos Volley  –  equipa juniores B (sub-21) 
feminina conquistou Campeonato Nacional de Voleibol

Classe Redondex Gym, da Associação de Moradores dos Redondos (AMR) – Menção de ouro no Gym For Life e 
ginastas em representação de Portugal na World Gymnaestrada de 2023: AMR, CCRAM, IFCT e CSSPF

Seixal Clube 1925  – equipa de futebol de juniores A sub-19 campeã distrital 
da 2.ª Divisão  e equipa de basquetebol sub-14  masculinos campeã distrital 

Atlético Clube de Arrentela – atleta Luís Santos é vice-campeão do mundo 
de muay thai 

Portugal Cultura e Recreio – Campeonato da Europa de Taekwondo: Constança Mendes, 3.ª júnior; Sérgio 
Ramos,3.º sub-50 individual; João Santos, 3.º poomsae freestyle +17 anos; Marco Palma, 2.º cadetes; Sérgio 
Ramos e Pedro Tomas, 1:º equipa +30; Marco Palma e Inês Martins, campeões, par cadetes

Portugal Cultura e Recreio – equipa de futsal sénior feminino vencedora 
da Taça e do Campeonato Distrital e equipa de futsal  sénior masculina 
vencedora do Campeonato Distrital

Associação de Paralisia Cerebral de Almada Seixal  – Campeonato Nacional  
de Boccia: Filipe Amigo, 1.º BC5 – 2.ª divisão; Rita Patrício, 1.ª BC1 – 2.ª 
divisão;  André Ramos, 3.º BC1 – 1.ª divisão

Homenagem aos clubes e atletas do concelho

Seixal na frente 
da formação desportiva
O DESPORTO para todos é 

uma opção política do município 
do Seixal que passa pela criação de 
condições para a prática de ativi-
dade física e desportiva para toda a 
população, quer através de progra-
mas e projetos com essa finalidade, 
sejam municipais, escolares ou do 

movimento associativo, quer atra-
vés do investimento na construção 
ou apoio de instalações desportivas 
de gestão da autarquia ou de asso-
ciações e coletividades locais.

Esta opção estratégica de déca-
das, nascida com o 25 de Abril, tem 
dado frutos, tendo os nossos atletas 

e clubes vindo a realizar excelen-
tes prestações e alcançar diversos 
triunfos desportivos em várias mo-
dalidades e vertentes desportivas.

Para homenagear e expressar o 
reconhecimento pelo trabalho rea-
lizado e pelos títulos e êxitos obti-
dos, a Câmara Municipal do Seixal 

recebeu, no edifício dos Serviços 
Centrais, nas últimas semanas, clu-
bes, associações, coletividades e 
instituições, atletas, treinadores e 
dirigentes.

«O nosso município é pródigo na 
formação desportiva, com milha-
res de crianças e jovens a praticar 

desporto, mas também no sucesso 
desportivo, com muitos resultados 
ao nível local, regional e nacional», 
salientou o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos. n
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Após 597 jogos, chegou ao fim o XVII 
Torneio Indoor 4x4, que contou com 
137 equipas divididas por seis es-
calões: Petizes 2015, Petizes 2016, 
Traquinas 2013, Traquinas 2014, 
Benjamins 2011 e Benjamins 2012. 
Os jogos decorreram no pavilhão do 
Clube Desportivo e Recreativo do 
Fogueteiro (CDRF). Mais de 2940 
atletas participaram no torneio que 
teve início em novembro de 2021 e 
terminou no dia 11 de junho. 
O torneio organizado pelo CDRF teve 
como patrono o antigo jogador de 

futebol Carlitos e, no seu decurso, 
marcaram presença individualida-
des ligadas ao mundo desportivo 
como Bebé, José Augusto e Filipa 
Assucena, entre outros.
O encerramento decorreu no dia 12 
de junho e teve a presença do vice-
-presidente da Câmara Municipal do 
Seixal, Paulo Silva.
As equipas do Seixal destacaram-
-se ao nível da melhor defesa com 
a Leão Altivo Associação (Traquinas 
2014) e o Seixal Clube 1925 A 
(Benjamins 2012) a receberem o 

troféu. No troféu disciplina, também 
a Leão Altivo Associação (Petizes 
2015) esteve entre os vencedores.
Classificações Escalões: Petizes 
2015 – Associação para o 
Desenvolvimento da Quinta do 
Conde; Petizes 2016 – Benfica 
Escola de Futebol Almada; 
Traquinas 2013 – Seixal Clube 
1925; Traquinas 2014 – Grupo 
Desportivo de Alfarim; Benjamins 
2011 – Benfica Escola de Futebol 
Almada A; Benjamins 2012 – Seixal 
Clube 1925 A. 

