
16

Governo adia hospital 
do Seixal e falha 
novamente com 
a população

Seixal vai ter o segundo
maior parque urbano 
da Área Metropolitana 
de Lisboa

Amora, Corroios, Fernão 
Ferro e Seixal 
comemoram 
o 27.º aniversário

12 | 13 | 14 | 15

Edição mensal da Câmara Municipal do Seixal > N.º 753 >  junho de 2020 > Distribuição gratuitaDepósito legal 17113/87 . ISSN 0871-3294

BOLETIM MUNICIPAL
cm-seixal.pt

Câmara investe na educação

20

4 | 5 | 6

Novas instalações da Universidade Sénior do Seixal        Substituição da cobertura da Escola Básica de Santa 
Marta de Corroios      Requalificação da Escola Básica da Quinta de Santo António e de Aldeia de Paio Pires

Novas instalações da Universidade Sénior do Seixal, no Fogueteiro, Amora



 

SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 753    JUNHO 2020

2     EM FOCO

Voltar em segurança

A Câmara Municipal do Seixal está a promover 
o regresso aos seus espaços, equipamentos e 
serviços em segurança. A reabertura será feita 
progressivamente, sendo que o atendimento 
presencial continuará a necessitar de marcação 
prévia.
Para este regresso, a autarquia solicita o cumpri-
mento das novas normas de segurança: aguar-
dar sempre que possível no exterior; manter as 
distâncias de segurança de 2 metros; usar obri-
gatoriamente uma máscara respiratória; higieni-
zar as mãos à entrada e saída das instalações; 
não trazer acompanhantes; privilegiar meios de 
pagamento eletrónicos.
Saiba mais em cm-seixal.pt.
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Câmara investe 
na higiene 
e limpeza urbana

A Câmara Municipal do Seixal 
reforçou o investimento na higie-
ne urbana para manter o Seixal 
cada vez mais limpo e com mais 
qualidade de vida.
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Futuro das micro 
e pequenas 
empresas
em debate

A Câmara Municipal do Seixal 
e a Confederação Portuguesa 
das Micro, Pequenas e Médias 
Empresas organizaram um 
Webinar para micro e pequenas 
empresas em tempos de co-
vid-19.
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Seixal celebra
Dia Municipal 
do Idoso

O presidente da Câmara 
Municipal do Seixal saudou o Dia 
Municipal do Idoso, valorizando 
as instituições que trabalham no 
apoio social e envelhecimento 
ativo.

Autarquia 
oferece chapéus 
com viseira 
no Dia Mundial 
da Criança

A Câmara Municipal do Seixal 
assinalou o Dia Mundial da 
Criança, com atividades e ofer-
tas para os mais pequenos. 
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Covid-19 não trava 
o investimento público 
da Câmara do Seixal

ta do Pinhal, a Piscina Municipal de Paio Pires, o Centro 
Distribuidor de Água de Fernão Ferro, o Centro de Treinos 
do Amora Futebol Clube ou os espaços exteriores do novo 
Centro de Saúde de Corroios. Preparamo-nos para inaugu-
rar dois novos pavilhões desportivos, o Pavilhão Desportivo 
Municipal Leonel Fernandes e o do Portugal Cultura e Re-
creio. As intervenções no espaço público, na rede viária, na 
construção de passeios e passadeiras sobrelevadas, repa-
vimentações e pinturas de vias, criação de bolsas de es-
tacionamento e remodelação das redes de abastecimento 
de água são alguns dos exemplos de tudo o que não parou 
durante a pandemia.
Continuamos à procura de investimento para o projeto do 
Arco Ribeirinho Sul, que irá qualificar a zona da Siderurgia 
Nacional, com a criação de uma plataforma empresarial, 
industrial e logística, cujo primeiro grande investimento 
será concretizado em 2021, com uma nova fábrica da 
farmacêutica Hovione, que irá ocupar quase 40 hectares. 
Estamos também a lançar um novo projeto, o Silk Road 
Lisboa, que pretende criar o maior parque tecnológico da 
região, em Amora, com uma área de mais de 100 hectares.  
O investimento público do Governo também deve ser uma 
prioridade. No entanto, o que temos assistido no concelho 
e na região é à sua inexistência, com especial destaque 
para o novo adiamento do hospital do Seixal, o não pros-

