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REPORTAGEM
10 Anos após o seu falecimento, a 
freguesia da Quinta do Conde atri-
bui topónimo de António Xavier de 
Lima a artéria da vila.

Pág. 5

ENTREVISTA
Com 40 anos de experiência, José 
Raimundo, comandante dos Bom-
beiros Mistos do Seixal, conta-nos os 
desafios de ser bombeiro.
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DESPORTO
Seixal Clube 1925 não esquece os 94 
anos da fundação do Seixal Futebol 
Clube.
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Esta edição contém 
um suplemento
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POLÉMICA AMBIENTAL
EM PAIO PIRES

Preço: 0,01

Diretora: Joana Rosa

A empresa Megasa, detentora da 
Siderurgia Nacional, está no centro das 
polémicas ambientais que têm marcado 
a freguesia de Paio Pires. Os níveis 
crescentes de poluição e a ameaça à 
saúde pública preocupam e atormentam 
os moradores da localidade.
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"Paio Pires: uma terra de morte lenta"
As polémicas ambientais em torno da Siderurgia Nacional e a consequente poluição causada pela empresa Megasa têm gerado um 
descontentamento crescente nos moradores da Aldeia de Paio Pires.

Descrita por muitos moradores 
como uma terra de morte lenta, 
Paio Pires tem registado desde a 

abertura da Siderurgia, valores a nível 
da poluição atmosférica, sonora, dos 
solos e das massas de água, superiores 
aos que são permitidos por lei. 

Com a sua inauguração, em 1961, a 
Siderurgia Nacional transformou por 
completo a freguesia de Aldeia de Paio 
Pires. Outrora uma terra de quintas, 
hortas, pomares e de azinhagas, a loca-
lidade passou a destacar-se como um 
importante pólo do tecido industrial 
a nível do concelho e a nível nacional. 
“Eu vi nascer a Siderurgia Nacional, 
dos caboucos até agora. A fábrica, na 
altura, era de fazer cair o queixo”, refe-
re João Carlos Pereira, natural de Paio 
Pires. “Tudo isto foi um caldeirão de 
emoções que impediram de se olhar 
para a questão ambiental”.

Ao longo dos anos, paralelamente ao 
funcionamento da siderurgia, os mora-
dores de Paio Pires foram sempre sujeitos 
a descargas poluentes de uma empresa 
que laborou (e continua a laborar) de dia 
e de noite, todos os dias do ano. Com a 
nacionalização da Siderurgia Nacional, 
em 1975, surgiram planos mais conscien-
ciosos para o desenvolvimento da fábrica, 
integrando o interesse das populações. À 
época, Manuel Lima, professor e investi-
gador dedicado ao estudo da fauna e da 
flora do concelho, referiu em interven-
ções públicas que, com as preocupações 
ambientais que a administração pública 
da Siderurgia Nacional revelava, esta-
vam a regressar exemplares da fauna 
avícola que há muito tinham desapare-
cido do concelho.

Ao chegar à presidência da Junta 
de Freguesia de Aldeia de Paio Pires, 

em 1990, João Carlos Pereira tornou-
-se testemunha das medidas levadas a 
cabo pela siderurgia. “É verdade que 
a fábrica sempre poluiu mas também é 
verdade que nessa fase a seguir à nacio-
nalização da empresa foram tomadas 
cautelas que tinham em consideração a 
população que aqui vivia”.

A Siderurgia que existiu entre 1975 
em 1995 (ano em que passou a pertencer 
à empresa privada Megasa) “foi a melhor 
Siderurgia que tivemos; até estava para 
ser ampliada com o plano siderúrgi-
co nacional para conseguir produzir 
os 40% de aço que ainda tínhamos de 
importar”, realça João Carlos. “Agora a 
Siderurgia já não é isto e ainda por cima 
em termos ambientais passou a ser uma 
coisa muito pior do que alguma vez foi 
antes”. 

Os cerca de 15 mil habitantes da 
Aldeia de Paio Pires estão sujeitos dia-
riamente a diferentes tipos de poluição, 
como por exemplo a poluição sonora. 
Em 2002 um grupo de moradores che-
gou a interpor uma providência cau-
telar, tal era o ruído provocado pela 
fábrica que impossibilitava o descanso 
dos habitantes a residir nas zonas mais 
próximas da Siderurgia.

Dando voz às queixas que atormen-
tam a população, o movimento Os Con-
taminados, criado em 2013, refere que 
todos os dias são lançados para a atmos-
fera furanos dioxinas, óxidos de nitrogé-
nio, de enxofre e de carbono, compostos 
orgânicos voláteis e metais pesados. 
São também lançadas poeiras e outras 
partículas, incluindo limalhas, algumas 
pulverizadas, outras com a dimensão de 
agulhas finíssimas, podendo ser recolhi-
das com um íman das varandas e para-
peitos das casas. “A Agência Portuguesa 

do Ambiente diz que o ar em Paio Pires 
é bom, mas nós dizemos que não pode 
ser bom quando, ao deixarmos a jane-
la aberta, recolhemos limalhas da mesa 
onde comemos. O ar não pode ser bom 
quando uma moradora fica, sem razão 
aparente com um olho infetado, do qual 
lhe extraem uma limalha”, menciona 
João Carlos, membro do movimento.

O pó branco que, desde o final de 
dezembro, começou a cobrir carros e 
edifícios na freguesia, causou o alarme 
na população. O mês de janeiro, em 
particular, registou 14 excedências do 
valor limite diário de partículas inalá-
veis (50 microgramas por metro cúbico 
(ug/m3). Segundo a legislação em vigor, 
não é permitido que o valores-limites 
sejam excedidos em mais de 35 dias por 
ano, sendo que a média anual não pode 
ultrapassar 40 ug/m3. “Mas antes desta 
fúria poluidora de janeiro, já se estava a 
registar uma grande consciencialização 

por parte da população e é isso que está 
a assustar o poder político”, menciona 
João Carlos Pereira.

Condenando a poluição ambiental 
que afeta a localidade de Paio Pires, a 
autarquia do Seixal aprovou a 30 de 
janeiro a tomada de posição “Melhor 
Qualidade de Vida – Tolerância Zero 
à Poluição Industrial”, em concordân-
cia com o trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido de análise à qualidade do 
ar na freguesia. Segundo Joaquim San-
tos, presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, a autarquia decidiu efectuar 
diligências “considerando a inércia das 
entidades competentes”. 

Desde setembro de 2018, a Câmara 
está a promover um estudo epidemio-
lógico, com a duração de sete meses, 
contando com o apoio de várias entida-
des, entre as quais a Universidade Nova 
de Lisboa e o Instituto Ricardo Jorge. 
Também em setembro do mesmo ano, 
a autarquia remeteu para o Instituto de 
Apoio às Pequenas e Médias Empre-
sas e à Inovação (IAPMEI) um estudo 
acústico no qual registou o incumpri-
mento do requisito acústico disposto 
no Regulamento Geral do Ruído. Em 
conjunto com o Campus Tecnológico e 
Nuclear do Instituto Superior Técnico, 
a Câmara está a elaborar a análise das 
partículas recolhidas em edifícios e via-
turas, para determinar a sua origem e 
natureza.

No passado dia 15 de janeiro, em 
reunião com o Ministro do Ambiente 
e da Transição Energética, o autarca 
Joaquim Santos reiterou “a necessida-
de urgente da resolução dos impactos 
ambientais da Siderurgia em Aldeia de 
Paio Pires e a intervenção do Ministro 
do Ambiente junto dos organismos que 
tutela.”

Paralelamente a esta tomada de posi-
ção, o movimento Os Contaminados 
vai promover uma ação popular. “Nós 
criámos as nossas dinâmicas próprias e 
vamos proceder por nossa conta e ris-
co à medição das partículas emanadas 
que andam aí pelo ar e vamos fazer pro-
va disto tudo da melhor maneira que 
podermos e que soubermos.

Cláudia Cristão
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Paio Pires recebe Sons na Aldeia 
A quinta edição do evento cultural Sons na Aldeia traz ao Salão Nobre da Sociedade Musical 5 de Outubro os projetos musicais AbztraQt Sir Q 
e The Black Koi.
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O evento organizado pela CoopA 
– Associação Aldeia Cooperati-
va de Artes está de regresso à 

Aldeia de Paio Pires. A quinta edição de 
Sons na Aldeia acontecerá a 16 de feve-
reiro, pelas 21h30 no Salão Nobre da 
Sociedade Musical 5 de Outubro, con-
tando com a participação dos projetos 
AbztraQt Sir Q, de Lisboa e The Black 
Koi, da Aldeia de Paio Pires.

Prometendo uma noite de sonorida-
des díspares, a organização traz a Paio 
Pires a banda AbztraQt Sir Q. Oriun-
dos de Lisboa, o grupo é composto por 
DichmaRahma, Egon Crippa, Jürgen-
Deimann e Peter Shuy, músicos com 
uma liberdade criativa a que se deixam 

subjugar. Formada em meados de 2005, 
a banda tem uma lírica concreta, um 
polilinguismo e música do mundo em 
sentido lato, numa contracultura que 
desobedece às leis da apatia. 