Final do XVII Torneio Indoor 4x4
Mais de 2 900 atletas em competição

Entre 4 e 10 de julho, o Clube 
Recreativo e Desportivo Brasileiro-
-Rouxinol (CRDBR) acolheu o 
Torneio Internacional Seixal 
Ladies Open, em ténis de campo. 
Na final da competição, a holan-
desa Lesley Kerkhove, que já tinha 
dado provas em Wimbledon e que 
é a número 138.º do ranking WTA e 
terceira cabeça de série, derrotou 
a israelita Lina Glushko, número 
268.º do ranking WTA.

Organizado pelo CRDBR, com 
o apoio da Câmara Municipal 
do Seixal, Junta de Freguesia 
de Corroios, Clube Desportivo 
e Recreativo Águias Unidas, As-
sociação de Ténis de Setúbal, 
Federação Portuguesa de Ténis e 
International Tennis Federation e 
de vários patrocinadores, a prova 
contou com mais de 500 inscritas, 
oriundas de 64 países.
Já em maio, o mesmo clube orga-

nizou o Corroios Open 2022, prova 
que integrou o programa do 29.º 
aniversário da vila de Corroios.
As finais da prova decorreram no 
dia 29 de maio e culminaram com 
a vitória na prova feminina de Inês 
Oliveira sobre Sana Garakani e na 
prova masculina com o triunfo de 
Manuel Gonçalves sobre Gonçalo 
Falcão.

Organização do Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro-Rouxinol
Lesley Kerkhove triunfa no Seixal Ladies Open

No âmbito das comemorações do centésimo aniversário do nas-
cimento de Albano Narciso Pereira, o Núcleo do Sporting Clube de 
Portugal do Seixal realizou três torneios. Dois deles decorreram na 
Praia do Seixal. Um deles foi o Torneio de Voleibol de Praia que se 
realizou no dia 19 de junho com a presença de 39 duplas. Nos dias 
25 e 26 de junho decorreu o Torneio de Futebol de Praia de Sub-10 e 
Sub-11, com a participação de 12 equipas. 
Junto à sede do núcleo realizou-se ainda o 1.º Torneio de Xadrez, com 
dezenas de participantes. Bruno Santos, vereador do Pelouro do 
Desporto da Câmara Municipal do Seixal, e Maria João Costa, presi-
dente da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, marcaram presença nestas comemorações.

Pavilhão Municipal da Torre da Marinha
Torneio de xadrez encerra projeto 
desenvolvido nas escolas
O projeto Dia do Xadrez nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 
desenvolvido pela Câmara Municipal do Seixal junto dos alunos dos 
3.º e 4.º ano do 1.º ciclo do ensino básico, encerrou neste ano letivo 
com um grande torneio que decorreu no dia 5 de junho, no Pavilhão 
Municipal da Torre da Marinha.
Nele participaram 167 jovens xadrezistas, em representação de 14 
escolas, e realizaram um total 1002 jogos.
Este torneio foi o culminar de um trabalho que decorre durante todo 
o ano letivo e que envolveu 901 alunos de 41 turmas e três agrupa-
mentos. No torneio participaram os melhores jogadores de xadrez de 
cada turma.
Bruno Santos, vereador do Pelouro do Desporto da Câmara Municipal 
do Seixal, esteve presente nesta iniciativa.

Núcleo do Sporting do Seixal
Torneios de voleibol, futebol 
de praia e de xadrez
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Atendimento Público da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro 
| 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

Cruz Vermelha Portuguesa
Delegação Foz do Tejo – Margem Sul 
| 212 227 746 

Assistência Farmâceutica 
às populações – Linha nacional | 1400

Polícia de Segurança Pública 
Divisão Policial do Seixal, 
Torre da Marinha | 212 276 500 
Cruz de Pau | 212 260 350
Seixal | 212 273 230
Corroios | 212 548 410

Guarda Nacional Republicana 
Aldeia de Paio Pires | 217 655 950
Fernão Ferro | 217 655 940 

Saúde 24 | 808 242 424

Unidades de Saúde
UCSP de Amora | 212 274 200
UCSP de Corroios | 212 548 350/55
UCSP do Seixal| 212 277 188
USF Amora Saudável | 212 274 230/31
USF CSI Seixal | 212 277 183
USF Cuidar Saúde | 212 277 191
USF FF-MAIS | 212 128 230
USF Pinhal de Frades | 212 260 070
USF Rosinha | 212 273 500
USF Servir Saúde | 212 556 429
USF Torre | 212 274 320/30/05

UCSP: Unidade de Cuidados 
de Saúde Personalizados
USF: Unidade de Saúde Familiar

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

Linha 65 – Apoio à Terceira Idade
e a Pessoas Dependentes 
| 800 208 875

Segurança Social / 
/Serviço Local de Amora 
| 300 502 502

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

SETÚBAL | SEIXAL | LISBOA

Horários
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Sábados

H 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

M 53 23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53 53

23

Domingos e feriados

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

 26 ‘        5 ‘        3 ‘        4 ‘         5 ‘        9 ‘        2 ‘         3 ‘        2 ‘