Apesar dos inúmeros constrangimentos causados pela co-
vid-19 e pelos seus impactos na nossa sociedade, os inves-
timentos em obras e melhorias que já estavam programa-
dos continuaram a ser realizados. Tal só é possível graças à 
capacidade financeira da autarquia, fruto da excelente ges-
tão concretizada que nos permite acomodar uma redução 
das receitas em 2020 na ordem dos 13,7 milhões de euros.
Consideramos que o investimento público é essencial na 
resposta às consequências da pandemia, tendo os serviços 
públicos uma enorme responsabilidade, para alavancar a 
economia e o emprego. Apesar da redução de receita espe-
rada, decidimos manter os investimentos, como sejam os 
projetos de requalificação da frente ribeirinha de Amora e 
Seixal, com a construção de dois centros náuticos. Vamos 
ainda lançar a obra de regeneração do núcleo urbano anti-
go de Arrentela e avançar com os projetos dos núcleos de 
Amora e Aldeia de Paio Pires, além de dois novos parques 
verdes em Corroios: a primeira fase do Parque Metropolita-
no da Biodiversidade e o Parque Urbano de Miratejo.
No campo da educação, continuam em curso as obras de 
requalificação da EB Qt.ª de Santo António, em Amora, e da 
EB Aldeia de Paio Pires. Neste período de pausa letiva, a 
Câmara do Seixal retirou e substituiu a cobertura de fibro-
cimento na EB Santa Marta de Corroios. Esta obra integra 
uma intervenção mais alargada que contempla a remoção 
de fibrocimento em 14 escolas, num investimento munici-
pal de um milhão de euros. Decidimos também assinar o 
contrato de comodato com a Casa do Educador do Seixal 
para instalar a Universidade Sénior do Seixal no antigo Gré-
mio da Lavoura, no Fogueteiro. 
Em todas as freguesias temos em concretização e progra-
mados projetos de grande envergadura. São 132 projetos e 
mais de 76 milhões de euros de investimento. A construção 
do lar de idosos de Fernão Ferro, cuja obra se iniciou no 
final de fevereiro, continua a bom ritmo, tal como acontece 
com a construção do complexo desportivo de Santa Mar-

Joaquim Cesário Cardador dos Santos 
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

«A pandemia de covid-19 não nos obriga a mudar 
de rumo. Pelo contrário, obriga-nos sim a fazer mais 
e melhor pela população, por si, por todos nós. Agora 
mais do que nunca o investimento público é decisivo 
para o futuro do concelho, da região e do país»

Novo adiamento do hospital 
do Seixal é inaceitável

O Governo adiou novamente o prazo do concurso para 
a construção do hospital do Seixal por mais 90 dias. A 
construção deste equipamento é fundamental para os 
cerca de 500 mil habitantes da região, ainda mais pe-
rante o cenário de pandemia. O hospital do Seixal as-
sume-se como a grande prioridade da autarquia, que 
há anos o reclama junto do Governo, o qual assumiu 
um compromisso em 2009 e 11 anos depois continua 
sem ter sido escolhido o projeto.

Retirada de amianto na EB
Dr. Augusto Louro é urgente

A autarquia enviou um novo ofício ao ministro da Educa-
ção a reiterar a necessidade urgente de intervenção na 
Escola Básica Dr. Augusto Louro, agora reforçada com a 
aprovação na Assembleia da República de um conjunto 
de resoluções que recomendam a sua requalificação ur-
gente, nomeadamente a remoção das coberturas com 
fibras de amianto. As resoluções reforçam as inúmeras 
solicitações da autarquia, pais, professores e alunos, 
não devendo o Governo continuar a adiar o investimen-
to nas escolas da sua responsabilidade.

Universidade Sénior do Seixal 
no Fogueteiro

A Unisseixal – Universidade Sénior do Seixal vai cons-
truir novas instalações. A obra vai nascer no edifício 
do antigo Grémio da Lavoura, no Fogueteiro, cedido 
pela Câmara Municipal do Seixal através de um con-
trato de comodato por 30 anos à Casa do Educador 
do Seixal. O equipamento terá condições para alber-
gar todos os alunos e professores, num investimento 
de 2 milhões de euros totalmente suportados pela 
Câmara Municipal do Seixal. É mais uma aposta no 
envelhecimento ativo da nossa população.

Destaco ainda...

seguimento do Metro Sul do Tejo, as obras paradas há 10 
anos na Escola Secundária João de Barros, o amianto nas 
escolas, os cinco pavilhões desportivos escolares em falta, 
a necessidade de uma escola dos 2.º e 3.º ciclos em Fernão 
Ferro, a esquadra da Divisão Policial do Seixal e o quartel 
da GNR de Fernão Ferro, a Estrada Regional 10, com a pon-
te Seixal-Barreiro, entre muitos outros investimentos. Se 
alguns pensam que é por falta de dinheiro, desenganem-
-se, é mesmo por opção política: para os bancos falidos há 
sempre dinheiro, mas para as populações há só palavras.
A pandemia de covid-19 não nos obriga a mudar de rumo. 
Pelo contrário, obriga-nos sim a fazer mais e melhor pela 
população, por si, por todos nós. Agora mais do que nunca 
o investimento público é decisivo para o futuro do concelho, 
da região e do país. Siga o nosso concelho.

Joaquim Santos 
Presidente da Câmara 
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A CÂMARA municipal as-
sinou no dia 21 de maio um con-
trato de comodato com a Casa do 
Educador do Seixal, através do 
qual cede o direito de utilização 
por 30 anos do edifício do antigo 
Grémio da Lavoura, no Fogueteiro, 
para a construção das novas insta-
lações da Universidade Sénior do 
Seixal. No ato estiveram presentes 
Jaime Ribeiro, presidente da Casa 
do Educador, Mariana Mareco, rei-
tora da Unisseixal, a vereadora da 
Educação, Maria João Macau, e o 
presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Joaquim Santos. 