Os AbztraQt Sir Q abordam o 
Rock’n’roll, numa fusão afro-europeia 
em território índio. Com a premissa 
de quebrar a estrutura convencional, a 
banda alia a voz, a bateria, o baixo, a 
guitarra aos brinquedos, explorando a 
vertente lúdica da música. Com presen-
ça nas plataformas Bandcamp e You-
Tube, o grupo lançou em 2017 o mais 
recente álbum, “Yarnati Machine”, em 
formato CD.

Com sonoridades energéticas com 

pinceladas de rock, metal e com uma 
dose bem medida de experimentalis-
mo, a banda The Black Koi irá tam-
bém atuar neste evento cultural. O duo 
apresenta-se sempre acompanhado por 
mais dois músicos, mas neste concerto 
na Aldeia de Paio Pires contarão tam-
bém com alguns convidados.

Os dois elementos da banda, David 
Figueira e Pedro França, uniram-se no 
início de 2017 para criar este projeto, do 
qual resultou um EP, homónimo, dis-
ponibilizado em várias plataformas em 
novembro desse mesmo ano. O duo The 
Black Koi pode ser ouvido em platafor-
mas como Bandcamp, YouTube e Spotify.

As duas bandas estreiam-se em Sons 

de Aldeia, um evento que nas quatro 
edições anteriores já registou concertos 
de bandas como Jigsaw& The Great 
Moonshiners Band, Recanto, Coffee 
Or Not, Alma MaterSociety, LurLur, 
IamTheShadow, She Pleasures HerSelf 
e The Manchesters, que passaram pelo 
palco do Salão Nobre da Sociedade 
Musical 5 de Outubro.

Com produção e organização a car-
go da CoopA - Associação Aldeia Coo-
perativa de Artes, estes concertos têm o 
apoio União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, da 
Sociedade Musical 5 de Outubro, da 
Câmara Municipal do Seixal e do Jor-
nal Comércio do Seixal e Sesimbra.
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Como um dos elementos mais 
antigos da Associação Humanitá-
ria de Bombeiros Mistos do Con-
celho do Seixal como é que tem 
visto a evolução do quartel?

A evolução foi sempre muito gran-
de e galopante. Nós fomos obrigados 
a crescer conforme a dinamização do 
concelho. E o concelho evoluiu muito 
e nós tivemos de crescer, também por-
que não havia cá mais nenhuma cor-
poração neste município. Depois com 
o surgimento de outra corporação de 
bombeiros nós ressentimo-nos um pou-
co, porque aquilo que nos era distribuí-
do teve de ser dividido. Com a estrutura 
que já tínhamos criado, com a máquina 
já criada, tivemos ali algumas dificulda-
des quando houve esta transformação. 
Entretanto a situação ainda piorou com 
a crise. Temos passado aí por momentos 
às vezes difíceis mas são momentos de 
luta e cá estamos. Aliás, muito recente-
mente passámos por um problema gra-
víssimo, mas continuamos para a frente.

Como é que tem sido ao longo 
destes anos a ligação entre a par-
te diretiva da presidência com o 
comando e com os bombeiros?

Até agora tem sido muito boa, tem 
sido excelente. E só graças a isso é que 
foi permitido ultrapassarmos tantas difi-
culdades que nos têm surgido até agora. 
Se não estivéssemos unidos isso não era 
possível. Ninguém consegue fazer nada 
sozinho e de facto com essa união é que 
conseguimos vencer inúmeras batalhas 
que tivemos pela frente. 

Na sua opinião, o que é que dis-
tingue a profissão de bombeiro 
das outras profissões?

As pessoas têm de sentir isto. Já cá 
veio tanta gente. Em cada recruta que 
nós fazemos entram pessoas que estão 
cá e depois vão-se embora. Ser bombei-
ro não é fácil. Tem de se gostar mesmo 
para se poder ser bombeiro, porque isto 
leva-nos mesmo ao extremo. Quer na 
relação com as nossas famílias ou con-
nosco próprios. Quer na relação com os 
nossos empregos, caso sejamos bombei-
ros estritamente voluntários. Cada um 
tem no seu interior motivações que os 
outros não têm. Daí que, nas sondagens 
que têm sido feitas sobre as profissões 
que os portugueses mais admiram e 
em quem mais confiam, os bombeiros 
estão sempre no topo. É de facto dife-
rente, isto não é uma vida fácil, é uma 

vida muito complicada. Nós desafiamos 
o perigo todos os dias, vamos e nunca 
sabemos se voltamos. Isto é tudo uma 
incógnita.

Sente que de alguma forma a 
sociedade tende a valorizar ainda 
mais os bombeiros e a sua impor-
tância sobretudo no verão pela 
questão dos fogos?

Acho que há aqui várias fações, diga-
mos. Quando as pessoas precisam, toda 
a gente gosta dos bombeiros. Se houver 
aí uma situação qualquer, há muita gen-
te a apoiar, mas há muitas mais pessoas 
a criticarem e a denegrirem a imagem 
dos bombeiros. O nosso povo português 
é assim, é um bocado egoísta. Se calhar 
admiram os bombeiros mas à sua 
maneira e porque sabem que amanhã 
ou depois precisarão deles. Mas quando 
toca a dizer mal aí nas redes sociais eu 
às vezes até evito ver esses comentários. 
É necessário saber o que é ser bombeiro 
de facto para poder julgar um bombeiro 
e criticá-lo. Nós somos todos seres huma-
nos, uns polícias, uns bombeiros, outros 
enfermeiros, etc. Mas temos de conhe-
cer, temos de entrar dentro do espaço 
do outro para podermos criticá-lo, se 
não como é que eu posso ir criticar um 
médico, um polícia, um bombeiro, se eu 
não souber o que ele passa ou o que ele 
vive? Temos muita facilidade em criti-
car aquilo que não sabemos. Mas num 
aspeto geral acho que a população está 
com os bombeiros, pelo menos, a gran-
de maioria, quando é chamada a parti-
cipar está presente.

Houve algum momento ou episó-
dio ao longo da sua vasta carreira 
que tenha ficado particularmente 
marcado na sua memória?

Tenho passado as situações mais 
caricatas, algumas nem as sinto. Ago-
ra, o que nos toca muito, e acho que de 
uma maneira geral, são as situações que 
envolvem crianças. Isso para nós é mui-
to complicado. 

Quais são os desafios de saber 
gerir todas as preocupações acres-
cidas que tem por ser comandante?

Lidar com pessoas é extremamente 
complicado. Liderá-las, comandá-las é 
um desafio permanente. São desafios 
constantes, a cada momento e nós temos 
de nos ir adaptando. Às vezes tenho 
vontade de fazer isto e não faço, tenho 
vontade de dizer isto e não posso ou não 

devo dizer. São constantes transforma-
ções. Às vezes temos de demonstrar sen-
timentos que não temos, ou temos que 
proceder de formas diferentes que não 
são aquelas a que nós estamos habitua-
dos, mas por vezes tem de ser assim, não 
há outra forma de levarmos isto para a 
frente.

Qual é a ligação dos bombeiros 
à Autoridade Nacional de Prote-
ção Civil?

Isto aqui é uma grande confusão. 
Antigamente a estrutura dos bombeiros 
tinha uma estrutura própria, uma dire-
ção própria que era o Serviço Nacio-
nal de Bombeiros. Depois absorveram 
aquilo e criaram o Serviço Nacional 
de Bombeiros e Proteção Civil. Rapi-
damente se transformou na Autoridade 
Nacional de Proteção Civil. Aquilo é 
um "monstro" que está ali em Carna-
xide; vai para lá tudo ganhar dinheiro, 
são muitas pessoas, muita confusão. São 
transmitidas muitas ordens cá para fora 
para os bombeiros. Depois temos outra 
parte que é aqui que às vezes as pesso-
as não conseguem diferenciar. Temos 
a Proteção Civil Municipal. Essa sim 
interage mais com os bombeiros porque 
está paredes meias connosco.

Quais são as valências exclusivas 
do Instituto Nacional de Emergên-
cia Médica (INEM) em comparação 
com as dos bombeiros?

Pergunta muito importante, toda a 

população devia saber esta situação. O 
responsável pela emergência médica em 
Portugal é o INEM. Portanto, em qual-
quer situação tem de se ligar sempre 112. 
Normalmente, as pessoas ligam para os 
bombeiros e isso é um problema. É um 
problema porque se nós enviarmos um 
veículo para uma situação de emergên-
cia e precisarmos de prestar um apoio 
diferenciado àquela vítima, esse apoio 
é-nos negado, porque não houve ficha, 
não houve saída, não houve conheci-
mento da situação por parte INEM, 
dos Centros de Orientação de Doen-
tes Urgentes (CODU). Portanto, quem 
superintende a emergência em Portugal 
é o INEM, que conta com o apoio dos 
corpos dos bombeiros. Nós temos aqui 
um posto de emergência médica que é 
do INEM e temos um outro que nos foi 
atribuído até março por causa do surto 
da gripe.

