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Abertura da Unidade de Rastreio 
para realização de testes à covid-19

Reforço do orçamento em 3 milhões 
de euros para o combate à pandemia

Distribuição de 1 milhão 
de máscaras à população

Câmara Municipal do Seixal 
continua a concretizar Abril
Câmara Municipal do Seixal 
continua a concretizar Abril

Diminuição da tarifa da água 
e nova descida do IMI

Comemorações do 46.º aniversário do 25 de Abril

Seixal à janela com Abril
Este ano vivemos um tempo diferente, mas não deixamos de comemorar Abril. 
As comemorações decorrem sobretudo online. 
Destacamos o espetáculo comemorativo da noite de 24 de abril, 
com as atuações de Vítor Paulo e Diogo Piçarra, e o canto coletivo 
de Grândola Vila Morena à janela no dia 25, às 15 horas, em todo o município.
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A Câmara Municipal do Seixal vai imple-
mentar novas medidas que consolidam e 
alargam as opções que tem vindo a tomar, 
com o objetivo de atenuar os efeitos nega-
tivos da pandemia de covid-19.
A 17 de março, a autarquia já tinha alar-
gado o prazo de pagamento da fatura da 
água por 90 dias. Assim, a Câmara Muni-
cipal do Seixal vai, a partir de 4 de maio, 
baixar o valor da fatura da água entre os 
17 e os 40 por cento para a maioria da 
população. A água consumida no 2.º es-
calão será faturada com base no valor do 
1.º escalão.

Tarifa social da água
No sentido de ajudar as famílias a en-
frentarem estes tempos difíceis que para 
muitos significam uma redução substan-
cial do rendimento, a Câmara Municipal 
do Seixal aumenta o desconto aplicado 
na tarifa social da água de 50 por cen-
to para 65 por cento. Esta tarifa abrange 
agregados familiares cujos rendimento 
per capita não ultrapassam 60 por cento 
do valor do salário mínimo nacional. Este 
apoio pode ser solicitado no Balcão Digi-
tal da Água, ao qual pode aceder através 
da página eletrónica da autarquia, em 
cm-seixal.pt, ou na Divisão Administrativa 
de Água, Saneamento e Resíduos, atra-
vés do email daas@cm-seixal.pt ou do 
telefone 212 276 720.

Isenção da taxa de ocupação 
do espaço público
Outra das medidas implementadas pas-
sa por isentar os comerciantes da taxa 

Apoio às famílias e comerciantes é prioridade

Câmara municipal diminui tarifa 
da água e desce IMI

Consumo  Valor atual Redução Valor com redução* % de redução
 7 m3 13,68 € 2,44 € 11,24 € 17,83%
10 m3 20,01 € 6,10 € 13,91 € 30,48%
15 m3 30,56 € 12,20 € 18,36 € 39,92%
20 m3 47,20 € 12,20 € 35 € 25,84%
25 m3 63,84 € 12,20 € 51,64 € 19,11%

* Sem IVA, nem taxas do Estado central

Consumo e faturação da água, saneamento e resíduos

Descida da taxa de IMI nos últimos 5 anos
Anos 2016 2017 2018 2019 2020

Taxa de IMI 0,41 % 0,40 % 0,395 % 0,39 % 0,38 %

de ocupação do espaço público.  Durante 
este período, os estabelecimentos comer-
ciais tiveram de encerrar a sua atividade 
devido às medidas de contenção. Estes 
viram a sua faturação descer, mas conti-
nuam a ter de responder a compromissos 
financeiros, pelo que, com esta medida, a 
autarquia também alivia as despesas dos 
comerciantes do concelho. 
Estas duas medidas de apoio à popula-
ção e aos comerciantes acontecem numa 
altura em que todas as respostas são ne-
cessárias para, juntos, podermos enfren-
tar esta crise.

Redução do IMI
Outra medida com impacto social na vida 
da população é a redução da taxa do Im-
posto Municipal sobre Imóveis (IMI) para 
0,380 por cento, redução que acontece 
pelo quinto ano consecutivo.
Desde 2016 que a Câmara Municipal do 
Seixal tem vindo a reduzir a taxa de IMI. 
A medida visa ajudar todos os agregados 
familiares, aliviando os seus encargos. 
É importante salientar que a medida de 
descida da taxa do IMI beneficia milhares 
de famílias. A Câmara Municipal do Seixal 
cumpre, desta forma, o compromisso de 
baixar os impostos municipais e aumen-

tar o rendimento disponível das famílias, 
tendo em conta que a pandemia de co-
vid-19 está a provocar situações de ca-
rência económica/perda de rendimentos, 
às quais urge avançar com respostas.
Com a redução do valor da fatura da água, 
do valor do IMI e da isenção da taxa de 
ocupação do espaço público, a Câmara 
Municipal do Seixal pretende diversificar 
o leque de respostas à população, para 
que todos possam ter condições para en-
frentar as dificuldades.
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Celebramos a liberdade  
À Janela com Abril

O concelho do Seixal está preparado para enfrentar os 
dias que aí vêm e para proteger os nossos cidadãos. 
Em resposta às dificuldades económicas que já se fa-
zem sentir para muitos munícipes, no próximo mês va-
mos proceder à descida da fatura integrada de água, 
alargar o desconto da tarifa social para 65 por cento e 
ainda isentar os comerciantes da taxa de ocupação do 
espaço público e uma nova descida da taxa de IMI pelo 
quinto ano consecutivo.
Neste quadro de dificuldades por que todos estamos a 
passar, a celebração do 25 de Abril e do 1.º de Maio assu-
me ainda maior importância. No concelho do Seixal, con-
tinuamos na linha da frente a defender o progresso social 
e os direitos e interesses dos trabalhadores.
Os 46 anos do 25 de Abril vão ser assinalados com uma 
programação diversificada, maioritariamente online, 
mas também com animação nas ruas, praças e largos 
do município, garantindo que poderemos comemorar a 
liberdade sem sair de casa. Convido-vos desde já para 
assistirem ao espetáculo comemorativo na noite de 24 
de abril, transmitido em exclusivo na página de Face-
book do município. Lanço ainda o desafio a todos para 
que participem no momento simbólico que terá lugar no 
dia 25, às 15 horas, vindo à janela para entoar em con-
junto Grândola, Vila Morena, de Zeca Afonso, e o Hino 

Nestes tempos de incerteza que vivemos, perante a pan-
demia da covid-19, tenho defendido que só atuando em 
conjunto, cada um fazendo a sua parte, conseguiremos 
vencer esta luta pela saúde pública.
A Câmara Municipal do Seixal tem feito a sua parte. Te-
mos assegurado o serviço público à população, como o 
abastecimento público de água, a recolha de resíduos e 
a desinfeção dos espaços públicos, contando para isso 
com o empenho dos trabalhadores municipais, que con-
tinuam na linha da frente. 
Criámos as condições e lutámos pela instalação de uma 
unidade de testes à covid-19 no município, que está a 
funcionar desde o dia 17 de abril,  embora com um atra-
so de três semanas, da responsabilidade do Ministério 
da Saúde. Esta unidade garante que os munícipes  po-
dem ser testados na sua área de residência, evitando 
deslocações para fora do município e a propagação do 
vírus. Adicionalmente, acordámos com os bombeiros do 
concelho do Seixal para que quem não tenha transporte 
próprio se possa deslocar ao centro de testes, de forma 
gratuita. 
Em maio, iremos distribuir a toda a população um milhão 
de máscaras, garantindo as condições nesta fase para 
que todos se protejam e protejam os outros.
Neste momento estão a ser garantidas mais de 200 
refeições escolares diárias aos alunos do ensino pré-
-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico pagas pela câ-
mara municipal. Temos três linhas de atendimento social 
e uma resposta para vítimas de violência doméstica em 
funcionamento. Temos apoiado de forma continuada as 
instituições sociais, agentes de proteção civil e autorida-
des de saúde, tendo entregue de forma gratuita mais de 
30 mil equipamentos de proteção individual, contando 
também com diversos parceiros individuais e empresas 
que se juntaram a nós neste objetivo e a quem presta-
mos a nossa homenagem e reconhecimento público. 

Joaquim Cesário Cardador dos Santos 
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Neste quadro de dificuldade coletiva por que todos 
estamos a passar, a celebração do 25 de Abril e do 1.º 
de Maio assume ainda maior importância. No Seixal, 
continuamos na linha da frente a defender o progresso 
social e os direitos e interesses dos trabalhadores.

Hospital no Seixal

A Câmara Municipal do Seixal tem reivindicado junto 
do Poder Central a concretização do hospital do Sei-
xal. O Hospital Garcia de Orta, em Almada, encontra-se 
sobrelotado e sem capacidade de resposta, realidade 
reforçada pela recente cedência de uma estrutura por 
parte do nosso município para ajudar a que possam 
fazer frente à pandemia de covid-19. Se o hospital do 
Seixal já tivesse sido construído, como há muito pro-
metido, esta solução não teria sido necessária e a 
nossa população teria muito melhores condições no 
acesso a cuidados de saúde.

TST corta carreiras

A Transportes Sul do Tejo aderiu ao processo de layoff,  
com a suspensão de contratos de trabalho de mais de 
3240 trabalhadores, levando à supressão de inúme-
ras carreiras. A Câmara Municipal do Seixal e os mu-
nicípios que integram a Área Metropolitana de Lisboa 
enviaram um voto de protesto ao Governo e um pedido 
para que intervenha. 
A proposta de alteração de serviços enviada pela TST 
é inadmissível porque não cumpre os serviços funda-
mentais, cuja manutenção é ainda mais importante 
durante o estado de emergência.

Continue a ficar em casa

Apesar de se começar a perspetivar o alívio das me-
didas de contingência, a verdade é que temos de agir 
com prudência para que todo o esforço que fizemos 
até agora não seja em vão. Se puder, fique em casa, 
evite deslocações desnecessárias à rua, cumpra o 
distanciamento social, pratique a etiqueta respiratória 
e higienize frequentemente as mãos. Caso tenha de 
sair de casa, proteja-se a si e aos outros, utilizando 
sempre máscara. Se necessitar dos serviços munici-
pais, contacte-nos via email, telefone ou através dos 
Serviços Online. Por si, pela sua família, por todos nós.

Destaco ainda...