O município adquiriu o edifício, 
por cerca de 500 mil euros, o qual  
vai ser alvo de remodelação, para 
reunir as condições para albergar 
os 840 alunos e 92 professores que 
integram a Unisseixal e todos aque-
les que se venham a juntar a este 
projeto.

As novas instalações terão uma 
área total de cerca de 2000 m2, 
12 salas de aula, um espaço poli-
valente, bar e zona de estar, insta-
lações sanitárias, será preserva-
do o lagar de azeite e haverá um 
espaço exterior, garantindo a vo-
cação educativa e a preservação 
do edifício enquanto património 
histórico municipal.  O início da 

obra está previsto para agosto e 
conta com um apoio municipal de 
 2 milhões de euros.

Pela localização central, vai ser 
possível concentrar todos os alu-
nos num mesmo espaço.

Projeto acolhe 840 alunos 
e 92 professores

Em 13 anos de existência, a 
Unisseixal passou de 239 alunos 
para mais de 800, distribuídos 
pelos quatro polos localizados no 
Seixal, Paivas, Amora e Corroios. 
Aqui são ministradas 104 discipli-
nas das áreas das ciências sociais e 
humanas, informática e artes, entre 
outras, a 130 turmas. Uma oferta 
que pretende ir ao encontro das 
exigências da comunidade sénior, 
através de um conjunto de ativida-
des tão diversas quanto relevantes: 
passeios de estudo, convívios, con-
cursos, tertúlias, aulas em sala de 

Câmara Municipal do Seixal investe 2 milhões de euros

Universidade Sénior
vai ter novas instala ções

Substituição das coberturas nas escolas
Câmara investe 1 milhão de euros

A Câmara Municipal do Seixal retirou e substituiu a cobertura de 
fibrocimento na Escola Básica de Santa Marta de Corroios. A inter-
venção, um investimento de 42 196 euros, teve uma duração de 
60 dias. No dia 26 de maio, a vereadora da Educação, Maria João 
Macau, visitou a escola e verificou as condições do equipamento, 
que está agora devidamente preparado para receber os alunos.
Esta obra integra uma intervenção mais alargada que contempla 
a remoção de fibrocimento em 14 escolas, com a instalação de 
novas coberturas, num investimento municipal de um milhão de 
euros. Neste momento estão em fase de adjudicação mais cinco 
empreitadas.
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. 
A autarquia continua a reivindicar a remoção do fibrocimento exis-
tente nas escolas básicas do 2.º e 3.º ciclos e secundárias, respon-
sabilidade do Governo.

Autarquia exige ao Governo requalificação 
da EB Dr. António Augusto Louro
A Assembleia da República aprovou um conjunto de projetos de 
resolução que recomendam ao Governo a requalificação urgente 
da Escola Básica Dr. António Augusto Louro, nomeadamente a 
remoção das coberturas que contêm fibras de amianto, no quadro 
da solicitação da Câmara Municipal do Seixal, pais, professores e 
alunos.
A EB Dr. António Augusto Louro está em funcionamento há quase 
30 anos e as instalações estão deterioradas e necessitam de uma 
requalificação generalizada do edificado e do espaço de logradou-
ro da escola, sendo o mais urgente a substituição das coberturas 
dos edifícios e dos telheiros, pois contêm fibras de amianto.
O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, 
referiu que «o Governo não pode continuar a adiar o investimento 
nas escolas que são da sua responsabilidade e deveria olhar para 
o exemplo da Câmara Municipal do Seixal que está a realizar um 
significativo investimento na valorização da escola pública, seja ao 
nível dos equipamentos escolares ou dos espaços exteriores».
A Câmara Municipal do Seixal enviou, no dia 2 de junho, um novo 
ofício dirigido ao ministro da Educação a reiterar a necessidade 
urgente de intervenção nesta escola, agora reforçada com a apro-
vação pela Assembleia da República dos projetos de resolução.  

Joaquim Santos e Maria João 
Macau, presidente e vereadora da 
Educação da Câmara do Seixal, 
estiveram, no dia 16 de junho, no 
Parlamento para participar na au-
dição de peticionários pela constru-
ção de uma escola básica dos 2.º e 
3.º ciclos do ensino básico e ensino 
secundário em Fernão Ferro. Os elei-
tos são os primeiros signatários de 
uma petição que reúne 4370 subs-
critores, tendo sido acompanhados 

por uma representante dos pais, no 
âmbito da Comissão de Educação, 
Ciência, Juventude e Desporto. 
Joaquim Santos explicou que na fre-
guesia existe uma resposta de pré-
-escolar e 1.º ciclo com três escolas 
frequentadas por 625 alunos, mas 
«não existe uma resposta na fregue-
sia para os 2.º e 3.º ciclos, nem tam-
pouco de secundário». 
Os alunos acabam por ter de sair 
do território para integrar uma es-

cola fora da freguesia, que já tem 
«mais oito turmas e 210 alunos do 
que deveria», o que obriga o estabe-
lecimento de ensino a trabalhar em 
turno duplo, ou mesmo prosseguir 
os estudos fora do concelho.
O autarca assegurou que o muni-
cípio tem já atribuídos terrenos em 
sede da Carta Educativa para aco-
modar estas respostas e sublinhou 
que «é preciso continuar a investir na 
educação públicas». 