Cláudia Cristão

EXTRACTO

____ CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura lavrada no dia oito de Fevereiro de dois mil e 
dezanove, no Cartório Notarial titulado pela Licenciada Maria dos Anjos da Costa Tavares Barreiros, Notária 
em Sesimbra com Cartório sito na Praceta Abel Salazar, Lote 41, Loja B, Urbanização da Cova dos Vidros, 
Quinta do Conde, exarada a folhas duas e seguintes, do respectivo livro de notas para escrituras diversas núme-
ro cento e oitenta e três, foi efectuada uma escritura de JUSTIFICAÇÃO, pela qual, __________________
____ ABÍLIO DA ANUNCIAÇÃO ALFAIATE, natural da freguesia e concelho de Barrancos, e mulher 
MARIA MANUELA GANCHINHO ÓCA, natural da freguesia de Moura (S. João Baptista), concelho de 
Moura, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, residentes na Rua Cidade do Porto, nº 5, Corroios, 
Seixal, NIFs 159 423 899 e 136 472 362,__________________________________________________
____ DISSERAM: ________________________________________________________________
____ Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, da FRACÇÃO AUTÓNOMA designada 
pela letra “B”, correspondente ao RÉS-DO-CHÃO ESQUERDO, para habitação, integrada no prédio urbano 
constituído em regime de propriedade horizontal sito na RUA CIDADE DO PORTO, Nº 5, CORROIOS,  fre-
guesia de Corroios, concelho do Seixal, descrito na Conservatória do Registo Predial da Amora sob o número 
CINCO MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO da referida freguesia, onde se mostra registada a aquisição 
a favor de João Martins Barata Crespo, já falecido, pela Apresentação vinte e seis, de vinte e nove de Janeiro 
de mil novecentos e setenta e três, submetido ao regime da propriedade horizontal pela Apresentação quatro, 
de vinte e três de Novembro de mil novecentos e setenta e um, e inscrito na respectiva matriz predial urbana 
sob o artigo 683, com o valor patrimonial correspondente à fracção de 73 374,35 €, a que atribuíram igual 
valor,__________________________________________________________________________
____ Que, o indicado imóvel veio à posse dos justificantes, por doação verbal, feita  em data que não sabem 
precisar do ano de mil novecentos e noventa seis, por JOÃO MARTINS BARATA CRESPO, solteiro, maior, 
natural da freguesia de São Domingos de Rana, concelho de Cascais, residente que foi na Rua Júlio Dinis, nº 6, 
1º, Oeiras, e S. Julião da Barra, Oeiras, actualmente já falecido, não tendo tal  doação sido reduzida a escritura 
pública. ________________________________________________________________________
____ Que, assim, possuem, o sobredito imóvel há mais vinte anos, sendo esta desde sempre exercida em nome 
próprio, com a consciência de nunca, nem mesmo no acto de aquisição, estar a prejudicar direitos alheios, com 
o conhecimento de toda a gente e sem a menor oposição ou interrupção de quem quer que fosse. __________
____ Que durante aquele período de tempo, os justificantes, agiram como proprietários, sem nunca ocultar 
esta sua posição ou serem importunados por quem quer que fosse desde o seu início, usufruindo directamente 
o identificado prédio, considerando-o como coisa sua, desta forma a conservando e beneficiando, pagando os 
encargos legais, nomeadamente condomínio e outras taxas, e dela retirando todos os benefícios próprios de ver-
dadeiros donos, ___________________________________________________________________
____ sendo por isso caracterizada pela boa fé, e exercida de uma forma pública, pacífica e contínua, pelo que 
invocaram a aquisição da referida fracção autónoma por usucapião.____________________________
____ Que, devido à forma de aquisição invocada, se encontram impossibilitados de comprovar o seu direito de 
propriedade pelos meios extrajudiciais normais. ____________________________________________
____ ESTÁ CONFORME O ORIGINAL._________________________________________________
____ Cartório Notarial titulado pela Licenciada Maria dos Anjos da Costa Tavares Barreiros, Notária em 
Sesimbra com Cartório sito na Praceta Abel Salazar, Lote 41, Loja B, Urbanização da Cova dos Vidros, Quinta 
do Conde, aos oito de Fevereiro de dois mil e dezanove._______________________________________
_____ A Notária,__________________________________________________________________

Maria dos Anjos Barreiros
Conta registada sob o nº 154

“Nós desafiamos o perigo todos os dias”
Bombeiro há cerca de quarenta anos, José Eduardo Raimundo é desde 2012 o comandante dos Bombeiros do Seixal. Enquanto líder da 
corporação, José Raimundo dá-nos a conhecer alguns desafios inerentes à profissão.

Cerca de cinco veículos da corporação do Seixal foram batizados pelos bombeiros. Na imagem, 
o veículo urbano de combate a incêndios foi o primeiro a ser batizado, com o nome "Búfalo"



O concelho do Seixal é um dos 
melhores exemplos da profunda trans-
formação realizada pelo Poder Local 
Democrático desde a Revolução de 
Abril. Nestes 45 anos, o Seixal passou 
de um concelho atrasado e com gritan-
tes faltas de resposta de serviços públicos 
essenciais, para um concelho que é hoje 
uma referência para viver e trabalhar, 
com políticas autárquicas ao serviço dos 
trabalhadores e das populações.

Segundo o último anuário financei-
ro, o Seixal figura nos municípios com 
melhor eficiência financeira, maiores 
resultados económicos, maior diminui-
ção da dívida e maior diminuição do 
IMI. Em 2019, assiste-se à 4.ª diminui-

ção consecutiva da taxa de IMI, pou-
pando mais de 4,5 milhões de euros às 
famílias do concelho. As tarifas de água, 
saneamento e resíduos estão nos valo-
res mais baixos de todos os municípios 
das áreas metropolitanas de Lisboa e do 
Porto.

O concelho é, por isso, cada vez mais 
procurado pelas famílias para aqui se 
instalarem. Dotado de equipamentos 
escolares, de saúde, desportivos, culturais 
e sociais, espaços verdes e de recreio, e 
com eventos durante todo o ano, o Seixal 
tem cada vez mais qualidade de vida.

Na área desportiva e cultural, existe 
uma forte aposta no apoio ao movimen-
to associativo, quer para o desenvolvi-

mento das suas atividades, quer para 
a requalificação e construção de equi-
pamentos, já concretizados com apoios 
da autarquia, no valor de cerca de 6 
milhões de euros.

No desporto, defende-se a máxima do 
«Desporto para Todos», na cultura pro-
movem-se eventos para todas as idades 
e em todo o concelho, e ganham-se pré-
mios como o da Melhor Programação 
Cultural Autárquica de 2017, atribuído 
pela Sociedade Portuguesa de Autores. 
No património preservam-se e viven-
ciam-se as memórias.

Na área da higiene urbana, investe-
-se em equipamentos, ações de limpeza 
e campanhas de sensibilização, pois o 

objetivo é ter um concelho cada vez mais 
limpo.

Na área social desenvolvem-se proje-
tos que visam a integração, a igualda-
de, o apoio aos idosos, a promoção da 
saúde e o direito à habitação. Destaca- 
-se o realojamento das famílias de Vale 
de Chícharos, no Fogueteiro, tendo sido 
já realizada a primeira fase do proje-
to, em que 64 novas casas acolheram 
187 pessoas, que começam agora uma 
nova história de vida. Nesta publicação, 
conheça os projetos, as iniciativas e as 
ações com os responsáveis autárquicos 
por cada uma das áreas que mostram 
como o Seixal é cada vez mais uma ter-
ra de futuro. 

Um concelho com qUalidade de vida

Seixal é terra de futuro
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O Seixal é um município com uma 
forte dinâmica empresarial, represen-
tando 20 por cento do tecido económico 
instalado na península de Setúbal. Inte-
gra parques económicos consolidados 
com empresas diversificadas, que vão da 
indústria metalúrgica às mais recentes 
tecnológicas, e outros que estão disponí-
veis para receber novas empresas.

A requalificação do parque empresa-
rial está centrada na transformação das 
áreas industriais de grandes dimensões 
da antiga Siderurgia Nacional, através do 
projeto do Arco Ribeirinho Sul. O futu-
ro desta área prevê o reforço da atividade 
económica e empresarial, criando uma 
ampla plataforma empresarial, industrial 
e logística.

Joaquim Santos, presidente da Câma-
ra Municipal do Seixal, fala sobre esta 
aposta: «O novo Plano Diretor Municipal 
consagra uma aposta clara na fixação da 
indústria, logística e serviços, potencian-
do o reforço e criação de novas áreas de 
desenvolvimento económico, com desta-
que para o projeto do Arco Ribeirinho 
Sul, com a designação internacional Lis-
bon South Bay. Temos vindo a garantir, 
em conjunto com a Baía do Tejo, pre-
sença qualificada em grandes eventos e 
realizado seminários e palestras sobre as 
oportunidades, vantagens e incentivos ao 
investimento, projetando a península de 
Setúbal como uma zona industrial e de 
logística de referência.»

Fruto desta estratégia foi o recente 
anúncio público, a 28 de janeiro, da ins-
talação da Hovione, multinacional portu-

guesa na área da química-farmacêutica, 
no Parque Empresarial da Baía do Tejo, 
no Seixal. Trata-se de um investimento 
da empresa de cerca de 200 milhões de 
euros, que irá criar centenas de novos 
postos de trabalho.

O presidente da Câmara Municipal do 
Seixal considera que a instalação desta 
unidade no Seixal «pela sua dimensão, 
nível tecnológico e especialização, pode-
rá significar o início de um novo ciclo no 
concelho do Seixal, sendo o incremento 
da indústria fundamental para o desen-
volvimento da região e do país».

