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Empresa farmacêutica vai criar centenas de postos de trabalho no concelho

Hovione vai instalar-se no Seixal 

Visita à freguesia de Corroios
Política de proximidade 
entre eleitos e população

Na manhã de 25 de janeiro, os eleitos da Câmara Municipal do 
Seixal e da Junta de Freguesia de Corroios visitaram a localida-
de, onde contactaram com munícipes e visitaram diferentes 
espaços cujas necessidades estão identificadas pelas equipas 
técnicas e operacionais das autarquias, verificando in loco 
questões relacionadas com o espaço público, zonas verdes, 
limpeza urbana e mobilidade e estacionamento, estudando 
soluções e planeando intervenções futuras. Foram também 
apresentados os principais investimentos em curso e/ou pro-
gramados para a freguesia de Corroios. Destacável
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A requAlificAção da sala de 
desporto do Grupo Desportivo e cultural 
Águias de Vale de Milhaços (GDcAVM) foi 
apoiada pela câmara Municipal do Seixal 
com um investimento de 5 842,24 euros, 
correspondendo ao total do custo da obra. 
o valor foi entregue numa cerimónia que 
decorreu no dia 28 de janeiro no espaço 
beneficiado e incluiu de igual modo a assi-
natura do contrato-programa.

A sala agora qualificada com o financia-
mento da câmara Municipal do Seixal foi 
construída com um investimento do clube 
de 13 506 euros, com um apoio da Junta de 
freguesia de corroios, através de contrato- 
-programa, de 3 500 euros, sendo o restante 
montante assegurado pela coletividade. o 
valor agora disponibilizado pela autarquia 
visou a colocação de um piso desportivo 
adequado à realização de diferentes ativi-
dades, a construção de casas de banho e de 
um espaço para arrumos.

lembre-se igualmente que o GDcAVM 
havia já sido apoiado com a colocação de 
um piso sintético no polidesportivo, num 
investimento de 21 211,23 euros por parte 
da autarquia. o investimento dotou ainda o 
equipamento de iluminação em leD, numa 
intervenção igualmente apoiada pela Junta 
de freguesia de corroios, devendo futura-
mente ser beneficiado com a colocação de 
uma bancada e balneários. 

Paulo Gonçalves recordou o percurso que 
levou à edificação da sala, desde uma pe-
quena tenda até à construção agora exis-
tente. o presidente da direção do GDcAVM 
referiu que a obra «levou algum tempo, 
pelas condições financeiras que enfrentá-
mos ao longo dos anos», lembrou o «esforço 
conjunto da câmara municipal, da junta de 
freguesia, dos sócios e das direções para ho-
je termos estas instalações» e expressou o 

desejo de «retomar aquele que é o historial 
do clube» e «ao tempo em que a dinâmica e 
a realização de diferentes atividades eram 
prática corrente nesta coletividade».

Joaquim Santos evocou o «caminho feito 
desde que esta coletividade estava localiza-
da num outro local» e felicitou «os sonhos, o 
trabalho e a evolução do clube desde esses 
dias até ao dia de hoje». o presidente da 
câmara Municipal do Seixal salientou «as 
medidas tomadas pela câmara Municipal 
do Seixal ao longo destes últimos anos, que 
foram anos difíceis, para que hoje possamos 
continuar a investir em prioridades, que pa-
ra nós são a qualidade de vida das popula-
ções, a educação, o acesso à cultura, ao des-
porto, ao convívio e ao lazer. com o apoio às 
nossas coletividades, estamos a contribuir 
para construir cidadania», defendeu.

«Desde o 25 de Abril de 1974 que consi-
deramos as coletividades parceiros essen-
ciais no desenvolvimento do concelho e do 
país, mas de igual modo na realização indi-
vidual de todos e cada um de nós», contex-
tualizou Joaquim Santos. o presidente da 
câmara municipal assumiu o compromisso 
de «no futuro apoiar o GDcVM com a cons-
trução da bancada e balneários, projeto já 
em estudo na autarquia, que esperamos 
poder calendarizar e concluir já este ano». n

AtletiSMo, futebol de 11, gi-
nástica e karaté são algumas das moda-
lidades que existem na união recreativa 
Juventude de fernão ferro (urJff), a as-
sociação cultural e desportiva que no dia 
23 de janeiro procedeu à assinatura do 
contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo com a câmara Municipal do 
Seixal, no valor de 75 601,44 euros.

A iniciativa surge no âmbito da atribui-
ção de comparticipações financeiras que 
a câmara Municipal do Seixal tem vindo 
a efetuar e que visam dotar o movimento 
associativo de recursos para a sua ativi-
dade. De referir que, em 2017, a autarquia 
já tinha apoiado as obras de remodelação 
do edifício sede da urJff com 69 mil eu-
ros, investimento que permitiu a constru-
ção da nova cobertura para uma área de 
pavilhão, a construção de novas bancadas 
e de novas salas técnicas, a instalação de 
tetos falsos, a beneficiação do sistema elé-
trico e canalizações, a colocação de chão e 
a qualificação das casas de banho. quanto 
ao valor do apoio agora firmado, garante 
a execução dos seguintes trabalhos: alte-
ração do gabinete de desporto, alteração 
da localização da lavandaria e casa das 
máquinas, pinturas dos muros exteriores 
do edifício, renovação das vedações exte-
riores e instalação dos equipamentos de 
cozinha. o valor total do apoio da autar-
quia é agora de 145 127,19 euros.

Jorge leitão Gonçalves, presidente 
da direção da coletividade, agradeceu o 
apoio da câmara municipal, «sem o qual 
não teria sido possível concretizar es-
ta intervenção que dota a coletividade 
de melhores condições. o nosso objetivo 
passa por oferecer à população de fernão 
ferro, nomeadamente aos jovens, meios 

que permitam uma prática desportiva 
regular».

Simões raposo, vice-presidente da 
urJff, salientou a parceria que permitiu 
«o crescimento do clube nos últimos 5 
anos, o qual se traduziu no aumento de 
atletas. Hoje conseguimos ter duas equi-
pas de seniores e oito escalões de futsal, 
estamos a trazer a população para a co-
letividade».

Joaquim Santos, presidente da câmara 
Municipal do Seixal, reconheceu a evolu-
ção da coletividade. «fernão ferro pre-
cisa de coletividades que disponibilizem 
atividades à população. estas têm de ser 
o centro cívico das comunidades. temos 
a certeza de que o reforço do apoio ago-
ra contratualizado dará continuidade a 
esta transformação e melhoria da oferta 
desportiva e cultural. quando as obras 
realizadas na sequência deste apoio es-
tiverem terminadas, analisaremos uma 
3.ª fase de apoio para finalizar a requali-
ficação».

refira-se que nos últimos quatro anos, 
no que respeita aos apoios para a cul-
tura e desporto, a câmara Municipal do 
Seixal já investiu mais de 6 milhões de eu-
ros. Sobre os investimentos para fernão 
ferro, o autarca destacou ainda a cons-
trução do centro Distribuidor de Água, 
cuja conclusão está prevista para 2019. 
falou sobre o quartel de bombeiros de 
fernão ferro, que tornará o socorro mais 
próximo da população, e deu como exem-
plos a construção do cemitério municipal 
e do pavilhão desportivo de fernão ferro, 
«equipamentos que vão tornar a fregue-
sia mais central e responderão às necessi-
dades de quem aqui vive». n

Grupo Desportivo e cultural 
Águias de Vale de Milhaços
Sala de desporto recebe 
investimento municipal 
de 5 800 euros

união recreativa Juventude
de fernão ferro
Câmara do Seixal 
prossegue apoio
às obras na sede
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A Hovione, multinacio-
nal portuguesa na área da quí-
mica farmacêutica, com sede em 
Portugal, anunciou a instalação 
de uma nova unidade industrial 
no Parque empresarial da Baía 
do Tejo, no Seixal.

A apresentação teve lugar no 
dia 28 de janeiro, nos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal 
do Seixal, e contou com as in-
tervenções de Joaquim Santos, 
presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Guy villax, Ceo da 
Hovione, Jacinto Pereira, presi-
dente do conselho de adminis-
tração da Baía do Tejo, e Manuel 
Heitor, ministro da Ciência, 
Tecnologia e ensino Superior.

estiveram presentes vereado-
res da autarquia, Alfredo Mon-
teiro e Américo Costa, presidente 
e 1.º secretário da Assembleia 
Municipal do Seixal, respetiva-
mente, presidentes e eleitos das 
juntas de freguesia do concelho, 
o presidente da Confederação 
Portuguesa das Micro, Pequenas 
e Médias empresas e o presi-
dente da Delegação do Seixal 
da Associação do Comércio, in-
dústria, Serviços e Turismo do 
Distrito de Setúbal.

Investigação e inovação
A multinacional portuguesa, 

fundada em 1959, dedica-se à 
investigação, desenvolvimento 

e produção de novos processos 
químicos e medicamentos para 
a indústria farmacêutica mun-
dial. Tem sede em Loures, no 
distrito de Lisboa, está presente 
na irlanda, eUA e Macau, e conta 
com 1700 trabalhadores em todo 
o mundo, dos quais cerca de 1130 
em Portugal.

o terreno de 44 hectares no 
Parque industrial da Baía do Tejo, 
na zona do Casal do Marco, será 
para instalar uma nova unidade 
que vai desenvolver produtos far-
macêuticos para o mercado nor-
te-americano, europeu e japonês. 
Trata-se de um investimento da 
empresa de cerca de 200 milhões 
de euros, que irá criar centenas 
de novos postos de trabalho.

De acordo com Guy villax, a 
mão de obra jovem e qualificada 
e a localização privilegiada, per-
to de redes de transporte e dos 
aeroportos (tanto do atual como 
do planeado) e com universida-
des e institutos politécnicos nas 
imediações foram os motivos que 
levaram à escolha do Seixal para 
a localização da nova unidade in-
dustrial. 

«o que queremos construir 
aqui é para o século XXi aquilo 
que as fábricas que criaram a 
Margem Sul foram para o século 
XX: uma atividade económica as-
sente na inovação, competitiva, 
aberta ao mundo, que qualifique 

os jovens, atraia e fixe as pesso-
as e crie riqueza», afirmou Guy 
villax.

o Ceo da Hovione deixou a pro-
messa de ajudar a «fazer crescer 
o Seixal ao longo das próximas 
décadas», como um polo assen-
te no conhecimento, exportando 
para o mundo «novos medica-
mentos que melhoram a saúde de 
milhões de pessoas».

Uma âncora para outros
 investimentos
A captação da Hovione para a 

Margem Sul é, segundo Jacinto 
Pereira, resultado da estratégia 
de promoção dos territórios in-
dustriais a sul do Tejo (Seixal, 
Barreiro e Almada), através da 
marca Lisbon South Bay.

Para o presidente do conse-
lho de administração da Baía do 
Tejo, o investimento da Hovione 
no Seixal «faz sublinhar e refor-
çar o ADn industrial e a vocação 
empresarial destes territórios», e 
pode servir como «âncora» capaz 
de atrair outros investimentos e 
empresas.

Referindo a empresa farma-
cêutica Hovione como exemplo, 
o ministro considerou que «o 
grande desafio para as próximas 
décadas é formarmos mais, em-
pregarmos melhor e fazermos do 
conhecimento o nosso desígnio 
para o futuro».

Terreno fértil 
para a inovação
esta instalação no concelho é, 

para Joaquim Santos, prova de 
que o Seixal é cada vez mais uma 
terra de futuro: «o Seixal outrora 
foi berço da construção das naus 
e das caravelas que descobriram 
o mundo, hoje é terreno fértil pa-
ra a inovação e qualidade de vida, 
procurando aliar o desenvolvi-
mento económico à imprescindí-

vel sustentabilidade ambiental.»
o autarca afirmou que a nova 

unidade da Hovione «corres-
ponde integralmente à visão de 
desenvolvimento da câmara mu-
nicipal: nós estivemos muitos 
anos a preparar o Plano Diretor 
Municipal de 2.ª geração, em que 
quase duplicámos as áreas dis-
poníveis no nosso território pa-
ra a fixação de indústria e novos 
polos de desenvolvimento. e não 
existe melhor empresa do que a 
Hovione para ser o rosto desta 
nova geração de indústrias, com 
todos os predicados: inovação, 
investigação, aposta no conhe-
cimento, grande cuidado com as 
questões ambientais e parceria 
com a comunidade».

o presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal considera que «o 
reforço da matriz industrial do 
concelho corresponde não só à 
garantia de fixação de população 
no município, como ao necessá-
rio contributo para a produção 
nacional. esta nova unidade, pela 
sua dimensão, nível tecnológico 
e especialização poderá signifi-
car o início de um novo ciclo no 
concelho do Seixal, sendo o incre-
mento na indústria fundamental 
para o desenvolvimento da re-
gião e do país». n

Concelho é jovem e com mão de obra qualificada

Hovione vai instalar-se 
no Seixal e criar centenas 
de postos de trabalho

O terreno no 
Seixal será para 
instalar uma 
nova unidade 
que vai
desenvolver 
produtos 
farmacêuticos 
para o mercado 
norte-americano, 
europeu 
e japonês. 
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Embaixador da República da Coreia 
visitou o Seixal

Potencialidades 
de investimento 

O município do Seixal vai estar pre-
sente na Nauticampo 2019, que se 
realiza de 20 a 24 de fevereiro na 
FIL, no Parque das Nações, aque-
la que é a maior feira de atividades 
náuticas, lazer ao ar livre, desporto e 
aventura do país.
O objetivo é promover as poten-
cialidades náuticas e turísticas do 
concelho no stande da Câmara 
Municipal do Seixal, através de pres-

tação de informação, distribuição 
de brochuras e apresentação de ví-
deos. Mas o concelho também vai 
estar representado por várias ins-
tituições e empresas relacionadas 
com a náutica de recreio e o turismo 
que vão mostrar todas as ofertas 
deste território.
O Seixal é cada vez mais um destino 
náutico por excelência, apresentan-
do-se como uma alternativa de quali-

dade em relação a Lisboa. A Estação 
Náutica Baía do Seixal está a atrair 
cada vez mais visitantes que recor-
rem ao conjunto de serviços ofereci-
dos, como as excelentes condições 
de acostagem e de fundeadouro, o 
abastecimento de água e eletricida-
de, balneários, lavandaria e ainda do 
Serviço de Marinheiro, que permite 
transportar os nautas entre terra e a 
sua embarcação.

Seixal na Nauticampo
Promoção das potencialidades náuticas 
e turísticas do concelho

O EmbaixadOR da Re-
pública da Coreia em Portugal, Chul 
min Park, visitou, no dia 24 de ja-
neiro, o concelho do Seixal, tendo 
sido recebido nos Serviços Centrais 
da Câmara municipal do Seixal pelo 
presidente da autarquia, Joaquim 
Santos.

a visita inseriu-se numa estraté-
gia de promoção do concelho junto 
de potenciais investidores, através 
do projeto Lisbon South bay, que o 
embaixador disse ter tido conheci-
mento há cerca de dois anos. 

Joaquim Santos apresentou as-
petos da história e cultura do con-
celho, ligado ao rio, e falou sobre 
a centralidade do Seixal, nomea-
damente em relação à localização 
na Área metropolitana de Lisboa. 
destacou depois a estratégia que 
o município está a desenvolver ao 
nível da promoção turística, eco-
nómica e residencial, «para que o 

Seixal seja verdadeiramente um 
local para viver, trabalhar e lazer».

Em relação ao turismo, falou so-
bre vários projetos de hotelaria, co-
mo o Hotel mundet, já adjudicado, 
e o futuro projeto do Eco Resort da 
Ponta dos Corvos, bem como a es-
tratégia de requalificação das fren-
tes ribeirinhas. Na área das ativida-
des económicas, Joaquim Santos 
destacou os parques de atividades 
económicas, nomeadamente a área 
da ex-Siderurgia Nacional inte-
grada no projeto arco Ribeirinho 
Sul, «já com o seu primeiro proje-
to anunciado, a instalação de uma 
nova fábrica da empresa Hovione. 
Temos muito espaço disponível pa-
ra receber grandes investimentos 
que possam trazer mais emprego». 
Por sua vez, na área residencial, sa-
lientou os projetos habitacionais 
que estão a surgir.