Nacional, assinalando a Revolução dos Cravos e tudo o 
que ela trouxe ao nosso país. 
Uma das grandes conquistas de Abril foi indubitavelmen-
te o Poder Local Democrático, que tem sido responsável 
pelo desenvolvimento do nosso concelho, e se constituiu 
como motor de transformação das condições de vida, 
espaço de afirmação de direitos e de construção demo-
crática. Mas para permitir a sua capacidade realizado-
ra é preciso dispor dos meios e condições para a sua 
ação. Nesse sentido, destaco a aprovação do Relatório 
e Contas de 2019 pela Câmara e Assembleia Municipal 
do Seixal. O município do Seixal apresentou um resulta-
do líquido do exercício de 2019 no montante de 17,38 
milhões de euros, o que  nos permite reforçar o investi-
mento municipal, com 3 milhões de euros destinados a 
mediadas de combate à covid-19  e diminuir a fatura de 
água e o IMI. 
Vamos todos celebrar a liberdade À Janela com Abril.
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Por si, pela sua família e por todos nós, os 
trabalhadores do município do Seixal con-
tinuam na linha da frente para garantir a 
prestação de serviços públicos essenciais.

Água e saneamento
O abastecimento de água e o funcionamen-
to das redes de saneamento são serviços 
prioritários que continuam a ser garantidos, 
nomeadamente reparações de ruturas ou 
avarias, entupimentos, execução de ramais 
e instalação de contadores.

Recolha de resíduos
A recolha de resíduos sólidos urbanos 
continua a ser assegurada, bem como a 
recolha diferenciada. No entanto, existem 
alguns procedimentos que a autarquia 
aconselha a ter, pois o contributo de todos 
é importante para proteger a população e 
os trabalhadores:
– Cumpra os períodos de deposição;
– Acondicione bem os resíduos;
– Reforce a higienização e desinfeção do 
seu contentor individual, se possível, com 
lixívia e com uma frequência semanal;
– Os resíduos provenientes de higiene pes-
soal devem ter um tratamento mais cuida-
do;
– Evite produzir resíduos não necessários, 
como resíduos verdes e monos;
– Abra a tampa dos contentores e moloks, 
coloque os resíduos e feche novamente;
– Não deposite resíduos em papeleiras ou 
contentores cheios. Use outro próximo e 
não coloque os seus resíduos no exterior 
dos equipamentos. 
Informa-se ainda que os seguintes serviços 
estão suspensos:
• Recolha de big-bags (agendamentos);
• Substituição de contentores porta a porta 
(agendamentos);
• Requisição de contentores metálicos.

A entrega de novos contentores porta a por-
ta continua a ser efetuada.

Espaço público
Continuam a decorrer ações de limpeza e 
higiene urbana. Quando voltar às ruas, o 
ambiente urbano estará preservado para 
que volte a usufruir em pleno da vida fora 
das quatro paredes da sua casa.
As ações foram alargadas à desinfeção de 
ruas e equipamentos, o que permite uma 
maior higienização do espaço público.
A autarquia procedeu ainda ao encerramen-
to de parques, jardins e espaços de jogo e 
recreio e interditou o acesso ao passeio ri-
beirinho do Seixal, Amora e Arrentela, zonas 
de grande concentração da população. 

Atendimento não presencial
Todos os serviços municipais com atendi-
mento ao público continuam encerrados. 
Existe atendimento apenas nos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do Seixal, 
para situações urgentes e inadiáveis, me-
diante marcação prévia e análise dos ca-
sos.
O município dispõe de formas de atendi-
mento não presencial, como o email, tele-
fone e os Serviços Online.
Nos Serviços Online, os munícipes podem 
requerer tudo o que solicitam no atendi-
mento presencial, com exceção da consulta 
de processos de obras. 
Se tiver que proceder a algum pagamento 
online, após submeter o pedido, no qual 
consta o valor a pagar, deve proceder à 
transferência bancária para o NIB dispo-
nibilizado em «Junção de Comprovativo de 
Pagamento», utilizando o formulário eletró-
nico «Junção de Comprovativo de Pagamen-
to – Genérico».TODOS OS CONTACTOS DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS EM CM-SEIXAL.PT

Serviços Online: cm-seixal.pt
Email geral: camara.geral@cm-seixal.pt
Telefone geral: 212 276 700 

Proteção Civil Municipal: 212 275 681
Água, Saneamento e Resíduos 
Intervenções na via pública: 210 976 044 e das@cm-seixal.pt 
Faturação e contratos: 212 276 720 e daas@cm-seixal.pt

Piquete de águas: 210 976 000 (das 9 às 17 horas) ou 210 976 046 (das 17 às 9 horas)

Piquete de contadores de água: 212 276 700 (das 9 às 17 horas) ou 210 976 046 (até às 22 horas)

Piquete de esgotos: 210 976 000 (das 9 às 17 horas) ou 210 976 046 (até às 23 horas)

Balcão Digital da Água: cm-seixal.pt

Linha Seixal Limpo: 210 976 011 | seixal.limpo@cm-seixal.pt

Obras e Manutenção do Espaço Público: 210 976 026 e domep@cm-seixal.pt

Urbanismo e Mobilidade: 212 276 788 e dum@cm-seixal.pt

Fiscalização Municipal: 210 976 202 e dfm@cm-seixal.pt

Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal: 212 275 796 e croacs@cm-seixal.pt

Compras e Logística: 210 976 052 e dcl@cm-seixal.pt

Comunicação e Imagem: 212 275 675 e dci@cm-seixal.pt

Cultura: 212 275 612 e dc@cm-seixal.pt

Desenvolvimento Social e Cidadania: 210 976 220 e ddsc@cm-seixal.pt

Desporto: 212 276 780 e dd@cm-seixal.pt

Educação: 212 276 789 e de@cm-seixal.pt

Finanças e Património: 212 275 780 e df@cm-seixal.pt

Habitação: 212 275 617 e dh@cm-seixal.pt

Jurídica: 212 275 750 e dj@cm-seixal.pt

Juventude: 212 275 616 e juventude@cm-seixal.pt

Participação, Atendimento, Informática: 212 276 770 e dpat@cm-seixal.pt

Protocolo e Relações Públicas: 212 275 721 e gprp@cm-seixal.pt

Recursos Humanos: 212 275 770 ou drh@cm-seixal.pt

Assembleia Municipal: 210 976 225 e assembleia.municipal@cm-seixal.pt

Trabalhadores municipais 
continuam na linha da frente

Serviços públicos 
essenciais
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A Câmara Municipal do Seixal aprovou, na 
reunião de 8 de abril, o Relatório de Ativi-
dades e Prestação de Contas do Exercício 
de 2019, e a primeira revisão das Grandes 
Opções do Plano e Orçamento para 2020. É 
ainda de referir a aprovação, na reunião de 
25 de março, de comparticipações financei-
ras de 309 912,64 euros ao Portugal Cul-
tura e Recreio e de 122 498,35 euros ao 
Independente Futebol Clube Torrense para 
requalificar as instalações desportivas. 

Reunião de 8 de abril
Presidência
• Ata da reunião ordinária de 25 de março 
de 2020. Aprovada.
• Relatório de atividades e prestação de 
contas do exercício de 2019. Aprovado.
• Grandes Opções do Plano e Orçamento 
2020. 1.ª revisão. Aprovada.
• Refeições escolares – pagamento no 
âmbito das medidas extraordinárias des-
tinadas à contenção da covid-19. Ratifica-
ção do Despacho n.º 695-PCM/2020, de 
26 de março. Aprovada.

Pelouro da Cultura, Participação, 
Habitação, Juventude 
e Desenvolvimento Social
• Plano específico de apoio 2020 à Asso-
ciação de Reformados e Idosos da Fregue-
sia de Amora (ARIFA) – reparação do siste-
ma de aquecimento de águas da Unidade 
de Cuidados Continuados – longa duração 
e manutenção. Contrato-programa e com-
participação financeira. Aprovada por una-
nimidade a comparticipação e respetivo 
contrato-programa no valor de 13 035,30 
euros à ARIFA, para apoiar a referida repa-
ração.

Reunião de 25 de março
Presidência
• Ata da reunião ordinária de 4 de dezem-
bro de 2019. Aprovada.
• Estatuto remuneratório do coordenador 
da Proteção Civil. Aprovado.
• Criação do Conselho Municipal de De-
senvolvimento Económico e Social do 
Município do Seixal. Regulamento. Apro-
vado.

Pelouro do Ambiente, Bem-Estar Animal, 
Serviços Urbanos e Proteção Civil
• Contratação pública. Procedimento 
por ajuste direto para o fornecimento de  
3 miniautocarros, através de acordo-qua-
dro para aquisição de autocarros e miniau-
tocarros elétricos urbanos de passagei-
ros. Aprovada a adjudicação pelo valor de 
776 400 euros, acrescida de IVA à taxa em 
vigor, bem como a minuta do contrato.
• Contratação pública. Concurso público 
com publicação de anúncio no Jornal Ofi-
cial da União Europeia, para aquisição de 
serviços de limpeza para diversas instala-
ções da câmara municipal. Confirmação 
da revogação da decisão de adjudicação 
do lote 2 (Deliberação n.º 21/2020-CMS 
de 12 de fevereiro). Aprovada por unani-
midade e em minuta, a revogação da de-
cisão.

Pelouro do Desporto, Obras Municipais,
 Fiscalização e Trânsito
• Contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo a celebrar entre o Município 

do Seixal e o Portugal Cultura e Recreio. 
Aprovada por unanimidade em minuta, a 
comparticipação financeira e respectivo 
contrato-programa no valor de 309 912,64 
euros ao clube, para garantir o apoio ne-
cessário para obras de requalificação do 
polidesportivo, nomeadamente a conclu-
são do pavilhão e os arranjos exteriores 
na área do estacionamento e adjacente ao 
mesmo, no âmbito da promoção o exercí-
cio físico e da atividade desportiva.
• Contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo a celebrar entre o Município 
do Seixal e o Independente Futebol Clu-
be Torrense. Aprovada por unanimidade 
em minuta a comparticipação financeira 
e respetivo contrato-programa no valor de 
122 498,35 euros ao clube, para garantir 
o apoio necessário às reparações gerais 
do Pavilhão Municipal da Torre da Mari-
nha, no âmbito da promoção do exercício 
físico e da atividade desportiva.

As deliberações são publicadas na íntegra nas 
atas das reuniões, as quais podem ser consulta-
das em cm-seixal.pt.