Outro aspeto que o autarca destaca é 
a disponibilidade do Seixal para acolher 
um estabelecimento de ensino superior 

público: «As novas indústrias assentam 
em conhecimento e tecnologia de ponta, 
permitindo criar postos de trabalho alta-
mente qualificados. E o Seixal é um dos 
concelhos com mais jovens em idade ati-
va, pelo que um projeto de ensino superior 
público seria vantajoso para os estudantes 
e para as empresas que aqui encontram 
mão de obra cada vez mais qualificada.»

     
Destino turístico

O município do Seixal tem vindo a 
desenvolver uma estratégia de criação de 
um destino turístico enquanto alternativa 
atrativa e diferenciadora no quadro da 
restauração e do alojamento turístico na 
região de Lisboa, assente nos princípios 

da tranquilidade, hospitalidade, proximi-
dade, acessibilidade e charme, a que se 
associa um enorme valor paisagístico. 

A Baía do Seixal é, sem dúvida, 
o recurso turístico agregador para a 
estratégia de desenvolvimento, tendo a 
autarquia já realizado vários investimen-
tos em equipamentos e serviços no projeto 
Estação Náutica Baía do Seixal. 

A qualificação das frentes ribeirinhas 
tem constituído uma das vertentes priori-
tárias do investimento municipal, com a 
construção do passeio ribeirinho pedonal 
na envolvente da Baía.

A participação em eventos como a 
Nauticampo ou a Bolsa de Turismo de 
Lisboa (BTL) tem sido uma forte aposta 

mUnicÍPio aPoSta no deSenvolvimento económico e tUriSmo

Seixal é a escolha certa para trabalhar, 
viver ou visitar
outrora, o Seixal foi berço para a construção das naus e caravelas que descobriram o mundo, hoje é terreno fértil para a inovação e qualidade 
de vida, procurando aliar o desenvolvimento económico e produtivo com a imprescindível sustentabilidade ambiental, é um destino turístico de 
excelência e é cada vez mais um local escolhido pelas famílias para viver.
Seja para trabalhar, estudar, viver ou visitar, o município do Seixal é cada vez mais a escolha certa a fazer.

Projeto do Hotel Mundet
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da autarquia. Aliás, o Seixal é o municí-
pio convidado da BTL, que se realiza de 
13 a 17 de março, na FIL (ver caixa).

Para Joaquim Santos, há muito boas 
razões para visitar e descobrir o Seixal: 
«O Seixal tem uma identidade própria, 
merece ser descoberto pelos turistas nacio-
nais e estrangeiros. Temos ofertas fantás-
ticas e distintivas que mais nenhum outro 
concelho tem, muito perto de Lisboa, 
com uma riqueza patrimonial e natural 
imensa onde a Baía do Seixal assume o 
papel principal. Somos um destino náuti-
co de excelência e temos projetos de res-
tauração cada vez mais diversificados.»

De facto, têm nascido novos restau-
rantes no concelho, muitos deles relacio-
nados com a memória dos locais, quer na 
ligação à Baía, quer à história do próprio 
concelho. 

Outro projeto também relacionado 
com a história do concelho, mais pro-
priamente com a memória do espaço 
fabril ligado à cortiça, é o Hotel Mundet. 
O projeto já foi adjudicado às empresas 
Marmequer – Empreendimentos Turís-
ticos e Imobiliários, SA (construção) e 
Riverfront – Empreendimentos Turísti-
cos e Imobiliários, SA (gestão do hotel).

Com uma decoração onde impera a 
cortiça e integrado no espaço onde foi a 
antiga fábrica Mundet, o novo empreen-
dimento turístico terá 84 apartamentos 
de dimensão e tipologia diversas, estacio-
namento subterrâneo, serviços hoteleiros, 
business center, spa e health club, piscina 
e bar. Prevê-se um prazo de execução de 
20 meses e a estimativa de custo total da 
obra é de 7 539 000 euros.

 
Habitação para as famílias 

O Seixal tem sido cada vez mais o 
local escolhido pelas famílias para viver 
devido às inúmeras vantagens que exis-
tem no concelho ao nível económico, de 

localização e de acesso a serviços, comér-
cio, escolas e equipamentos.

O município do Seixal tem uma loca-
lização estratégica: proximidade a Lisboa 
e acessos rápidos aos concelhos da mar-
gem sul. É atravessado por um dos prin-
cipais eixos ferroviários do país – Eixo 
Norte-Sul –, pela A2 e próximo do futuro 
terminal de contentores do Barreiro e da 
terceira travessia sobre o Tejo. 

Além disso, existem oportunidades 
únicas no imobiliário, com custo de aqui-
sição de habitação inferior à média nacio-
nal e aos valores na região. O custo de 
um apartamento no município do Seixal 
é 40 por cento inferior a Lisboa. Dota-
do de equipamentos escolares, de saúde, 
desportivos, culturais e sociais, espaços 
verdes e de recreio, e com eventos durante 
todo o ano para a toda a família, o Seixal 
tem cada vez mais qualidade de vida.

É por todos estes motivos que o cresci-
mento de áreas residenciais de qualidade 
é tão importante. É o caso do Monteverde 
Golf & Living, em Fernão Ferro, do One 
River at Quinta da Trindade, no Seixal, 
ou da Quinta do Pinhão, na Verdizela.

Este último prevê áreas para equipa-
mentos, turismo, atividades económicas 
e turismo e uma zona residencial. Mas 
metade da área de requalificação, cerca 
de 400 hectares, serão para a criação do 
Parque Metropolitano da Biodiversidade. 

O presidente da Câmara Municipal do 
Seixal explicou a importância deste pro-
jeto: «Entre várias áreas de oportunidade 
de desenvolvimento que foram inscritas 
no Plano Diretor Municipal, uma das 
mais importantes é a do Pinhal das Frei-
ras. Esta área é estratégica não só para 
o concelho do Seixal, mas para toda a 
região, onde vai nascer o Parque Metro-
politano da Biodiversidade, que será o 
segundo maior da Área Metropolitana de 
Lisboa, a seguir a Monsanto.»

   
O Seixal é o município convidado da 31.ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), 
que vai ter lugar de 13 a 17 de março, na FIL.
A diretora de feiras da FIL, Fátima Vila Maior, justificou a escolha por o Seixal ser 
um concelho «muito perto de Lisboa, com as melhores vistas para a capital, mas tam-
bém com imensa oferta turística ainda desconhecida, com zonas protegidas, uma bela 
Baía recuperada, e onde estão a aparecer novos investimentos». Afirmou ainda que «o 
Seixal vai surpreender-nos».
O Seixal, como município convidado, junta-se a Lisboa e Macau, que são os destinos 
nacional e internacional escolhidos para esta edição.
É de referir que já na 21.ª edição do Salão Imobiliário de Portugal (SIL), que se rea-
lizou em outubro 2018, na FIL, o Seixal foi a cidade convidada, tendo estado em 
destaque no SIL Cidades, um novo espaço dedicado à promoção e divulgação do setor 
imobiliário nas várias cidades do país.
O próximo evento na FIL é a Nauticampo 2019, a realizar-se de 20 a 24 de fevereiro, 
em que o Seixal também estará presente, promovendo o concelho como destino turís-
tico e as suas potencialidades na náutica de recreio.

Seixal é o município 
convidado da btl 2019

Terreno onde se irá instalar a Hovione Anúncio da instalação da Hovione no Seixal

Estação Náutica Baía do Seixal

Posto de Turismo do Seixal
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inveStimento na higiene Urbana 

Um concelho cada vez mais limpo
a câmara municipal do Seixal tem vindo a investir de forma consistente na limpeza e higiene urbana, uma área com grande impacto na 
qualidade de vida das populações, melhorando assim o serviço prestado aos munícipes.

Foram implementadas várias medi-
das para aumentar a capacidade de 
intervenção da autarquia, entre o refor-
ço dos equipamentos e recursos huma-
nos. Desde 2015, foram investidos mais 
de 3,5 milhões de euros na contratação 
de mais trabalhadores e em novos equi-
pamentos e viaturas.

Joaquim Tavares, vereador do pelou-
ro do Ambiente e Serviços Urbanos, 
falou sobre este investimento: «Com a 
aquisição de novos veículos, a autarquia 
tornou a sua frota de limpeza urbana 
mais ecológica e amiga do ambiente, 
com a inclusão de viaturas com redu-
zidas emissões de CO2 e ainda veículos 
elétricos, com zero emissão de poluen-
tes.»

O vereador destacou ainda os três 
equipamentos de monda térmica adqui-
ridos pela autarquia: «Trata-se de uma 
tecnologia inovadora que permite a eli-
minação de ervas infestantes no espaço 
público apenas com água, sem uso de 
herbicidas, num investimento que ron-
dou os 300 mil euros. A grande mais-
-valia deste equipamento, quer para as 
populações, quer para os trabalhadores, 
é deixarmos progressivamente de utili-
zar herbicidas».

Ações de valorização 
em todo o concelho

Em 2018, a autarquia iniciou ações 
integradas de valorização dos espaços 
públicos, que incluem a deslocação de 
equipas multidisciplinares da autarquia 
a várias localidades do concelho. Com 
uma periodicidade semanal, esta inicia-
tiva percorre todo o concelho.