Presidente e vereadora da educação defenderam petição no Parlamento
Fernão Ferro exige escola do 2.º e 3.º ciclos 
e ensino secundário

Vereadora Maria João Macau visitou a escola com nova cobertura 
colocada pela Câmara do Seixal

As novas 
instalações 
vão ser criadas
no edifício 
do antigo Grémio 
da Lavoura,
no Fogueteiro



Um regresso cauteloso e fasea-
do, com implementação de me-
didas preventivas, é o que defen-
de a Câmara Municipal do Seixal 
tendo em conta que se continua 
a registar um número crescente 
de casos nos municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa, ainda 
que no caso do Seixal abaixo da 
média de outros concelhos.
Nesse sentido, a autarquia 
lançou a campanha «Voltar em 
segurança», que visa chamar a 
atenção para que a contenção 
do contágio depende do compor-
tamento de todos: população e 
instituições. 
A Câmara Municipal do Seixal 
enviou um ofício ao ministro da 

Educação a alertar para a neces-
sidade de realização dos testes 
de rastreio à covid-19 aos profis-
sionais dos jardins de infância, 
em que se incluem 58 educado-
res de infância, 73 auxiliares de 
ação educativa e 40 funcioná-
rios nos refeitórios que não fo-
ram testados. Recorde-se que a 
reabertura do ensino pré-escolar 
aconteceu no dia 1 de junho e as 
atividades de tempos livres reto-
maram a 15 de junho.
A autarquia lamenta a ausência 
de orientações e informação por 
parte do Ministério da Educação 
quanto à desinfeção e higieni-
zação das escolas e dos jardins 
de infância e de outras medidas 

a tomar com vista à reabertu-
ra das atividades presenciais. 
«Estamos preocupados com a 
saúde das crianças e dos traba-
lhadores e preocupa-nos tam-
bém que o ensino secundário te-
nha iniciado as aulas presenciais 
sem a realização de rastreio aos 
seus profissionais. É urgente que 
se tomem medidas e que se mini-
mizem as consequências que a 
falta destas podem ter na saúde, 
já que os testes são fundamen-
tais para despistar possíveis in-
fetados e agir em conformidade», 
afirmou o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos.
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Câmara Municipal do Seixal investe 2 milhões de euros

Universidade Sénior
vai ter novas instala ções

aula. Os conteúdos programáticos 
privilegiam o património, a cultura 
e o bem-estar dos seniores, sempre 
em regime não formal. 

 Mariana Mareco, reitora da 
Unisseixal, destaca o papel da ins-
tituição, «não só pelas aulas em que 
se aprende, mas pelas atividades 
que proporciona: visitas, tardes 
culturais e convívios». A Unisseixal 
é reconhecida como universidade 
de excelência pela RUTIS – Rede de 
Universidades da Terceira Idade.

Ter uma nova casa é um sonho 
concretizado. A professora recor-
da as dificuldades, «ultrapassadas 
com a colaboração dos nossos 
parceiros e o apoio das autarquias, 
com destaque para a câmara mu-
nicipal». Quanto ao futuro, a meta 
já está estabelecida: «Esperamos 
com as novas instalações ultrapas-
sar os mil alunos». 

O presidente da autarquia re-

feriu «a importância social e edu-
cativa desta obra, que vai pôr o 
concelho na linha da frente das 
universidades seniores no país». O 
trabalho da Unisseixal enquadra-
-se no projeto do executivo muni-
cipal para que «todos tenham as 
mesmas oportunidades, a possibi-
lidade de aprender deve-nos acom-
panhar nas várias etapas da vida e, 
no Seixal, privilegiamos a educação 
em todas as idades».

 A Unisseixal através do seu pro-
jeto social e formativo tem contri-
buído para a inclusão e qualidade 
de vida dos seniores. O orçamento 
municipal para 2020 contempla 
cinco milhões para a educação. 
«Esta é uma área prioritária para o 
município e a universidade sénior 
é uma instituição educativa, com 
intervenção na comunidade», con-
clui Joaquim Santos.  n

Autarquia exige ao Governo testes à covid-19 
para educadores e auxiliares de educação

Escola Básica da Quinta de Santo António, em Amora

Joaquim Santos e Maria João Macau defenderam a construção 
de uma escola pelo Governo em Fernão Ferro

As obras de requalificação e am-
pliação das duas escolas básicas 
estão em curso. Neste momen-
to na Escola Básica da Quinta 
de Santo António, em Amora, o 
edifício novo está praticamente 
concluído.  No exterior do edifí-
cio escolar já foram colocados 

ps equipamentos infantis e algu-
mas plantações. A intervenção 
na Escola Básica de Aldeia de 
Paio Pires vai dotar a escola de 
um novo jardim de infância com 
três salas de aula e requalificar 
o edificado existente, que irá ter 
capacidade para acolher alunos 

de oito turmas do 1.º ciclo do en-
sino básico. 
O investimento municipal na 
Escola Básica da Quinta de Santo 
António corresponde a 1 854 
943 euros e na Escola Básica de 
Aldeia de Paio Pires  é de 1 868 
886 euros.