Sublinhados: com partidas de Setúbal, os restantes partem de Coina

(*) n Partida do Fogueteiro

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

 2 ‘        4 ‘       2 ‘        9 ‘        5 ‘        3 ‘        4 ‘         5 ‘         24 ‘

Sublinhados: com destino a Setúbal, os restantes terminam em Coina. 
Aos dias úteis o comboio das 8.13 horas termina no Fogueteiro

PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis
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Sábados, domingos e feriados
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PARTIDAS DE COINA (Concelho do Seixal) Dias úteis
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O atendimento público dos pelouros da Câmara Municipal do Seixal 
é realizado mediante marcação prévia, de segunda a sexta-feira, 
das 9 às 17.30 horas, através dos gabinetes de apoio aos vereadores.

808 203 050 TRANSTEJO  

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL
Geral | 212 276 700  
camara.geral@cm-seixal.pt
Seixal Limpo | 210 976 011  
seixal.limpo@cm-seixal.pt
Piquete de águas, esgotos 
e saneamento | 210 976 000
| 210 976 046 (depois das 17 horas) 
Proteção Civil Municipal
| 212 275 681
Leitura do consumo de água
| 800 500 210
CROACS | 210 976 200  
croacs@cm-seixal.pt

Agendamento prévio para 
atendimento nos Serviços Centrais
Atendimento geral e CIAC
| 212 276 770 | ciac@cm-seixal.pt
Urbanismo | 212 276 788  
dum@cm-seixal.pt
Divisão Administrativa de Água, 
Saneamento e Resíduos 
(faturação e contratos) | 212 276 720 
daas@cm-seixal.pt
Desenvolvimento Social e Cidadania
| 210 976 220 | ddsc@cm-seixal.pt
Finanças e Património | 212 275 780 
df@cm-seixal.pt
Fiscalização Municipal | 210 976 202 
dfm@cm-seixal.pt
Piquete de contadores 
| das 9 às 17 horas | 212 276 700
| das 17 às 22 horas | 210 976 046

Contactos para agendamento 
prévio nas lojas do munícipe
Lojas do Munícipe | 212 275 776 
agenda.lojas@cm-seixal.pt

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

Freguesias
Junta de Amora | 212 268 730
Junta de Corroios | 212 535 814
Junta de Fernão Ferro | 912 528 740
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires
| 211 316 223

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 217
Conservatória do Registo Predial 
Cruz de Pau | 212 260 620
Seixal | 212 271 280
Repartição de Finanças
Cruz de Pau | 212 260 760
Seixal | 212 219 710
Centro de Emprego | 212 267 230

TÁXIS
Expresso táxis
| 212 250 265 | 212 250 270
| 968 485 593 | 917 297 278
Coop táxis
| 211 581 132 | 966 781 220
| 932 711 132 | sms: 4901 táxi já

ABREU CARDOSO | R. Cidade Setúbal, 1-B, 
Corroios | 212 545 585
ALÉM TEJO | Av. Dr. Arlindo Vicente, 20 A e 20 B 
Torre da Marinha | 212 223 736
ALVES VELHO | R. Luís de Camões, 27, 
Torre da Marinha | 212 211 132
BAIRRO NOVO | R. da Liberdade, 105-A,  
Bairro Novo | 212 220 959
BENTO LINO | Av. de Vale de Milhaços, 34, 
Corroios | 212 532 601 
BIOTIFAR | R. José Carlos Ary dos Santos, 2-A,
Miratejo | 212 536 351
CENTRAL DA AMORA | R. MFA, loja 22, Amora  
| 212 257 108
CENTRAL DE PAIO PIRES | Av. General 
Humberto Delgado, 9-11, Paio Pires 
|212 210 365
DO VALE | R. da Cordoaria, 5 B,Cruz de Pau 
| 212 255 919
DUARTE RAMOS | Centro Comercial Belsul, 11, 
Lj. 29, Cruz de Pau | 212 268 930
FLOR DA MATA | Av. 23 de julho, 56 
| 213 157 308 
FOGUETEIRO | Av. 1.º de Maio, 93 A e B, 
Fogueteiro | 212 229 522
FONSECA | Pátio das Artes, 36 loja C8, 
Estrada dos Foros de Amora 
| 212 259 813
FOROS DE AMORA | Estrada dos Foros 
de Amora, 120-A-B | 212 260 579
GODINHO | Largo da Igreja, 51, Seixal  
| 212 213 580
HOLON VALE DE MILHAÇOS | R. Alexandre 
Herculano, 2 A, Vale de Milhaços | 212 530 256
LUSITANA | Rua João Gil, 2, Arrentela 
| 212 277 959
PINHAL DE FRADES | R. Dr. Raul Machado, 
lote 52, Pinhal de Frades | 212 244 224
MATOS LOPES | R. 25 de Abril, 20 r/c, Amora 
| 212 246 355
MOURA CARNEIRO | RioSul Shopping, 
Loja 0.044 A | 212 277 868
NOBRE GUERREIRO | Av. Marcos de Portugal, 
20-A, Amora | 212 276 470
NOVA AMORENSE | R. Oliveira Martins, 4-B,   
Paivas | 212 268 818
NOVA SANTA MARTA | Av. Rui Grácio, 84 - A/B, 
Santa Marta do Pinhal | 213 462 687
NOVAIS | Av. José António Rodrigues, 89-A, 
Aldeia de Paio Pires | 212 225 495
NUREI | R. da Igreja, Lt. 831 A, r/c, 
Fernão Ferro | 212 120 384
QUINTA DA TORRE | Av. 25 de Abril, 65, 
Torre da Marinha | 212 224 750
ROMANA | R. Gil Vicente, 25, Vale de Milhaços 
| 212 546 293
SÃO BENTO | R. Ana Castro Osório, 10-A, Amora 
| 212 225 539
SEIXAL | Av. Vasco da Gama, 15, Seixal  
| 212 222 658
SERUCA LOPES | Trav. Paz, 4-B, Casal do Marco 
| 212 210 369
SILVA CARVALHO | Praceta Emídio Santana,  
6 – 6 A | Aldeia de Paio Pires | 210 993 415
SOUSA MARQUES | Av. Luís de Camões, 2, 
Miratejo | 212 555 006
ST.ª MARTA DO PINHAL | R. Mário Sampaio 
Ribeiro, 7, St.a Marta do Pinhal | 212 255 300
UNIVERSO | Av. 25 de Abril, 60 B, Corroios 
| 212 535 084
VALE BIDARRA | R. Luís de Camões, Lt. 350, 
Fracção A e B, Fernão Ferro | 212 121 121