Estas ações, que contam com cerca 
de 50 trabalhadores, incluem lavagem 
de contentores, manutenção de espaços 
verdes, recolha de monos, reparação de 
mobiliário urbano, limpeza e lavagem 
de ruas, desmatações, desobstrução de 

coletores e sarjetas e reparação de asfal-
to e passeios.

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, Joaquim 
Tavares, vice-presidente da autarquia, 
e equipas técnicas do município têm 
acompanhado esta iniciativa e conver-
sado com os munícipes para saber a 
sua opinião sobre estas e outras ações e 
recolher sugestões.

Para Joaquim Tavares, estas ações 
representam «mais um passo no sentido 
de valorizar o espaço público no conce-
lho, para além das manutenções regula-
res que fazemos. Estas ações envolvem 
vários serviços da Câmara Municipal 
do Seixal, que periodicamente se des-
locam às localidades para realizar uma 
grande intervenção. Queremos um con-
celho cada vez mais limpo. Estamos a 
fazer mais e melhor, mas precisamos da 
ajuda de todos, para que os espaços se 
mantenham limpos e cuidados».

O vereador valorizou a oportunida-

de de, nestas ações, receber vários con-
tributos da população, «no sentido de 
melhorarmos os nossos bairros, perce-
bendo quais as requalificações que são 
mais necessárias».

Campanha Seixal Limpo
Já no início de 2019, a Câmara Muni-

cipal do Seixal lançou uma nova fase da 
campanha de limpeza e higiene urbana 
Seixal Limpo.

Com o lema «Mais Limpeza? Junte- 
-se a Nós!», esta nova fase da campanha 
pretende, por um lado, dar destaque 
ao investimento em meios humanos e 
materiais que a autarquia tem realizado 
nos últimos anos e, por outro, realizar 
uma sensibilização positiva. O objetivo 
desta camapnha é apelar aos munícipes 
para que colaborem com a autarquia, 
colocando o lixo no local certo e aju-
dando o município a manter o que é de 
todos, pois só assim será possível ter um 
concelho mais limpo. 

O problema dos dejetos caninos
Integrada na campanha Seixal Lim-

po, a Câmara Municipal do Seixal está 
igualmente a desenvolver uma nova 
campanha de sensibilização procuran-
do contribuir para a preservação do 
ambiente e do bem-estar dos animais 
de estimação e das pessoas.

Vão ser distribuídos aos munícipes 
folhetos informativos com alguns sacos-
-luva para recolha dos dejetos caninos.  
Nos jardins e espaços públicos estão a 
ser instalados dispensadores de sacos-
-luva para recolha dos dejetos, que 
devem ser colocados no contentor mais 
próximo. 

De acordo com o Regulamen-
to Municipal de Gestão de Resíduos 
Urbanos (artigo 53.º), a deposição ou 
abandono de dejetos de animais na via 
pública, nos jardins ou em qualquer 
local do domínio público constitui uma 
contraordenação, punível com coima 
entre os 25 e os 250 euros. 
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«A Câmara Municipal do Seixal 
lutou para que as famílias residentes em 
Vale de Chícharos sejam realojadas em 
habitações condignas dispersas pelo con-
celho, atendendo na sua relocalização à 
proximidade das creches e escolas já fre-
quentadas pelas crianças, de modo a que 
não se criem novas bolsas de exclusão 
social e de marginalização». As palavras 
de Manuela Calado, vereadora das áreas 
do Desenvolvimento e Gestão Urbanísti-
ca da autarquia, contextualizam um tra-
balho realizado ao longo de vários anos, 
no terreno.

O núcleo urbano de Vale de Chícha-
ros resulta da ocupação de uma obra 
abandonada no final da década de 1980. 
Em 2003, o realojamento de 11 agrega-
dos na urbanização da Cucena, através 
do Programa Especial de Realojamento 
(PER), levou à demolição do lote 9. As 
primeiras 11 famílias a deixar o bairro 
haviam sido identificadas por um levan-
tamento de 1993, atualizado em 1997, 
em 2001 e em 2004. Os números atuais 
apontam para 234 famílias, 64 já realo-
jadas, todas beneficiadas pelo realoja-
mento agora em curso. O realojamento 
das 234 famílias recebe um investimento 
total previsto de 15 172 392 euros, dos 
quais 8 344 815,60 euros são assumidos 
pela Câmara Municipal do Seixal. 

Já no final de 2018, o realojamento 
do primeiro lote representou um investi-
mento total de 3 616 050 euros, dos quais 
a Câmara Municipal do Seixal supor-
ta 1 988 827 euros e o Poder Central 
1 627 222,50 euros. Acrescem ainda cer-
ca de 700 000 euros de apoio por parte 
da autarquia, visando a reabilitação de 
imóveis, mudanças das famílias e demo-
lições do lote, com o investimento muni-
cipal a ascender a 2 688 827 euros.

Metodologia é bom exemplo
A publicação do Plano de Porme-

nor de Vale de Chícharos no Diário da 

República n.º 65, 2.ª Série, de 2 de abril 
de 2009, constituiu um passo importante 
para o desenvolvimento urbano e para a 
apresentação de um projeto de reconver-
são urbana e consequente realojamento, 
mas a intenção de realojar as famílias 
em modo disperso pelo concelho não 
encontrou resposta, quer da empresa 
proprietária do terreno, quer dos sucessi-
vos governos até à atualidade. A solução 
preconizada pela Câmara do Seixal aca-
bou por ser acolhida pelo atual Governo. 

O primeiro-ministro referiu que a 
«metodologia adotada pela Câmara 
Municipal do Seixal, em parceria com 
a Santa Casa da Misericórdia, é um 
bom exemplo de como se pode respon-
der» ao realojamento de pessoas a viver 
habitações indignas e referiu a disper-
são geográfica como «a melhor forma 
de assegurar que o direito à habitação é 
um passo fundamental para a inclusão 
plena na vida da nossa sociedade» e «a 
melhor forma de evitar que se crie um 

gueto».
A vereadora das áreas do Desen-

volvimento e Gestão Urbanística da 
autarquia relembra que a solução «é a 
de uma política de habitação a custos 
controlados e com apoios financeiros 
a fundo perdido», tendo em vista «a 
otimização e reabilitação do patrimó-
nio habitacional do concelho, assente 
numa parceria de corresponsabilização 
social» e salienta que as famílias são 
«realojadas em casas existentes, aten-
dendo à localização dos empregos e 
escolas já frequentadas».

Manuela Calado realça ainda que 
«para além de envolver a autarquia, o 
IHRU e a Santa Casa da Misericór-
dia do Seixal, o processo contou com a 
colaboração da CRIAR-T, instituição 
social parceira da Câmara Municipal 
do Seixal na definição de atividades 
do programa Seixal Férias, especifica-
mente dirigidas à população de Vale de 
Chícharos e que mantém em funciona-

mento uma creche e um centro lúdico 
onde trabalha diariamente para criar 
as melhores condições de estudo e apoio 
escolar para as crianças do bairro, pos-
sibilitando o acesso a meios informáti-
cos e a uma biblioteca». 

A vereadora lembra ainda o contri-
buto indispensável da Cruz Vermelha 
Portuguesa e da Polícia de Segurança 
Pública para o «êxito da primeira fase 
de realojamento dos moradores de Vale 
de Chícharos, assim como, certamente, 
no sucesso de todas as fases posteriores».

modelo deFendido Pela cÂmara do SeiXal É eXemPlo de inclUSão Social

realojamento de 234 famílias residentes 
em vale de chícharos está em marcha

Coloque o lixo no local certo.
Ajude-nos a manter o que é de todos!

SEIXAL.LIMPO@CM-SEIXAL.PT

cm-seixal.pt | seixal.limpo@cm-seixal.pt

destacvel CSeixal.indd   5 11/02/19   17:50



VI | 
 
| 12 de fevereiro de 2019

A Câmara Municipal do Seixal enten-
de a cultura como um potencial e um 
valor insubstituíveis de desenvolvimen-
to, libertação e emancipação individu-
al, social e nacional. Nesse desígnio, a 
autarquia tem apostado na descentraliza-
ção cultural através de uma programação 
diversificada para todos os públicos, do 
investimento na construção de equipa-
mentos culturais e do apoio ao movimen-
to associativo cultural local.

Prémio para a Melhor 
Programação Cultural Autárquica

A Câmara Municipal do Seixal foi 
galardoada com o Prémio para a Melhor 
Programação Cultural Autárquica de 
2017, atribuído pela Sociedade Portugue-
sa de Autores (SPA). 

O prémio foi atribuído pela qualida-
de dos eventos culturais que o município 
organiza e patrocina, bem como pela 
diversidade dos públicos e a excelência 
dos trabalhos apresentados, designada-
mente na área da música.

Para a vereadora Maria João Macau, 
do Pelouro da Cultura da Câmara 
Municipal do Seixal, foi «muito impor-
tante receber esta distinção, porque ela 
representa o reconhecimento de todo o 
trabalho cultural desenvolvido no nosso 
município desde o 25 de Abril de 1974». 