Requalificação das escolas básicas 
da Quinta de Santo António e de Aldeia de Paio Pires

Escola Básica de Aldeia de Paio Pires
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A REABERTURA do ensi-
no pré-escolar coincidiu com o Dia 
Mundial da Criança – 1 de junho – e 
nada melhor para assinalar a data 
do que proporcionar às crianças a 
possibilidade de assistirem a um 
espetáculo de marionetas tradi-
cionais, o denominado Teatro Dom 
Roberto. O executivo municipal es-
teve presente na reabertura dos 
jardins de infância da rede pública 
do concelho. Assim, após mais de 
dois meses em casa, as crianças 
contaram no regresso com a pre-
sença da vereadora da Educação, 
Maria João Macau, e do presiden-
te da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos.

Além do momento cultural pro-
porcionado a cerca de 180 crianças 
dos jardins de infância de Miratejo, 
Quinta de São Nicolau, Quinta 
da Princesa, Quinta do Conde de 
Portalegre, Quinta dos Franceses, 
Nun’Álvares e Redondos, a autar-
quia do Seixal distribuiu a todas as 
crianças do pré-escolar um chapéu 
com viseira, para que neste retor-
no todos se sintam em segurança. 

Para Joaquim Santos, esta 
foi a forma de comemorar o Dia 
Mundial da Criança, pese embora, 
como referiu, «a situação de pan-
demia com que estamos confron-
tados. Mas isso não nos impede de 
continuar a ambicionar o melhor 

para as nossas crianças. Com a rea-
bertura do pré-escolar e o regresso 
de centenas de crianças à sua es-
cola, a autarquia promoveu esta 
iniciativa cultural com um apon-
tamento de teatro de marionetas, 
para que os meninos tenham uma 
oferta do município, naquele que 
é o seu dia».

Pré-escolar 
sem testes à covid
O autarca lamentou que, ao con-

trário do que aconteceu com as 
creches, os profissionais do pré-
-escolar não tenham sido testados 
à covid-19 e confessou incom-
preensão com «esta dualidade de 

critérios por parte do Governo», o 
que motivou o envio de um ofício 
da Câmara Municipal do Seixal ao 
ministro da Educação. «No docu-
mento colocamos a necessidade 
da realização destes testes, até por-
que no município existe um centro 
de rastreios pronto a atuar».

 Quanto à autarquia, disse: 
«Naquilo que é a nossa responsabi-
lidade garantimos as condições de 
segurança com a disponibilização 
de luvas e gel desinfetante, para 
que as crianças e os profissionais 
que as acompanham estejam em 
segurança, com tranquilidade e pa-
ra que se possa travar a expansão 
da covid-19».  

Joaquim Santos terminou rea-
firmando a preocupação com um 
retorno seguro à atividade leti-
va, «cá estamos, não só a acom-
panhar o regresso das crianças à 
sua escola, mas a pugnar para que 
tenham condições de segurança 
e a trabalhar na defesa dos seus 
direitos, alguns postos em causa 
neste período difícil. Esta foi uma 
forma de trazermos alegria num 
contexto tão difícil como o que vi-
vemos. Com determinação e es-
perança vamos continuar a fazer 
uma educação melhor no conce-
lho, mas também uma vida melhor 
no Seixal», disse. n

Com o gradual levantamento de 
medidas de confinamento, a 18 de 
maio houve retoma da atividade le-
tiva para os 11.º e 12.º anos (ou 2.º 
e 3.º anos de outras ofertas forma-
tivas), reabertura de creches com 
opção de apoio à família e equipa-
mentos sociais na área da deficiên-
cia. No dia 1 de junho, reabriram as 
creches, o pré-escolar e os ATL.
Tendo em conta a retoma destas 
atividades, a Câmara Municipal do 
Seixal promoveu ações de forma-
ção sobre o uso de equipamentos 
de proteção individual (EPI) e proce-
dimentos de saúde pública dirigidas 
aos auxiliares de ação educativa dos 
jardins de infância da rede pública.
Numa primeira fase, no início de 

maio, a formação realizou-se por 
videoconferência, com o título Na 
Escola com Toda a Segurança!, e 
abordou temas como a definição de 
EPI e obrigações legais, riscos profis-
sionais, procedimentos de seguran-
ça relativamente ao manuseamento 
e armazenamento de produtos de 
limpeza e princípios gerais de prote-
ção perante a covid-19.
Nos dias 25 e 26 de maio, a forma-
ção Higienização dos Espaços em 
Jardins de Infância em Contexto 
de Pandemia Covid-19 realizou-se 
já presencialmente, em vários jar-
dins de infância da rede pública do 
Seixal. Foram avaliadas medidas pa-
ra melhorar e adaptar os locais de 
trabalho para a retoma da nova «nor-