Chul min Park mostrou-se co-

nhecedor das potencialidades do 
concelho. disse que «desde que 
cheguei a Portugal, há cerca de 
dois anos, que queria conhecer o 
Seixal. Conheci o projeto Lisbon 
South bay, depois de uma visita à 
Coreia do Sul de uma delegação 
do projeto. a embaixada vai fazer 
todo o possível para promover o 
Seixal e a região junto de investi-
dores coreanos». Lembrou que «a 
relação comercial Portugal-Coreia 
tem vindo a aumentar» e falou so-
bre as empresas coreanas radica-
das em Portugal. destacou ainda o 
crescimento do turismo coreano 
em Portugal, que em 2018 registou 
150 mil turistas, «com potenciali-
dades de crescimento, incluindo 
para o Seixal». Por fim, falou sobre 
as potencialidades de intercâmbio 
cultural e desportivo entre o Seixal 
e a Coreia do Sul, nomeadamente 
ao nível de cidades/autarquias. n

O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, e 
Joaquim Tavares, vereador do Ambente, acompanhados por uma equi-
pa técnica da autarquia, visitaram no dia 21 de janeiro os Estaleiros 
Navais Jaime Costa, em Sarilhos Pequenos, Moita, local onde se en-
contra em trabalhos de manutenção, o bote de fragata Baía do Seixal, 
uma embarcação tradicional propriedade do município. 
A visita serviu para avaliar a progressão da manutenção de larga es-
cala de que a embarcação tradicional do Tejo está a ser alvo, num dos 
últimos estaleiros artesanais detentor de um elevado conhecimento 
na construção e manutenção deste tipo de embarcações. O Baía do 
Seixal tem cerca de 13 metros de comprimento e foi construído em 
1914. A autarquia adquiriu-o em 1989 e investe agora cerca de 345 
mil euros para o devolver ao rio Tejo. Está previsto que volte a navegar 
a partir de abril ou maio de 2019 (dependendo do processo de auto-
rização).
Antiga embarcação de tráfego local quando efetuava o transporte 
de cortiça para uma fábrica local, função que serviu até ao início da 
década de setenta do século passado, também era conhecido pela 
designação Sissi. O bote de fragata Baía do Seixal, tal como o varino 
Amoroso, integrou o espólio do Município do Seixal como embarca-
ções de recreio.
O estuário do Tejo foi, desde sempre, uma encruzilhada de fragatas, 
varinos e faluas. Apesar de ser cada vez mais difícil encontrar es-
tas emblemáticas embarcações, na Baía do Seixal ainda navegam 
algumas delas, que o município preservou. Desta forma, a Câmara 
Municipal do Seixal garante a salvaguarda deste património único, 
assegurando o conhecimento da história pelas gerações futuras. O 
Baía do Seixal integrará o projeto Rota Barcos do Tejo, permitindo a 
sua utilização em ações de desenvolvimento do turismo náutico e da 
náutica de recreio.

Visita aos estaleiros navais na Moita
Baía do Seixal vai voltar 
a navegar



  7 FEVEREIRO 2019    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 724

MUNICÍPIO     5

A não aceitação da trans-
ferência de competências que 
o Governo quer passar para as 
autarquias marcou a 1.ª sessão 
extraordinária da assembleia 
municipal, realizada no dia 24 de 
janeiro, nos Serviços Centrais da 
Câmara Municipal do Seixal. 

no período de intervenção da 
população, o executivo foi ques-
tionado sobre as condições do 
edificado da Escola Básica (EB) 
da Quinta de Santa Marta de 
Corroios e as refeições forneci-
das na EB Quinta dos Franceses. 
A vereadora Manuela Calado es-
clareceu que, «durante a pausa 
letiva, a câmara municipal efetu-
ará uma intervenção profunda 
na EB Quinta de Santa Marta de 
Corroios» e informou que a au-
tarquia já pediu esclarecimentos 
à empresa que fornece as refei-
ções.

os munícipes colocaram ainda 
questões relativas à mobilidade 
e segurança rodoviária, como a 
construção de uma rotunda em 
Fernão Ferro, na Avenida 10 de 
Junho, junto à fábrica da Pavil, e 
de uma intervenção que reduza 
a sinistralidade na rotunda da 
Avenida dos Redondos para a 
Avenida do Seixal. A falta de es-
tacionamento e de parquímetros 
na Quinta de São nicolau, em 
Corroios, onde os moradores não 
têm lugar para estacionar devi-
do à proximidade com a estação 
do Metro Sul do Tejo, foi também 
um tema abordado. o vereador 
Joaquim Tavares informou que 
«em Fernão Ferro o objetivo é 
construir a rotunda e estamos a 

desenvolver o procedimento nos 
trâmites legais». Quanto ao es-
tacionamento na Quinta de São 
nicolau, referiu não ser objetivo 
da autarquia instalar parquíme-
tros: «Temos em desenvolvimen-
to um projeto na Praceta Carlos 
Botelho com a criação de lugares 
de estacionamento que respon-
derá às zonas circundantes». 

Preocupações 
ambientais
no período antes da ordem do 

dia, foi aprovada por unanimida-
de a moção da CDU pela qualida-
de do ambiente em Aldeia de Paio 
Pires. Esta mencionava o agrava-
mento das emissões de ruído e da 
deposição de partículas e exigia 
a instalação de novas estações 
de medição da qualidade do ar 
e a fiscalização do cumprimen-
to da legislação. Joaquim Santos 
mencionou que «a Siderurgia 
nacional tem uma licença am-
biental monitorizada por entida-
des com intervenção na área. A 
câmara municipal avançou com 
um estudo acústico, que compro-
va a existência de valores acima 
do estipulado. Estamos ainda a 
desenvolver um estudo da quali-
dade do ar para avaliar o impacto 
na saúde das populações e ou-
tro de avaliação das partículas. 
Estamos empenhados em que to-
da a atividade industrial respeite 
a lei», esclareceu. 

Também da CDU foi aprovada 
por unanimidade a saudação pe-
la luta dos estudantes da Escola 
Secundária Manuel Cargaleiro 
que estiveram em protesto con-

tra a degradação das instalações. 
Foi ainda aprovada a saudação 

da CDU aos 40 anos do Serviço 
nacional de Saúde, exigindo que 
o Governo cumpra os compro-
missos, como a construção do 
hospital no Seixal e do Centro de 
Saúde de Corroios. Do mesmo 
grupo, foi aprovada a saudação 
ao Clube Desportivo e Recreativo 
Águias Unidas pela inauguração 
do pavilhão multiusos.

Do PS foi aprovada a moção pe-
la erradicação das descargas dos 
esgotos domésticos na Baía do 
Seixal. Joaquim Santos esclare-
ceu que o tratamento de esgo-
tos está concluído, «graças a um 
investimento de 200 milhões de 
euros. não existe razão para tal 
ocorrência a não ser anomalias 

dos emissários que são respon-
sabilidade da Simarsul». Do PS 
foi também aprovada a moção so-
bre a restauração da democracia 
na Venezuela e por unanimidade 
foi aprovado o voto de pesar pelo 
falecimento de António Fonseca 
Ferreira. Ainda no período antes 
da ordem do dia, foram realiza-
das intervenções políticas pelo 
PS e PSD e um pedido de esclare-
cimento do PAn.

no período da ordem do dia, a 
Assembleia Municipal do Seixal 
reafirmou a deliberação já adota-
da em setembro, de não aceitação 
da transferência de competên-
cias da administração central 
para o município em 2019. As 
autarquias que não o pretendam 
terão de comunicar a decisão à 
Direção Geral das Autarquias 
Locais, entre 31 de janeiro e 2 de 
fevereiro, após deliberação dos 
órgãos deliberativos. Recorde-se 
que o Governo aprovou 21 diplo-
mas no âmbito da lei-quadro da 
transferência de competências, 
num processo gradual de descen-
tralização a ocorrer entre 2019 e 
2021. os primeiros 11 diplomas 
setoriais já publicados abrangem 
a transferência de competências 
para as autarquias no que diz res-
peito às praias, jogos de fortuna 
ou azar, vias de comunicação, 
atendimento ao cidadão, habita-
ção, património, estacionamento 
público, bombeiros voluntários 
e justiça. no debate, à exceção do 
PS, as forças políticas mostraram 
reservas para com uma decisão 
que consideram uma «desres-
ponsabilização do Estado das 

funções sociais», e invocaram a 
complexidade do processo e as 
implicações financeiras, huma-
nas e organizacionais que daí re-
sultam.

Joaquim Santos disse que «com 
a publicação dos 11 decretos 
mantemos as mesmas dúvidas. 
A opção responsável é não acei-
tar perante o desconhecimento 
de meios e recursos a transferir. 
Assim, reiteramos a decisão de 
setembro de 2018. Somos favorá-
veis à transferência de competên-
cias e a ter mais mecanismos para 
realizar melhor serviço público 
às populações, mas de forma 
consciente. Existem estudos que 
desconhecemos e sem termos a 
certeza que temos condições não 
assinamos de cruz».

Durante a sessão foi ainda 
aprovada a atualização dos va-
lores da tabela de taxas anexa 
ao Regulamento de Taxas do 
Município. Estes refletem os ser-
viços facultados aos cidadãos e 
às empresas, como licenças de 
urbanismo, cujos valores serão 
atualizados de acordo com a in-
flação. Seguiu-se a aprovação 
da alteração dos estatutos da 
Associação de Municípios do 
Portugal Romano, que o Seixal 
integra, e que promove a troca 
de experiências entre municípios 
e dá a conhecer o património. A 
finalizar foi aprovada a desafeta-
ção de uma área na Quinta Vinhas 
Cabrita do domínio público mu-
nicipal para o domínio privado 
municipal. n

Assembleia Municipal do Seixal de 24 de janeiro

Não existem condições para efetuar 
a transferência de competências

 «Somos 
favoráveis 
à transferência 
de competências 
e a ter mais 
mecanismos 
para realizar 
melhor serviço 
público 
às populações, 
mas de forma 
consciente» 
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A CâmArA municipal 
do Seixal aprovou na reunião de 
30 de janeiro a tomada de posi-
ção «melhor Qualidade de Vida 
– Tolerância Zero à Poluição 
Industrial» e a Carta Social 
municipal do Seixal, um instrumen-
to de planeamento estruturado em 
torno da promoção do desenvolvi-
mento social local.

Durante a sessão, no seguimento 
do trabalho que tem vindo a ser de-
senvolvido relativamente à quali-
dade do ar em Aldeia de Paio Pires, 
e que se prende com a atividade 
da empresa SN Seixal/megasa, o 
executivo aprovou a tomada de 
posição «melhor Qualidade de 
Vida – Tolerância Zero à Poluição 
Industrial». O documento reitera a 
salvaguarda dos valores ambien-
tais e da qualidade de vida das po-
pulações.

Por outro lado, exige aos minis-
térios do Ambiente e da Economia, 
bem como à SN Seixal/megasa, 
a assunção das suas responsabi-
lidades na resolução da situação. 
Apesar da responsabilidade do li-
cenciamento desta atividade e da 
fiscalização das condições da ex-
ploração ser do Estado, a Câmara 
municipal do Seixal deu um pare-
cer sobre a renovação da licença 
ambiental da SN Seixal/megasa, o 
qual foi ignorado. 

Perante a inércia do gover-
no têm sido várias as diligências 
municipais. A autarquia do Seixal 
desenvolveu um estudo acús-
tico para verificar a conformida-
de com o regulamento Geral de 
ruído do funcionamento da ati-
vidade industrial SN Seixal. Nele 
se registou o incumprimento do 
requisito acústico disposto no ar-
tigo 11.º do regulamento Geral do 

ruído. Está também em desenvol-
vimento um estudo epidemioló-
gico que foi adjudicado à Escola 
Nacional de Saúde Pública (ENSP) 
da Universidade Nova de Lisboa. 
Foram também remetidas partí-
culas recolhidas em Aldeia de Paio 
Pires para análise do Institute for 
Nuclear research – Hungarian 
Academy of Sciences, em colabo-
ração com o Centro Tecnológico 
Nuclear do Instituto Superior 
Técnico.

Sobre o tema, o presidente 
Joaquim Santos afirmou que «a 
Câmara municipal do Seixal enten-
de a importância do desenvolvi-
mento económico e da indústria 
para a região, mas defendemos em 
primeira instância a saúde das po-
pulações, bem como dos trabalha-
dores que laboram nestas indús-
trias». Concluiu que «com o devido 
acompanhamento pelos organis-
mos competentes, é possível com-
patibilizar a atividade industrial 
com a qualidade de vida».

Nesta reunião foi também apro-
vada a Carta Social municipal do 
Seixal, um instrumento de plane-
amento baseado nas  necessida-

des diagnosticadas no território. O 
presidente da Câmara municipal 
do Seixal referiu que para além do 
alargamento de acordos celebra-
dos e da criação de novas respostas 
sociais em equipamentos já exis-
tentes, são necessários 25 novos 
equipamentos sociais, no valor de 
65 milhões de euros, de modo a 
abranger um total de 7642 utentes 
nas 21 tipologias de resposta social 
programadas.

Deliberações 
Presidência
• Tomada de posição «Melhor 

Qualidade de Vida – Tolerância 
Zero à Poluição Industrial».

• Informações.
• Ata da reunião ordinária 

de 16 de janeiro de 2019. Apro- 
vação.

• Pedido de continuação de sus-
pensão de mandato do vereador 
Eduardo rodrigues. Aprovação.

• Aquisição de imóvel sito em 
Sapal da Pedrosa, Cabo da marinha, 
Amora, descrito na Conservatória 
do registo Predial de Amora sob o 
n.º 6238/20050816 e inscrito na 
matriz predial urbana da fregue-

sia de Amora sob o artigo 10106. 
Exercício de direito de preferência. 
Aprovação.

Pelouro da Educação,
Desenvolvimento Social, 
Juventude e Gestão 
Urbanística
• Carta Social Municipal do 

Seixal. Aprovação.
• Protocolo de colaboração e 

celebrar entre a Direção-Geral da 
Saúde, a Administração regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP 
e o município do Seixal. Aprovação 
de minuta.

• Contratação pública. Con-
curso público com publicação no 
JOUE para o fornecimento de re-
feições em refeitórios escolares. 
revogação da decisão de contratar.

• Juízes sociais. Execução da de-
liberação n.º 370/2018, de 21 de 
novembro.

• VII Fase da Rede Europeia 
da Cidades Saudáveis da OmS. 
Aprovação.

Pelouro do Ambiente, 
Serviços Urbanos, Energia 
e Espaço Público
•  Contrato interadministrativo 

de delegação de competências no 
âmbito da atribuição da concessão 
destinada ao exercício, em exclusi-
vo, da atividade de exploração da 
rede municipal de distribuição de 
eletricidade em baixa tensão, a ce-
lebrar entre a Área metropolitana 
de Lisboa e o município do Seixal. 
Autorização e aprovação de minu-
ta.

• Procedimento de atribuição 
de talhões do Espaço Agrícola do 
monte Sião. Abertura.

• Procedimento de atribuição 
de talhões do Espaço Agrícola da 

Quinta da Trindade. Abertura.
• Procedimento de atribuição 

de talhões do Espaço Agrícola do 
Soutelo. Abertura.

• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de re-
abilitação do sistema de abaste-
cimento de água de Fernão Ferro. 
Prorrogação do prazo de execu-
ção. Execução da deliberação n.º 
435/2018-CmS, de 19 de dezem-
bro.

Pelouro do Planeamento, 
Mobilidade, Cultura
e Recursos Humanos
• Contrato interadministrati-

vo de delegação de competências 
no âmbito do serviço público do 
transporte de passageiros, a cele-
brar entre a Área metropolitana 
de Lisboa e o município do Seixal. 
Autorização e aprovação de minu-
ta.

• Associação dos Serviços Sociais 
dos Trabalhadores das Autarquias 
do Seixal. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.

• Protocolo e celebrar entre a 
PrIO ENErGY, SA e o município 
do Seixal. Processo n.º 4/A/2018. 
Aprovação de minuta.

•  Gestão do património imobili-
ário. Alienação por hasta pública de 
parcela de terreno com a área de 3 
680 m2, integrada na propriedade 
da antiga fábrica mundet, Praça 1.º 
de maio, Seixal, união das fregue-
sias do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires. Processo n.º 6/p/2017. 
Correção da descrição predial. 

• Processo disciplinar n.º 
20/2018 e apenso n.º 25/2018. 
relatório e decisão final.