TELEFONES ÚTEIS

SEIXAL | LISBOAHorários

LISBOA | SEIXAL

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

Farmácias 
de serviço 

Para saber qual a farmácia de 
serviço mais perto de si, ligue 
para a Linha 1400.
A Linha 1400 é uma chamada 
gratuita e está disponível 24 
horas por dia durante todos os 
dias da semana.
Ao ligar 1400, o operador indi-
ca-lhe onde o medicamento (ou 
produto) de que necessita está 
disponível e pode agendar a 
recolha na farmácia ou a entre-
ga em casa.
A Associação Nacional de Far-
mácias recomenda, especial-
mente aos grupos de risco, que 
os utentes deixem de se dirigir 
diretamente às farmácias e 
adquiram medicamentos atra-
vés da linha telefónica gratuita 
1400. 

Novo serviço da Divisão Administrativa 
de Água, Saneamento e Resíduos

Atendimento telefónico: 210 976 077, nos dias úteis, entre as 8.30 e as 
18 horas. Email:  apoio.consumidor.agua@cm-seixal.pt.
Indicar o NIF do titular do contrato de abastecimento de água.

LINHAS E HORÁRIOS
carrismetropolitana.pt

Linha de apoio 210 418 800

Facebook e Instagram Carris Metropolitana
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«O Presente e o Futuro das Micro e Pequenas Empresas» foi o tema do 
colóquio-debate que decorreu no dia 14 de junho no auditório dos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do Seixal, organizado pela autarquia e pela 
Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPMPME).

O evento contou com uma intervenção de Joaquim Santos, presidente da 
Câmara do Seixal, e de Jorge Pisco, presidente da CPPME, assim como do 
economista José Lourenço, responsável por abordar o atual momento da 
economia portuguesa. A ocasião serviu ainda para Maria João Cardoso, da 
Informa D&B Portugal, apresentar o estudo «Evolução do Tecido Económico do 
Município do Seixal, entre 2016 e 2020» (neste suplemento), realizado pela 
mesma empresa.

«O panorama atual tem contornos de gravidade, não só pelos custos de contex-
to estarem a crescer, mas também porque medidas urgentes não avançam por 
parte do Governo», contextualizou o presidente da Câmara Municipal do Seixal. 
«Enquanto autarquia, no Seixal fazemos uma política fiscal amiga da população 
e das empresas, com descidas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) há sete 
anos consecutivos e o 2.º valor mais baixo por metro cúbico da taxa sobre água, 
saneamento e resíduos de toda a Área Metropolitana de Lisboa», assegurou.

O presidente da autarquia do Seixal valorizou os dados muito positivos obtidos 
sobre o desenvolvimento económico das empresas do concelho e saudou os 
empresários e trabalhadores pelos resultados, que configuram que o concelho 
do Seixal é um território produtivo, e com grande margem de crescimento. 

Joaquim Santos alertou ainda que o «quadro comunitário de apoio até 2030 tem 
menos de metade dos fundos europeus até 2021 para a Área Metropolitana de 
Lisboa», prejudicando as empresas que «terão menos condições de acesso a 
fundos europeus para a modernização, para a inovação tecnológica ou para a 
internacionalização». O presidente da câmara reivindicou ainda a constituição 
de uma NUT (Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos) 
autónoma para a península de Setúbal, permitindo um maior acesso a fundos 
europeus, proposta que só foi apresentada pelo Governo em Bruxelas em 
fevereiro de 2022 e só terá resultados práticos em 2040.