Deliberações da Câmara Municipal do Seixal
Aprovado Relatório de Atividades e Contas do Exercício de 2019

NÚMEROS DE 2019

ORÇAMENTO GLOBAL 
DA CÂMARA MUNICIPAL 
DO SEIXAL

137,6 M  €

RESULTADO LÍQUIDO 
DO EXERCÍCIO DE 2019 17,3 M  €

TAXA DE EXECUÇÃO
DA RECEITA DE 2019 103,8%

TAXA DE EXECUÇÃO
DA DESPESA DE 2019 89,2%

A 2.ª sessão ordinária de 2020 da Assem-
bleia Municipal do Seixal decorreu no dia 
17 de abril, através de videoconferência, 
respeitando as necessidades de contin-
gência no âmbito da atual situação de 
crise de saúde pública. 
Conforme acordado previamente entre as 
forças políticas com assento neste órgão 
autárquico, a votação decorreu por escri-
to através de correspondência eletrónica 
e teve como único ponto sujeito a votação 
a aprovação do Relatório de Atividades 
e Prestação de Contas do exercício de 
2019.
Conforme previsto por lei, o documento 
foi aprovado com o voto de qualidade do 
presidente da Assembleia Municipal do 
Seixal, Alfredo Monteiro, tendo contado 
com votos favoráveis da Coligação De-
mocrática Unitária e dos presidentes das 
juntas de freguesia, com a abstenção do 
Bloco de Esquerda e votos contra do Par-
tido Socialista, Partido Social Democrata, 
do CDS – Partido Popular e do PAN – Pes-
soas-Animais-Natureza.
Na mesma sessão, o presidente da Câma-

ra Municipal do Seixal, Joaquim Santos, 
explicou ainda que o Relatório e Contas 
foi elaborado e apreciado numa altura em 
que se vive uma situação de pandemia a 
nível mundial provocada pela doença Co-
vid-19 e que, nesse contexto, o executivo 
foi progressivamente adotando medidas 
de proteção da população e dos seus tra-
balhadores, de mitigação do contágio e 
de garantia dos serviços públicos essen-
ciais.
No dia 21 de abril decorreu nos mesmos 
termos a 1.ª sessão extraordinária de 
2020 do mesmo órgão autárquico, que 
teve como ponto único a 1.ª revisão e ra-
tificação das Grandes Opções do Plano e 
Orçamento para 2020, igualmente apro-
vada. Esta veio garantir que a Câmara 
Municipal do Seixal possa dar a melhor 
resposta à população no âmbito do com-
bate à atual situação de pandemia de 
covid-19, com a disponibilização de uma 
verba de 3 milhões de euros.
Desde logo, esta verba vai permitir a aqui-
sição e distribuição de 1 milhão de más-
caras a todos os munícipes no mês de  

maio. Contudo, esta é apenas mais uma 
medida do vasto conjunto de ações de 
combate à covid-19 que a autarquia tem 
vindo a implementar. 
Destaque para o fornecimento de refei-
ções escolares gratuitas a alunos dos es-
calões A e B da Ação Social Escolar até 
ao final do ano letivo; o auxílio social a 
pessoas em situação de isolamento, ca-
rência económica e idosos, com a criação 
de linhas de apoio social e do centro de 
acolhimento temporário para pessoas 
em situação de sem-abrigo;  o apoio às 
autoridades de saúde pública, nomeada-
mente com a disponibilização de edifícios 
municipais, equipamentos e apoio logísti-
co e administrativo para a instalação da 
unidade de testes à covid-19 do Seixal, a 
montagem de estrutura de apoio ao HGO 
e o centro de acolhimento temporário  da 
Torre da Marinha; o apoio aos agentes 
de proteção civil, forças de socorro e se-
gurança e instituições sociais, através da 
a distribuição de equipamentos de prote-
ção individual, alimentação e a instalação 
de centros dos centros de isolamento de 

Assembleia municipal aprova exercício de 2019

Câmara municipal inscreve 3 milhões 
de euros no orçamento para combate 
à covid-19

bombeiros e de apoio logístico, entre ou-
tros. Por fim, mas não menos importan-
te, a dotação de todos os trabalhadores 
municipais na linha da frente de equipa-
mentos de proteção individual e o refor-
ço do serviço público de higiene urbana, 
com a implementação de ações diárias de 
desinfeção urbana do espaço público em 
todas as freguesias do concelho.
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Bairro 25 de Abril, em Amora
Criação de estacionamento 
e requalificação viária
A autarquia deu início à obra de requalificação do Bairro 25 de Abril, Cruz de Pau, fre-
guesia de Amora, na zona envolvente à cooperativa do bairro.
A intervenção consiste na ligação entre dois arruamentos do bairro, as ruas dos 
Operários e António Sérgio, com a pavimentação e marcação de estacionamentos na 
envolvente à cooperativa e a implementação de sentido único na Rua dos Operários, 
com bolsa de estacionamento em espinha.
No total, serão criados 55 lugares de estacionamento, quatro dos quais para utentes 
com mobilidade reduzida, e 26 na Rua dos Operários. 

Projeto de requalificação do Bairro 25 de Abril, Amora

Remoção e substituição de cobertura em fibrocimento
Escola Básica de Santa Marta de Corroios
A Câmara Municipal do Seixal tem em curso a obra de retirada e substituição da co-
bertura de fibrocimento na Escola Básica de Santa Marta de Corroios. A intervenção 
tem uma duração de 60 dias. 
Embora as coberturas em fibrocimento sejam apenas prejudiciais para a saúde 
quando danificadas, situação que não se verificava, a autarquia está a substituir 
estas coberturas com um fim preventivo. Uma vez concluída a primeira fase de 
intervenção, a escola receberá um novo revestimento em painéis sandwich com 
isolamento. Esta obra integra uma intervenção mais alargada que contempla a re-
moção de fibrocimento em 14 escolas, com a instalação de novas coberturas, num 
investimento de um milhão de euros.

Parque Urbano dos Almeirões
Construção de cafetaria
Estão quase a terminar as obras de construção de uma cafetaria no Parque Urbano 
dos Almeirões, em Aldeia de Paio Pires.
Este parque, aberto ao público em 2017, tem uma área de 4 hectares, circuito de ma-
nutenção, equipamentos infantis e juvenis, slide, campos de futebol, espaços verdes 
e zonas de estadia com mesas de piquenique. 
Agora vai passar a dispor também de uma cafetaria e instalações sanitárias, aumen-
tando assim os serviços à população.

Início dos trabalhos na escola

42 196, 40

Zona central de Corroios
Requalificação da Praça José Queluz
A Câmara Municipal do Seixal, através do Gabinete de Participação de Corroios, tem 
vindo a realizar requalificações em diversas ruas, intervindo ao nível dos passeios, 
estacionamentos, sinalização e mobiliário urbano na zona central de Corroios.
Na Praça José Queluz está a decorrer uma obra de requalificação do espaço público 
que contempla novos pavimentos, mobiliário urbano e iluminação. 

83 200,67

145 000 32 000

Intervenção contempla pavimentos, mobiliário urbano e iluminação

Novos equipamentos à disposição da população



A Câmara Municipal do Seixal mantém um 
acompanhamento diário das forças de pro-
teção civil que estão no terreno, apoiando-
-as logisticamente, a par da criação de 
estruturas de apoio e da dotação com equi-
pamentos de proteção individual, indispen-
sáveis para que o seu trabalho possa ser 
realizado em segurança.
No cumprimento desta missão e na ausên-
cia de apoios do Ministério da Administra-

ção Interna, a autarquia tem em funciona-
mento o Centro Municipal de Isolamento 
de Bombeiros, para acolher efetivos que 
possam ser suspeitos de ter contraído a co-
vid-19, a funcionar no Complexo Municipal 
de Atletismo Carla Sacramento. 
Criou também o Centro de Apoio Logístico, 
nos Serviços Operacionais, que servirá para 
grupos de reforço de bombeiros, no caso de 
os bombeiros do concelho terem elementos 

com a doença e ser preciso acolher efeti-
vos de outras corporações. Também a Cruz 
Vermelha Portuguesa – Foz do Tejo (CVP), 
responsável pelo Centro de Acolhimento 
Temporário para Doentes com Covid-19 
instalado no Pavilhão Municipal da Torre da 
Marinha, tem recebido apoio e acompanha-
mento. Até ao momento, a autarquia já dis-
tribuiu entre as entidades de proteção civil 
223 litros de gel/desinfetante, 2548 más-

caras, 8250 pares de luvas, 457 óculos de 
proteção, 538 fatos/batas, 120 coberturas 
para pares de sapatos e 100 toucas. Às for-
ças de proteção civil foram igualmente ser-
vidas 3743 refeições variadas. 
O apoio estende-se às instituições sociais 
que já receberam 4560 máscaras, 12 100 
luvas, 394 batas, 135 óculos, 500 aventais 
e 200 toucas, totalizando mais de 30 mil 
equipamentos.

Bombeiros, Cruz Vermelha e forças de segurança

Autarquia apoia operacionais da proteção 
civil e instituições sociais com a entrega  
de mais de 30 mil equipamentos

A 4ItFuture, empresa localizada na Incuba-
dora de Empresas Baía do Seixal, desenvol-
veu uma plataforma online gratuita chama-
da 4Quarantine  – For Global Healthcare, 
que permite informatizar planos de contin-
gência e otimizar a gestão dos processos de 
quarentena.
A plataforma inclui um software online que 
permite a emissão rápida de credenciais de 
circulação e ainda uma aplicação gratuita 
para leitura de QR Codes e/ou credencial 
de circulação. 
Entidades como os bombeiros ou profissio-
nais de saúde podem utilizar a aplicação 
para saber o estado de saúde e de trabalho 
de alguém e as forças de segurança podem 
ficar a saber porque alguém está a circular 
no período de quarentena, basta usar o QR 
Code no telemóvel.
O QR Code é também colocado à entrada 
das instituições, empresas e lares, permite 
validar a condição laboral e estado de saú-
de das pessoas que estão no seu interior e 
das pessoas que recebem, sem ter de haver 
contacto e a uma distância de segurança. 