As deliberações são publicadas na ínte-
gra nas atas das reuniões, as quais podem 

ser consultadas em cm-seixal.pt. 

reunião da câmara municipal de 30 de janeiro

Tolerância zero à poluição industrial

A partir do dia 11 de fevereiro, a 
Câmara Municipal do Seixal pas-
sará a utilizar o LibreOffice, uma 
aplicação informática livre e de có-
digo aberto. Depois de um período 
de formação e de implementação 
faseada, o projeto municipal de uti-
lização de uma solução informática 
de licenciamento livre foi concluído  
com sucesso.
Para potenciar o bom resultado 

da implementação, procedeu-se 
a uma renovação progressiva do 
parque informático. Assim, de no-
vembro de 2016 a dezembro de 
2018, foram distribuídos 313 no-
vos equipamentos informáticos, 
80 deles pelas escolas básicas do 
1.º ciclo do ensino público.
Na Câmara Municipal do Seixal são 
cerca de 1100 trabalhadores que 
utilizam diariamente o computa-

dor, pelo que foi necessário recor-
rer à figura do pivô na implementa-
ção do projeto. Indicados por cada 
unidade orgânica, os pivôs obtive-
ram formação sobre o LibreOffice 
(Writer, Calc e Impress) para pode-
rem auxiliar posteriormente os res-
tantes colegas. As formações tive-
ram lugar entre dezembro de 2017 
e abril de 2018. Foi ainda realizada 
uma formação para trabalhadores 

surdos, com interpretação em lín-
gua gestual portuguesa.
Todos os trabalhadores que utili-
zam computador participaram em 
sessões de esclarecimento, de ja-
neiro a junho de 2018.
A conversão dos modelos de Office 
para LibreOffice foi uma priorida-
de. A partir de setembro de 2018, 
foram disponibilizados na Wiki 
CMSeixal 727 modelos, 400 inter-

nos e 327 externos. Foi ainda cria-
do o Apoio HelpDesk ao LibreOffice 
para o esclarecimento de dúvidas, 
tendo sido criada na Wiki CMSeixal 
a área LibreOffice – Ajuda.
Para a utilização das bases de da-
dos em Access, foi instalada a pla-
taforma gratuita Microsoft Access 
RunTime, que permite o carrega-
mento de dados e a emissão de 
relatórios previamente definidos.

A partir de fevereiro de 2019
LibreOffice implementado na Câmara Municipal do Seixal
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Inscrições até dia 28 de fevereiro 
Candidaturas para juízes sociais

A institucionalização dos juízes sociais tem por objetivo a partici-
pação popular na administração da justiça. Os juizes sociais são 
cidadãos sem formação jurídica nomeados por 2 anos, para parti-
ciparem em determinados julgamentos realizados no Tribunal de 
Família e Menores. Assim, informa-se que de acordo com a delibe-
ração de câmara com o n.º 017/2019-CMS, de 30 de janeiro, estão 
abertas as inscrições para juízes sociais até ao dia 28 de fevereiro 
de 2019.
Compete à câmara municipal da sede de cada tribunal a organi-
zação das candidaturas a juízes sociais, informar o Ministério da 
Justiça e enviar as listagens para o Tribunal de Família e Menores, 
de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 156/78. 
Pode ser juiz social qualquer cidadão português que tenha entre 
25 e 65 anos, saiba ler e escrever, esteja no pleno gozo dos direitos 
civis e políticos, nunca tenha sido condenado, nem esteja pronun-
ciado por crime doloso e resida no concelho do Seixal. 
A inscrição é feita mediante o preenchimento de formulário online 
em cm-seixal.pt, ou presencialmente no atendimento dos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do Seixal e Lojas do Munícipe.
Pode consultar o edital nos lugares habituais estabelecidos na lei e 
na página eletrónica da Câmara Municipal do Seixal, em cm-seixal.pt.

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com a redação 
atualizada, torna-se público que a 
Câmara Municipal do Seixal emitiu 
em 21/11/2018 o 1.º aditamen-
to ao alvará de licença de lotea-
mento n.º 18/2007 (n.º 7/2018), 
em nome de Luís Manuel Cardoso 
Rodrigues, na sequência dos des-
pachos n.os 1074/VJG/2018, de 

25 de junho, e 1744/VMJM, de 
20/11/2018, relativo ao lotea-
mento sito em Redondos, fregue-
sia de Fernão Ferro. 
O presente título altera na cláusula 
primeira o seguinte:
- É constituído o lote 1A pela subdi-
visão do lote 1;
- São alteradas as áreas e confron-
tações do lote 1, passando a área 
do lote a 325 m2 e as seguintes 

confrontações: Norte – Manuel 
Francisco Rato; Sul – Arruamento; 
Nascente – Estrada dos Redondos 
e Poente Lote 1A.
- É alterado o n.º total de lotes do 
loteamento de 7 para 8 lotes.
    Seixal, 11 de dezembro de 2018

O presidente da Câmara 
Municipal do Seixal

Joaquim Cesário 
Cardador dos Santos

Redondos, freguesia de Fernão Ferro 
Emitido aditamento ao alvará de licença de loteamento

Abatimento de piso na EN378
Obra de reparação vai começar

Vai iniciar-se em breve a reparação do abatimento na via na rotun-
da junto à Ponte da Fraternidade, na saída para Arrentela/Torre 
da Marinha, uma obra da responsabilidade da Infraestruturas de 
Portugal (IP). Para garantir que a reparação é feita em condições 
de segurança, foi realizada uma inspeção prévia e verificou-se a 
necessidade de intervir na estrutura de uma passagem hidráulica. 
Quando se deu o abatimento, o local foi de imediato sinalizado pela 
Câmara Municipal do Seixal, estando a reparação a cargo da IP, já 
que se trata de uma estrada nacional (EN378).

As lojAs do munícipe 
localizadas na Torre da Marinha, 
Amora, Fernão Ferro, Miratejo, 
Aldeia de Paio Pires e santa Marta 
do Pinhal têm a partir de janeiro 
nova imagem. A intervenção efe-
tuada pela Câmara Municipal do 
seixal, um investimento de mais 
de oito mil euros, teve por objetivo 
uniformizar os espaços, de forma 
a criar uma imagem sólida identi-
tária e estreitar a proximidade ao 
munícipe. 

Na remodelação dos espaços 
rentabilizaram-se os suportes 
existentes em cada uma das lojas. 
Estas estão identificadas com a de-
signação, respetiva localização, ho-
rários, contactos e informação dos 
serviços prestados. Foram ainda 
colocados novos expositores on-
de está disponível informação útil 
para os utentes. As seis lojas per-
mitem descentralizar serviços, le-
vando-os para perto do munícipe. 

Entre os mais solicitados está a 

celebração de contratos e o paga-
mento dos consumos de água. No 
entanto, é também disponibilizada 
a distribuição de senhas de passes 
a estudantes; licenças de ocupa-
ção de espaços públicos e serviço 
de requisição de big-bags (sacos 
de entulho). Permite, por isso, que 
o munícipe possa tratar de todos 
os assuntos que tem para resolver 
com a administração local, de for-
ma rápida e em espaços funcionais 
e agradáveis. n 

Reforço do serviço público de qualidade

Lojas do munícipe 
com nova imagem
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Dia 20 de fevereiro, quarta-feira, 18 horas
Apresentação do projeto 
de reordenamento do trânsito 
em várias ruas de Amora
 
A Câmara Municipal do Seixal está a desenvolver um projeto de re-
ordenamento do trânsito em várias vias da freguesia de Amora com 
o objetivo de melhorar a acessibilidade e a segurança rodoviária.
A intervenção inclui a implementação de sentido único na Rua 
Fonte da Prata e a construção de uma rotunda entre a Rua Doutor 
Emídio Guilherme Garcia Mendes e a Rua Dona Branca Saraiva de 
Carvalho, estando para isso previsto o redimensionamento dos 
passeios, a reformulação do estacionamento e a adaptação de 
infraestruturas da rede elétrica e de águas e esgotos. 
Venha conhecer este projeto e prestar o seu contributo em mais 
uma sessão do ciclo de debates do Fórum Seixal, a decorrer na 
Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de 
Amora, no dia 20 de fevereiro, pelas 18 horas.   
Participe. A sua opinião conta!

Dia 23 de fevereiro, 15 horas, no auditório
dos Serviços Centrais da Câmara Municipal
do Seixal 
Debate Novo Aeroporto: 
Por Uma Solução de Futuro
A Câmara Municipal do Seixal promove o debate denominado Novo 
Aeroporto: Por Uma Solução de Futuro, no dia 23 de fevereiro, a par-
tir das 15 horas, no auditório dos Serviços Centrais da autarquia.
O encontro pretende lançar a discussão junto da população sobre a 
localização do novo aeroporto na margem sul do Tejo, abordando os 
impactos que a infraestrutura terá no ambiente, na saúde, na qua-
lidade de vida das populações e na economia. Será a opção pela 
Base Área do Montijo uma solução de futuro ou uma hipótese que 
se esgotará a curto prazo? Esta é a questão central a ser abordada 
pelos vários intervenientes convidados para o debate.

A RuA 25 de Abril, na Cruz 
de Pau, vai ser alvo de obras de 
requalificação. Para apresentar 
o projeto e receber sugestões dos 
moradores, a Câmara Municipal 
do Seixal realizou um Fórum 
Seixal no auditório da Junta de 
Freguesia de Amora, no dia 4 de 
fevereiro.

Estiveram presentes na inicia-
tiva Joaquim Tavares, vice-pre-
sidente da Câmara Municipal do 
Seixal, Manuel Araújo, presidente 
da Junta de Freguesia de Amora, e 
população.

A Rua 25 de Abril é uma rua 
importante de ligação à rotun-
da da Cruz de Pau, com bastante 
trânsito local e de passagem, que 
conjuga comércio e habitação. No 
troço desta rua onde se vai reali-
zar a intervenção, existem várias 
pequenas pracetas de acesso aos 
edifícios, onde se concentra mui-
to do estacionamento. uma delas 
tem uma área arborizada.

O passeio nesse troço encon-
tra-se, no entanto, limitado por 
pilaretes que o dividem e reser-
vam parte da largura para esta-
cionamento automóvel e por vá-
rios obstáculos que condicionam 
a fluidez do percurso pedonal.

O projeto de requalificação 
inclui o estabelecimento de um 
percurso pedonal contínuo, aces-
sível a todos, seguro e que favore-
ce os peões e a sua relação com o 
comércio local. 

Aproveitando a intervenção, a 
Câmara Municipal do Seixal irá 
começar por proceder à requali-

ficação da rede de abastecimento 
de água e de saneamento no local.

Depois, os passeios nas zonas 
de cruzamento e entradas das 
pracetas e o passeio no jardim 
serão redimensionados. Haverá 
ainda a reformulação de todas 
as passadeiras e respetivos aces-
sos com rebaixamento de lancil, 
implantação de pavimento tátil e 
proteção com pilaretes.

O estacionamento será reorde-
nado e formalizado com pilaretes 
para evitar a utilização das zonas 
de acesso pedonal. No entanto, no 
interior das pracetas, foi mantido 
o desenho dos lugares de estacio-
namento atualmente existentes.

Quanto à pequena praceta 
arborizada, será requalificada 
como jardim e zona de estadia. 
Mantêm-se as árvores existentes 
e a sebe no perímetro exterior do 
jardim. O espaço de estadia será 
pavimentado e os canteiros terão 
o desenho redefinido. 

Valorizar o espaço público
Joaquim Tavares explicou por-

que a autarquia irá intervir tam-
bém ao nível das infraestruturas 
de água e saneamento, sendo 
esta uma obra de requalificação 
do espaço público: «A estratégia 
que a Câmara Municipal do Seixal 
definiu é recuperar e valorizar o 
espaço público, mas sempre que 
se realizam obras destas e há con-
dições para também remodelar-
mos as infraestruturas, como é 
o caso, que são infraestruturas 
antigas, aproveitamos e, numa 

mesma intervenção, damos res-
posta a vários problemas.»

O vereador revelou que a in-
tervenção no troço da Rua 25 de 
Abril é apenas o começo de ou-
tras obras no local: «Este é um 
projeto para intervir em três 
pracetas e que vai ter a duração 
de cerca de dois meses. Temos 
previstas outras intervenções, 
para resolver os problemas em 
contínuo, mas vão ser realizadas 
de forma faseada, criando menos 
impacto na vida das populações.»

Para Manuel Araújo, esta inter-
venção é importante no sentido 
de «criar melhor acessibilidade 
pedonal com um corredor que vai 
permitir circular em condições 
de segurança» .

 De forma geral, os moradores 
consideraram positivo o projeto 
apresentado, sendo da opinião 
geral que vai melhorar o espaço 
público no local.

João Manuel Pequenão é mo-
rador na Rua 25 de Abril e acre-
dita que esta obra «vai valorizar 
a Cruz de Pau» e «melhorar  a 
passagem de peões, porque as 
pessoas estacionam nos passeios 
em vez de porem os carros no es-
tacionamento».

Também José Simões, resi-
dente na Cruz de Pau, afirma que 
«estas alterações são positivas» 
e que é importante «realizar este 
projeto de maneira integrada», 
com requalificação das infraes-
truturas». n

Fórum Seixal sobre obra na Rua 25 de Abril, 
na Cruz de Pau

Requalificação 
do espaço público
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Fogueteiro
Limpeza de vala
A Câmara Municipal do Seixal procedeu à limpeza de um troço de vala em betão 
na zona do Fogueteiro, num troço de cerca de 110 metros.
Na intervenção, foi utilizada uma máquina giratória, duas minirretroescavadoras 
e um camião para transporte de terras.

Pinhal de Frades
Construção de parque de estacionamento 
A Câmara Municipal do Seixal está a proceder à construção de um parque de esta-
cionamento com capacidade para 36 viaturas, junto à Unidade de Saúde Familiar 
de Pinhal de Frades.
Os utentes desta unidade não dispõem de estacionamento e por norma utilizam 
um terreno anexo ao equipamento para o fazer. O novo parque está a ser construído 
neste local, requalificando assim esta área para que o parqueamento possa ser fei-
to de forma mais ordenada e com mais condições. Esta intervenção representa um 
investimento municipal de cerca de 40 mil euros.

 
Escola Básica de Fernão Ferro
Reparação da vedação
No âmbito das intervenções realizadas regularmente na qualificação do parque 
escolar do concelho, a Câmara Municipal do Seixal procedeu ao arranjo e pintu-
ra da vedação da Escola Básica de Fernão Ferro.

Espaço de Jogo e Recreio do Alto dos Bonecos, Paio Pires
Colocação de piso de segurança 
A autarquia está a realizar um conjunto de intervenções de reabilitação e instalação 
de equipamentos em espaços de jogo e recreio de todo o concelho. Recentemente, 
foi colocado um novo pavimento de segurança no Espaço de Jogo e Recreio da 
Praceta do Alto dos Bonecos, Aldeia de Paio Pires, que vai melhorar as condições de 
segurança daquele parque.

 

A autarquia está a realizar obras 
de requalificação do Centro de 
Recolha Oficial de Animais de 
Companhia do Seixal (CROACS), 
procurando melhorar as condi-
ções de estadia para os animais 
que ali se encontram, bem como 
melhorar as condições de traba-
lho dos funcionários e voluntários. 
Recentemente, foi efetuada uma 
intervenção no telhado, com a 
substituição da cobertura.

Centro de Recolha Oficial de Animais 
de Companhia do Seixal
Reparação do telhado
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As Apreensões da popu-
lação de Aldeia de paio pires em 
relação à poluição industrial  foram 
transmitidas aos grupos parlamen-
tares com assento na Assembleia 
da república, no dia 31 de janei-
ro, pelo presidente da Câmara 
Municipal do seixal. Acompanhado 
por Joaquim Tavares, vereador do 
Ambiente da autarquia, Joaquim 
santos foi ouvido pela Comissão 
de Ambiente, Ordenamento do 
Território, Descentralização, 
poder Local e Habitação do parla-
mento, numa audição requerida 
pelos deputados do pCp.

As preocupações da população 
foram apresentadas por paula 
santos. A deputada do pCp expli-
cou que «as emissões difusas e o 
ruído são preocupações que não 
são de hoje», ainda que agravadas 
pela situação verificada em janeiro, 
em que as emissões de partículas 
no ar foram «muito superiores ao 
limite previsto na lei». A deputa-

da apresentou ainda as exigências 
partilhadas pelo grupo parlamen-
tar, câmara municipal e população, 
nomeadamente «a identificação 
das fontes de poluição», a instala-
ção de novas estações de medição 
da qualidade do ar e a implemen-
tação de medidas de fiscalização 
pelas entidades competentes.

Joaquim santos lembrou que 
«desde 2002 que se verificam quei-
xas relativas quer a dispersão de 
partículas, quer a ruído», ainda que 
recentemente haja «um conjunto 
de evidências que demonstram 
que existe uma poluição excessi-
va». O presidente da câmara lem-
brou as diligências efetuadas junto 
da siderurgia nacional – seixal no 
sentido da adoção das «melhores 
tecnologias disponíveis para po-
der mitigar os impactos ambien-
tais», como aconteceu com os 20 
milhões de euros de investimento 
numa nova central de oxigénio em 
substituição da anterior, identifi-

cada como a maior fonte de ruído 
na empresa.