malidade» e abordados temas como 
o uso de equipamentos de proteção 
individual (EPI), procedimentos de 
saúde pública e higienização e de-
sinfeção das instalações.
Paralelamente, a autarquia vai for-
necer a todos estes trabalhadores 
os EPI e produtos de limpeza e de-
sinfeção necessários para garantir o 
retorno gradual à normalidade, com 
total segurança dos trabalhadores e 
das crianças.
Maria João Macau, vereadora da 
Educação da Câmara Municipal do 
Seixal, esteve presente na primei-
ra ação de formação que decorreu 
no Jardim de Infância da Quinta da 
Princesa.

Retoma do trabalho em segurança
Ações de formação para auxiliares de ação educativa

Dia Mundial da Criança

Câmara do Seixal promove atividades 
culturais no regresso do ensino pré-escolar

Até 15 de julho
Lançada primeira fase de 
candidaturas à Ação Social Escolar

Está a a decorrer, até 15 de julho, a 1.ª fase das candidaturas à Ação Social 
Escolar para o ano letivo 2020-2021. A 2.ª fase processar-se-á de 1 a 30 de 
setembro. 
Este programa destina-se aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico e pré-
-escolar da rede pública do concelho do Seixal que reúnam os requisitos 
previstos na lei.
Por norma, os alunos dos 1.º e 2.º escalões de abono de família ficam abran-
gidos pela Ação Social Escolar. As condições de apoio são definidas por ano 
letivo com base no despacho que é publicado pelo Ministério da Educação e 
de acordo com o Regulamento Municipal dos Apoios na Ação Social Escolar.
As inscrições realizam-se nas sedes dos agrupamentos de escolas.
Mais informações estão disponíveis na área Apoio Social em cm-seixal.pt.

Alunos do JI de Miratejo assistem ao espetáculo, cumprindo as normas de segurança O presidente da câmara e a vereadora do Pelouro da Educação  
com a oferta da autarquia de chapéus com viseira às crianças
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A CÂMARA Municipal 
do Seixal, em parceria com 
a Confederação Portuguesa 
das Micro, Pequenas e Médias 
Empresas (CPPME), realizou, no 
dia 22 de maio, o seminário onli-
ne gratuito Webinar sobre ques-
tões essenciais para as micro e 
pequenas empresas em tempos 
de covid-19.

A iniciativa contou com três 
oradores para esclarecer os par-
ticipantes em três áreas diferen-
tes. João Milheiro falou sobre 
contabilidade e fiscalidade, no-
meadamente os apoios que exis-
tem para as empresas nesta fase 
de desconfinamento, como o in-
centivo financeiro extraordinário 
para micro e pequenas empresas. 
Nuno Pinho Santos abordou o te-
ma da higiene e segurança no tra-
balho, com referência aos artigos 
na lei a ter conta no regresso ao 
local de trabalho; e Sofia Matos 
falou sobre questões da área ju-
rídica, como o programa Adaptar 
e a possibilidade de as empresas 
estenderem além de junho a si-
tuação de lay-off.

Ótica, restauração, turismo, 
ourivesaria e relojoaria, comér-
cio de produtos naturais, con-
sultoria web, desenvolvimento 
e comunicação, ginásios e aca-
demias, ensino artístico e saúde 
foram atividades que estiveram 
representadas.

A conferência foi moderada 
por Afonso Luz, vice-presidente 
da CPPME, e contou com a parti-

cipação e intervenção de Joaquim 
Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal.

Combater a crise social 
e económica
Joaquim Santos disse que, «em 

paralelo com a crise sanitária, te-
mos também uma crise social e 
económica», revelando que, en-
tre janeiro e abril, o desemprego 
no concelho cresceu 40 por cento.

O autarca fez referência a me-
didas da Câmara Municipal do 
Seixal de apoio às empresas, no-
meadamente a isenção das taxas 
de ocupação do espaço público e 
isenção ou adiamento do paga-
mento de rendas em espaços mu-
nicipais. Disse ainda que «entre 
1 de março e 21 de maio a autar-
quia pagou 19 milhões de euros 
a fornecedores, reforçando a te-
souraria das empresas: 42 por 

cento das faturas foram pagas até 
5 dias, 30 por cento até 10 dias, 
8 por cento até 15 dias, 14 por 
cento até 30 dias e somente 7 por 
cento até 60 dias».

Quanto a investimento, Joa-
quim Santos afirmou que «ape-
sar de já termos uma redução 
expectável no nosso orçamento 
de 13,7 milhões de euros, não va-
mos prescindir dos investimen-
tos públicos», dando o exemplo 
do Parque Metropolitano da 
Biodiversidade, com investimen-
to de 600 mil euros, e a assinatu-
ra de um contrato de comodato 
com a Unisseixal para iniciar em 
agosto a obra de requalificação 
das novas instalações no valor de 
2 milhões de euros.