Por exemplo, se um bombeiro for a um lar 
buscar um idoso para transporte hospita-
lar, poderá à entrada, através do QR Code, 
identificar-se, identificar a pessoa que vai 
buscar e o seu estado de saúde, e ainda 
informar-se sobre as condições de saúde 
dos profissionais do lar e dos utentes.
Esta plataforma tem como vantagem o 
acesso a dashboards (painéis que mostram 
métricas e indicadores) em tempo real da 
condição laboral e estado de saúde das 
forças de segurança e proteção civil a nível 
nacional e/ou de um concelho.
José Barreiras, da 4ItFuture, explicou como 
surgiu a ideia de criar a plataforma: «Temos 
acompanhado o que está a acontecer em 
Ovar, nos outros municípios do país e no 
resto do mundo. Resolvemos adaptar a nos-
sa solução de controlo de acessos/pessoas 
utilizada em eventos como o Rock in Rio, 
Carnaval do Rio e São Paulo, ModaLisboa, 
Prémios da Música Portuguesa, etc., para 
gerir o processo de quarentena, com base 
em conhecimento e tecnologia comprovada 
em gerir milhares de pessoas».

A 4Quarantine – For Global Healthcare des-
tina-se às forças de segurança, proteção 
civil, bombeiros, força aérea, marinha, exér-
cito, empresas, lares e municípios.
A Liga dos Bombeiros Portugueses assinou 
um protocolo com a 4ItFuture para utiliza-
ção da plataforma, estando já a ser insta-
lada em várias corporações de bombeiros.
Segundo José Barreiras, estão «a pensar 

global e não apenas local», por isso têm já 
parceiros em vários países.
«Evitar a propagação da doença, ajudar no 
regresso ao trabalho e proteger os idosos 
em lares, fornecendo a solução de forma 
gratuita, são objetivos da 4Quarantine – For 
Global Healthcare», disse José Barreiras.
Mais informações sobre a plataforma 4Qua-
rantine no site 4quarantine.com.

Empresa do Seixal cria plataforma online gratuita 4Quarantine 
Uma melhor gestão dos processos de quarentena
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Joaquim Tavares, vice-presidente da autarquia, e a vereadora Manuela Calado na 
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Arrentela

Os autarcas  visitaram também o Centro de Apoio Logístico, nos Serviços Operacionais 
da Câmara Municipal do Seixal



O concelho do Seixal dispõe, desde o dia 
17 de abril, de uma unidade de testes à co-
vid-19, a funcionar de segunda-feira a sába-
do, das 9 às 13 horas, no Centro de Recur-
sos do Movimento Associativo, na Torre da 
Marinha, num espaço cedido pela câmara 
municipal, que disponibiliza ainda apoio lo-
gístico ao seu funcionamento.
O presidente da autarquia, Joaquim Santos, 
congratulou-se com a abertura do centro 
de testes, «uma vez que já se registava um 

atraso de três semanas em relação a esse 
objetivo, não obstante a pressão da autar-
quia junto do Ministério da Saúde». O autar-
ca valorizou a abertura da unidade que ser-
ve agora os munícipes, «evitando que estes 
se desloquem para outros concelhos para 
realizar o teste». Esta unidade traz «benefí-
cios para todos, porque as pessoas, ao fa-
zerem aqui o teste, evitam as deslocações 
e há menos possibilidades de contágio». A 
unidade começou com uma capacidade de 

realização de 30 testes diários, mas a capa-
cidade de resposta pode vir a aumentar nas 
próximas semanas.
Este edifício foi escolhido porque está pró-
ximo da unidade onde funciona a Área 
Dedicada à Covid-19 e por apresentar as 
condições técnicas e de segurança para as 
pessoas que aí deslocam e para os profis-
sionais de saúde. Os testes aqui realizados 
têm de ser prescritos pelo SNS24 ou pela 
Área Dedicada à Covid-19. 

Os munícipes que precisam de realizar o 
teste e não disponham de veículo próprio 
são transportadas gratuitamente, no âm-
bito de um acordo entre o município e os 
Bombeiros do Concelho do Seixal.
Joaquim Santos referiu a necessidade de 
se avançar para a realização dos rastreios 
à covid-19 aos utentes e funcionários dos 
lares de idosos, «preocupação que temos 
vindo a colocar ao Ministério da Saúde e ao 
Governo, ainda sem resposta».

Reforço de meios de diagnóstico à covid-19
Unidade de testes já abriu no concelho do Seixal

A Câmara Municipal do Seixal cedeu uma 
estrutura com 700 m2 ao Hospital Garcia 
de Orta (HGO) para reforçar a capacidade 
de resposta a doentes com covid-19. 
A autarquia disponibilizou o equipamento 
e procedeu à sua montagem, no dia 7 de 
abril, colocando igualmente o piso isolan-
te e a instalação elétrica de suporte. 
Nesta estrutura será feita uma primei-
ra avaliação dos doentes que chegam 
ao HGO com sintomas associados à co-
vid-19, sendo depois encaminhados de 
acordo com o seu estado de saúde. 
Joaquim Santos, presidente da autarquia,  
realizou uma visita ao local, onde foi re-

cebido pelos responsáveis da unidade de 
saúde e disse que «estamos muito satis-
feitos por poder ajudar o Hospital Garcia 
de Orta, com a cedência desta estrutura 
para poder atender mais utentes e servi-
-los com melhor qualidade». Sublinhou 
ainda que «esta é mais uma medida es-
pecial para apoiar os munícipes do Sei-
xal, que devido à ausência de um hospital 
têm de recorrer ao Garcia de Orta».

Câmara Municipal do Seixal 
apoia Hospital Garcia de Orta
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No concelho do Seixal, a Área Dedicada 
à Covid-19 funciona, desde 26 de março, 
na Unidade de Saúde Familiar da Torre 
da Marinha, na Rua Distrito de Lobata, 1, 
2840-400, Arrentela. 
É neste edifício que é feita a observação 
dos doentes com sintomas e só podem 
aceder a esta área os utentes referencia-
dos pelo serviço SNS24 (808 24 24 24) 
ou pelas respetivas unidades de saúde (é 
a equipa de saúde que procede ao enca-
minhamento). 
A Área Dedicada à Covid-19 funciona to-
dos os dias, das 8 às 20 horas, e o con-
tacto direto da USF Torre da Marinha é o 

seguinte: 924 153 694, usf.torre@arslvt.
min-saude.pt.
Os utentes da USF da Torre da Marinha 
passaram a ser atendidos no Centro de 
Saúde do Seixal.
Recorde-se que as unidades funcionais 
do Agrupamento de Centros de Saúde 
Almada-Seixal continuam a funcionar, pri-
vilegiando a resposta a situações agudas.
Estão abertas de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 20 horas, e pode contactá-las 
através de telefone ou email, que pode 
consultar na página da Câmara Municipal 
do Seixal, em cm-seixal.pt.

Área Dedicada à Covid-19 funciona 
na Torre da Marinha

O presidente da câmara realizou uma visita de verificação das condições da unidade 
de rastreio antes da sua abertura

A unidade de rastreio localiza-se na Torre da Marinha



Em maio, a Câmara Municipal do Seixal vai 
distribuir 1 milhão de máscaras em todo 
o concelho, para que a população possa 
proceder à sua utilização nesta fase como 
medida adicional de proteção contra a pro-
pagação do novo coronavírus, responsável 
pela doença covid-19. As máscaras serão 
distribuídas com a edição do Seixal Boletim 
Municipal de maio. 
A utilização de máscaras foi recomendada 
pela Direção-Geral da Saúde como medida 

adicional de proteção individual e comuni-
tária. Contudo, todas as pessoas devem ter 
em consideração que a sua utilização não 
dispensa a adoção das regras de distancia-
mento social, de etiqueta respiratória, de 
higiene frequente das mãos e a utilização 
de barreiras físicas.
A medida avançada pela autarquia é pos-
sível no quadro do reforço do orçamento 
em 3 milhões de euros para o combate à 
covid-19, fruto dos resultados positivos da 

gestão da Câmara Municipal do Seixal.  
Esta ação junta-se a outras iniciativas de 
proteção da população que o município tem 
vindo a implementar. 
A decisão da distribuição das máscaras aos 
municípes assume maior importância pois, 
com a perspetiva do início do alívio das me-
didas de contingência, os cuidados na pro-
teção individual devem ser redobrados, de 
modo que seja garantido que todo o esforço 
de isolamento social até agora realizado se 

traduzirá na resolução do problema e no re-
gresso à normalidade.
A utilização de máscara deve obedecer a 
alguns procedimentos para que seja eficaz 
e não contribua para a propagação do novo 
coronavírus, sobretudo quando for feita a re-
moção da máscara. Não a deite para o chão 
e tenha especial cuidado na forma como a 
deposita nos contentores de resíduos.

Medida adicional de proteção
Utilização correta de máscaras

Em Portugal, continua a não ser obrigatória 
a sua utilização, a não ser por profissionais 
e doentes de risco, mas foi recomendada 
pela Direção-Geral da Saúde como medida 
adicional de proteção.
Existem três tipos de máscaras:
- Os respiradores são um equipamento de 
proteção individual destinado aos profissio-
nais de saúde, com elevada capacidade de 
filtragem de partículas. Este tipo de más-
caras tem até quatro camadas. Destinam-
-se a filtrar o ar e podem ter, inclusive, uma 
válvula.
- As máscaras cirúrgicas são feitas de po-
lipropileno e prendem-se normalmente 
com elásticos. Estas máscaras têm habi-
tualmente três camadas. Estas máscaras 
previnem a transmissão de agentes infe-
ciosos das pessoas que utilizam a máscara 
para as restantes. São recomendadas para 
todos os profissionais de saúde, pessoas 
com sintomas respiratórios, pessoas que 
entrem e circulem em instituições de saú-
de e idosos (mais de 65 anos de idade), 

com doenças crónicas e estados de imu-
nossupressão, sempre que saiam de casa.
- Máscaras não-cirúrgicas, comunitárias 
ou de uso social, dispositivos de diferen-
tes materiais têxteis, de preferência, um 
tecido 100 por cento de algodão dobrado 
em dois, e destinados à população geral. 
Podem ser utilizadas por qualquer um em 
espaços interiores fechados com múltiplas 
pessoas (supermercados, farmácias, trans-
portes públicos). Estas máscaras não têm 
proteção contra as partículas e os micror-
ganismos, pelo que não são recomenda-
das a profissionais de saúde, mas podem 
ser usadas como medida adicional de pro-
teção.
É de referir, no entanto, que o uso de más-
caras na comunidade não dispensa a ade-
são às regras de distanciamento social, de 
etiqueta respiratória, de higiene das mãos 
e a utilização de barreiras físicas.