Joaquim santos enfatizou que 
a empresa opera com licença in-
dustrial, tendo associada uma li-
cença ambiental, e que compete 
aos ministérios da economia e do 
Ambiente «avaliar se tudo o que 
pode ser feito está a ser realmente 
feito pela empresa». elencou algu-
mas medidas tomadas pela autar-
quia, desde os alertas à Inspeção  
Geral do Ambiente, à Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento 
regional de Lisboa e Vale do Tejo 
(CCDrLVT), secretarias de estado 
e ministérios da tutela de suces-
sivos governos e lamentou não 
ter obtido retorno nos pedidos de 
apoio «para se identificarem estes 
focos de poluição e dar a resposta 
adequada».

em resultado das respostas das 
entidades, o autarca afirmou ter 
sentido «um certo vazio na inter-
venção do estado, sem existir uma 

concertação de esforços para re-
solver o problema». perante esta 
«inércia», e como «eleitos mais 
próximos para representar a po-
pulação», a Câmara Municipal do 
seixal avançou com a realização 
de vários estudos, um dos quais 
epidemiológico e em curso desde 
setembro de 2018 com a escola 
nacional de saúde pública da 
Universidade nova de Lisboa e o 
Instituto ricardo Jorge; outro de 
avaliação de partículas, em par-
ceria com o Instituto superior 
Técnico e a participação de um la-
boratório internacional; e ainda 
outro sobre a qualidade do ar, em 
colaboração com a Universidade 
de Aveiro.

A autarquia realizou um estu-
do sobre ruído em junho de 2018 
que concluiu que a siderurgia 
nacional – seixal ultrapassou os 
limites legais do ruído. Deste foi da-
do conhecimento ao Ministério da 
economia e ao IApMeI – Instituto 

de Apoio às pequenas e Médias 
empresas e à Inovação, que licen-
ciaram a fábrica.

 Joaquim santos acentuou que «o 
que a Câmara Municipal do seixal 
realizou deveria ter sido feito pe-
los ministérios da economia, do 
Ambiente e da saúde», sendo que 
«mais uma vez os vazios do estado 
são preenchidos pelas autarquias». 
Defendeu ainda a instalação de 
mais estações de medição da qua-
lidade do ar, o que o município 
exige há muito, mas tem recebido 
oposição da CCDrLVT; recordou 
que o anterior estudo acústico 
promovido pela câmara e enviado 
ao IApMeI, em setembro de 2018, 
não recebeu qualquer respos-
ta; e convidou a comissão a visi-
tar a siderurgia nacional –seixal, 
propriedade do grupo espanhol 
Megasa. 

A visita deverá decorrer dia 15 
de fevereiro e será acompanhada 
pela Câmara Municipal do seixal. n 

Audição no parlamento sobre poluição industrial

Câmara defende população
perante «vazio do Estado»

Limpeza das margens da Baía do Seixal
Dia da Baía contou com a participação de 85 voluntários

O grupo Seixal Ambiental integra 
um conjunto de entidades, entre 
as quais a Câmara Municipal do 
Seixal, e tem como objetivo a pro-
moção de atividades e iniciativas 
de defesa ambiental.
Uma dessas iniciativas é o Dia da 
Baía, uma ação de voluntariado pa-
ra limpeza das margens da Baía do 
Seixal, com especial incidência pa-

ra a recolha das pontas de cigarro.
No dia 20 de janeiro, decorreu a 2.ª 
ação desta iniciativa que reuniu 85 
voluntários que procederam à lim-
peza da frente ribeirinha de Amora, 
tendo recolhido cerca de 350 qui-
los de resíduos. Estiveram repre-
sentadas as seguintes instituições: 
Associação 10 Milhões na Berma 
da Estrada; Associação Naval 

Amorense; Clube de Canoagem de 
Amora; Seixal Running; Bio Seixal; 
Cruz Vermelha Portuguesa e Escola 
Secundária Manuel Cargaleiro.
A organização pretende repetir a 
iniciativa no 3.º domingo dos me-
ses ímpares. A próxima ação irá 
decorrer no dia 17 de março, a par-
tir das 9.30 horas, em local ainda 
a definir.

Estação de medição da qualidade do ar, em Aldeia de Paio Pires
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Mais segurança
Colocação de novos suportes
 nos contentores

A Câmara Municipal do Seixal está a realizar a substituição e colo-
cação de novos suportes nos contentores convencionais de resídu-
os sólidos urbanos de 800 e 1000 litros. Estes suportes permitem a 
estabilização do contentor, aumentando as condições de seguran-
ça e melhorando o espaço público.
Recentemente, foram colocados suportes nos contentores localiza-
dos na Estrada dos Foros de Amora; Av. 1.º de Maio, no Fogueteiro; 
Av. Resistentes Antifascistas, no Fogueteiro; Av. Dr. Arlindo Vicente, 
em Arrentela, e Av. General Humberto Delgado, nas Farinheiras.

A partir de 6 de fevereiro, nas zonas
de Belverde, Marisol e Verdizela
Alteração na recolha 
de resíduos verdes porta a porta
A Câmara Municipal do Seixal vai proceder à alteração do dia de re-
colha de resíduos verdes porta a porta, nas localidades de Belverde, 
Marisol e Verdizela. Assim, a partir do próximo dia 6 de fevereiro, a 
recolha passará a ser realizada às quartas-feiras.
Recorde-se que a deposição deste tipo de resíduos é proibida em terre-
nos baldios e na envolvente dos ecopontos, pois resulta em situações 
de insalubridade. As folhas e relvas deverão ser acondicionadas em 
sacos; as ramagens das árvores deverão estar devidamente atadas 
e não exceder 1,5 metros de comprimento. A partir de 6 de fevereiro, 
nas zonas acima mencionadas, estes resíduos deverão ser colocados 
à porta, junto da residência no dia previamente estipulado (às quartas-
feiras).
Para agendamento de serviços de recolha de resíduos, monos e ou 
esclarecimento de dúvidas, deve contactar o email seixal.limpo@cm-
seixal.pt ou a linha Seixal Limpo 210 976 011. Coloque o lixo no local 
certo. Ajude-nos a manter o que é de todos!

As áreAs da Quinta da 
Flamância, Bacelos de Gaio e Vale 
de rolas, no Casal do Marco, fo-
ram intervencionadas no dia 23 
de janeiro, no âmbito das ações 
integradas de valorização do es-
paço público, uma iniciativa da 
Câmara Municipal do seixal que 
semanalmente concentra traba-
lhadores de vários serviços da 
autarquia numa área previamen-
te definida e considerada priori-
tária, para realização uma inter-
venção geral de qualificação do 
espaço público, complementan-
do o trabalho regular de limpeza 
e conservação realizado. 

No dia 30 de janeiro, as equipas 

da autarquia estiveram na Quinta 
do Lírio e Quinta Manuel André, 
em Arrentela. em cada uma das 
ações cerca de 50 trabalhadores 
de várias áreas de intervenção 
realizaram, em simultâneo, tra-
balhos de recolha de resíduos 
verdes, desmatação, lavagem de 
contentores, controlo de pragas, 
manutenção de espaços verdes, 
limpeza e desobstrução de cole-
tores e sumidouros, verificação 
da iluminação pública, ações de 
fiscalização de deposição inde-
vida de resíduos e de viaturas 
abandonadas, manutenção do 
mobiliário urbano, lavagem de 
arruamentos, pavimentações, re-

paração da sinalização e reposi-
ção de lancis e calçada.

estas intervenções contribuem 
não só para melhorar o espaço 
público como também para ava-
liar as necessidades mais urgen-
tes de cada área. O vereador do 
pelouro do Ambiente e serviços 
Urbanos da Câmara Municipal do 
seixal, Joaquim Tavares, acom-
panhou as ações, recolhendo al-
gumas sugestões por parte dos 
munícipes. 

As próximas ações de valoriza-
ção do espaço público decorrem 
no dia 20 de fevereiro, em Amora, 
e no dia  27 de fevereiro, na Quinta 
do Outeiro, em Arrentela. n

Intervenções decorreram no Casal do Marco 
e em Arrentela 

Ações de limpeza 
e valorização 
do espaço público
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A AssociAção de Para-
lisia cerebral de Almada-seixal 
(APcAs) tem como missão pro-
porcionar as condições que per-
mitam uma efetiva igualdade de 
oportunidades às pessoas com 
paralisia cerebral e outras inca-
pacidades, bem como às suas fa-
mílias. organiza atividades e pro-
jetos no domínio da deficiência, 
mas em que todos podem parti-
cipar, pois o objetivo é integrar e 
não excluir. 

Entre esses projetos está o 
Youth Lab 4 inclusion, cofinan-
ciado pela secretaria de Estado 
para a cidadania e igualdade, que 
desafiou alunos das escolas do 
3.º ciclo do ensino básico e ensi-
no secundário da península de 
setúbal, com e sem deficiência, a 
participar na transformação da 
sociedade, sobretudo no que diz 
respeito à inclusão e às condições 
de igualdade de oportunidades. 

No dia 30 de janeiro, a APcAs 
organizou uma conferência para 
apresentar o trabalho realizado 
no âmbito deste projeto. No even-
to, que teve lugar no Auditório 
Municipal do Fórum cultural 
do seixal, estiveram presen-
tes Joaquim santos, presidente 
da câmara Municipal do seixal, 
Manuela calado, vereadora do 
pelouro do Desenvolvimento 
social, cristina Milagre, em re-
presentação da secretaria 
de Estado para a cidadania e 
igualdade, António santos, presi-
dente da União das Freguesias do 
seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 

Pires, José Patrício, presidente da 
direção da APcAs, e alunos e pro-
fessores das escolas envolvidas.

Pensar fora da caixa
o Youth Lab 4 inclusion come-

çou a ser desenvolvido em 2018, 
envolvendo 12 escolas dos no-
ve concelhos da península de 
setúbal, 13 turmas e quase 300 
alunos, bem como uma rede de 
parceiros que foi sendo criada.

cada turma teve de escolher 
uma barreira para a inclusão co-
mo tema para desenvolver. Foram 
tratados temas como homofobia, 
violência e bullying, multicultura-
lidade, barreiras arquitetónicas, 
acesso ao desporto e igualdade 
de oportunidades.

Para José Patrício, o grande mé-
rito deste projeto foi o de «pensar 
fora da caixa», porque «deu voz 
aos alunos e os alunos foram di-
zer à comunidade que tinha de se 
envolver na resolução de proble-
mas. os alunos fizeram política». 

outro aspeto que o presiden-
te da APcAs focou foi o facto de 
a participação destes alunos no 
projeto contrariar os precon-
ceitos que existem em relação à 
geração Z, os chamados «centen-
nials»: «A vossa geração nasceu 
com a tecnologia, é verdade, vo-
cês estão sempre conectados e 
são imediatistas. Mas não é ver-
dade que não obedecem a hie-
rarquias, que são egocêntricos, 
mimados e alheados daquilo que 
vos rodeia. o vosso envolvimen-
to no Youth Lab 4 inclusion pro-

vou que vocês não são assim. são 
preocupados, solidários e empe-
nhados e são a geração que mais 
admira a diversidade humana.»

Tomar o futuro nas mãos
segundo cristina Milagre, a 

ideia deste projeto de cidadania 
e igualdade está muito centrada 
«no ver, pensar e agir sobre o nos-
so mundo, assegurando justiça, 
igualdade e direito à diferença».

Joaquim santos lembrou que 
o concelho do seixal tem desen-
volvido um forte trabalho para a 
cidadania, inclusão e igualdade de 
oportunidades e que o objetivo da 
autarquia é «continuar a investir 
nesta área, quer na promoção de 
acessibilidades plenas, quer no 
apoio a projetos que possibilitem 
todas as formas de inclusão».

sobre o facto de os alunos te-
rem feito política durante o pro-
jeto, intervindo na sociedade, o 
presidente da câmara Municipal 
do seixal afirmou: «Para nós é 
muito importante que a nossa 
comunidade se envolva. Muitas 
vezes estamos distantes da par-
ticipação cidadã, mas a interven-
ção política não se deve resumir 
ao voto. Espero que tomem nas 
vossas mãos o vosso futuro, para 
continuar a criar um país com li-
berdade, democracia e inclusão.»

Projeto Join2Grow
No dia 23 de janeiro, a APcAs 

esteve também auditório dos 
serviços centrais da câmara 
Municipal do seixal para apre-
sentar os resultados de um outro 
projeto: Join2Grow.

o projeto Join2Grow é um pro-
jeto cofinanciado pelo Programa 
de Financiamento a Projetos 
do instituto Nacional para a 
Reabilitação, desenvolvido pe-
la APcAs, com a colaboração do 
instituto de Emprego e Formação 
Profissional. Este projeto pre-
tende contribuir para a inclusão 
laboral de pessoas com defici-
ência, através da promoção do 
trabalho em rede, cooperativo e 
multidisciplinar com os diversos 
stakeholders envolvidos nesta 
temática. Neste evento esteve 
presente a vereadora Manuela 
calado. n

Projeto Youth Lab 4 inclusion, da APcAs

Alunos das escolas 
trabalharam a inclusão

O ciclo À Conversa com os Pais... A 
Confusão Está Instalada? vai ter a 
segunda sessão deste ano letivo 
no dia 22 de fevereiro, no auditório 
dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal. Rosário 
Vasconcelos, psicóloga clínica da 
Equipa de Tratamento de Almada e 
Equipa de Prevenção dos Centros de 
Respostas Integradas da Península 
de Setúbal é a oradora da sessão 
que tem como tema «Adolescência 
e Resiliência».

A primeira sessão decorreu no mes-
mo espaço, no dia 7 de dezembro, 
e teve como tema «Adolescência e 
Desafios da Parentalidade», com a 
pedopsiquiatra Ana Vasconcelos co-
mo oradora e Marta Cabral no papel 
de moderadora.
O ciclo À Conversa com os Pais... 
A Confusão Está Instalada? te-
ve início em 2012 e é uma orga-
nização da Câmara Municipal do 
Seixal, Escola Secundária Dr. José 
Afonso e Unidade de Cuidados na 

Comunidade do ACES Almada- 
-Seixal. 
A última sessão deste ano letivo 
está prevista para dia 17 de maio 
e tem como tema «Adolescência e 
Vivências». A participação em qual-
quer das sessões é gratuita e as ins-
crições podem ser efetuadas atra-
vés do endereço  ucc.seixal@arslvt.
min-saude.pt.

À Conversa com os Pais... A Confusão Está Instalada? no dia 22 de fevereiro
Rosário Vasconcelos aborda «Adolescência e Resiliência»
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No âmbito do pro-
jeto Youth Lab 4 inclusion, de-
senvolvido pela Associação de 
Paralisia Cerebral de Almada- 
-Seixal (APCAS), foi inaugurada, 
no dia 17 de janeiro, na Escola 
Secundária Dr. José Afonso, uma 
plataforma elevatória de acesso 
ao 1.º piso, onde se encontra a 
biblioteca e laboratórios, possi-
bilitando assim a todos os alunos, 
designadamente com mobilidade 
reduzida, aceder a estes recursos. 

o objetivo do projeto é desen-
volver a cidadania e a inclusão 
como direitos universais, fomen-
tando a participação ativa dos 
jovens com e sem deficiência en-
tre os 12 e os 23 anos na promo-
ção de processos inclusivos e de 
igualdade de género e oportuni-
dades.

o projeto cofinanciado pe-
la Secretaria de Estado para a 
Cidadania e igualdade de Géne-
ro decorreu em 12 escolas dos 
9 concelhos da península de 
Setúbal. No Seixal, realizou-se na 
Escola básica da Cruz de Pau e na 
Escola Secundária Dr. José Afonso 
(ESJA). 

No seguimento do trabalho 
realizado na ESJA, pela turma 
do 11.º A do ano letivo de 2017- 
-2018, foram angariados fundos 
para a montagem e implementa-
ção do elevador, o que resultou 
numa parceria em que a empresa 
okeleva ofereceu o equipamen-
to, a Câmara municipal do Seixal 
contribuiu com um apoio finan-
ceiro no valor de 2000 euros, a 

Fundação benfica com 1000 eu-
ros, assim como da parte dos alu-
nos e da APCAS, no valor total de 
5500 euros.

Na inauguração do eleva-
dor estiveram representantes 
de todos os parceiros do proje-
to, designadamente Joaquim 
Santos, presidente da Câmara 
municipal do Seixal; manuela 
Calado, vereadora da Educação e 
do Desenvolvimento Social; José 
Patrício, presidente da APCAS; 
Armando Pina, diretor da ESJA; 
a aluna Catarina Robim; bruno 
Silva, da okeleva; Catarina 
Santos, da Fundação benfica, e 
martim isodorinho, que ajudou a 
montar a estrutura para colocar 
o elevador.