É preciso reativar 
a economia
O presidente da Câmara Muni-

cipal do Seixal considera que 
«é preciso reativar a economia, 
apostar na produção nacional e 
no emprego com direitos».

Referiu ainda a recente criação 
do Conselho de Desenvolvimento 
Económico e Social do município, 
que irá permitir, «em diálogo e 
cooperação, refletir novos cami-
nhos para esta crise pandémica, 
que é também uma crise econó-
mica e social». n

Webinar

Futuro das micro 
e pequenas empresas 
em debate

Oferta de alimentos e de equipamentos 
de proteção
Empresas e instituições 
mantêm-se solidárias
Durante estes meses de luta contra a pandemia, têm sido inúmeras 
as ações de solidariedade para com as instituições de solidariedade 
social, as famílias carenciadas e as forças de socorro. Um dos exem-
plos foi o restaurante Lisboa à Vista que doou 100 refeições aos bom-
beiros do Seixal e de Amora e à Cruz Vermelha. Já a Óptica Maia doou 
óculos graduados de proteção aos bombeiros que têm insuficiência 
da acuidade visual. O vice-presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Tavares, esteve presente na iniciativa, tendo agradecido o 
contributo da empresa. O Agrupamento 253 dos Escuteiros Marítimos 
do Seixal entregou à Associação Unitária de Reformados, Pensionistas 
e Idosos do Seixal equipamentos de proteção individual: 200 máscaras 
cirúrgicas, 80 máscaras FFP2, 1000 pares de luvas e 18 litros de álcool 
gel. O presidente da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires, António Santos, associou-se à iniciativa e manifestou 
o agradecimento. Outro dos gestos solidários foi de um produtor do 
Algarve que entregou alfaces frescas a diversas instituições. A verea-
dora Manuela Calado participou na iniciativa e expressou o reconheci-
mento do município.

Confeção de refeições 
Forças de socorro agradecem 
apoio 
Durante este período, a Associação dos Serviços Sociais dos 
Trabalhadores das Autarquias do Seixal (ASSTAS) tem servido as 
refeições às forças de socorro, designadamente aos bombeiros, 
Cruz Vermelha e proteção civil. No dia 22 de maio, os comandantes 
destas forças de socorro deslocaram-se aos Serviços Operacionais 
para agradecer à ASSTAS e aos trabalhadores da cozinha o apoio 
prestado e a dedicação demonstrada na confeção das refeições.

 «É preciso 
reativar 
a economia, 
apostar
na produção 
nacional 
e no emprego 
com direitos» 
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DAS DELIBERAÇÕES da 
Câmara Municipal do Seixal na 
reunião de 20 de maio, destaca-
-se a aprovação do lançamento do 
concurso público para a emprei-
tada do Parque Metropolitano 
da Biodiversidade, no valor de            
664 308 euros. Este será no futuro 
o segundo maior parque urbano 
da Área Metropolitana de Lisboa 
(ver desenvolvimento da notícia 
da obra na página 20 desta edi-
ção).

A aprovação de uma comparti-
cipação financeira de 250 mil eu-
ros à Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Fernão 
Ferro é um dos destaques das de-
liberações da reunião da câmara 
de 3 de junho. A verba permitirá 
dar continuidade à construção do 
equipamento, com capacidade 
para 63 camas em lar e a presta-
ção de serviço de apoio domiciliá-
rio a 40 utentes. 

Nesta reunião destaca-se ain-
da a aprovação do lançamento da 
obra dos espaços exteriores da 
Quinta do Cabral, em Arrentela, 
no valor de 303 824, 53 euros.

Deliberações 
da reunião de 3 de junho 

Pelouro da Cultura, 
Participação, Habitação, 
Juventude e Desenvolvimento 
Social

• Plano Municipal de Igualdade 
de Género e de Oportunidades do 
Seixal 2021-2025. Candidatura 
a financiamento do Fundo Social 
Europeu. Aprovação.

• Contrato-programa a cele-
brar entre o Município do Seixal 
e a Associação de Escoteiros de 
Portugal – Grupo 242 Corroios. 
Requalificação da sede. Com-
participação financeira.

• Contrato-programa a cele-
brar entre o Município do Seixal 
e a Sociedade Filarmónica União 
Seixalense. Projetos e programas 
pontuais 2020. Comparticipação 
financeira.

• Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Fernão 
Ferro. Construção de equipamen-
to integrado para pessoas idosas. 
Comparticipação financeira.

Pelouro do Ambiente, 
Bem-Estar Animal, Serviços 
Urbanos e Proteção Civil

• Projeto de Regulamento Mu-
nicipal de Uso de Fogo e Limpeza 
de Terrenos. Aprovação.

Pelouro do Desporto, Obras 
Municipais, Fiscalização 
e Trânsito

• Contrato-programa de desen-
volvimento desportivo a celebrar 
entre o Município do Seixal e o 
Seixal Clube 1925. Cumprimento 
do protocolo de gestão e utilização 
do Estádio Municipal do Seixal. 
Comparticipação financeira.