  23 ABRIL 2020    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 751

SAÚDE     9

Mais uma iniciativa de combate à covid-19

Câmara Municipal do Seixal vai adquirir 
1 milhão de máscaras para a população

1. Lave as mãos com água e sabão ou com uma 
solução à base de álcool, antes de colocar a 
máscara;

2. Ajuste a extremidade central da máscara ao 
nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo, 
certificando-se que não existem espaços entre o 
rosto e a máscara;

3. Não deve tocar na máscara enquanto esta 
estiver em utilização. Caso tal aconteça, deve ser 
feita imediatamente a higienização das mãos; 

4. A máscara deve ser substituída por uma nova 
assim que se encontre húmida;

5. Não devem ser reutilizadas máscaras de uso 
único; 

6. A remoção da máscara deve ser feita a partir da 
parte de trás (não tocando na frente da máscara), 
segurando nos atilhos ou elásticos; 

7. A máscara deve ser descartada para um 
contentor próprio; 

8. Deve ser feita nova higienização das mãos no 
final da utilização da máscara.  
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Obras na Escola Secundária João 
de Barros continuam paradas
Autarquia e pais exigem
ao Governo conclusão 
da intervenção

As obras de requalificação da Escola Se-
cundária João de Barros, em Corroios, 
que se arrastam há mais de 10 anos, 
registaram em abril de 2019 uma nova 
paragem, porque o empreiteiro sus-
pendeu a obra. Perante a situação, a 
associação de pais enviou ao ministro 
da Educação um ofício em que solicitou 
informação sobre a retoma da inter-
venção e a consequente resolução da 
questão que muitos constrangimentos 
causa às cerca de 1500 pessoas que 
aí trabalham e estudam sem condições 
condignas, masno ano passado não ob-
teve resposta.
Relembramos que as aulas decorrem 
em contentores, os alunos deslocam-se 
para o exterior da escola para poderem 
frequentar as aulas de educação física, 
com os riscos inerentes e sujeitos às in-
tempéries. Acresce que os edifícios e te-
lheiros originais são cobertos por placas 
de fibrocimento com amianto, que deve-
riam ter sido retiradas há muitos anos, 
conforme refere a associação de pais.
Os pais e encarregados de educação 
pedem ao ministro informações sobre 
a data em que será assinada e publica-

da a portaria de extensão; assim como 
para quando se prevê o lançamento de 
novo concurso e a conclusão das obras 
de requalificação.
A Câmara Municipal do Seixal, longo 
dos últimos 10 anos, tem apoiado as 
reivindicações da comunidade educati-
va e colocado a questão junto dos vá-
rios governos. Perante a atual situação, 
vai enviar um novo ofício ao ministro da 
Educação.

Alunos dos escalões A e B

Autarquia garante refeições 
gratuitas até ao final do ano letivo

Ainda muitas incertezas marcam 
este ano letivo
Escolas do ensino básico 
mantêm-se encerradas

Desde o primeiro momento que a Câmara 
Municipal do Seixal continuou a assegu-
rar o fornecimento de refeições escolares, 
mesmo durante a pausa da Páscoa, sem 
qualquer comparticipação do Ministério da 
Educação.
Em março, com o encerramento das es-
colas, uma das questões que se colocava 
prendia-se com o fornecimento de alimen-
tação aos alunos mais carenciados que, 
em muitos casos, as únicas refeições que 
fazem são as escolares. A autarquia asse-
gurou este apoio aos alunos dos escalões A 
e B da Ação Social Escolar da rede pública 
de jardins de infância e 1.º ciclo do conce-
lho do Seixal, o qual prossegue no 3.º pe-
ríodo da atividade letiva. Até ao momento, 
foram já fornecidas 3526 refeições, numa 
média diária de 140 refeições.

Para a autarquia, este é um apoio fulcral 
que, neste momento, não podia deixar de 
prestar às famílias mais vulneráveis do 
concelho, pois garante que os alunos te-
nham acesso a uma refeição gratuita. 
As refeições são entregues na sede do 
agrupamento ou, em alternativa, em outra 
escola indicada pelo agrupamento, e servi-
das em regime de take-away em embala-
gem descartáveis individuais para serem 
consumidas em casa. 
Os pais ou encarregados de educação de-
vem informar as escolas caso pretendam 
levantar a refeição e indicar em que dias 
o querem fazer. Esta informação deve ser 
prestada à sede ou direção dos agrupa-
mentos. Os contactos estão disponíveis no 
site da Câmara Municipal do Seixal, em cm-
-seixal.pt.

Após o encerramento dos estabelecimen-
tos escolares a 16 de março, cresceu a 
incerteza para inúmeras famílias e traba-
lhadores das escolas, creches e jardins de 
infância sobre como poderia ser concluído 
o corrente ano letivo. 
Os trabalhadores por conta de outrem que 
têm de ficar em casa com filhos até aos 12 
anos mantêm o apoio social até ao final 
do presente ano letivo, no valor de 66 por 
cento da remuneração base (33 por cento 
a cargo do empregador, 33 por cento pela 
Segurança Social).
As aulas vão continuar a realizar-se à dis-
tância até ao final do ano letivo para os 
alunos do 1.º ao 9.º ano de escolaridade, 
que podem acompanhar o ano letivo a 
partir da Telescola, emitida nos dias úteis 
no canal RTP Memória por cabo, satélite e 
Televisão Digital Terrestre. Mas a incerteza 
ainda marca o ensino secundário, cujos 
alunos dos dois últimos anos poderão re-
gressar à escola em maio. O regresso às 
aulas deverá, no entanto, ser parcial e as 
aulas presenciais serão apenas para as 22 
disciplinas que são objeto de exame para 
acesso ao ensino superior.
Certo é que todos os docentes e outros tra-
balhadores que façam parte de grupos de 
risco devem ser dispensados da atividade 
presencial nas escolas, assim como as fal-

tas dos alunos passam a ser justificadas 
sem qualquer requerimento ou atestado.
Apesar destas medidas, ainda não exis-
te uma data para o regresso às aulas no 
11.º e 12.º anos. Certezas, apenas a de 
que este ano não serão realizadas provas 
de aferição ou exames nacionais até ao 9.º 
ano. As provas do 11.º e 12.º anos deverão 
ter a primeira fase entre 6 e 23 de julho e a 
segunda fase entre 1 e 7 de setembro. Só 
serão realizados exames necessários para 
o acesso ao ensino superior, e a restante 
avaliação é assegurada pela nota interna.
Também o ensino superior alterou os pra-
zos de candidaturas. A primeira fase é de 7 
a 23 de agosto, a segunda de 28 de setem-
bro a 9 de outubro e a terceira entre 22 e 
26 de outubro. 



Desinfeção do espaço público
Método inovador usa água 
a elevadas temperaturas

Prossegue investimento 
na higiene urbana
Amora recebe 200 novos 
contentores semienterrados 

Todos os dias, as equipas da autarquia 
continuam na rua, a combater a propaga-
ção do novo coronavírus, através de ações 
de desinfeção do espaço público, em to-
das as freguesias do concelho.
São privilegiados os equipamentos de re-
colha de resíduos sólidos urbanos, pape-
leiras, ecopontos, paragens de transpor-
tes públicos e a envolvente de centros de 
saúde e farmácias, quartéis de bombeiros 
e instalações das forças de segurança.
Nestas ações de desinfeção são utiliza-
dos dois tipos de procedimentos.
Um deles é a aplicação de um produto de-
sinfetante, à base de hipoclorito de sódio, 

pois é eficaz na eliminação do coronaví-
rus.
O outro processo é uma solução inovado-
ra de desinfeção no quadro do combate 
à covid-19. A autarquia está a utilizar 
as viaturas de monda térmica, habitual-
mente destinadas a eliminar ervas com 
água, para desinfetar as superfícies. É 
usada apenas água quente, geralmente 
entre 97 e 99º C, e a desinfeção é feita 
de forma quase instantânea, em poucos 
segundos.
A autarquia apela à população para res-
peitar as zonas de intervenção e as ope-
rações em curso.

A Câmara Municipal do Seixal adquiriu 
e já começou a instalar mais 200 novos 
contentores semienterrados, com o obje-
tivo de proceder à substituição dos con-
tentores de resíduos urbanos ditos con-
vencionais cuja capacidade máxima é de 
800 e 1000 litros. 
Os novos contentores semienterrados 
apresentam maior capacidade, menor 
impacto visual e permitem melhores con-
dições de salubridade no espaço público, 
estando presentemente a ser colocados 
na freguesia de Amora, num total de 141, 
após o que passarão a ser instalados os 
restantes 59 na união das freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires.
Resultado de anteriores intervenções, o 
concelho do Seixal conta já com um total 
de 483 contentores semienterrados, dos 
quais 269 estão colocados na freguesia 
de Corroios, 118 na freguesia de Amora 
e 96 na união das freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires.
para apoiar os trabalhadores da recolha 
de resíduos urbanos no atual contexto 
de pandemia, a autarquia apela aos mu-
nícipes do concelho do Seixal para que 

continuem a cumprir com as seguintes 
recomendações: 
– Respeite os períodos de deposição;
– Acondicione bem os resíduos em saco 
fechado;
– Reforce a higienização e desinfeção do 
seu contentor individual;
– Os resíduos provenientes de higiene 
pessoal devem ter um tratamento mais 
cuidado, colocando-os em saco individual 
de plástico mais grosso fechado ou refor-
çado por um segundo saco;
– Evite produzir resíduos não necessá-
rios, como monos e resíduos verdes;
– Abra a tampa dos contentores e mo-
loks, coloque os resíduos e feche nova-
mente, poderá higienizar as mãos segui-
damente;
– Não deposite resíduos em papeleiras 
ou contentores cheios, procure outro nas 
proximidades;
– Continue a fazer a separação do pa-
pel, vidro e embalagens para reciclagem, 
uma vez que concelho do Seixal mantém- 
-se a recolha diferenciada.
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A Câmara Municipal do Seixal conti-
nua a assegurar o plano de apoio social  
#SeixalEmCasa que disponibiliza três li-
nhas telefónicas de apoio solidário. Este 
destina-se a grupos mais vulneráveis, 
como os idosos, pessoas em isolamento, 
doentes crónicos, famílias monoparentais 
com menores de 12 anos a cargo ou agre-
gados familiares que perante a pandemia 
se viram confrontados com dificuldades 
acrescidas na sua gestão diária.
O plano, que resulta de uma parceria com 
instituições sociais, juntas de freguesia e 

sociedade civil, junta mais de 25 entida-
des e disponibiliza serviços como a en-
trega ao domicílio de refeições confecio-
nadas, medicamentos, bens de primeira 
necessidade e apoio psicológico, entre 
outros. Até ao momento já foram efetua-
dos 407 atendimentos telefónicos e mais 
de 600 encaminhamentos de casos so-
ciais.
A Câmara Municipal do Seixal quer apoiar 
pessoas e famílias mais fragilizadas, de 
modo que possam ficar resguardadas 
em suas casas e se consiga ultrapassar 

esta fase crítica. De referir que a Linha de 
Encaminhamento Social, a cargo da au-
tarquia, oferece também o atendimento 
a surdos seniores do concelho do Seixal 
em Língua Gestual Portuguesa por Skype, 
através do email brigadassolidarias@cm-
-seixal.pt e também por SMS através do 
número 915 000 481.
Mas este trabalho não seria possível de 
concretizar sem o envolvimento de todos. 
Uma das instituições parceiras é a Criar-
-T – Associação de Solidariedade, respon-
sável pela Linha 65, de apoio a pessoas 

com mais de 60 anos, e outra é a Associa-
ção A Voz do Amor, que disponibiliza apoio 
psicológico às pessoas em isolamento, 
para ajudar a gerir os sentimentos e emo-
ções das pessoas, devido à pandemia da 
covid-19.
Caso queira ajudar e ser voluntário na 
prestação destes ou de outros apoios, 
contacte a sua junta de freguesia. Todos 
somos necessários nesta luta em que a 
solidariedade é a principal arma. 