O mérito é dos alunos
«Não estava à espera de inau-

gurar o elevador na nossa esco-
la», reconheceu Armando Pina, 
diretor da ESJA, e agradeceu 
«do fundo do coração» à APCAS, 
aos alunos e à professora Rosa 
Rufino. Garantiu que «vamos es-
timar este equipamento pela vida 
fora».

Para José Patrício, presidente 
da APCAS, o «grande mérito» do 
projeto foram os jovens do 11.º 
ano e a professora. o desafio «foi 
pensar o que seria necessário 
mudar na escola para que hou-
vesse mais inclusão. Estes jovens 
identificaram os problemas, 
procuraram as soluções e ajuda-
ram a ir buscar os parceiros na 
comunidade para resolver este 

problema», explicou e referiu «a 
união de esforços» que tornou 
tudo possível.

Em nome dos alunos, Catarina 
Robim agradeceu a participação 
de todos os que «nos ajudaram na 
realização deste projeto, o qual 
nos ajudou a crescer enquanto 
cidadãos, porque fez-nos colocar 
na pele destas pessoas que têm 
diariamente dificuldades». Que 
o elevador seja «um benefício» 
para várias pessoas», concluiu.

o gestor da okeleva, bruno 
Silva, declarou que para respon-
der ao convite da APCAS «não 
olhámos a meios e conseguimos 
implementar o equipamento, 
em parceria». Disse que «é gra-
tificante poder mudar a vida das 
pessoas, nem que seja só um bo-
cadinho». Acrescentou que a ver-
ba que a okeleva estipulou para 

o custo do equipamento vai ser 
doada à APCAS para que possa 
desenvolver outros projetos.  

Em representação da esco-
la de formação do benfica e da 
Fundação benfica, falou Catarina 
Santos, salientando que «ao 
apoio solicitado, a resposta tinha 
de ser positiva, até porque esta é 
a nossa escola, já passaram por 
aqui muitos atletas nossos». 

Na sua intervenção, martim 
isodorinho, parceiro do projeto, 
confessou que «é um orgulho ver 
construir coisas extraordinárias 
com o apoio coletivo dos jovens, 
das organizações, das autarquias 
e da escola».

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara municipal do Seixal, su-
blinhou que «hoje é um dia mui-
to feliz para o município porque 
damos mais um passo no sentido 

da inclusão e da igualdade entre 
todos». 

o autarca enalteceu o trabalho 
«extraordinário» que a APCAS 
tem feito, conseguindo parcerias 
de dimensão nacional, referin-
do que este projeto «é mais um 
exemplo desta dimensão solidá-
ria». Assim, «perante este desa-
fio», a Câmara municipal do Seixal 
«não podia deixar de participar». 
Felicitou todos os parceiros, e em 
particular os alunos. Dirigindo-se 
aos jovens, disse: «tenham mais 
iniciativas, porque este concelho 
é feito de iniciativa, de avanço, de 
sonho, de concretização. Com o 
trabalho coletivo de todos tenho 
a certeza que vamos continuar a 
concretizar e avançar.»  n

inauguração de elevador na Escola Secundária Dr. José Afonso

Jovens em projeto pela acessibilidade

Câmara reúne-se com associações de pais de escolas de Fernão Ferro 
Fernão Ferro necessita de uma escola para os  2.º e 3 .º 
ciclos do ensino básico e ensino secundário

A necessidade de uma escola bá-
sica dos 2.º e 3.º ciclos do ensino 
básico em Fernão Ferro foi tema 
da reunião entre Joaquim Santos e 
Manuela Calado, presidente e ve-
readora da Educação da Câmara 
Municipal do Seixal e as associa-
ções de pais e encarregados de edu-
cação da freguesia. 
A iniciativa decorreu na Associação 
de Moradores dos Redondos no dia 
24 de janeiro e visou alertar para o 
facto de a freguesia de Fernão Ferro, 
em franco crescimento, não ter ne-
nhuma escola destes níveis de en-

sino, sendo considerada urgente 
a construção de um equipamento 
desta tipologia na freguesia. 
A Escola Básica Carlos Ribeiro, se-
de do Agrupamento de Escolas de 
Pinhal de Frades, que se localiza 
na união das freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, tem 
sido privilegiada pelos alunos de 
Fernão Ferro, contando atualmente 
com cerca de 10 turmas a mais rela-
tivamente à capacidade que a esco-
la prevê, levando os encarregados 
de educação a procurar uma oferta 
educativa ainda mais distante.

Os representantes das associa-
ções de pais e encarregados de 
educação apresentaram algumas 
situações a necessitar de resposta 
da autarquia nas escolas e jardins 
de infância dos Morgados, Fernão 
Ferro e Redondos. 
Foram ainda referidas outras neces-
sidades, nomeadamente a cons-
trução de uma escola secundária 
em Fernão Ferro, o enterramento 
da linha elétrica aérea que passa 
sobre o recinto da Escola Básica 
Carlos Ribeiro e a construção de um 
pavilhão desportivo escolar na mes-

ma escola, intervenções que são 
da responsabilidade do Ministério 
de Educação. Foi igualmente pro-
posta a realização de um abaixo- 
-assinado a reivindicar a necessida-
de de construção urgente de um es-

tabelecimento dos 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico e ensino secundário 
em Fernão Ferro, o qual deverá ser 
remetido ao Ministério da Educação 
e à Assembleia da República.
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Conselho geral da Confap no Seixal
Debater as dificuldades no ensino

O auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal 
recebeu, no dia 19 de janeiro, o conselho geral da Confederação 
Nacional das Associações de Pais (Confap). 
Associações de pais e federações de todo o país reuniram-se assim 
no Seixal para debater os principais problemas e dificuldades do 
ensino no nosso país e partilhar preocupações e experiências.
Manuela Calado, vereadora do Pelouro da Educação da Câmara 
Municipal do Seixal, e António Santos, presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, estiveram 
presentes nesta iniciativa.
A vereadora destacou o papel das associações de pais e encarrega-
dos de educação na defesa dos direitos, interesses, necessidades 
e bem-estar dos alunos e a sua participação ativa na educação 
integral dos seus filhos e educandos.

Integrado no Fórum 
Seixal, prossegue o ciclo de de-
bates sobre a revisão do Plano 
educativo Municipal (PeM) que 
até maio vai percorrer as escolas 
do concelho. assim, realizou-se 
no dia 23 de janeiro uma ses-
são no agrupamento de escolas 
Pedro eanes Lobato, uma das 
mais participadas até ao momen-
to, com a presença de mais de 60 
pessoas entre docentes e encar-
regados de educação. 

recorde-se que esta iniciativa 
tem por objetivo envolver a co-
munidade educativa no processo 
de discussão e avaliação do PeM, 
um projeto municipal que conta 
já com 35 edições. atenta às mu-
danças de paradigma, a Câmara 
Municipal do Seixal decidiu lan-
çar o debate sobre o que deve ser 
o PeM: mais do que transmitir 
conhecimentos, o importante é 
desenvolver competências, num 
modelo de educação apoiado nu-
ma rede com todos os parceiros 
envolvidos.

Caracterização do PEM
o PeM é um instrumento es-

tratégico na área da educação 
e um apoio aos professores. no 
ano letivo 2018-2019, reúne 119 
projetos nas áreas de ambiente, 
cidadania, desporto, expressões 
e tradições, leituras e literacias, 
património, proteção civil, saúde 
e tempos livres e 12 programas 
de apoio a projetos e iniciativas 
escolares que asseguram o fun-

cionamento dos equipamentos, 
a ação social e os transportes es-
colares. 

em cada sessão é traçado o per-
fil do PeM, destacando as suas 
linhas orientadoras. Quanto aos 
programas de apoio e às compe-
tências da autarquia no apoio a 
refeições e transportes escolares, 
no ano letivo transato, o inves-
timento municipal foi superior 
aos 2 milhões de euros. no que 
respeita à oferta de projetos di-
rigidos ao público escolar, a câ-
mara municipal investiu mais de 
196 mil euros. das obras previs-
tas para o ano letivo 2018-2019, 
destacam-se a ampliação e re-
qualificação das escolas básicas 
de aldeia de Paio Pires e Quinta 
de Santo antónio. É de salientar 
que o PeM foi objeto de candi-
datura ao Portugal 2020 com 11 
projetos inseridos nos Planos de 
Combate ao Insucesso escolar, 
um investimento de 999 mil eu-
ros, comparticipado em 50 por 
cento pelo Fundo Social europeu. 

Quanto à caracterização do 
PeM, mais de metade dos proje-
tos destinam-se aos alunos do 2.º 
e 3.º ciclos do ensino básico do 
e ensino secundário. Mas quem 
mais participa são os alunos do 
1.º ciclo, cerca de 61 por cento 
de adesão aos projetos. os mais 
participados são os desfiles de 
Carnaval, a Feira de Projetos 
educativos e o Seixal Férias.

tal como em sessões anterio-
res, das intervenções dos do-

centes ficou a ideia de que estes 
debates são muito importantes 
porque a autarquia vai ao terre-
no ouvir os professores e os pais 
sobre a educação no concelho do 
Seixal, com o objetivo de, em con-
junto, se perspetivar o futuro.

os professores e educadores 
afirmaram que os projetos do 
PeM representam uma mais-
-valia para as escolas e para os 
alunos. no entanto, referiram a 
necessidade de existir uma me-
lhor articulação temporal entre o 
lançamento do PeM e a elabora-
ção do Plano anual de atividades 
das escolas, de modo a que no do-
cumento estejam integrados os 
projetos do PeM. 

 o agrupamento de escolas 
Pedro eanes Lobato lançou ainda 
o desafio à Câmara Municipal do 
Seixal para que esta possa ajudar 
a dar mais visibilidade ao traba-
lho desenvolvido pelas escolas.

na sua intervenção, a vere-
adora Manuela Calado, do pe-
louro da educação da Câmara 
Municipal do Seixal, esclareceu 
que a revisão do PeM constitui 
um desafio. «Com a colaboração 
de todos, queremos construir um 
novo PeM ao serviço dos agentes 
educativos, que seja mais abran-
gente e adequado aos currículos 
das escolas. acima de tudo, com 
projetos que capacitem os alunos 
para a vida». e realçou que para a 
concretização desse objetivo to-
dos os contributos são uma mais-
-valia. n

Fórum Seixal debate Plano educativo Municipal 

Autarquia e escolas 
juntas pela promoção 
do sucesso escolar

IV Jornadas da Geografia 
na Escola Secundária de Amora
Planeamento e sustentabilidade 
do território estiveram em debate

As IV Jornadas da Geografia, intituladas Portugal: Planeamento do 
Território, Desenvolvimento Sustentável e Cidadania, decorreram 
nos dias 29, 30 e 31 de janeiro, no auditório da Escola Secundária 
de Amora (ESA). A iniciativa contou na sessão de abertura com a 
presença da vereadora do pelouro da Educação, Desenvolvimento 
Social, Juventude e Gestão Urbanística, Manuela Calado.
As jornadas foram organizadas pelo grupo disciplinar de geografia 
da ESA, com o objetivo de despertar a consciência coletiva e indivi-
dual para a importância do ordenamento e planeamento do territó-
rio e dos determinantes que contribuem para atenuar a exposição 
ao risco e  melhorar a qualidade de vida das populações. 
Os oradores convidados trouxeram as suas perspetivas sobre temá-
ticas como a gestão da orla marítima, o ordenamento florestal e os 
incêndios, a preservação dos recursos naturais e paisagísticos e de 
como isso se consegue através da criação de um modelo territorial 
coerente. Mas antes de ordenar e planear, há que conhecer os 
recursos disponíveis no território e para isso existem os sistemas 
de informação geográfica (SIG), cuja importância foi também abor-
dada.
Como planear, para quê e para quem foram as questões debatidas 
e para as quais durante três dias se encontraram várias respostas. 
As quais permitem que todos, desde os decisores políticos aos téc-
nicos e população, tenham a grande responsabilidade de agir em 
prol do bem-estar das gerações futuras.
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A Câmara Municipal do Seixal está 
a promover uma série de concertos 
de Samuel, autor de «Sempre Um 
Fim, Sempre Um Começo», álbum 
de 2018 com treze canções suas 
e uma com música e letra de José 
Mário Branco, que assina a produ-
ção do registo. O primeiro teve lu-
gar no dia 2 de fevereiro, no Cinema  
S. Vicente e teve como artista con-
vidada Adelaide Ferreira. A próxima 
atuação tem lugar na Sociedade 
Filarmónica Democrática Timbre 

Seixalense, no dia 23 de fevereiro, 
sábado, às 21.30 horas, e a primeira 
parte conta com a atuação da Escola 
de Artes do Indepentente Futebol 
Clube Torrense.
A atuação é uma das seis que decor-
rem em todas as freguesias do mu-
nicípio, um conjunto de espetáculos 
de entrada grátis integrados nas co-
memorações do 45.º aniversário do 
25 de Abril. Nesta série de concer-
tos, o cantor faz um convite à viagem 
através de várias décadas de can-

ções de intervenção, com que can-
tores e autores guiaram as gerações 
de um país oprimido à liberdade de 
Abril de 1974, e um outro conjunto 
de canções compostas ao longo de 
mais de 40 anos que continuaram a 
tradição de intervir através da pala-
vra e da música. 
No Seixal, o cantor faz-se acompa-
nhar de quatro músicos, duas vozes 
de coros e uma cantora convidada 
para cantar a solo e o acompanhar 
em duetos. 

Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense, 23 de fevereiro
Concerto de entrada grátis traz canção 
de liberdade na voz de Samuel

A Associação de Municípios da 
Região de Setúbal promove anual-
mente o Festival Liberdade, um pro-
jeto regional de participação da ju-
ventude e do movimento associati-
vo juvenil, de afirmação dos valores 
de Abril e um impulso à dinâmica da 
juventude na região. É um espaço 
de festa e de convívio, mas também 
de debate e de luta, na defesa dos 
valores da paz e da liberdade. Este 
ano o festival vai decorrer em Santo 
André, em Santiago do Cacém, nos 

dias 28, 29 e 30 de junho, e o comi-
té organizador, que integra todos os 
municípios da região, está a traba-
lhar na programação. Uma das no-
vidades já anunciada é o campismo 
gratuito no festival.
Outra novidade é a realização do 
Warm-Up Festival Liberdade, que 
irá percorrer todos os concelhos da 
região durante os meses de março, 
abril e maio para mostrar um pouco 
do que irá ser o festival.
Para já estão abertas até 26 de abril 

as inscrições para os jovens e as 
associações juvenis que queiram 
participar na dinamização de ani-
mações e iniciativas que podem ser 
de dança, teatro, animação de rua, 
demonstrações desportivas, mú-
sica, entre outras. Até 4 de maio, 
as estruturas associativas juvenis 
podem também inscrever-se para 
participar na Mostra Associativa. 
O regulamento e ficha de inscrição 
estão disponíveis em festival.liber-
dade.amrs.pt.

A festa da juventude vai ser em junho
Festival Liberdade 2019

Cinema S. Vicente, dia 22 de fevereiro, 
às 21.30 horas
Primeiro disco de David Ventura 
em concerto imperdível 

«Fado», o primeiro registo discográfico de David Ventura, vai ser 
apresentado no palco do Cinema S. Vicente no dia 22 de fevereiro, 
às 21.30 horas, num concerto em que o fadista surge acompanha-
do por Hugo Edgar, na guitarra portuguesa, André Santos, na viola 
de fado, e Rodrigo Serrão, no contrabaixo.  
David Ventura iniciou a sua carreira artística pelo fado, corria o ano 
de 1993. O fadista, que passou igualmente por diferentes espetá-
culos de revista à portuguesa, é presença habitual em diversas ca-
sas de fado e lançou em 2018 o primeiro álbum em nome próprio.

 Aquisição de espaços para cultura
 no Centro Comercial de Miratejo
Cultura mais próxima da população 

A Câmara Municipal do Seixal adquiriu em 2018 o antigo cinema de 
Miratejo, um espaço de grande significado para a população local e 
que, após requalificação, vai permitir criar um novo espaço cultural 
– o Auditório Municipal de Miratejo. Para além deste, três lojas para 
apoio ao movimento associativo do concelho foram adquiridas no dia 
28 de janeiro. O auditório e uma das lojas ficarão a cargo da AESCA 
– Associação Espaço Sociocultural Adorar Artes, no âmbito de um 
protocolo assinado com a autarquia. A AESCA irá dinamizar o novo 
auditório com a realização de iniciativas de criação e fruição cultural.
As outras duas lojas passarão a ser utilizadas pelo Centro de 
Atividades Sociais de Miratejo e pelo Lions Clube do Seixal para de-
senvolvimento das suas atividades.
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Associação Humanitária de Bombeiros 
Mistos do Concelho do Seixal
Receção aos novos corpos sociais

A Associação Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal tem, 
desde o dia 11 de janeiro, novos órgãos sociais. Tendo em conta a parceria 
que existe entre a Câmara Municipal do Seixal e as associações de bom-
beiros do concelho, a nova direção foi recebida pelo presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim Santos, e pelos vereadores da autarquia. Nesta 
reunião, o presidente da câmara enalteceu o trabalho realizado pelos bom-
beiros e desejou os maiores sucessos aos novos corpos sociais.
A direção tem como presidente Brázio Romeiro; Ernesto Nova é o presidente 
do conselho fiscal; e Rui Pablo é o presidente da mesa da assembleia geral. 
Brázio Romeiro agradeceu à antiga direção a dedicação na gestão da insti-
tuição e apresentou algumas linhas de gestão para o mandato 2019-2020.