O presidente da CPPME lembrou os recentes impactos da pandemia e do 
«conflito armado na Ucrânia, que se reflete numa escalada de preços e de 
escassez de matérias-primas e mão de obra que têm tido especial repercussão 
nas micro, pequenas e médias empresas» e salientou que os apoios dados à 
retoma após os confinamentos revelaram «valores insuficientes e pagos tarde e 
a más horas», resumidos «a linhas de crédito cujo acesso foi bastante condicio-
nado pela banca».

Jorge Pisco revelou que as 13 medidas propostas pela confederação para o 
Orçamento do Estado para 2022 não foram adotadas, «o que foi aprovado este 
ano foi uma mão cheia de nada». Considerou ainda necessário inverter «as 
políticas económicas, fiscais, de crédito e outras que têm privilegiado uma 
minoria de empresas em desfavor da maioria, que são as micro, pequenas e 
médias empresas, 99,7 por cento, que na prática são as que criam o maior 
número de postos de trabalho».

José Lourenço abordou o panorama da economia portuguesa, considerando 
que «não é possível falarmos da nossa economia nas últimas décadas sem nos 
referirmos à criação da união económica e monetária e à nossa adesão ao euro», 
«vendidas como uma possibilidade de integrar um mercado com centenas de 
milhões de consumidores» e que resultaram numa moeda que «está numa 
situação desastrosa para a nossa economia» e na «destruição de grande parte 
do nosso aparelho produtivo e no maior período de recessão e estagnação 
económica desde a Revolução de Abril».

O economista foi ainda perentório na denúncia de que, nos «últimos anos, o 
investimento público foi reduzido ao mínimo indispensável» e que o que os 
governos têm feito é «juntar uns trocos ao muito dinheiro que vem da União 
Europeia para investimento público» em educação, saúde, infraestruturas e 
outros. «É importante que os fundos cheguem, libertos de quaisquer formas de 
condicionalidade económica e política que pretendam interferir em decisões 
soberanas dos Estados, designadamente ao nível das opções da sua programa-
ção e execução», defendeu ainda.

O Presente e o Futuro das Micro e Pequenas Empresas

Crise económica requer 
medidas efetivas do Governo
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*Fonte: Estudo da Informa D&B Portugal, utilizando um universo de empresas com atividade comercial durante o ano de 2020 
(não inclui banca e seguros), com sede no município e informação financeira relativa ao exercício de 2020 publicada no portal do Ministério da Justiça. 

O estudo «Evolução do Tecido Económico do Município do Seixal 
(2016- 2020)» foi realizado pela Informa D&B Portugal, tendo como 
base informação financeira publicada no site do Ministério da Justi-
ça, excluindo banca e seguros.

Com 95,45 km2, 166 693 habitantes, o concelho do Seixal possui            
3 979 empresas e soma 2 380 M€ de volume de negócios, empre-
gando 19 347 pessoas. Destas empresas, 417 são exportadoras 
e aglomeram 522 M€ em exportações.

A Informa D&B Portugal analisou o impacto da pandemia no concelho 
e no país e os resultados demonstram que no concelho do Seixal os 
impactos foram menores do que no País.

DISTINÇÕES

66
 PME Líder

2
 PME Líder

Turismo

17
 PME 

Excelência

1
 PME 

Excelência
Turismo

Evolução do Tecido 
Económico do 
Município do Seixal*
(2016-2020)

Impacto 
da pandemia
nas empresas 
do município

A idade média das empresas do município do Seixal situa-se nos 12,8 
anos, sendo que o Seixal conta igualmente com uma empresa que 
soma já um século de existência, a Gráfica Unipessoal Lda. com 104 
anos de atividade, e mais quatro empresas com mais de 96 anos.
Além da antiguidade, a Informa D&B Portugal estudou ainda a 
dimensão e atividade das empresas do Seixal, dados que cruzou 
com o emprego existente e o volume de negócios, assim como a 
atividade exportadora e importadora do concelho

Análise
do tecido
empresarial
(perfil)

Empresas com atividade comercial no município

(Crescimento agregado: 6%)

2016

2017

2018

2019

2020

3155
3254

3492
3776

3979

(Crescimento agregado: 10%)

Evolução de empresas exportadoras

Evolução de empresas importadoras

2016 2017 2018 2019 2020

370 361
373

398
417

Taxa de empresas exportadoras no tecido empresarial: 10%

Taxa de empresas importadoras no tecido empresarial: 20%

2016
2017
2018
2019
2020

805

693

663

568
550

ANTIGUIDADE

DIMENSÃO 

(por volume de negócios)