Ajudar quem precisa no combate à covid-19

Linhas de apoio social respondem 
às necessidades da comunidade

 SEJA VOLUNTÁRIO, CONTACTE A SUA JUNTA DE FREGUESIA!

LINHA 65

800 20 88 75 ou mail@criar-t.org
2.ª a domingo, das 9 às 18.30 horas 

SENIORES COM MAIS DE 60 ANOS

LINHA 
DE ENCAMINHAMENTO 
SOCIAL

210 976 220 
ou ddsc@cm-seixal.pt
Apoio aos surdos 
seniores via Skype: 
brigadassolidarias@cm-seixal.pt

2.ª a 6.ª feira, das 9.30 às 12.30 horas 
e das 14 às 17.30 horas
PESSOAS EM ISOLAMENTO, COM DOENÇAS 
CRÓNICAS OU FAMÍLIAS MONOPARENTAIS, 
COM MENORES DE 12 ANOS A CARGO

LINHA DE APOIO 
PSICOLÓGICO 

«A VOZ DO AMOR»

964 764 398 
ou vozdoamor2000@gmail.com
2.ª a 6.ª feira, das 14 às 20 horas

PESSOAS EM ISOLAMENTO

 

A violência doméstica é um crime públi-
co que qualquer pessoa pode denunciar, 
mas em período de isolamento, em que 
vítimas e agressores estão confinados no 
mesmo espaço, as denúncias diminuem. 
Atenta a esta realidade, a Estrutura de 
Apoio à Vitima do Concelho do Seixal fa-
culta o número de telefone 967 881 035 
e o endereço eletrónico mail@criar-t.org, 
disponíveis de segunda a sexta-feira, en-
tre as 14.30 e as 17 horas.
«Não fique no silêncio» é o mote deste 
apoio a vítimas de violência doméstica 
desenvolvido pela Câmara Municipal 

do Seixal, em parceria com a CRIAR-T, o 
Agrupamento de Centros de Saúde de 
Almada-Seixal, a Polícia de Segurança Pú-
blica e a Guarda Nacional Republicana. O 
silêncio pode magoar ainda mais… ligue 
e denuncie, porque existe uma estrutura 
pronta a ajudar.

Linha de apoio a vítimas 
de violência doméstica



A Contigo-19 é formada por um grupo de 
voluntários que, sem qualquer fim lucrati-
vo, cria viseiras e pentes de máscaras cirúr-
gicas em impressoras 3D. Os fundadores 
são de Fernão Ferro, mas a eles juntaram-
-se pessoas de outros locais, num total de 
11 pessoas, nove delas a fazer impressões. 
Até ao dia 17 de abril, já tinham feito 469 
unidades e tinham recebido 1100 pedidos 
de viseiras e 137 de pentes de máscaras 
cirúrgicas (que permitem que o elástico das 
máscaras cirúrgicas não encoste na orelha 
e faça ferida).
Todos os elementos da Contigo-19 prefe-
rem ficar no anonimato, porque o seu ob-
jetivo, segundo o fundador do grupo, é fa-
zer tudo gratuitamente «para ajudar quem 
mais precisa e não obter qualquer tipo de 
lucro ou reconhecimento pessoal no que 
estamos a fazer».

Tudo começou no dia 3 de abril, a partir de 
uma conversa entre o fundador da Conti-
go-19 e uma vizinha que trabalha como 
enfermeira parteira no Hospital Garcia de 
Orta, «que identificou a clara necessidade 
de algum material de proteção individual. 
Foi aí que percebi que tinha uma impresso-
ra 3D em casa e uma rede de conhecimen-
tos que podia pôr em marcha para começar 
a produzir viseiras e outro tipo de material 
de proteção.»
No dia a seguir, entregou 10 viseiras à vizi-
nha e decidiu avançar com a angariação de 
material nas redes sociais. A primeira ajuda 
veio de uma pessoa de Fernão Ferro com 
uma grande rede de contactos e, nesse 
mesmo fim de semana, já contava com ma-
teriais para produzir mais de 100 viseiras.
Os passos seguintes foram recrutar mais 
pessoas para imprimir em 3D e contactar 

entidades para saber qual o tipo de neces-
sidades. Só numa semana, entregaram vi-
seiras aos hospitais Garcia de Orta, Curry 
Cabral e Egas Moniz, a diversos lares, a em-
presas de transporte de doentes e a mais 
alguns particulares de grupos de risco. 
A Contigo-19 entregou ainda 120 viseiras 
(de um conjunto de 320) à Câmara Munici-
pal do Seixal, para que esta possa distribui-
-las entre todos os trabalhadores que estão 
na linha da frente.
A receção das pessoas ao projeto Conti-
go-19 tem sido muito boa: «Temos muitas 
pessoas que nos agradecem do fundo do 
coração, não só pela forma como estamos 
a fazer isto, de forma inteiramente gratui-
ta, mas também por ajudar quem precisa. 
Fazem-nos chegar fotografias do seu traba-
lho, a usar a viseira ou os pentes. Este é o 
combustível que nos faz continuar.»

Quanto ao futuro próximo, o responsável do 
grupo afirma: «A minha expectativa é que 
o número de pedidos não vai abrandar e 
com o retomar da nossa sociedade civil e 
das respetivas atividades económicas, a 
procura vai disparar. Estamos a preparar-
-nos para tal, aumentando a capacidade 
de produção e stock.»
Se quiser ajudar a Contigo-19, pode fazê-lo 
de três formas. Através de doação de mate-
rial (acetatos de gramagem 230, elásticos 
com furo, filamento), monetária (no valor 
máximo de 100 euros por pessoa) e mão 
de obra. 
Basta visitar o site (contigo-19.netfly.com), 
a página de Facebook (facebook.com/Con-
tigo-19) ou contactar por email (contigoco-
vid19@gmail.com). Se quiser solicitar uma 
viseira ou um pente, preencha o formulário 
em contigo-19.netfly.com.

Grupo de voluntários doa material a quem precisa

Contigo-19 cria viseiras em impressoras 3D

Neste período, o espírito de solidariedade 
também continua na linha da frente. Várias 
empresas de âmbito local, nacional e inter-
nacional, disponibilizaram gratuitamente, 
materiais e equipamentos de proteção, que 
a autarquia tem feito chegar às diversas en-
tidades de apoio social e de socorro à popu-
lação. A Câmara Municipal do Seixal mani-
festa o seu profundo agradecimento a:
Associação de Empresários Chineses em 
Portugal – 10 000 máscaras
Empresa Farmacêutica Hovione – 60 litros 
de gel desinfetante 
Intergesso – 250 máscaras cirúrgicas
Institutóptico – Óptica Maia – 76 óculos de 
proteção
Núcleo do Seixal do Sporting Clube de Por-
tugal – 200 máscaras, 400 luvas e toucas 
e 3 viseiras

ZM Cloro – 600 litros de lixívia
Ming-Chu Hsu – 15 ventiladores para o 
Hospital Garcia de Orta, 588 fatos, 11 200 
luvas cirúrgicas, 477 óculos, 527 viseiras,  
30 791 máscaras descartáveis e 2148 más- 
caras FFP2.
Joaquim Santos e Joaquim Tavares, presi-
dente e vice-presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal, respetivamente, tiveram a 
oportunidade de agradecer pessoalmente 
aos representantes destas empresas e tam-
bém aos particulares.
Outro apoio que surgiu pela Páscoa, foi um 
pequeno mimo para quem está a trabalhar 
na linha da frente. A chefe Dina Oliveira e 
Luís Oliveira, do restaurante 100 Peneiras 
e do Acqua Seixal, entregaram às forças de 
proteção civil e aos trabalhadores munici-
pais 1000 deliciosos pastéis da Fidalga.