Núcleo de Árbitros de Futebol de Almada
e Seixal celebra 59 anos
Prosseguir a missão 
de criar e formar árbtros

Criado em 1960, o mais antigo núcleo de árbitros de Portugal celebrou o 
59.º aniversário no dia 18 de janeiro. Nascido com a missão de criar e formar 
novos árbitros, o Núcleo de Árbitros de Futebol de Almada e Seixal (NAFAS) 
assinalou a efeméride com um jantar. A Câmara Municipal do Seixal foi re-
presentada pelo vice-presidente, Joaquim Tavares. Outras entidades repre-
sentadas foram a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, a direção e 
o conselho de arbitragem da Associação de Futebol de Setúbal, o Conselho 
de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, a Câmara Municipal de 
Almada e outros núcleos do distrito. Numa intervenção dirigida aos presen-
tes, Bruno Esteves, presidente da direção do NAFAS, alertou para a necessi-
dade de uma maior adesão ao movimento associativo por parte dos jovens e 
expressou a gratidão ao Poder Local pelo apoio conferido.

A UnisseixAl – Univer-
sidade sénior do seixal come-
morou, no dia 19 de janeiro, o 
12.º aniversário. A cerimónia 
decorreu no Fórum Cultural 
do seixal, com um auditório 
repleto de alunos, professores 
e colaboradores, e a presença 
da vereadora do pelouro da 
educação, Manuela Calado, e 
dos presidentes da União das 
Freguesias do seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires, António 
santos, e da Junta de Freguesia 
de Amora, Manuel Araújo.

A cerimónia ficou marcada 
pela apresentação dos corpos 
sociais da Casa do educador 
do seixal para 2019-2022, cujo 
presidente da direção é agora 
Jaime Ribeiro, bem como do 
conselho diretivo da Unisseixal, 
cuja reitora é agora Mariana 
Mareco. Foi ainda apresenta-
do um balanço da atividade da 
Unisseixal com destaque para 
o crescimento que a instituição 
tem tido, sendo que neste ano 
letivo tem 768 alunos, 135 tur-
mas, 104 disciplinas e 90 pro-
fessores.

estes números mostram o 
sucesso da universidade sénior, 
que já foi reconhecida pela Rede 
de Universidades seniores 
(RUTis) como universidade de 
excelência. Reconhecendo o 
mérito deste projeto, a verea-
dora Manuela Calado informou 

nesta cerimónia que a Câmara 
Municipal do seixal, para além 
da parceria e apoio regular que 
dá ao projeto desde o seu início, 
«procurou uma nova solução 
para que a Unisseixal possa ter 
um espaço com condições para 
albergar tantos alunos que já 
tem. encontrámos esse espaço 
no Fogueteiro, Amora, e esta-
mos em processo de aquisição 
do edifício do antigo Grémio 
da lavoura, um edifício histó-
rico, para recuperar e ceder à 
Unisseixal».

Manuela Calado lembrou que 
«a educação é uma das nossas 
prioridades e uma área de ex-
celência no nosso município», 
destacando o trabalho reali-
zado pela Unisseixal e Casa do 
educador, «as universidades 
seniores desempenham um 
papel essencial no bem-estar 
durante o envelhecimento, com 
uma importância crescente na 
nossa sociedade».

Mariana Mareco, reitora da 
Unisseixal, disse que «a nossa 
universidade é conhecimento, 
mas é muito mais do que isso. 
sempre quisemos que fosse um 
lugar de afetos, amizade e par-
tilha. Até hoje tudo foi feito com 
muito saber e dedicação e nós 
queremos dar continuidade ao 
trabalho realizado. nestes 12 
anos, incentivámos à turbulên-
cia das ideias e ao espírito crí-

tico, desafiando todos a man-
ter vivas as suas capacidades». 
António santos enalteceu todos 
aqueles «que dão o seu saber 
em prol da comunidade, numa 
tarefa altruísta, contribuindo 
para um envelhecimento ati-
vo». Homenageou todos os que 
ao longo dos anos têm passado 
pela Unisseixal, entre professo-
res, alunos e conselho diretivo. 

na cerimónia foram ainda 
homenageados Tomás Aquino 
Bento, presidente cessante da 
Casa do educador do seixal, 
e o ex-reitor, António luís 
Pinto da Costa, cofundador da 
Unisseixal, pelo trabalho que 
realizaram ao longo dos anos. 

As futuras instalações
O antigo edifício do Grémio 

da lavoura localiza-se na Av. 1.º 
de Maio, n.º 70, no Fogueteiro. 
Com uma área de 1000 m2, 
dispõe de 11 divisões e de um 
espaço exterior, assumindo-se 
como um espaço histórico no 
concelho do seixal. Após escri-
tura de aquisição, a autarquia 
irá realizar obras de adaptação 
em parceria com a Unisseixal. n

Câmara municipal vai adquirir o antigo 
edifício do Grémio da lavoura

Universidade Sénior 
do Seixal vai ter 
novas instalações
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Troféu de Atletismo do Seixal 2019 já começou

Promoção da prática 
desportiva no concelho

A Associação A Natureza Ensina 
(ANE) participou nos Campeonatos 
Nacionais de Estrada de Veteranos, 
que decorreram no dia 12 de janeiro, 
no Jamor, junto ao Estádio Nacional, 
tendo obtido um assinalável 4.º lugar 
coletivo com a sua equipa feminina. 
A ANE destacou-se nas classifica-
ções coletivas de veteranas femi-

ninas entre 15 equipas, tendo a 
equipa masculina de veteranos da 
mesma associação obtido a 17.ª 
posição entre 46 competidores. 
Individualmente, quatro atletas da 
ANE obtiveram igualmente lugares 
nos dez primeiros, o que a coletivida-
de reconhece como «um feito extra-
ordinário, atendendo à grande valia 

dos atletas presentes». 
As estreantes Célia Cecílio e Ana 
Paula Guedes obtiveram o 4.º e 7.º 
lugares em veteranas femininas 45. 
Em veteranos masculinos 50, Luís 
Gouveia conquistou a 8.º classifica-
ção e Sérgio Macatrão posicionou-se 
em 10.º em veteranos masculinos 
60. 

Associação A Natureza Ensina a uma posição do pódio coletivo
Equipa de veteranas femininas brilha 
no campeonato nacional

O 32.º TrOféu de Atle-
tismo do Seixal (TAS) teve início 
em janeiro com a realização da 
4.ª Eco run D. Paio Peres e vai 
decorrer até dezembro, com um 
conjunto de 18 provas organiza-
das pelas coletividades do conce-
lho do Seixal e que contemplam 
provas de estrada, pista e corta-
-mato. O TAS está integrado nos 
Jogos do Seixal.

Qualquer atleta ou munícipe 
pode inscrever-se e participar em 
cada uma das provas, mas para 
as classificações do TAS só são 
contemplados os atletas e cole-
tividades do concelho do Seixal. 
O troféu contempla uma classifi-
cação anual individual e coletiva. 
A organização é da responsabili-
dade das coletividades que pro-
movem as provas, com o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal, jun-
tas de freguesia, Associação de 
Atletismo de Setúbal e federação 
Portuguesa de Atletismo e tam-

bém de outras instituições públi-
cas ou privadas. 

O troféu pretende estimular 
a prática desportiva, nomeada-
mente a corrida, como forma de 
promover o bem-estar físico e 
social da população. Através do 
apoio aos clubes e aos núcleos 
de atletismo, procura-se incen-
tivar a organização das provas. 
Corrida, marcha, saltos e lança-
mentos são algumas das discipli-
nas que integram a competição 
onde se evidencia o dinamis-
mo do movimento associativo. 
Conheça em cm-seixal.pt as pro-
vas que se vão realizar e nas quais 
se pode inscrever.

Entrega de prémios
No dia 9 de fevereiro, às 17.30 

horas, decorre a cerimónia 
de entrega de prémios da épo-
ca de 2018, nas instalações dos 
Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal. um mo-

mento de consagração onde so-
bressai o sentimento de partilha 
e competição saudável que faz 
do Troféu de Atletismo do Seixal 
uma iniciativa única. n

4.ª edição da Eco Run D. Paio Peres 
Nomes grandes do atletismo 
juntam-se a prova com 600 
atletas

A 4.ª edição da Eco Run D. Paio Peres realizou-se no dia 27 de janeiro 
e contou com cerca de 600 participantes. Joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, foi um dos atletas a participar na inicia-
tiva, que contou igualmente com Carla Sacramento, na competição, e 
a presença de outros nomes sonantes da modalidade, como é o caso 
de Fernanda Ribeiro, Albertina Dias, Mónica Gama e Paulo Guerra, 
que assistiram à corrida. A Eco Run D. Paio Peres consiste numa prova 
de corta-mato e tem lugar junto às instalações do Grupo Futsal Amigos 
Encosta do Sol (GFAES), na rua Virgílio Martinho, em Aldeia de Paio Pires. 
A prova tem inscrição aberta a corredores populares e federados, nos 
escalões de benjamins a veteranos, e é organizada pelo GFAES, com 
o apoio da Câmara Municipal do Seixal e da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires.
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Os festivais de encer-
ramento do primeiro turno dos 
projetos Primeiras Braçadas e 
Patinhos na Água tiveram lugar 
no dia 2 de fevereiro, nas pis-
cinas municipais de amora e 
Corroios. 

estas iniciativas integram o 
Projeto de apoio à educação 

física no 1.º Ciclo do ensino 
Básico da Câmara Municipal do 
seixal e são dirigidas aos alu-
nos das escolas do 1.º ciclo do 
ensino básico e dos jardins de 
infância do ensino público.

O objetivo é desenvolver 
o Programa de expressão e 
educação físico-Motora, atra-

vés da participação em ativi-
dades físicas que promovam 
um estilo de vida saudável e o 
desenvolvimento global das ca-
pacidades das crianças. através 
destes projetos, é proporciona-
do aos alunos a adaptação ao 
meio aquático, a aprendizagem 
da natação e a aquisição de habi-

lidades motoras, coordenação e 
aptidões físicas.

as aulas decorrem em perío-
do letivo, nas piscinas munici-
pais de amora e Corroios, com 
inscrição voluntária, totalmente 
gratuita para todos os partici-
pantes. 

Nos festivais de encerramen-

to, as crianças têm oportunida-
de de mostrar às suas famílias 
tudo o que aprenderam.

Participaram neste primeiro 
turno dos projetos 460 crianças 
no Patinhos na Água e 713 no 
Primeiras Braçadas. n

Primeiras Braçadas e Patinhos na Água 

Festivais de encerramento 
com centenas de crianças

O pavilhão do Seixal Clube 1925 foi palco, no dia 26 de janeiro, da fase final do Campeonato 
Distrital de Basquetebol de Sub-16 masculinos e femininos. 
Na disputa pelo título de campeão distrital masculino estiveram as equipas do Seixal Clube 1925 
(SC1925), Basket Almada Clube (BAC), Scalipus de Setúbal e o Futebol Clube Barreirense. A final 
disputou-se entre o Scalipus de Setúbal e o FC Barreirense, e a equipa de Setúbal sagrou-se cam-
peã distrital de sub-16. O SC1925 obteve o 3.º lugar.
Quanto à final feminina de sub-16, a disputa foi entre o BAC e o Grupo Desportivo da Escola 
Secundária de Santo André – Barreiro, que se sagrou vencedor. 
Após alguns anos afastado das competições nacionais, com o apuramento para disputar nesta 
época a Taça Nacional, os objetivos da formação do SC1925 passam por conseguir uma boa 
participação que permita à equipa atingir outro patamar competitivo.

Final do Campeonato Distrital de Sub-16
Seixal recebeu festa do basquetebol

Associação Naval Amorense
Apresentação da equipa de triatlo

A apresentação da equipa técnica e atletas de triatlo da Associação Naval Amorense (ANA) para 
a época de 2019 decorreu no dia 26 de janeiro, na Sociedade Filarmónica Operária Amorense.
O dia teve início com a realização de avaliações a todos os triatletas e terminou com a apresen-
tação pública da equipa, onde estiveram presentes triatletas, equipa técnica, dirigentes da ANA, 
parceiros, patrocinadores e pais dos atletas.
Durante a cerimónia foi efetuado um balanço da época passada, na qual a ANA ficou na 15.ª 
posição no Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo e em 7.º lugar na Taça de Portugal. Foram 
ainda revelados os triatletas que mais se destacaram no ano em que pela primeira vez a secção 
de triatlo teve atletas de todos os escalões a competir. A iniciativa serviu igualmente para serem 
apresentados os objetivos para 2019 e os atletas que vão representar a ANA, sendo que a secção 
conta com novos reforços. Para 2019, espera-se que a ANA alcance ainda mais visibilidade e que 
o número de jovens a praticar a modalidade aumente num futuro próximo.
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PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

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 do Seixal 
| 212 227 746 | 212 222 222

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 | 265 242 594
Fernão Ferro | 265 242 592 

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

Setúbal
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Fogueteiro
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Campolide

Sete Rios
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Roma-Areeiro

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

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

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

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

(*) n Partida do Fogueteiro

Sublinhados: com destino a Setúbal, os restantes terminam em Coina. 
Aos dias úteis o comboio das 8.13 horas termina no Fogueteiro
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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
Espaço Cidadania | 210 976 220
Posto de Turismo | 212 275 732
Seixal Limpo | 210 976 011
Canil/Gatil Municipal | 210 976 200
Leitura do Consumo de Água 
| 800 500 210

Piquete de Águas e Esgotos 
| 210 976 000
A partir das 17 horas | 210 976 046

Piquete de Contadores
| 212 276 700
A partir das 17 horas | 210 976 046

Proteção Civil Municipal 
| 919 374 732

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

Freguesias
Junta de Amora | 212 268 730
Junta de Corroios | 212 535 814
Junta de Fernão Ferro | 215 979 195
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires
| 211 316 223

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

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

Vale Bidarra    7 10
Do Vale    8 11
Novais   9 12
Além Tejo 10 13  
Bairro Novo 11 14
Silva Carvalho 12 15
St.ª Marta do Pinhal 13 16
Alves Velho      14 17
Matos Lopes 15 18
São Bento  16 19
Pinhal de Frade 17 20 
Lusitana  18 21
Duarte Ramos 19 22
Moura Carneiro 20 23
Silva Carvalho 21 24 
Além Tejo 22 25
Do Vale  23 26
Nova Amorense 24 27
Nobre Guerreiro   25 28
Universo  26 29
Silva Carvalho 27 30
Abreu Cardoso 28 31
Fonseca   1
Nurei   2
Romana   3
Seruca Lopes   4
Foros de Amora    5 
Fogueteiro   6
Silva Carvalho    7 
Quinta da Torre   8
Central da Amora   9

Serviço permanente

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 | Av. General Humberto Delgado, 
9-11, Paio Pires | 212 210 365
CeNTRAL DA AMoRA | R. MFA, loja 22, Amora 
| 212 257 108
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
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 De CoRRoIoS | 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
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Eleitos da câmara municipal e junta de freguesia percorrem Corroios

Política de proximidade 
entre eleitos e população
Ouvir os munícipes, avaliar os resultados 
de obras realizadas, conhecer realidades 
a necessitar de intervenção e encontrar 
verdadeiras soluções para os problemas 
sentidos pela população são os princi-
pais objetivos de um conjunto de visitas 
às freguesias do concelho que a Câmara 
Municipal do Seixal está a promover em 
conjunto com as juntas de freguesia.
No dia 25 de janeiro, após em novem-
bro ter realizado uma primeira ação em 
Amora, Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, acompanha-
do por vereadores de diferentes áreas e 
por eleitos da junta de freguesia, entre os 
quais o presidente, Eduardo Rosa, visitou 
Corroios. 
A visita decorreu da parte da manhã, 
tendo a tarde sido reservada para uma 
reunião entre os dois executivos, consti-
tuindo uma oportunidade para realizar o 
balanço do último ano autárquico e deba-
ter as grandes obras e projetos previstos 
para a freguesia.
Na reunião entre a Câmara Municipal do 
Seixal e a Junta de Freguesia de Corroios 
foram abordados diversos temas, entre 
os quais a conclusão da alternativa à Es-

trada Nacional 10; a valorização dos par-
ques de atividades económicas; a imple-
mentação do Parque Urbano de Miratejo; 
a requalificação dos jardins da Quinta de 
São Nicolau e do Alto do Moinho; o novo 
estádio em Vale de Milhaços; a constru-
ção do novo jardim de infância da Quinta 
de São Nicolau; a qualificação de espa-
ços públicos e acessibilidades ao novo 
centro de saúde; a criação de um passeio 
ribeirinho entre Miratejo e Corroios; a ins-
talação de sistemas de recolha semien-
terrada; as obras de saneamento e infra-
estruturas na Verdizela; a construção de 
um passeio na Rua da Casa do Povo; e o 
apoio à requalificação de equipamentos 
das coletividades. 