PERFIL SETORIAL 

Taxa de Variação 

2020/2019

46%

51%

3%

CRESCE

DECRESCE

MANTÉM

[-6,8%]  

EXPORTAÇÕES

RESULTADOS LÍQUIDOS

Taxa de Variação 

2020/2019

55%

1%

DECRESCE

MANTÉM

[-15%]  

Taxa de Variação 

2020/2019

53%

3%

DECRESCE

MANTÉM

[-17%]  

54%

8%

DECRESCE

MANTÉM

Taxa de Variação 

2020/2019

55%

1%

DECRESCE

MANTÉM

[-50%]  

VOLUME DE NEGÓCIOS

Taxa de Variação 

2020/2019 [-2,9%]  

54%

10%

DECRESCE

MANTÉM

Taxa de Variação 

2020/2019 [-9,6%]  

EMPRESAS

START-UP [- DE 1 ANO]

JOVENS [1 A 5 ANOS]

ADULTAS [8 A 19 ANOS]

MADURAS [20 OU + ANOS]

TOTAL

VOLUME NEGÓCIOS [2020] TRABALHADORES [2020]

% € % €

6,5 260

36,8 1465

35,3 1405

21,3 849

3979

% N.º

0,6

12,7

50

36.7

2,3

20,6

39,8

37,3

2 379 830 035

872 372 365

1 190 907 851

301 791 990

14 757 829 448

3 984

7 700

7 215

19 347

EMPRESAS

ATÉ 2 MILHÕES €

2 A 10 MILHÕES €

10 A 50 MILHÕES €

MAIS DE 50 MILHÕES €

TOTAL

VOLUME NEGÓCIOS [2020] TRABALHADORES [2020]

% € % €

96,5 3841

2,9 117

0,4 17

0,1 4

3979

% N.º

33

2

0,4
13,9

32,7

69,1

18,6

8,8

3,5

2 379 830 035

778 175 302

330 703 941

484 752 970

786 197 822 13 378

3603

1 697

669

19 347

EMPRESAS VOLUME NEGÓCIOS [2020] TRABALHADORES [2020]

% € % €% N.º

AGRICULTURA E OUTROS 
RECURSOS NATURAIS 0,7 26 0,5 0,412 366 753 72

TEC. DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO 4,0 159 1,4 2,933 439 067 570

INDÚSTRIAS 6,3 251 34,9 17,7830 480 094 3417

ENERGIA E AMBIENTE 0,4 14 2,4 1.057 531 655 184

CONSTRUÇÃO 15,4 612 10,4 16,3246 445 448 3156

TRANSPORTES 7,8 312 2,3 4,555 711 114 869

ALOJAMENTO 
E RESTAURAÇÃO

7,5 297 2,6 8,469 191 130 1616

GROSSISTA 7,0 280 18,8 7,6448 308 788 1468

RETALHO 15,8 630 15,7 14,8374 664 696 2855

ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 7,9 316 2,9 2,868 703 554 539

SERVIÇOS EMPRESARIAIS 12,6 500 4,3 10,5103 461 050 2030

SERVIÇOS GERAIS 14,5 582 3,6 13,386 526 687 2571

TOTAL 3979 2 379 830 035 19 347

44% CRESCE

44% CRESCE

44% CRESCE

38% CRESCE

36% CRESCE

EXPORTADORAS IMPORTADORAS

Taxa das empresas exportadoras: 10% Taxa das empresas importadoras: 20%

PERFIL DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES

DINÂMICA EMPRESARIAL DO MUNICÍPIO DO SEIXAL NOS ÚLTIMOS 6 ANOS

417 805

N.º DAS EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS

EXPORTADORAS IMPORTADORAS

Volume de exportação em percentagem 
do volume de negócios total:  39%

VOLUME DA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO (MILHÕES DE EUROS)

JANEIRO - ABRIL DE 2022

522 593

Volume de importação em percentagem 
do volume de negócios total:  41%

258

39

8
-11%

+30%

-30%

Criação

Encerramentos

Insolvências
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*Fonte: Estudo da Informa D&B Portugal, utilizando um universo de empresas com atividade comercial durante o ano de 2020 
(não inclui banca e seguros), com sede no município e informação financeira relativa ao exercício de 2020 publicada no portal do Ministério da Justiça. 

O estudo «Evolução do Tecido Económico do Município do Seixal 
(2016- 2020)» foi realizado pela Informa D&B Portugal, tendo como 
base informação financeira publicada no site do Ministério da Justi-
ça, excluindo banca e seguros.

Com 95,45 km2, 166 693 habitantes, o concelho do Seixal possui            
3 979 empresas e soma 2 380 M€ de volume de negócios, empre-
gando 19 347 pessoas. Destas empresas, 417 são exportadoras 
e aglomeram 522 M€ em exportações.