Apoio a quem está na linha da frente
Doação de materiais e equipamentos
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A Contigo-19 procedeu à entrega de 120 viseiras 
à Câmara Municipal do Seixal

Os pentes permitem que o elástico das máscaras 
cirúrgicas não encoste na orelha e faça ferida Viseiras produzidas em impressoras 3D



Durante este período, foram identificadas 
situações em que um grupo de pessoas se 
faz passar por médicos e diz estar a reali-
zar «rastreios à covid-19». O objetivo será 
assaltar as casas, assim como situações 
em que falsos médicos prometem o aces-
so a vacinas, ou que alegam estar a subs-
tituir o dinheiro antigo por novo.
Outra situação é a de indivíduos que se 
identificam como sendo da EDP ou de 
empresas de telecomunicações e que pro-
põem uma mudança do contador para não 
pagar a luz, ou pagar a prestações. Tam-
bém esta situação não passa de burla. 
Note igualmente que a Câmara do Seixal 
não tem no terreno qualquer leitura ou 
contagem da água, nem confirmações de 
leitura e aferições ou processos de refatu-
ração.
O Centro Nacional de Cibersegurança 
(CNCS) e a Polícia Judiciária (PJ) reali-
zaram um comunicado conjunto, onde 
alertaram para campanhas de phishing 
a decorrer por email, SMS ou através das 
redes sociais, que visam o roubo de dados 
pessoais. 
Até meados de março, foram identificadas 
campanhas que utilizam imagens de en-
tidades como a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), ou centros de investigação e 
laboratórios de saúde, com conteúdos res-
peitantes à covid-19 e que podem ou não 
trazer ficheiros anexos. O intuito é orien-
tar para páginas onde conseguem captar 
dados pessoais ou infetar os dispositivos 
com malware. Estas situações têm sido 
ainda associadas a empresas de teleco-
municações e à EDP, com falsos avisos de 
corte.
Têm sido igualmente verificados esque-
mas de fraude digital que divulgam inicia-
tivas de recolha de donativos para compra 
de material médico ou de proteção pes-
soal, assim como o envio de mensagens 
que afirmam que todos os cidadãos por-
tugueses irão ser vacinados, devendo cus-

tear a vacina com uma quantia indicada 
no SMS e fazer um registo através de um 
link para posterior ressarcimento pelo Es-
tado. Também esta situação é falsa.
O Portal da Queixa registou ainda denún-
cias de situações de aproveitamento do 
desconhecimento sobre utilização de pa-
gamentos por MB Way. Os burlões con-
vencem a pessoa a inserir o seu número 
de telemóvel no registo da aplicação MB 
Way no Multibanco, concedendo o controlo 
remoto à sua conta bancária. Uma fraude 
comum na internet. 
Outro método prende-se com a criação de 
sites falsos com máscaras ou gel desinfe-
tante, resultando no roubo de credenciais 
bancárias e de outra informação pessoal. 
Neste caso, recomenda-se procurar por 
contactos reais das empresas, ver se os 
sites são referidos em páginas de defesa 
dos consumidores e garantir que o site 
tem um certificado de segurança.
Alerta-se ainda para situações de pessoas 
que se fazem passar por intermediárias de 
crédito, cobrando para fazer uma avalia-
ção do pedido. A cobrança de valores por 
este tipo de avaliação não é legal. O Banco 
de Portugal alertou ainda para entidades 
ou pessoas que em troca de crédito fácil 
exigem garantias de cheques pré-datados 
ou propriedade de bens imóveis ou móveis 
e tem publicadas duas listas de entidades 
concessionárias de crédito, em que distin-
gue as fiáveis das não fiáveis.

Identificadas situações de burla, 
fraude e roubo de dados pessoais
Autoridades alertam para criminalidade 
associada à covid-19

FARMÁCIAS | ABR | MAI

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

Serviço permanente

Atendimento nas farmácias 
Receba os medicamentos em casa

Enquanto prossegue o estado de emergên-
cia, as Farmácias Portuguesas continuam 
com a campanha «Há Luzes Que Não Se 
Apagam – Vamos Vencer o Covid-19», dispo-
nibilizando informação sobre a prevenção e 
proteção perante a pandemia. Apela-se à 
população que solicite esclarecimentos na 
farmácia sobre a covid-19, sempre seguin-
do as medidas de contingência adotadas 
por cada estabelecimento, quer na entrega 
de medicamentos e informação através do 
postigos, quer aguardando pela sua vez na 
fila, mantendo as distâncias de segurança.
Marque a visita na sua farmácia antes de 
sair de casa, pelo telefone ou email; prepare 

a mensagem com a receita eletrónica ou or-
ganize as receitas em papel; leve a lista dos 
produtos e medicamentos que pretende ad-
quirir; escreva a lista, preferencialmente, no 
seu telemóvel; e desinfete as mãos, o tele-
móvel e o cartão de pagamento.
Mas evite deslocar-se, pois as farmácias 
também levam até si os seus medicamen-
tos ou outros produtos farmacêuticos, bas-
ta contactar a sua farmácia. As Farmácias 
Portuguesas e os CTT estabeleceram uma 
parceria para entregar os seus medicamen-
tos em casa. 

ABREU CARDOSO | R. Cidade Setúbal, 1-B, 
Corroios | 212 545 585
ALÉM TEJO | Av. Dr. Arlindo Vicente, 20 A e 20 B 
Torre da Marinha | 212 223 736
ALVES VELHO | R. Luís de Camões, 27, 
Torre da Marinha | 212 211 132
BAIRRO NOVO | R. da Liberdade, 105-A,  
Bairro Novo | 212 220 959
BENTO LINO | Av. de Vale de Milhaços, 34, 
Corroios | 212 532 601 
BIOTIFAR | R. José Carlos Ary dos Santos, 2-A,
Miratejo | 212 536 351
CENTRAL DA AMORA | R. MFA, loja 22, Amora  
| 212 257 108
CENTRAL DE PAIO PIRES | Av. General 
Humberto Delgado, 9-11, Paio Pires 
|212 210 365
DO VALE | R. da Cordoaria, 5 B,Cruz de Pau 
| 212 255 919
DUARTE RAMOS | Centro Comercial Belsul, 11, 
Lj. 29, Cruz de Pau | 212 268 930
FLOR DA MATA | Av. 23 de julho, 56 
| 213 157 308 
FOGUETEIRO | Av. 1.º de Maio, 93 A e B, 
Fogueteiro | 212 229 522
FONSECA | Pátio das Artes, 36 loja C8, 
Estrada dos Foros de Amora 
| 212 259 813
FOROS DE AMORA | Estrada dos Foros 
de Amora, 120-A-B | 212 260 579
GODINHO | Largo da Igreja, 51, Seixal  
| 212 213 580
HOLON VALE DE MILHAÇOS | R. Alexandre 
Herculano, 2 A, Vale de Milhaços | 212 530 256
LUSITANA | Rua João Gil, 2, Arrentela 
| 212 277 959
PINHAL DE FRADES | R. Dr. Raul Machado, 
lote 52, Pinhal de Frades | 212 244 224
MATOS LOPES | R. 25 de Abril, 20 r/c, Amora 
| 212 246 355
MOURA CARNEIRO | RioSul Shopping, 
Loja 0.044 A | 212 277 868
NOBRE GUERREIRO | Av. Marcos de Portugal, 
20-A, Amora | 212 276 470
NOVA AMORENSE | R. Oliveira Martins, 4-B,   
Paivas | 212 268 818
NOVA SANTA MARTA | Av. Rui Grácio, 84 - A/B, 
Santa Marta do Pinhal | 213 462 687
NOVAIS | Av. José António Rodrigues, 89-A, 
Aldeia de Paio Pires | 212 225 495
NUREI | R. da Igreja, Lt. 831 A, r/c, 
Fernão Ferro | 212 120 384
QUINTA DA TORRE | Av. 25 de Abril, 65, 
Torre da Marinha | 212 224 750
ROMANA | R. Gil Vicente, 25, Vale de Milhaços 
| 212 546 293
SÃO BENTO | R. Ana Castro Osório, 10-A, Amora 
| 212 225 539
SEIXAL | Av. Vasco da Gama, 15, Seixal  
| 212 222 658
SERUCA LOPES | Trav. Paz, 4-B, Casal do Marco 
| 212 210 369
SILVA CARVALHO | Praceta Emídio Santana,  
6 – 6 A | Aldeia de Paio Pires | 210 993 415
SOUSA MARQUES | Av. Luís de Camões, 2, 
Miratejo | 212 555 006
ST.ª MARTA DO PINHAL | R. Mário Sampaio 
Ribeiro, 7, St.a Marta do Pinhal | 212 255 300
UNIVERSO | Av. 25 de Abril, 60 B, Corroios 
| 212 535 084
VALE BIDARRA | R. Luís de Camões, Lt. 350, 
Fracção A e B, Fernão Ferro | 212 121 121
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O município não tem 
no terreno leitura 
ou contagem da água,
nem processos 
de refaturação.



Seja em formato take-away ou com entrega ao domicílio, alguns estabelecimentos lo-
cais continuam a funcionar a pensar em si e na sua comodidade. Nesse sentido, a Câ-
mara Municipal do Seixal, com o apoio da Associação de Comércio, Indústria, Serviços 
e Turismo do Distrito de Setúbal, está a divulgar as atividades comerciais do concelho 
na área alimentar e bens de primeira necessidade que se encontram a trabalhar. Esta 
pretende ser uma campanha de promoção do comércio, no seguimento das restrições 
definidas no âmbito da prevenção da propagação da covid-19.
Na página da autarquia, em cm-seixal.pt, pode ficar a conhecer os contactos e outras 
informações importantes sobre o comércio aberto, bem como algumas sugestões que 
o podem ajudar a si e à economia local. São mais de 90 estabelecimentos que estão 
mesmo à sua porta.
Existem, assim, alternativas às grandes superfícies comerciais, o que torna mais fácil 
que se abasteça de géneros alimentares e outros produtos, e também permite apoiar 
pequenos negócios que agora, mais que nunca, veem a sua sobrevivência em risco. 
Pode contactar a mercearia, o restaurante, o café, a padaria, a clínica veterinária, a loja 
de produtos naturais, a peixaria, a ótica ou a farmácia, que os produtos chegam a sua 
casa. A Câmara Municipal do Seixal pretende, igualmente, evitar a circulação de pes-
soas nas ruas, potenciando a atividade local, com a possibilidade de entregas seguras 
ao domicílio.

Atividades patrimoniais, culturais, desportivas e recreativas

Sugestões para que fique bem, em casa 
Na rua ou em casa, a Câmara Municipal 
do Seixal mantém-se ao lado da popula-
ção. Assim, continua a partilhar nas suas 
redes sociais, Facebook, Twitter e no You-
tube, diferentes sugestões para entreter 
e continuar a ocupar as famílias e todas 
as pessoas que cumprem o isolamento 
social. Deixamos aqui algumas dessas su-
gestões: 

Espaço 58
A autarquia continua a apresentar os 
concertos realizados no Espaço 58, uma 
aposta para promover os músicos do con-
celho através de concertos realizados no 
CAMAJ – Centro de Apoio ao Movimento 
Associativo Juvenil e transmitidos através 
de um serviço de streaming na internet. A 
primeira atuação neste espaço decorreu 
em 2017, com a atuação de Don Nuno, 
nome pelo qual é conhecido o arrente-
lense Nuno Nascimento na cena hip-hop 
nacional. Este concerto, que é desde já 
uma sugestão, é bem demonstrativo do 

que pode acontecer quando a família 
está reunida em casa: canta o pai, canta 
a mãe e cantam os filhos. 