Estudar soluções e planear 
as intervenções
Durante a visita, os eleitos contactaram 
com munícipes e visitaram diferentes 
locais cujas necessidades estão identifi-
cadas pelas equipas técnicas e operacio-
nais das autarquias, verificando no local 
questões relacionadas com o espaço 
público, zonas verdes, limpeza urbana e 
mobilidade e estacionamento, estudando 

soluções e planeando intervenções futu-
ras.
Ana Maria Barreiro foi uma destas muní-
cipes que desabafou com os eleitos sobre 
a necessidade de «mais civismo, porque 
temos contentores e temos ecopontos, 
mas vemos que as pessoas atiram muito 
lixo para o chão».
Por sua vez, Ângela Pinheiro manifestou- 
-se muito satisfeita com o contacto com 
os eleitos e defendeu que «estas visitas 
são muito importantes e deveriam acon-
tecer mais, assim como os encontros 
com a população, para informar sobre o 
que cada um pode fazer para melhorar 
a qualidade de vida na nossa freguesia».
«Esta visita tem o mérito de aliar o conhe-
cimento detalhado que a junta de fregue-
sia tem sobre o território à capacidade de 
resolução técnica da Câmara Municipal 
do Seixal», acredita Eduardo Rosa. O pre-
sidente da Junta de Freguesia de Corroios 
defende ainda que «indo ao terreno ver, 
abordando as situações e falando com 
as pessoas, estamos em melhores con-
dições de atuar com proximidade e de 
acordo com as expectativas e anseios da 
população».

Coordenar recursos 
de forma mais eficiente
De acordo com o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, «esta é mais uma de-
monstração da vontade comum das duas 
autarquias de trabalhar para a qualidade 
de vida no nosso município, quer ao nível 
do pormenor, quer indo ao encontro dos 
projetos e intervenções que temos plane-
ados para a freguesia». 
Joaquim Santos explica que através da 
visita e da reunião «conseguimos coor-
denar de forma mais eficiente os nossos 
recursos e investimentos e, simultanea-
mente, avaliar intervenções já realizadas 
e conhecer necessidades mais urgentes».
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A alternativa à Estrada Nacional 10 faz a 
ligação entre o Seixal e Almada. A 1.ª fase 
desta via terminou na rotunda do Rou-
xinol, em Corroios, o que faz com que o 
tráfego que nela circula tenha de recorrer 
à rotunda da EN10, na zona central de 
Corroios, para retomar a circulação, pro-
vocando enormes congestionamentos em 
horas de ponta.
Tratando-se de uma estrada regional, 
a sua execução caberia ao Estado Cen-
tral, mas a Câmara Municipal do Seixal 
vai executar esta parte da obra. A via irá 
desenvolver-se paralelamente à EN10 até 
à Quinta da Princesa, numa extensão de 
1925 metros.
Com a conclusão desta obra serão possíveis deslocações fora de zonas predominante-
mente urbanas, sem recurso à zona central de Corroios.

Alternativa à EN10 até Amora
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A requalificação da Avenida do Mar, na Ver-
dizela, pretende dar resposta à necessida-
de de redução da velocidade e aumento da 
segurança rodoviária. 
No troço norte, localizado entre a rotun-
da junto às bombas de combustível e o 
entroncamento com a Avenida Pinhal do 
Caldas, a circulação será feita numa via 
para cada sentido, sendo criada uma área 
de estacionamento, ciclovia e passeio com 
arborização. Será construída uma rotunda. 
A partir daqui e até ao cruzamento com a 
Avenida Pinhal da Aroeira, no troço sul da 
intervenção, a circulação mantém-se em 
apenas uma via para cada sentido e vai 
passar a existir uma área de passeio e ci-
clovia. Esta ciclovia está prevista no Plano da Rede Ciclável do Concelho do Seixal e 
trata-se de um eixo de ligação às praias e de um importante percurso de lazer.

Corroios

Investimentos previstos ou em curso

Avenida do Mar, na Verdizela 

Está em estudo a requalificação da Rua 
Quinta de Cima, em Vale de Milhaços.
Esta via estabelece a ligação da Estrada 
Nacional 10, em Corroios, a Vale de Mi-
lhaços e à Quinta da Queimada (no limite 
do município do Seixal), prolongando-se 
no município de Almada até à Charneca 
de Caparica. 
Embora classificada como caminho muni-
cipal, a Rua Quinta de Cima desempenha 
funções como via estruturante, pelo que 
o seu perfil transversal necessita de ser 
adaptado, em cumprimento do que está 
definido no Plano Diretor Municipal do 
Seixal.

Rua Quinta de Cima, 
em Vale de Milhaços

A Câmara Municipal do Seixal adquiriu o 
antigo cinema de Miratejo, um espaço de 
cultura de grande significado para a popu-
lação local. Após requalificação, o espaço 
será o novo Auditório Municipal de Mirate-
jo e irá permitir a realização de iniciativas 
culturais. 
Foi elaborado um protocolo entre a au-
tarquia e a AESCA – Associação Espaço 
Sociocultural Adorar Artes, entidade que 
irá dinamizar o novo auditório com a rea-
lização de iniciativas de criação e fruição 
cultural. 

Requalificar o antigo 
cinema de Miratejo

Procurando aumentar a resposta educati-
va de pré-escolar na rede  pública, a Câ-
mara Municipal do Seixal vai construir um 
novo jardim de infância na freguesia de 
Corroios, localizado entre a Rua Cidade de 
Lobito e a Rua da Casa do Povo, que terá 
capacidade para 100 crianças. 
O Jardim de Infância da Quinta de S. Nico-
lau vai ter quatro salas de atividades, uma 
sala polivalente, sala de refeições, insta-
lações sanitárias para crianças e adultos, 
sala de reuniões e gabinetes de apoio, 
cozinha, copa, refeitório e espaço exterior 
composto pelas seguintes áreas: recreio/brincadeira; jogos; área lúdica equipada com 
brinquedos e áreas cobertas.

Jardim de Infância 
da Quinta de S. Nicolau 

O Ministério da Saúde assumiu em 2017 
a construção do Centro de Saúde de Cor-
roios, através da assinatura de um pro-
tocolo, após a cedência de terreno por 
parte da Câmara Municipal do Seixal, na 
Avenida Vieira da Silva, em Santa Marta 
do Pinhal. O equipamento a ser construído 
representa um investimento de 1 milhão e 
700 mil euros, sendo cofinanciado em 50 
por cento por fundos comunitários. 
A Câmara Municipal do Seixal ficará res-
ponsável pelos espaços exteriores e aces-
sibilidades ao equipamento, numa inter-
venção que terá o valor de 300 mil euros.

Espaços exteriores do novo 
centro de saúde 
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Esta parque prevê a criação de 
um novo espaço de lazer que 
vai englobar 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. Inclui 
um percurso pedonal de interpre-
tação ambiental e cultural, um 
centro de interpretação patrimo-
nial e ambiental, um observatório 
de aves, uma praça central para realização de atividades regulares e áreas de repouso. 
O centro de interpretação patrimonial e ambiental inclui uma área expositiva, uma área 
de atividades e uma cafetaria com esplanada. Será também criada uma estrutura de 
enquadramento e suporte à olaria romana, com vedações que permitam uma observa-
ção e um ponto avançado de observação para visitas acompanhadas deste património 
que se assume como elemento central deste projeto, em articulação com a vertente 
ambiental. 

Prosseguindo a política de apoio ao mo-
vimento associativo e de promoção da 
atividade física e da prática desportiva, 
a Câmara Municipal do Seixal está a 
programar a construção de um novo es-
tádio com campo relvado para a prática 
de futebol em Vale de Milhaços. O novo 
equipamento irá dinamizar a modalida-
de na localidade, estando prevista a utili-
zação do mesmo pelo Centro de Convívio 
e Desportivo de Vale de Milhaços, clube 
que dinamiza há vários anos a moda-
lidade de futebol de 11 e futebol de 7, 
com especial incidência nos escalões de 
formação, ficando assim com melhores condições para o desenvolvimento deste 
trabalho.

Corroios

Investimentos previstos ou em curso

Novo estádio 
em Vale de Milhaços

Parque Urbano de Miratejo

A autarquia está a proceder à instalação 
de  contentores semienterrados em vários 
locais do concelho. Esta intervenção integra 
uma ação de substituição dos contentores 
convencionais, nomeadamente em zonas 
urbanas onde se registe elevada densidade 
populacional, em novos loteamentos e em 
ações de qualificação do espaço. 
Na freguesia de Corroios foram instalados 
162 contentores semienterrados em áreas 
como Miratejo, Santa Marta do Pinhal e Alto 
do Moinho. Serão ainda substituídos dois 
contentores enterrados por dois semienter-
rados.
Estes sistemas de recolha tem vantagens 
em relação ao sistema convencional de re-
colha, pois têm elevada capacidade de armazenamento e são mais higiénicos.

Recolha semienterrada 
A câmara municipal tem vindo a 
apoiar a requalificação dos equi-
pamentos do movimento associa-
tivo, por entender que estes são 
parceiros essenciais na divulga-
ção e promoção do desporto e da 
cultura.
Neste momento, está a decorrer a 
obra do Complexo Desportivo do 
Clube Associativo de Santa Mar-
ta do Pinhal, que vai incluir, para 
além do edifício sede, um novo 
pavilhão localizado onde está o 
atual polidesportivo. Na freguesia de Corroios foram ainda realizadas, ou encontram- 
-se a decorrer, intervenções nos Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro-Rouxinol, Clu-
be Recreativo e Desportivo de Miratejo, Grupo Desportivo e Cultural Águias de Vale de 
Milhaços, Casa do Povo de Corroios e Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho. 

Movimento associativo

Construido nos anos 70, é constituído por 
cinco edifícios de habitação social, que 
correspondem a 20 fogos.
Verifica-se a necessidade de uma inter-
venção que contemple a reabilitação das 
partes comuns, com obras de conservação 
nas estruturas de suporte das coberturas, 
drenagem de águas pluviais, reparação de 
paredes exteriores, impermeabilizações, 
pintura, sinalética, instalações elétricas, 
entre outras.
Esta intervenção está contemplada no Pla-
no de Ação Integrado para as Comunida-
des Desfavorecidas e representa um inves-
timento da Câmara Municipal do Seixal na ordem dos 158 mil euros.

Bairro municipal 
de Vale de Milhaços Este parque, na Verdizela, corres-

ponde a uma área de mais de 400 
hectares, na qual se insere a Rede 
de Trilhos de Interpretação Ambien-
tal do Município do Seixal.
O projeto terá várias fases. A 1.ª, 
que abrange 6,8 hectares, inclui a 
requalificação e recuperação da ve-
getação existente, impermeabiliza-
ção da lagoa temporária existente 
no local e criação de um charco bio-
lógico para observação de anfíbios, 
construção e reformulação da rede de percursos pedonais e cicláveis, criação de zona de 
estadia e de um espaço de interpretação e educação ambiental, com uma área multiusos, 
colocação de sinalização e mobiliário urbano.  O parque irá assim promover o contacto com 
a natureza, sendo uma oportunidade para potenciar e dar a conhecer os valores naturais 
do município, fomentando um turismo de natureza informado, consciente e saudável.

Parque da Biodiversidade
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Prosseguindo a intervenção nas redes de 
drenagem realizada em 2014, a Câmara 
Municipal do Seixal está a realizar obras 
de saneamento e infraestruturas na Ver-
dizela. A obra inclui ainda a execução de 
arruamentos e pavimentação de vias.
A intervenção incide numa 1.ª fase nos 
seguintes arruamentos: Avenida Pinhal 
do Caldas, Avenida Pinhal do Arneiro, 
Rua da Furna (S. Miguel), Rua Lagoa de 
St.º André, Travessa Moinho do Zeimoto, 
Rua Serra de Grândola, Rua Reserva Na-
tural Montanha do Pico, Travessa Moinho 
Velho dos Paulistas, Travessa Moinho do 
Breyner, Rua Lagoa das Sete Cidades, Rua 
Reserva Natural das Ilhas Selvagens, Travessa Moinho do Zé-Zé, Rua Parque Natural da 
Madeira e Rua Parque Natural de S. Miguel. 
A 2.ª fase incidirá na Rua Paúl do Boquilobo, Travessa Moinho da Passagem, Rua Lagoa 
de Albufeira, Travessa Moinho do Capitão, Rua Lagoa de Óbidos, Rua Serra do Marão, 
Rua Serra de Sintra, Rua Serra de Montejunto, Rua Serra d’Aire, Travessa Moinho da 
Torre, Rua Penedo do Lachim, Rua Península de Troia, Rua Lagoas de Quiaios e Rua 
Moinho de Maré.

Está decorrer o Estudo da Bacia Hidro-
gráfica de Santa Marta do Pinhal, que 
contempla, além do estudo da bacia hi-
drográfica e da aferição da capacidade 
dos coletores instalados no loteamento 
de Santa Marta do Pinhal, a apresenta-
ção de soluções que evitem a ocorrência 
de cheias, não só na Avenida Rui Grácio, 
mas em toda a urbanização.
O objetivo do Estudo Preliminar – Projeto 
Base é garantir uma drenagem eficiente 
de toda a área da bacia hidrográfica de 
Corroios, tendo em consideração as suas 
características geomorfológicas (forma, 
relevo, área, geologia, rede de drenagem, 
solo, entre outros) e do tipo de cobertura 
vegetal.
Está também a ser desenvolvido o Projeto de Execução da Bacia de Retenção BR1 
de Corroios, que prevê a execução de duas bacias de retenção com capacidade 
para armazenar os caudais pluviais afluentes em época de cheia e que recebem os 
caudais de saída da bacia a montante, assim como parte dos caudais das valas do 
Feijó e Laranjeiro. 

Corroios

Investimentos previstos ou em curso

Bacias de retenção 
em Corroios

Saneamento 
e infraestruturas na Verdizela

E ainda...

Passeio ribeirinho entre Miratejo e Corroios
Requalificação dos jardins da Quinta
de São Nicolau e do Alto do Moinho

Implementação de novas hortas urbanas 
em Corroios

Construção de passeio na Rua Casa 
do Povo 

Requalificação da Praceta Carlos Botelho, 
S. Nicolau de Fora 

Valorização dos parques de atividades económicas de Santa 
Marta de Corroios e de Santa Marta do Pinhal

Reabilitação do espaço público e equipamentos de utilização 
coletiva do bairro de Santa Marta de Corroios
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Passatempo  
«Pinóquio»
O grupo Protagonizamagia, de Lisboa, traz ao Cinema S. Vicente o teatro 
musical «Pinóquio». A peça vai ser apresentada no dia 17 de fevereiro, domingo, 
às 16 horas.
O Pinóquio continua a ser um boneco de madeira, mas as aventuras são outras!
Ingresso: 5 euros (bilhete normal); 4 euros (com desconto); 3 euros (Animamigos). 
Produção/reservas Animateatro: 212 254 184 ou comunicacaoanimateatro@
gmail.com.
Passatempo: Temos dois bilhetes duplos para oferecer às primeiras respostas 
certas à questão: de que material é feito o Pinóquio? Envie a resposta até às 17 
horas do dia 11 de fevereiro, segunda-feira, para o email www@cm-seixal.pt, com 
o nome, n.º de BI ou CC e o n.º de telefone.