A Informa D&B Portugal analisou o impacto da pandemia no concelho 
e no país e os resultados demonstram que no concelho do Seixal os 
impactos foram menores do que no País.
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Município do Seixal*
(2016-2020)

Impacto 
da pandemia
nas empresas 
do município

A idade média das empresas do município do Seixal situa-se nos 12,8 
anos, sendo que o Seixal conta igualmente com uma empresa que 
soma já um século de existência, a Gráfica Unipessoal Lda. com 104 
anos de atividade, e mais quatro empresas com mais de 96 anos.
Além da antiguidade, a Informa D&B Portugal estudou ainda a 
dimensão e atividade das empresas do Seixal, dados que cruzou 
com o emprego existente e o volume de negócios, assim como a 
atividade exportadora e importadora do concelho

Análise
do tecido
empresarial
(perfil)

Empresas com atividade comercial no município

(Crescimento agregado: 6%)

2016

2017

2018

2019

2020

3155
3254

3492
3776

3979

(Crescimento agregado: 10%)

Evolução de empresas exportadoras

Evolução de empresas importadoras

2016 2017 2018 2019 2020

370 361
373

398
417

Taxa de empresas exportadoras no tecido empresarial: 10%

Taxa de empresas importadoras no tecido empresarial: 20%

2016
2017
2018
2019
2020

805

693

663

568
550

ANTIGUIDADE

DIMENSÃO 

(por volume de negócios)

PERFIL SETORIAL 

Taxa de Variação 

2020/2019

46%

51%

3%

CRESCE

DECRESCE

MANTÉM

[-6,8%]  

EXPORTAÇÕES

RESULTADOS LÍQUIDOS

Taxa de Variação 

2020/2019

55%

1%

DECRESCE

MANTÉM

[-15%]  

Taxa de Variação 

2020/2019

53%

3%

DECRESCE

MANTÉM

[-17%]  

54%

8%

DECRESCE

MANTÉM

Taxa de Variação 

2020/2019

55%

1%

DECRESCE

MANTÉM

[-50%]  

VOLUME DE NEGÓCIOS

Taxa de Variação 

2020/2019 [-2,9%]  

54%

10%

DECRESCE

MANTÉM

Taxa de Variação 

2020/2019 [-9,6%]  

EMPRESAS

START-UP [- DE 1 ANO]

JOVENS [1 A 5 ANOS]

ADULTAS [8 A 19 ANOS]

MADURAS [20 OU + ANOS]

TOTAL

VOLUME NEGÓCIOS [2020] TRABALHADORES [2020]

% € % €

6,5 260

36,8 1465

35,3 1405

21,3 849

3979

% N.º

0,6

12,7

50

36.7

2,3

20,6

39,8

37,3

2 379 830 035

872 372 365

1 190 907 851

301 791 990

14 757 829 448

3 984

7 700

7 215

19 347

EMPRESAS

ATÉ 2 MILHÕES €

2 A 10 MILHÕES €

10 A 50 MILHÕES €

MAIS DE 50 MILHÕES €

TOTAL

VOLUME NEGÓCIOS [2020] TRABALHADORES [2020]

% € % €

96,5 3841

2,9 117

0,4 17

0,1 4

3979

% N.º

33

2

0,4
13,9

32,7

69,1

18,6

8,8

3,5

2 379 830 035

778 175 302

330 703 941

484 752 970

786 197 822 13 378

3603

1 697

669

19 347

EMPRESAS VOLUME NEGÓCIOS [2020] TRABALHADORES [2020]

% € % €% N.º

AGRICULTURA E OUTROS 
RECURSOS NATURAIS 0,7 26 0,5 0,412 366 753 72

TEC. DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO 4,0 159 1,4 2,933 439 067 570

INDÚSTRIAS 6,3 251 34,9 17,7830 480 094 3417

ENERGIA E AMBIENTE 0,4 14 2,4 1.057 531 655 184

CONSTRUÇÃO 15,4 612 10,4 16,3246 445 448 3156

TRANSPORTES 7,8 312 2,3 4,555 711 114 869

ALOJAMENTO 
E RESTAURAÇÃO

7,5 297 2,6 8,469 191 130 1616

GROSSISTA 7,0 280 18,8 7,6448 308 788 1468

RETALHO 15,8 630 15,7 14,8374 664 696 2855

ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 7,9 316 2,9 2,868 703 554 539

SERVIÇOS EMPRESARIAIS 12,6 500 4,3 10,5103 461 050 2030

SERVIÇOS GERAIS 14,5 582 3,6 13,386 526 687 2571

TOTAL 3979 2 379 830 035 19 347

44% CRESCE

44% CRESCE

44% CRESCE

38% CRESCE

36% CRESCE

EXPORTADORAS IMPORTADORAS

Taxa das empresas exportadoras: 10% Taxa das empresas importadoras: 20%

PERFIL DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES

DINÂMICA EMPRESARIAL DO MUNICÍPIO DO SEIXAL NOS ÚLTIMOS 6 ANOS

417 805

N.º DAS EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS

EXPORTADORAS IMPORTADORAS

Volume de exportação em percentagem 
do volume de negócios total:  39%

VOLUME DA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO (MILHÕES DE EUROS)