Ecomuseu Municipal
Também o Ecomuseu Municipal continua 
a contribuir para que conheça melhor a 
história e património do nosso concelho 
e a divulgar a identidade e cultura que 
marcaram o percurso de uma terra de 
trabalho, onde a luta pela liberdade e jus-
tiça social tem uma tradição muito forte. 
Estas sugestões ganham ainda mais sen-
tido durante este mês de abril, em que foi 
assinalado, no dia 18, o Dia Internacional 
dos Monumentos e Sítios, subordinado ao 
tema «Património Partilhado – Culturas 
Partilhadas, Responsabilidade Partilha-
da». Conheça as profissões e os ofícios, os 
lavores e os locais onde se desenvolviam, 
viaje ao passado através das nossas ga-
lerias, veja os documentários sugeridos e 
consulte as nossas sugestões de biblio-
grafia para cada tema. 

Atividades de leitura para todos
A magia das histórias, fábulas e contos tem 
sido uma aposta da Hora do Conto, ativi-
dade desenvolvida já há vários anos. Em 
tempo de confinamento, não podendo os 
munícipes levar os mais pequenos a par-
ticipar na atividade, os mais novos podem 
continuar a ouvir estas histórias através 
dos vídeos disponibilizados no canal You-
tube da autarquia. A Biblioteca Municipal 
do Seixal tem ainda recomendado leituras 
para adolescentes e adultos, que podem 
centrar-se na obra de Luís Sepúlveda, ro-
mancista, realizador, roteirista, jornalista e 
ativista político chileno recentemente fale-
cido, cuja obra é marcada por uma enorme 
sensibilidade, pela resistência política e a 
defesa da liberdade.

Seixal 360
O canal de realidade virtual do município 
convida-o para experiências imersivas 
através do património histórico, cultural 
e natural do concelho. Tudo isto, sem ter 

de sair de casa. As sugestões passam por 
navegar a bordo de uma embarcação tra-
dicional, conhecer o Moinho de Maré de 
Corroios ou caminhar pelo núcleo urbano 
antigo de Arrentela, por exemplo. Conheça 
estas sugestões em seixal360.vrtv.pt e ve-
nha connosco, fazendo uso de um simples 
computador ou descarregando a aplicação 
para visualização através de óculos virtuais 
e telemóveis.

Exercício físico
O exercício físico é essencial para se man-
ter em forma, mesmo quando está confi-
nado em casa. São muitos os benefícios, 
desde a saúde física à redução do stresse 
e ansiedade. Assim sendo, a autarquia tem 
publicado diversas sugestões de exercícios 
que poderá fazer em casa, sozinho ou em 
família, apresentadas pelos diversos técni-
cos municipais que tão bem conhece das 
muitas iniciativas desportivas que a Câma-
ra Municipal do Seixal promove ao longo de 
todo o ano um pouco por todo o concelho.
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Homenagem ao 25 de Abril

Colocação de cravos em locais 
simbólicos
No concelho do Seixal, a manhã do 25 de abril é sempre dedicada a momen-
tos de grande simbolismo e significado, com a saudação ao Poder Local 
Democrático e a homenagem ao 25 de Abril, com a participação de autarcas, 
representantes de instituições, movimento associativo e população, e a 
atuação das bandas filarmónicas do concelho.
Este ano, devido às restrições impostas pelo combate à covid-19, o progra-
ma vai ser diferente. Mas nem por isso deixará de se celebrar esta data e as 
conquistas da Revolução dos Cravos.
Às 9.30 horas tem início o programa, junto aos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal, apenas com os presidentes da câmara e assembleia 
municipal e das juntas de freguesia. Depois do hastear das bandeiras e de se 
ouvir o Hino do Movimento das Forças Armadas e o Hino Nacional, segue-se a 
colocação de cravos no Monumento de Homenagem ao 25 de Abril, no Seixal. 
Depois, os autarcas dividem-se por todas as freguesias do concelho para 
colocar cravos em locais simbólicos, assinalando assim a importância desta 
data para o país e para o Poder Local Democrático.

De 23 de abril a 3 de maio

Programa 
de comemorações 
do 46.º aniversário 
do 25 de Abril
Dias 21 e 28 de abril
21.30 horas – Ciclo Liberdade online
Filmes online de acesso livre 
Publicação no Facebook do Município do Seixal

A partir de 23 de abril  
À Janela com Abril 
Apontamentos culturais em vária localidades do concelho
Maria João Luís, Toy, Vítor Paulo,  Malabá, Ricardo Toscano, Dany Silva, 
Ricardo Mestre, entre outros

Testemunhos por Abril 
Publicação no Facebook do Município do Seixal

Palco de Histórias de Liberdade 
Histórias e peças de teatro sobre o 25 de Abril 
Publicação no Facebook do Município do Seixal

De 24 de abril a 1 de maio
Poemas de Liberdade
Um poema por dia com a atriz Ana Sofia Paiva 
Publicação no Facebook do Município do Seixal

Dia 24 de abril, sexta-feira 
Espetáculo Comemorativo (online)
21.15 horas – Vídeo sobre os 46 anos de Abril no concelho do Seixal
21.30 horas – Vítor Paulo com canções alusivas ao 25 de Abril 
22 horas – Saudação ao 25 de Abril do presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Joaquim Santos
22.15 horas – Concerto de Diogo Piçarra
24 horas – Vídeo de fogo de artifício (de 2019)
Transmissão exclusiva no Facebook do Município do Seixal

Dia 25 de abril, sábado
9.30 horas
Hastear das bandeiras
Hino do Movimento das Forças Armadas e Hino Nacional  
Presenças: presidentes da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal 
do Seixal e presidentes das juntas de freguesia
Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal

10 horas – Homenagem ao 25 de Abril
Colocação de cravos no Monumento de Homenagem ao 25 de Abril, no Seixal

15 horas – À Janela com Abril
Canto coletivo de «Grândola, Vila Morena» e do «Hino Nacional» 
Presença de autarcas da Câmara Municipal do Seixal e das juntas em todas 
as freguesias

21.30 horas – Canções para Revoluções – concerto do Festival do Maio
Transmissão exclusiva no Facebook do Município do Seixal

Dia 1 de maio, sexta-feira
18 horas
Por Terras do Zeca
Vozes: João Afonso, Filipa Pais e Maria Anadon
Músicos: Davide Zaccaria, Armindo Neves, Ivo Martins, Luis Pinto 
e João Califórnia
Transmissão exclusiva no Facebook do Município do Seixal

Dia 25 de abril, às 15 horas

Grândola cantada à janela
A manifestação do 25 de Abril em Lisboa foi cancelada. A decisão foi tomada 
depois de decretado o estado de emergência, devido à propagação do novo 
coronavírus, mas nem por isso o momento vai deixar de ser assinalado.
Em vez de descer a Avenida da Liberdade, o desafio a todos os portugueses 
é que, no dia 25 de abril, às 15 horas, cantem à varanda ou à janela a música 
Grândola, Vila Morena, de Zeca Afonso, uma das senhas do Movimento das 
Forças Armadas (MFA) a 25 de abril de 1974, seguido da entoação do Hino 
Nacional.
No concelho do Seixal, os autarcas da Câmara Municipal do Seixal e das 
juntas vão estar em todas as freguesias para assinalar este momento 
simbólico. Sem descer as ruas e, principalmente, sem sair de casa, o objetivo 
é que cada português, esteja onde estiver, se junte a esta manifestação 
musical pela liberdade e pelos valores de Abril.

Terra da fraternidade
Grândola, vila morena
Em cada rosto igualdade
O povo é quem mais ordena
À sombra duma azinheira
Que já não sabia a idade
Jurei ter por companheira
Grândola a tua vontade
Grândola a tua vontade
Jurei ter por companheira
À sombra duma azinheira
Que já não sabia a idade

Grândola, vila morena
Terra da fraternidade
O povo é quem mais ordena
Dentro de ti, ó cidade
Dentro de ti, ó cidade
O povo é quem mais ordena
Terra da fraternidade
Grândola, vila morena
Em cada esquina um amigo
Em cada rosto igualdade
Grândola, vila morena
Terra da fraternidade

Grândola, Vila Morena

Zeca Afonso
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A noite de 24 de abril não vai ser celebrada ao ar livre, como habitual-
mente. As propostas são online, com transmissão em direto no Facebook 
do município do Seixal, e diversificadas.
O programa começa às 21.15 horas, com a exibição de um vídeo sobre 
os 46 anos de Abril no concelho do Seixal, mostrando a sua evolução ao 
longo dos anos, e que transformou o município numa referência, com 
qualidade de vida e com muitos projetos de futuro, que trarão ainda 
mais desenvolvimento económico e social para o território.
Às 21.30 horas, atua Vítor Paulo, com canções alusivas ao 25 de Abril. O 
músico viaja pela música tradicional e popular, e recorda e homenageia 
José Afonso, músico de cujas canções recebeu influências e que consti-
tui um acervo muito generoso legado às gerações futuras. 
Às 22 horas, Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
dirige-se à população através de uma mensagem em direto, com uma 
saudação ao 25 de Abril.
Segue-se, às 22.15 horas, um concerto live de Diogo Piçarra. O músico 
estava no alinhamento para atuar no palco do 25 de Abril, mas como não 
é possível, vai interpretar temas do seu último álbum, «SouthSideBoy», a 
partir de casa.

Entre 23 de abril e 3 de maio

Artistas para ver à janela
Continuar a cumprir as medidas do plano de emergência municipal e 
nacional é fundamental para o combate à pandemia da covid-19. Mas 
não há dúvidas de que os momentos de convívio, de música e de teatro  
fazem muita falta para animar os nossos dias, quando a recomendação 
continua a ser para ficar em casa. Principalmente quando se comemora 
uma data tão importante como o 25 de Abril. Por isso, a proposta da 
Câmara Municipal do Seixal é para que fique à janela, que nós levamos a 
cultura até si.
Entre 23 de abril e 3 de maio, ruas, praças, pracetas, travessas e aveni-
das em todo o concelho vão ser o palco de artistas que vão proporcionar 
dezenas de atuações que pode ver na sua janela.
Música e teatro estão entre as propostas de artistas como Maria João 
Luís, Vítor Paulo, Toy, Malabá, Ricardo Toscano, Dany Silva, Ricardo 
Mestre, entre outros.

ESTE ANO, VAMOS TODOS ESTAR 
À JANELA COM ABRIL.

A partir das 21.15 horas, 
no Facebook do município

Noite de 24 de abril 
com concertos 
de Vítor Paulo 
e Diogo Piçarra
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