Passatempo: Oferecemos bilhetes duplos às duas primeiras respostas certas à 
pergunta: Quem escreveu o livro «O Principezinho»? Envie a resposta até às 17 
horas do dia 28 de janeiro, para o email www@cm-seixal.pt, com o nome, n.º de 

-----------------------------

5.ª edição do Sons 
na Aldeia
A 5.ª edição do Sons na Aldeia realiza-se no dia 16 de fevereiro, sábado, às 
21.30 horas, na Sociedade Musical 5 de Outubro, com as bandas portuguesas 
AbztraQt Sir Q, de Lisboa, e The Black Koi, de Aldeia de Paio Pires.
Dichma Rahma, Egon Crippa, Jürgen Deimann e Peter Shuy formam os      
AbztraQt Sir Q. São alter egos dos músicos, personagens que vivem num 
universo imaginário e que os ajudam a distanciar-se da vida quotidiana, para 
facilitar a criação de um universo musical muito próprio. Trata-se de uma banda 
de qorn pop com um som multicultural e desenraizado.
The Black Koi é um projeto de David Figueira e Pedro França e que surgiu em 
Aldeia de Paio Pires no início de 2017. Sonoridades energéticas com pinceladas 
de rock, de metal e com uma dose bem medida de experimentalismo à mistura é 
o que oferecem nas suas atuações.
Em palco, surgem sempre acompanhados por músicos e no concerto dos Sons 
na Aldeia contarão também com alguns convidados. 
A organização é da CoopA – Associação Aldeia Cooperativa de Artes, com o 
apoio da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, da 
Sociedade Musical 5 de Outubro e da Câmara Municipal do Seixal.

 

-----------------------------

Teatro 
de inspiração 
clownesca

«Mythos» é uma criação original com direção artística de Joseph Collard, clown belga 
que integrou o espetáculo «Ovo» do Cirque du Soleil. De inspiração clownesca, a 
produção do Teatro Extremo é dirigida a adultos e a crianças a partir dos 6 anos.

Esta criação tem como ponto inicial uma conferência sobre mitologia, a partir da qual 
três personagens iniciam uma viagem, desenvolvida em tom de comédia, em busca da 
curiosidade e da imaginação e glosando os mitos universais e urbanos. O resultado é 
uma reflexão sobre a condição humana na sociedade do nosso tempo.

Duração: 75 minutos. M/ 6 anos. Ingresso: 8 euros (50% de desconto para jovens até 25 
anos, reformados e trabalhadores das autarquias do Seixal). Informações pelo telefone 
210 976 100.

9 de fevereiro, sábado | 21.30 horas | Auditório Municipal



16 fev. sábado
____________________________
Das 15 às 17 horas
Mensagens de Amor, 
Quem as Não Tem?
Visita à exposição . Inscrição (1)
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
17 horas
E Se… o Amor Sair Fora do Lugar?
Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
18.30 horas
Gala de Aniversário do CSSPF
Várias atividades
Centro de Solidariedade Social 
de Pinhal de Frades
____________________________
Das 20 às 24 horas
6.ª Gala Moinhos de Honra
Org.: Centro Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho

seixal
acontece

9 fev. sábado
____________________________
15 horas
Azulejo É Fogo Que Arde 
Sem Se Ver
Oficina . Inscrição (4)
Quinta da Fidalga

____________________________
17.30 horas
Cerimónia de Entrega 
de Prémios do Troféu 
de Atletismo do Seixal 2018
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal

____________________________
21.30 horas
Mythos
Teatro . M/ 6 anos . Ingresso (5)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

10 fev. domingo
____________________________
9.30 horas
33.º Grande Prémio de Carnaval 
do Alto do Moinho
Atletismo
Org.: Centro Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho
Ruas de Corroios
____________________________
16 horas
Sementes
Teatro . M/ 3 anos . Ingresso (3)
Org.: Animateatro
Cinema S. Vicente

____________________________
21 horas
Espetáculo Semestral da Escola 
de Artes do Independente 
Futebol Clube Torrense
Música/dança . M/ 4 anos . Entrada livre
Org.: Escola de Artes do Independente Futebol 
Clube Torrense
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

____________________________
21.30 horas
AbztraQt Sir Q + The Black Koi – V 
Sons na Aldeia
Música
Org.: CoopA – Associação Aldeia Cooperativa 
de Artes
Sociedade Musical 5 de Outubro, 
Aldeia de Paio Pires

Concerto de Ano Novo – Banda 
Sinfónica da PSP
Org.: Junta de Freguesia de Corroios
Pavilhão Multiusos do Parque Urbano 
da Quinta da Marialva

Terapia para Uma Mala Vazia
Teatro . M/ 14 anos . Ingresso (3)
Org.: Animateatro
Espaço Animateatro, Amora

17 fev. domingo
____________________________
9.30 horas
Corta-Mato Regional
Org.: Grupo Desportivo do Cavadas
Parque Municipal do Serrado

____________________________
16 horas
Pinóquio
Teatro . M/ 3 anos . Ingresso (3)
Org.: Animateatro
Cinema S. Vicente

20 fev. quarta
____________________________
18 horas
Fórum Seixal – Alterações de 
Sentido de Trânsito em Amora
Entrada livre
Associação Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Amora

e ainda…
7 a 21 de fev.

____________________________
12 e 19 de janeiro, sábado
16.30 horas
Arca de Histórias
Dos 4 aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
8 e 15 de fevereiro, sexta-feira
Das 10 às 12 ou das 14.30 às 16.30 horas
À Descoberta da Fotografia
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

Quem Conta Um Conto 
Acrescenta-lhe Um Ponto…
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

Um Mapa para Descobrir
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

___________________________
9 e 10 de fevereiro, sábado e domingo
9 horas
XV Torneio de Ténis 
de Mesa IFCT | Cidade do Seixal
Org.: Independente Futebol Clube Torrense
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

____________________________
9 e 16 de fevereiro, sábado
16.30 horas
Arca de Histórias
Dos 4 aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
De 19 a 22 de fevereiro
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 
ou das 14.30 às 16.30 horas
À Descoberta de Uma 
Máquina a Vapor
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Extensão na Fábrica de Pólvora 
de Vale de Milhaços

De terça a sexta-feira, das 10 às 11.30 ou das 
14.30 às 16 horas
Um Perna-longa no Moinho
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

____________________________
Até 23 de fevereiro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Livros com Futuro
Exposição coletiva de pintura de Albino Moura, 
Custódia Bota, Emília Morais, João Ribeiro e 
Pé-Leve, integrada no Ciclo de Apresentação 
do Acervo Artístico Municipal
Entrada livre
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

____________________________
Até 26 de fevereiro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Mensagens de Amor 
Quem as Não Tem?
Exposição . Entrada livre
Biblioteca Municipal do Seixal



____________________________
Até 2 de março
De terça-feira a sábado, das 15 
às 19 horas
As Cores das Cidades 
dos Meus Sonhos
Exposição de pintura, tributo 
a Monteiro Alves, integrada no Ciclo 
de Apresentação do Acervo Artístico 
Municipal
Entrada livre
Galeria Municipal de Corroios

____________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 20 horas
Sábado, das 14.30 às 20 horas
Brincar Livre
Bebés dos 6 aos 36 meses, acompanhados 
por um adulto
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Hoje Sou… Bibliotecário!
Dos 8 aos 18 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
De terça a sexta-feira, 10.30 e 16.30 horas
«Baltasar, o Grande», de Kirsten 
Sims – Hora do Conto
Figura de Urso – Ateliê 
complementar à Hora do Conto
Dos 4 aos 12 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas e das 
14 às 17 horas
A Cortiça na Fábrica: a Preparação
Exposição de longa duração
Núcleo da Mundet – Edifício das Caldeiras de 
Cozer

Cortiça ao Milímetro
Exposição temporária
Núcleo da Mundet – Edifício das Caldeiras de 
Babcock & Wilcox

____________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas e das 
14 às 17 horas
Sábado e domingo, das 14 às 17 horas
600 Anos de Moagem no Moinho de 
Maré de Corroios
Exposição de longa duração
Moinho de Maré de Corroios

Barcos, Memórias do Tejo
Exposição de longa duração
Núcleo Naval

Barcos do Mar Português 
na Coleção de Modelos 
de Estêvão Carrasco
Exposição temporária
Núcleo Naval

Com Conta, Peso e Medida – 
a Coleção do Aferidor Municipal
Exposição temporária
Parceria: Museu de Metrologia do Instituto 
Português da Qualidade
Moinho de Maré de Corroios

____________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas ou 
das 14.30 às 16.30 horas
Visitas Acompanhadas ao 
Ecomuseu Municipal
Grupos . Inscrição (1)
Núcleos e extensões do Ecomuseu Municipal

1) Inscrição: 210 976 112 | ecomuseu.se@cm-
seixal.pt
2) Inscrição: 210 976 100 | biblioteca.junior@
cm-seixal.pt
3) Ingresso: 5 euros | com desconto: 4 euros | 
Animamigos: 3 euros
4) Inscrição: 212 275 785 | arte.se@cm-seixal.pt
5) Ingresso: 8 euros (50 % de desconto para 
jovens até 25 anos, reformados e trabalhadores 
das autarquias do Seixal)

__________________
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

 

OFICINA DE ARTES MANUEL CARGALEIRO
Quinta da Fidalga 
Avenida da República, Arrentela, 2571 Seixal
Horário de verão (junho a setembro):
De terça-feira a sábado, das 10 às 18 horas
Horário de inverno (de outubro a maio):
De terça-feira a sábado, das 10 às 17 horas
212 275 785. arte.se@cm-seixal.pt

CM-SEIXAL.PT



equipamentos 
municipais
--------------------------------------------------------
Auditório Municipal
Fórum Cultural do Seixal
Quinta dos Franceses, Seixal
T. 210 976 103 - 915 635 090 
(reservas)
--------------------------------------------------------
Biblioteca Municipal do Seixal
Quinta dos Franceses, Seixal
T. 210 976 100
Núcleo de Amora
Largo da Rosinha, Amora
T. 210 976 165
Núcleo de Corroios
Rua 1.º de Maio 13, Corroios
T. 210 976 180
--------------------------------------------------------
Centro de Apoio ao Movimento 
Associativo Juvenil
Rua Paiva Coelho 34, Seixal
T. 212 275 674
--------------------------------------------------------
Centro de Recolha Oficial de 
Animais de Companhia do Seixal
Av. da República 175, Arrentela
T. 210 976 200

--------------------------------------------------------
Cinema S. Vicente
Av. General Humberto Delgado, 
20 A, Aldeia de Paio Pires
T. 210 976 103 ou 915 635 090 
(dias úteis)

--------------------------------------------------------
Complexo Municipal de Atletismo 
Carla Sacramento
Av. Seixalíada, Cruz de Pau
T. 210 976 120

--------------------------------------------------------
Ecomuseu Municipal do Seixal
Núcleo da Mundet
Serviços centrais e exposições
Praça 1.º de Maio, Seixal
T. 210 976 112
Espaço Memória - Tipografia 
Popular do Seixal
Praça Luís de Camões 39-41, Seixal
Extensão Campo Arqueológico 
da Quinta de S. Pedro
Rua da Quinta de S. Pedro, Corroios

Extensão da Fábrica de Pólvora 
de Vale de Milhaços
Av. Fábrica da Pólvora, Vale de 
Milhaços
Núcleo da Olaria Romana 
da Quinta do Rouxinol
Rua Rouxinol, Miratejo
Núcleo da Quinta da Trindade
Av. MUD Juvenil, Seixal
T. 210 976 133
Núcleo Moinho de Maré de Corroios
Rua Rouxinol, Miratejo
T. 212 540 467
Núcleo Naval
Av. República, Arrentela
T. 210 976 176

--------------------------------------------------------
Espaço Arte Jovem
Largo do Mercado, Miratejo
T. 212 275 684

--------------------------------------------------------
Estação Náutica Baía do Seixal
Cais de acostagem
Av. Dom Nuno Álvares Pereira, Seixal
T. 919 306 580

--------------------------------------------------------
Galeria de Exposições Augusto Cabrita
Quinta dos Franceses, Seixal
T. 210 976 105
Galeria Municipal de Corroios
Rua Cidade de Leiria 1A, Corroios
T. 915 633 228

--------------------------------------------------------
Oficina da Juventude do Miratejo
Largo do Mercado, Miratejo
T. 212 275 684

-------------------------------------------------------
Parque Desportivo Municipal 
da Verdizela
Av. Verdizela, Verdizela
T. 210 976 155

--------------------------------------------------------
Pavilhão Desportivo Escolar 
Alfredo dos Reis Silveira
Av. 25 de Abril, Torre da Marinha
T. 212 271 627

--------------------------------------------------------
Pavilhão Desportivo Escolar 
António Augusto Louro
Av. Vale da Romeira, Arrentela
T. 212 277 200 ou 910 017 954

--------------------------------------------------------
Pavilhão Desportivo Escolar 
Manuel Cargaleiro
Rua Bento de Moura Portugal, 
Fogueteiro
T. 210 131 948

--------------------------------------------------------
Pavilhão Desportivo Escolar 
Pedro Eanes Lobato
Praceta Joaquim Pinto Malta, Amora
T. 212 211 020

--------------------------------------------------------
Pavilhão Municipal da Torre da 
Marinha
Rua Independente Futebol Clube 
Torrense, Torre da Marinha
T. 210 976 138

--------------------------------------------------------
Pavilhão Municipal do Alto 
do Moinho
Rua João de Deus 24, Alto do 
Moinho
T. 210 976 240

--------------------------------------------------------
Piscina Municipal de Amora
Rua Domingos Bomtempo, Cruz 
de Pau
T. 210 976 125

--------------------------------------------------------
Piscina Municipal de Corroios
Av. Rui Grácio, Santa Marta do 
Pinhal
T. 210 976 130

--------------------------------------------------------
Pista Municipal de Aeromodelismo
Av. Vieira da Silva, Santa Marta do 
Pinhal
T. 210 976 120

---------------------------------------------------------
Posto Municipal de Turismo
Rua Sociedade União Seixalense, 
Seixal
T. 212 275 732

--------------------------------------------------------
Quinta da Fidalga
Av. da República, Arrentela
T. 212 275 637 (serviços centrais)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro
Av. da República, Arrentela
T. 210 976 108

-----------------------------

Participe no Grande Prémio 
de Carnaval do Alto do Moinho
O 33.º Grande Prémio de Carnaval do Alto do Moinho corre-se no dia 10 de 
fevereiro, a partir das 9.30 horas, pelas ruas do Alto do Moinho, e tem como 
padrinho o atleta Paulo Guerra.
A prova tem também um cariz solidário. Cada atleta, dentro das suas 
possibilidades, pode contribuir com produtos como artigos de limpeza, 
luvas, toucas, papel de cozinha, panos de limpeza, arroz, massa, leite, atum, 
salsichas, entre outros, que serão entregues à Refood Corroios. 
A prova integra o 32.º Troféu de Atletismo do Seixal e é organizada pelo 
Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho.
Informações/inscrições através dos emails ccramsec@gmail.com ou joaquim.
maia@cm-seixal.pt.

-----------------------------

Dia do amor na biblioteca
Pais e filhos estão desde já convidados para participar na oficina de 
expressão corporal E Se... o Amor Sair Fora do Lugar?, que se realiza na 
Biblioteca Municipal do Seixal, no dia 16, sábado, às 17 horas. 
A iniciativa celebra o Dia do Amor (14 de fevereiro) e a missão das crianças e 
familiares é descobrir por onde anda o verdadeiro poder do amor para salvar 
o nosso mundo, através  da exploração da sua consciência e expressividade 
corporal e por meio de brincadeiras e movimentos ritmados. 
A iniciativa é gratuita e destina-se a crianças dos 3 aos 12 anos e seus 
familiares. 
A orientação técnica é da Associação Acrescer.
Informações pelo telefone 210 976 100 ou pelo email biblioteca.ludoteca@
cm-seixal.pt.

16 de fevereiro, sábado | 17 horas | Biblioteca Municipal do Seixal

   
   

   
                                                  

-----------------------------

Espetáculo da Escola 
de Artes do IFCT
O primeiro espetáculo semestral de 2019 da Escola de Artes do Independente Futebol 
Clube Torrense (IFCT) sobe ao palco do Auditório Municipal no dia 16 de fevereiro e junta 
no mesmo alinhamento os resultados do trabalho realizado desde o início do ano letivo 
nas vertentes de música e dança, com a presença da Orquestra Juventude Independente 
Torrense, solistas, classes de dança e coros. 
A Escola de Artes do IFCT inclui formação em música, desde iniciação, ensino de 
instrumentos e canto. Entre os instrumentos lecionados contam-se bateria, contrabaixo, 
flauta transversal, guitarra, harpa, oboé, piano, saxofone, trompete, viola d’arco, violino e 
violoncelo. A formação em dança inclui ballet, dança contemporânea, hip-hop, sevilhanas 
e flamenco. 
A oportunidade é também de conhecer projetos de bandas nascidas nesta escola. Um 
convite para uma viagem musical, desde a música clássica até às canções ligeiras e 
populares do nosso tempo.

16 de fevereiro, sábado | 21 horas | Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal
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