JANEIRO - ABRIL DE 2022

522 593

Volume de importação em percentagem 
do volume de negócios total:  41%

258

39

8
-11%

+30%

-30%

Criação

Encerramentos

Insolvências
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INVISTA 
NO CONCELHO 
DO SEIXAL

JUNTE-SE A ESTA FORÇA

19347

2380 M€

TRABALHADORES

VOLUME DE NEGÓCIOS

522 M€
EXPORTAÇÕES

417
EMPRESAS EXPORTADORAS

3979
EMPRESAS 

951 ha
em PDM afetos a atividades 
económicas

11 parques 
para indústria e atividades 
económicas

SEIXAL, UM CONCELHO 
EM CRESCIMENTO ECONÓMICO 
E PRODUTIVO

«O Presente e o Futuro das Micro e Pequenas Empresas» foi o tema do 
colóquio-debate que decorreu no dia 14 de junho no auditório dos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do Seixal, organizado pela autarquia e pela 
Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPMPME).

O evento contou com uma intervenção de Joaquim Santos, presidente da 
Câmara do Seixal, e de Jorge Pisco, presidente da CPPME, assim como do 
economista José Lourenço, responsável por abordar o atual momento da 
economia portuguesa. A ocasião serviu ainda para Maria João Cardoso, da 
Informa D&B Portugal, apresentar o estudo «Evolução do Tecido Económico do 
Município do Seixal, entre 2016 e 2020» (neste suplemento), realizado pela 
mesma empresa.

«O panorama atual tem contornos de gravidade, não só pelos custos de contex-
to estarem a crescer, mas também porque medidas urgentes não avançam por 
parte do Governo», contextualizou o presidente da Câmara Municipal do Seixal. 
«Enquanto autarquia, no Seixal fazemos uma política fiscal amiga da população 
e das empresas, com descidas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) há sete 
anos consecutivos e o 2.º valor mais baixo por metro cúbico da taxa sobre água, 
saneamento e resíduos de toda a Área Metropolitana de Lisboa», assegurou.

Joaquim Santos alertou ainda que o «quadro comunitário de apoio até 2030 tem 
menos de metade dos fundos europeus até 2021 para a Área Metropolitana de 
Lisboa», prejudicando as empresas que «terão menos condições de acesso a 
fundos europeus para a modernização, para a inovação tecnológica ou para a 
internacionalização». O presidente da câmara reivindicou ainda a constituição 
de uma NUT (Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos) 
autónoma para a península de Setúbal, permitindo um maior acesso a fundos 
europeus, proposta que foi apresentada em Bruxelas e só terá resultados 
práticos em 2040.

O presidente da CPPME lembrou os recentes impactos da pandemia e do 
«conflito armado na Ucrânia, que se reflete numa escalada de preços e de 

escassez de matérias-primas e mão de obra que têm tido especial repercussão 
nas micro, pequenas e médias empresas» e salientou que os apoios dados à 
retoma após os confinamentos revelaram «valores insuficientes e pagos tarde e 
a más horas», resumidos «a linhas de crédito cujo acesso foi bastante condicio-
nado pela banca».

Jorge Pisco revelou que as 13 medidas propostas pela confederação para o 
Orçamento do Estado não foram adotadas, «o que foi aprovado este ano foi uma 
mão cheia de nada». Considerou ainda necessário inverter «as políticas econó-
micas, fiscais, de crédito e outras que têm privilegiado uma minoria de empresas 
em desfavor da maioria, que são as micro, pequenas e médias empresas, 99,7 
por cento, que na prática são as que criam o maior número de postos de traba-
lho».

José Lourenço abordou o panorama da economia portuguesa, considerando 
que «não é possível falarmos da nossa economia nas últimas décadas sem nos 
referirmos à criação da união económica e monetária e à nossa adesão ao euro», 
«vendidas como uma possibilidade de integrar um mercado com centenas de 
milhões de consumidores» e que resultaram numa moeda que «está numa 
situação desastrosa para a nossa economia» e na «destruição de grande parte 
do nosso aparelho produtivo e no maior período de recessão e estagnação 
económica desde a Revolução de Abril».

O economista foi ainda perentório na denúncia de que, nos «últimos anos, o 
investimento público foi reduzido ao mínimo indispensável» e que o que os 
governos têm feito é «juntar uns trocos ao muito dinheiro que vem da União 
Europeia para investimento público» em educação, saúde, infraestruturas e 
outros. «É importante que os fundos cheguem, libertos de quaisquer formas de 
condicionalidade económica e política que pretendam interferir em decisões 
soberanas dos Estados, designadamente ao nível das opções da sua programa-
ção e execução», defendeu ainda.

Presente e o Futuro das Micro e Pequenas Empresas

Crise económica requer 
medidas efetivas do Governo
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