A vereadora sublinhou que foi «deci-
siva» a opção municipal de ter «envere-
dado pelo caminho da descentralização 
cultural democrática, apostando sempre 
em levar a cultura aos mais diversificados 
públicos, através de uma programação 
cultural de qualidade».

Entre as vasta oferta cultural e artísti-
ca no concelho, a autarca destacou, entre 
outros, o Festival Internacional Seixal- 
Jazz, o Março Jovem, o Festival de Tea-
tro, as Festas Populares, o Seixal Graffiti, 
a Mostra Cultural Associativa, o Drive in 
Art, a Aldeia Natal do Seixal, o Dar de 
Volta; o Livro em Festa, o Seixal World 
Music e as Noites de Fado do S. Vicente. 

   A par da programação cultural, Maria 
João Macau sublinhou que a autarquia 
«tem concretizado avultados investi-
mentos na construção e requalificação 
de equipamentos culturais», referindo, a 
título de exemplo, o Fórum Cultural do 
Seixal, onde estão a Biblioteca Munici-
pal do Seixal, o Auditório Municipal e a 
Galeria de Exposições Augusto Cabrita, 
e mais recentemente a Oficina de Artes 

Manuela Cargaleiro.
Ainda retomando o prémio da SPA, 

a autarca declarou que este prémio tam-
bém «constitui um enorme estímulo para 
continuarmos a investir na cultura, atra-
vés da programação de atividades e do 
apoio às nossas coletividades, que têm um 
papel cultural essencial junto das nossas 
comunidades». 

Os próximos desafios 
No âmbito das realizações nesta área 

para 2019, são de realçar os investimen-
tos municipais na construção do Centro 
Cultural de Amora, na Cruz de Pau, 
do Centro Internacional de Medalha 
Contemporânea, na Quinta da Fidalga, 
em Arrentela; do Centro de Interpreta-
ção Patrimonial e Ambiental no Parque 
Urbano de Miratejo e na requalificação 
do Fórum Cultural do Seixal e do Cine-
ma S. Vicente. 

O Centro Cultural de Amora, em fase 
de projeto, será «um espaço de referência 
para a cidade de Amora» e «reforçará o 
incentivo à criação e fruição cultural no 
concelho», salienta a vereadora. O equipa-
mento terá uma área total de construção 
de 1851 m2 e albergará o Polo de Amora 
da Biblioteca Municipal, cafetarias, ins-
talações sanitárias, arquivos, arrumos e 
uma portaria de controlo de entrada dos 
munícipes, bem como um auditório, uma 
galeria, o Centro de Apoio ao Movimen-
to Associativo Juvenil (CAMAJ), receção 
e hall de entrada. Também contemplará 
um auditório exterior e percursos pedo-
nais em redor do centro. 

O Centro Internacional de Meda-
lha Contemporânea será implementado 
num edifício da Quinta da Fidalga, em 
Arrentela. O equipamento destina-se ao 
estudo e promoção da medalha no âmbi-
to das artes plásticas, incluindo uma área 
para exposições temporárias e sala poli-
valente, espaços para exposições de maio-
res dimensões, salas de formação, ateliês 
e centro de documentação. Será um equi-
pamento «onde confluirão diferentes 
sensibilidades estéticas e intercâmbios 
culturais e artísticos, contribuindo para 
a valorização da arte da medalhística», 
declarou a vereadora da Cultura.

O Centro de Interpretação Patrimo-
nial e Ambiental no Parque Urbano de 
Miratejo é um novo espaço de lazer que 
englobará o Moinho de Maré de Corroios, 
a Olaria Romana da Quinta do Rouxinol 

e a vertente de parque público, criando a 
ligação entre a zona urbana e o rio. 

   
Para ver em breve perto de si
No campo da programação, desta-

cam-se este ano as comemorações do 45.º 
aniversário do 25 de Abril, em que assu-
mem relevância os concertos em todas 
as freguesias com o cantor Samuel e seus 
convidados, com um espetáculo que faz a 
viagem pela história desde a canção mais 
empenhada cultural e socialmente até aos 
nossos dias. 

Ainda no âmbito das comemorações 
do 25 de Abril, a vereadora Maria João 
Macau revelou um pouco sobre o que vai 
acontecer na noite de 24 para 25. «Está 
a ser preparado um grandioso espetáculo 
de celebração do 25 de Abril, uma ópe-
ra pop da revolução, com incluirá muitos 
artistas convidados e que será algo com-
pletamente inovador e revolucionário», 
disse a vereadora.

Outras iniciativas que marcarão este 
ano são, entre outras, a Mostra Cultu-
ral Associativa (em março); O Livro em 

Festa (em abril), Maio Património (maio),  
Seixal World Music (em junho); as Festas 
Populares do Seixal (de junho a agosto), 
o Festival Internacional SeixalJazz – 20.ª 
edição (em outubro) e o Festival de Teatro 
do Seixal (de novembro a dezembro).

   
Apoio ao movimento 
associativo cultural 

No Seixal, as coletividades são um 
parceiro primordial das autarquias na 
organização de atividades culturais para 
a população. Nesse âmbito, salientam-se 
para 2019 os apoios para a construção das 
sedes do Rancho de Danças e Cantares 
de Vale de Milhaços, da ARTES  – Asso-
ciação Cultural do Seixal, da Associação 
dos Amigos do Tocá Rufar – Aldeia do 
Bombo. A autarquia também estabeleceu 
um contrato-programa com a  AESCA 
– Associação Espaço Sociocultural Ado-
rar Artes, no sentido de esta dinamizar 
o Auditório Municipal de Miratejo e de 
utilizar o espaço para sede.

Programação Para todoS oS PúblicoS e em todo o concelho

a cultura é uma referência no Seixal
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A memória e a identidade do territó-
rio e da população do concelho consti-
tuem um acervo intangível que encontra 
expressão no património material que 
importa investigar, conservar, documen-
tar, interpretar, valorizar e difundir. 

No respeito por estes indícios, legados 
pelo passado, consolida-se um entendi-
mento presente dos usos e funções do 
património do Seixal e perspetiva-se um 
futuro que lhe confere novos significados 
e utilizações e o valoriza através do pleno 
usufruto pela população do concelho e 
por aqueles que visitam o Seixal.

Exposição A Essência da Forma
Inaugurada no dia 17 de junho de 

2016, A Essência da Forma é o nome da 
primeira exposição da Oficina de Artes 
Manuel Cargaleiro. A mostra conta com 
reproduções de painéis de azulejo da 
autoria de Manuel Cargaleiro, possibili-
tando uma viagem pelo seu trabalho em 
cerâmica para arquitetura ao longo dos 
anos.

A exposição conta ainda com traba-
lhos de cerâmica para arquitetura da 
autoria de Siza Vieira, revelando um lado 
menos conhecido deste arquiteto de reno-
me internacional, que é também autor do 
edifício que acolhe estas exposições. 

Manuel Pires, vereador com o pelouro 
do Património Histórico e Cultural, expli-
ca que a Câmara Municipal do Seixal 
«tem em curso o processo de renovação 
da exposição deste equipamento cultural, 
tendo por objetivo divulgar obras do mes-
tre Manuel Cargaleiro, assim como a sua 
vasta coleção de arte».

Espaço oficinal 
No âmbito do Serviço Educativo de 

Arte Contemporânea, está em curso a 
programação de um espaço oficinal asso-
ciado à Oficina de Artes Manuel Carga-
leiro. O vereador explica igualmente que 
esta programação tem «como principal 
objetivo o desenvolvimento de atividades 
destinadas a diversos públicos, entre as 
quais se destacam oficinas pedagógicas 
sobre marcenaria, cerâmica e azulejaria».

Requalificação do Núcleo Naval
Igualmente alvo de intervenção será 

o Núcleo Naval do Ecomuseu Municipal 
do Seixal, numa perspetiva que visa dar 
continuidade à dinamização deste espa-
ço museológico através da abordagem 
de temas relacionados com o património 
fluvial e marítimo e que procura renovar 
a sua exposição temporária com um pro-
jeto sobre a fragata, com a reconstrução 
virtual da embarcação tradicional «Cra-
vidão», cujo casco é uma das imagens de 
marca da Baía do Seixal e que se encon-
tra junto aos edifícios que integram o 
Núcleo Naval.

O equipamento está também a desen-
volver um novo projeto expositivo de lon-
ga duração, sobre a pesca e os pescadores 
no Seixal, com uma abordagem cronoló-
gica que apresenta os principais aspetos 
da atividade e demonstra a sua importân-
cia para as comunidades locais do Seixal 
e de toda a área do estuário do Tejo.

Perspetiva-se a apresentação pública 
destes projetos expositivos em 2020.

Exposição no Núcleo da Mundet
Um novo projeto expositivo está tam-

bém a ser elaborado para dar continuida-
de à dinamização do Núcleo da Mundet 

do Ecomuseu Municipal do Seixal, con-
servando e reabilitando o espaço da 
antiga Oficina de Rebaixar e o seu patri-
mónio integrado.

Partindo da contextualização históri-
ca do sítio patrimonial e da história da 
empresa ao longo do séc. XX, a exposição 
tem como tema central os trabalhadores 
da Mundet e as memórias do trabalho 
e das vivências na fábrica, procurando 
valorizar e divulgar o património indus-
trial corticeiro associado à história da 
empresa, nas dimensões materiais e ima-
teriais.

Manuel Pires explica que a mostra 
tem como ponto de partida «o acervo 
da Mundet incorporado no Ecomuseu 
Municipal e irá criar uma dinâmica cul-
tural que capta o interesse das comuni-
dades locais e que constitui um produto 
turístico cultural contemporâneo, atrati-
vo e de qualidade». 

Perspetiva-se a apresentação pública 
da exposição em 2020.

Requalificação do acervo 
A Câmara Municipal do Seixal está 

também a prosseguir a intervenção de 
conservação e da reabilitação de antigos 
espaços industriais no Núcleo da Mundet, 

atualmente tendo em desenvolvimento o 
estudo para reabilitação e adaptação de 
um conjunto edificado da antiga fábrica 
corticeira que visa a instalação e concen-
tração do acervo museológico municipal 
– de natureza arqueológica, industrial, 
etnográfica e documental, etc. – atual-
mente dispersos por vários espaços. 

A criação do novo espaço para as 
reservas do Ecomuseu Municipal do 
Seixal visa a melhoria de condições que 
permitirão dar continuidade ao trabalho 
técnico desenvolvido, principalmente nas 
áreas do registo, inventário, recolha, tra-
tamento e acondicionamento em reserva 
de bens móveis e fundos documentais, 
dotando os imóveis das necessárias con-
dições técnicas adequadas para essas 
tarefas e para a reserva, nos planos físico, 
ambiental e de segurança.

De acordo com o vereador do Patrimó-
nio Histórico e Cultural, «a requalificação 
deste conjunto edificado revela-se de inte-
resse patrimonial e cultural, quer pelas 
suas caraterísticas arquitetónicas, quer 
pelo contexto de interconexão com os 
equipamentos culturais e bens industriais 
confinantes, possibilitando ainda a futura 
continuidade de intervenção integrada no 
espaço envolvente».

intervençõeS no Património do concelho reSPeitam identidade e memória 

valorização do passado com novos 
significados e utilizações
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O movimento associativo desportivo 
é parceiro no desenvolvimento munici-
pal. Nos últimos quatro anos, a Câmara 
Municipal do Seixal já investiu mais de 4 
milhões e meio de euros nesta área. Dotar 
o movimento associativo de recursos que 
permitam viabilizar a sua atividade e 
diversificar a oferta desportiva e de lazer 
à população são prioridades assumidas 
pela autarquia.

O apoio tem abrangido os clubes e 
coletividades de todo o concelho e inclui 
as obras de remodelação dos edifícios 
sede e a aquisição de material desportivo. 
Disso são exemplo as intervenções já con-
cretizadas ou em curso em muitas das 
coletividades: União Recreativa Juventu-
de de Fernão Ferro; Associação Náutica 
do Seixal; Sociedade Filarmónica Ope-
rária Amorense; Sociedade Filarmónica 
União Arrentelense, recuperação das 
torres de iluminação no campo de jogos 
do Paio Pires Futebol Clube, ou o novo 
Complexo Desportivo do Clube Associa-
tivo de Santa Marta do Pinhal, que inclui 
a sede e um pavilhão desportivo cujas 
obras arrancam em fevereiro.

Quanto  às obras realizadas no âmbito 
do Plano de Investimentos para o Movi-
mento Associativo, o vereador do Pelouro 
do Desporto, José Carlos Gomes, refere: 
«Estamos muito satisfeitos com a resposta 
que as coletividades deram a este desa-
fio. Temos feito o percurso pelo concelho 
e constatado a boa aplicação das verbas 
disponibilizadas pela Câmara Municipal 
do Seixal para a requalificação das ins-
talações, a qual por vezes é mais difícil 
do que construir de raiz». E acrescenta: 
«O objetivo é chegarmos ao fim deste 
mandato com as coletividades totalmente 
remodeladas e equipadas para oferece-
rem o melhor à população».

Estádio Municipal do Seixal 
em fase de conclusão

A Câmara Municipal do Seixal pro-
tocolou com o Sport Lisboa e Benfica  
a requalificação do Estádio do Bravo, 
que é agora o Estádio Municipal do 
Seixal. O equipamento tem sido alvo 
de uma intervenção faseada, com um 
investimento municipal no valor de 2,2 
milhões de euros. Com uma área total 
de 16 892 m2, inclui o campo principal 
de jogo, bancadas, balneários, arrecada-
ções, bar e sanitários de apoio, área de 
receção, espaço administrativo e aco-
lhimento de atletas, área de arrumos, 

salas de massagem e sala de arrumação/ 
/arrecadação. Acresce ainda um campo 
de treinos com uma área de 4704 m2.

O Seixal Clube 1925 recebeu esta 
infraestrutura para gestão e prática da 
modalidade de futebol, sendo que a 
autarquia garante, através do contrato-
-programa, um apoio financeiro para a 
conclusão da obra. 

      
Centro de Trinos do Amora 

Futebol Clube em curso
A Câmara Municipal do Seixal assi-

nou no decorrer de 2018 o contrato- 
-programa que inclui a cedência de um 
terreno e um apoio financeiro de 750 mil 
euros ao Amora Futebol Clube. Este per-
mitiu o início da construção do Centro de 
Treinos do Amora Futebol Clube. 

O terreno, com uma área de 12 885 m2,
é cedido pelo prazo de 20 anos, para a 
construção do respetivo centro de treinos, 
que será constituído por um campo de 
futebol, assim como pelas infraestruturas 
necessárias para a prática da modalida-
de. Neste momento, decorrem as obras de 
construção dos balneários.

Esta é uma parceria entre a Câmara 
Municipal do Seixal e o Amora Futebol 
Clube que dará as melhores condições 
para a formação dos jovens e do desporto 
para todos.

     
      Desporto para todos
A promoção da prática desportiva 

generalizada a toda a população é outra 
das vertentes da atuação municipal. Para 
tal, a Câmara Municipal do Seixal rea-
liza ao longo do ano diversas iniciativas 
de grande dimensão sempre em parceria 
com o movimento associativo.

Seixalíada 
Em 2019, a Seixalíada vai realizar a 

36.ª edição. Ao longo dos anos, o proje-
to tem-se afirmado como fator de desen-
volvimento desportivo, enriquecendo-se 
a cada edição com novas modalidades 
que consolidam a cooperação entre as 
autarquias do concelho, as coletivida-
des, as escolas e os agentes desportivos 
que contribuem para a mobilização dos 
munícipes para a prática desportiva.

Em 2018, a iniciativa somou cerca de 
200 eventos, 56 modalidades e mais de 20 
mil participantes. A somar a tantos outros 
reconhecimentos, a Seixalíada foi certifi-
cada com a Bandeira da Ética.

O projeto integra quatro semanas de 

intensa atividade desportiva, com uma 
oferta de mais de meia centena de moda-
lidades, que vão das artes marciais às 
atividades náuticas, futebol e atletismo, 
e onde o desporto adaptado não é esque-
cido. Aquela que é considerada a grande 
festa do desporto popular vai decorrer de 
21 de setembro a 19 de outubro.

Jogos do Seixal
Outra das grandes manifestações de 

desporto popular que se realiza no con-
celho do Seixal são os Jogos do Seixal. 

Durante todo o ano, apresentam uma 
oferta desportiva regular que abran-
ge toda a população e contribui para 
a melhoria da saúde e das condições de 
vida dos munícipes.

Além das modalidades desportivas e 
atividades de natureza competitiva, os 
Jogos do Seixal proporcionam momen-
tos de animação, experimentação e de 
ocupação dos tempos livres. O projeto é 
organizado pela Câmara Municipal do 
Seixal, em colaboração com as juntas de 
freguesia e o movimento associativo. 

aPoio ao movimento aSSociativo deSPortivo

investimento de quatro milhões e meio de euros

Fruto da parceria entre a Câmara Municipal do Seixal e o Clube Desportivo e Recre-
ativo Águias Unidas, foi inaugurado no dia 19 de janeiro o Pavilhão Multiusos Águias 
Unidas. O novo equipamento que potenciará a prática desportiva na freguesia de 
Amora e no concelho resulta de um investimento municipal de 800 mil euros.
Um projeto há muito ansiado pelo clube, que dispunha no local de um polidesportivo 
descoberto e tinha de recorrer aos pavilhões desportivos escolares e à Escola Básica 
dos Foros de Amora para a prática de diversas modalidades. O novo pavilhão dispõe 
de um piso inferior com área desportiva para a prática de modalidades, a nave, balne-
ários para praticantes, treinadores e juízes e instalações sanitárias para o público. Na 
zona superior dos balneários foi criado um mezanino, com salas para direção e para 
atividades culturais e uma área aberta para a prática de outras modalidades. Dispõe 
ainda de uma bancada com capacidade para 360 lugares sentados.
A obra mostra o que a autarquia e o movimento associativo do concelho do Seixal 
conseguem fazer juntos.

Pavilhão multiusos Águias 
Unidas foi inaugurado
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Publicidade

A iniciativa protagonizada pela 
Junta de Freguesia e acolhida 
de forma unânime pela Câma-

ra Municipal de Sesimbra, constitui 
um público reconhecimento ao mentor 
da criação deste núcleo urbano, nasci-
do nos anos setenta do século passado, 
prestando, assim, homenagem à sua 
capacidade empreendedora.

A cerimónia, realizada na manhã de 
2 de fevereiro, reuniu autarcas das duas 
instituições do poder local, familiares 

do referido industrial, funcionários da 
empresa AXL, representantes de várias 
coletividades e associações da região e 
amigos do homenageado. 

De acordo com Vítor Antunes, pre-
sidente da referida junta de freguesia, 
“António Xavier de Lima é uma figura 
central da história recente da Quinta 
do Conde e, na interpretação de mui-
tos, o seu progenitor, pois, não obstante 
o quadro que caracterizou esse proces-
so, todos sabemos do défice de habita-

ção que o país possuía nessa época, pelo 
que a sua ação se revelou, para muitos, a 
resposta possível tendente a ultrapassar 
esse problema”.

Por outro lado, salientou ainda o 
autarca quintacondense, “a sua inter-
venção contemplou igualmente outros 
domínios da vida social da região, 
expressos designadamente no apoio 
conferido a várias corporações de bom-
beiros e instituições associativas, sendo 
que o concelho de Sesimbra e, em par-
ticular a Quinta do Conde, têm inúme-
ros exemplos desse apoio gravados em 
placas afixadas nas sedes de diversas 
agremiações”.

Segundo Vítor Antunes, “esta sin-
gela homenagem a uma personalidade 
envolta em alguma controvérsia, afi-
gura-se-nos, contudo, justa, pois trata-
-se de um homem que acabou por estar 
na génese desta localidade e por conse-
quência na transformação do território 
que hoje habitamos”.

Para Marcos Lima, filho do aludido 
empresário, “a história não se apaga e 
a Quinta do Conde teve em António 
Xavier de Lima o impulsionador deste 
aglomerado populacional, razão pela 
qual cremos que onde que ele esteja se 
sentirá feliz por ter sido objeto deste 
reconhecimento”.

Na perspetiva de Felícia Costa, vice-
-presidente da Câmara de Sesimbra, 

Quinta do Conde atribuiu topónimo
de Xavier de Lima a uma artéria da Vila
No dia em que se completaram dez anos sobre a data do falecimento de António Xavier de Lima, a Quinta do Conde atribuiu o nome do empresário 
a uma das movimentadas artérias da localidade.

“esta cerimónia visa recordar a história 
da Quinta do Conde, ante a circuns-
tância de homenagearmos alguém cujo 
empreendedorismo foi determinante 
para que esta freguesia seja o que hoje é. 
Um homem que teve a audácia de apos-
tar neste território”.

Na opinião da responsável camarária, 
“foi um empresário que deixou marcos 
indeléveis na geográfica do concelho 
e com o qual sempre mantivemos um 
bom relacionamento, visando a qualifi-
cação desta localidade, e dos territórios 
adjacentes.”

Por esse motivo, referiu ainda a edil, 
“estabelecemos contactos com os muni-
cípios de Setúbal e Palmela em ordem 
a que esta via, na qual ele todos os dias 
passava, possa também ter o seu topóni-
mo, posto que a sua atuação também se 
fez sentir de modo determinante naque-
les concelhos.”



6 | LAZER

Neste livro a nutricionista Lillian 
Barros desafia os leitores a esquece-
rem as dietas passageiras e restritivas 
de modo a seguirem uma alimentação 
funcional, baseando-se na qualidade 
dos alimentos. Em função das nossas 
necessidades e de problemas de saúde 
como o colestrol alto, a hipertensão ar-
terial e a azia, Lillian partilha truques 
de cozinha para substituir alimentos 
que causem desconforto, encontrando 
soluções saudáveis para cada caso.

A alimentação funcional trará uma 
perda natural de peso, a redução da 
inflamação crónica do organismo e a 
prevenção de tendências hereditárias. 
Em “A Comida que Vai Mudar a Sua 
Vida” o leitor pode encontrar mais de 
100 receitas saborosas que vão ajudar a 
adotar uma alimentação funcional para equilibrar o corpo, prevenindo e com-
batendo doenças e problemas do dia a dia.

cinema

SUDOKU
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livro
A COMIDA QUE VAI MUDAR A SUA VIDA
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Com o título original “The 
Mule”, este filme de Clint Eastwood 
conta a história de Earl Stone, in-
terpretado pelo próprio realizador. 
Afundando numa grave crise finan-
ceira, Earl, um veterano da Guerra 
da Coreia vive hoje da agricultura. 
Falido, o octagenário aceita atra-
vessar o estado do Michigan para 
transportar cocaína no valor de 3 
milhões de dólares, a mando de um 
perigoso grupo de narcotraficantes. 

Apesar do risco, a sua idade, alia-
da a um registo criminal imacula-
do, torna Earl quase insuspeito aos 
olhos das autoridades. Mas tudo se 
complica quando ele se vê na mira 
de Colin Bates, um ambicioso de-
tective da DEA, a agência norte-
-americana antinarcóticos.

Dez anos depois de ter realizado e protagonizado o aclamado filme “Gran 
Torino”, Eastwood coloca-se novamente tanto à frente como atrás da câma-
ra em “Correio de Droga”. Este filme dramático com argumento de Nick 
Schenk tem por base uma história verídica relatada no artigo "The Sinaloa 
Cartel's 90-Year-Old Drug Mule", da autoria de Sam Dolnick, que foi publi-
cado no "The New York Times". Para além de Eastwood, o elenco deste filme 
é composto por Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne 
Wiest e Andy García.
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O renovado pavilhão sede do 
Seixal Clube 1925 foi palco da 
comemoração do aniversário 

do Seixal Clube 1925. Apesar de não ter 
sido fundando há 94 anos, o emblema 
faz questão de assinalar simbolicamente 
a data, invocando o passado histórico 
do Seixal Futebol Clube, fundado a 5 
de fevereiro de 1925.

Nesta sessão solene, a presidente da 
direção do Seixal Clube 1925, Maria 
Teresa Andrade, agradeceu a todos os 
atletas, equipas técnicas e dirigentes de 
todas as modalidades que diariamente 
trabalham para o clube. Recordando 
as alegrias e tristezas deste emblema ao 

longo da sua história, a presidente da 
direção relembrou o sacrifício levado a 
cabo em prol da evolução do clube, mas 
deixou uma garantia: “O Seixal está 
vivo e vai continuar”.

A celebração foi marcada pela home-
nagem aos adeptos do clube, com a 
entrega de diplomas aos sócios com 25 
e 50 anos de filiação. Raul Canal, sócio 
número 1, fez questão de estar presente 
numa cerimónia na qual também foram 
entregues certificados de mérito a diri-
gentes e colaboradores. “Desde 2015, 
como já vem sendo hábito, tenho os 
meus certificados de mérito para entre-
gar. São aquelas pessoas que têm traba-

lhado comigo desde que estou no clube, 
há quase 16 anos, e que me têm ajudado 
na minha caminhada”, destacou Maria 
Teresa Andrade. A própria presidente 
também recebeu a distinção, não escon-
dendo a emoção pela homenagem.

Francisco Cardoso, presidente da 
Associação de Futebol de Setúbal, des-
tacou o Seixal como um clube histórico 
não só na modalidade de futebol, como 
em basquetebol e em hóquei em patins. 
“Nesse sentido, esperamos que essa van-
guarda de alguns anos atrás possa sur-
gir novamente, através da pujança das 
camadas jovens, que vão ser o futuro do 
Seixal”, referiu.

Após a felicitação institucional de 
Manuel Amaral, vice-presidente da 
Associação de Coletividades do conce-
lho do Seixal, seguiu-se a atuação do 
Grupo Coral Alentejano dos Traba-
lhadores das Autarquias do Seixal, que 
trouxeram o cante alenteja-
no -Património Imaterial da 
Humanidade – a esta cele-
bração. 

Em representação do 
poder local, António Santos, 
presidente da União de Fre-
guesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires, deu 
destaque, no seu discurso, 
ao papel dos sócios enquan-
to “argamassa que ajuda a 
consolidar todo o movimen-
to associativo”. Numa pala-
vra de reconhecimento e 

Seixal Futebol Clube comemora 94 anos de existência
Não esquecendo a data de fundação do Seixal Futebol Clube, a direção do Seixal Clube 1925 celebrou o seu aniversário com dirigentes, 
colaboradores, sócios e amigos do desporto seixalense.

estímulo para a atual direção do Seixal 
Clube 1925, o autarca salientou que “o 
histórico clube encontra-se a renascer 
das cinzas e começa, de novo, a ocupar 
paulatinamente o espaço que lhe está 
reservado no panorama desportivo con-
celhio, distrital e, porque não dizê-lo, ao 
nível nacional”.

Representando a autarquia seixalen-
se, Joaquim Tavares, vereador e vice-
-presidente da Câmara Municipal do 
Seixal, trouxe uma mensagem de con-
fiança e de apoio para um clube cuja 
vida “é indissociável da história desta 
terra e das vivências das suas gentes”. 
“Acreditamos sinceramente que é possí-
vel ultrapassar os obstáculos, e assumi-
mos o compromisso de que nos bons e 
nos maus momentos podem contar com 
a Câmara Municipal do Seixal”, con-
cluiu.

Cláudia Cristão
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