• Contratação pública. Con-
curso público para a empreita-
da de reabilitação dos espaços 
exteriores da Quinta do Cabral. 
Processo n.º 20/2020. Abertura 
do procedimento.

Pelouro da Educação, 
Urbanismo e Recursos 
Humanos

• Atribuição de comparticipa-
ção financeira destinada à aqui-
sição e manutenção de fotocopia-
doras nas EB/JI da rede pública 
– ano 2019-2020. Aprovação.

 
Deliberações 
da reunião de 20 de maio 

Presidência
• Ata da reunião ordinária de 8 

de abril de 2020. Aprovação.
• Apoio ao movimento associa-

tivo da área da saúde. Contratos-
-programa e comparticipações 
financeiras.

• Apoio ao movimento associa-
tivo da área ambiental. Contratos-
-programa e comparticipações 
financeiras.

• Compensação por cessação 
de atividade de estabelecimento. 
Aprovação.

Pelouro da Cultura, 
Participação, Habitação, 
Juventude e Desenvolvimento 
Social

• Programa Peões em Segu-
rança. Aprovação.

• Projetos e programas de 
continuidade 2020. Contratos-         
-programa e comparticipações 
financeiras.

• Apoio ao movimento asso-
ciativo juvenil do Seixal. Ações 
Jovens 2020 – 1.ª e 2.ª fases. 
Contratos-programa e comparti-
cipações financeiras.

Câmara aprova investimentos

Ambiente, ação social, cultura e desporto 
são prioridades da autarquia

Fernão Ferro
Reconversão urbanística avança
 
Mais um passo foi dado para a reconversão urbanística de Fernão 
Ferro. Em maio, foram registados três novos alvarás em Redondos, 
Morgados III e Morgados Novos e emitido um alvará de loteamento 
para a Flor da Mata I.
Foi formalizado, assinado e validado o contrato de divisão de coisa 
comum, relativo a uma área que envolve mais de um milhão de me-
tros quadrados, equivalente a 1573 lotes e 881 descrições prediais. 
Refira-se que esta tem sido uma situação complexa ao nível urbanís-
tico e jurídico e que para muitos dos proprietários dos terrenos consti-
tuía um processo insolúvel. Uma vitória tanto para os moradores como 
para a Câmara Municipal do Seixal, já que 65 por cento das Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) do concelho estão agora reconverti-
das e integradas na estrutura urbana atual.
Desde a década de 70 que a Câmara Municipal do Seixal tem vin-
do a reconverter áreas e a legalizar construções integradas em lo-
teamentos de génese ilegal, com todas as dificuldades daí decorren-
tes. Aqui foram construídas habitações sem a existência de qualquer 
infraestrutura e cuja resolução só tem sido possível através do traba-
lho desenvolvido entre a autarquia e as associações de moradores. 
Isso mesmo foi referido pelo presidente da Câmara Municipal do 
Seixal, Joaquim Santos, que se congratula com a recente emissão 
de alvarás. «Este é o resultado dos esforços conjuntos que temos 
efetuado com todas as associações de moradores para avançar com 
os processos, que são complexos e exigentes, que envolvem muitas 
vontades e questões de carácter formal e jurídico e assim conseguir 
reconverter toda a área no mais curto espaço de tempo».

Visita à estação dos CTT da Torre da Marinha
Agradecimento aos carteiros 
que distribuíram 1 milhão
de máscaras
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, visitou 
a estação dos CTT da Torre da Marinha, onde prestou homenagem a 
todos os carteiros que ajudaram a fazer chegar a casa dos munícipes 1 
milhão de máscaras que a autarquia ofereceu à população.
Além de agradecer a cada profissional presente, com a entrega de um 
cartão de felicitações, reforçou ainda o seu papel, «fundamental para 
fazer chegar as máscaras a lares de todo o concelho, com empenho e 
profissionalismo, adotando ainda todos os procedimentos de seguran-
ça durante os giros, para reduzir o risco de contágio». 
Referiu ainda que esta «foi uma iniciativa única, em que a chegada do 
correio acabou por ser um momento ansiado por toda a população. 
Defendemos que é esse o caminho para os CTT, de um serviço público 
eficiente e eficaz, de proximidade com a população e com respeito 
pelos direitos dos trabalhadores».

Autarquia avança com obras nos espaços exteriores da Quinta do Cabral, em Arrentela
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Câmara aprova investimentos

Ambiente, ação social, cultura e desporto 
são prioridades da autarquia

• Apoio às instituições de ido-
sos do concelho do Seixal no âm-
bito da pandemia por covid-19. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira.

• Apoio às associações de 
imigrantes no âmbito da pan-
demia por covid-19. Contratos-
-programa e comparticipações 
financeiras.

• Apoio às instituições da defi-
ciência no âmbito da pandemia 
por covid-19. Contrato-programa 
e comparticipação financeira.

• Apoio às instituições da infân-
cia no âmbito da pandemia por 
covid-19. Contratos-programa e 
comparticipações financeiras.

Pelouro do Ambiente, 
Bem-Estar Animal, Serviços 
Urbanos e Proteção Civil

• Plano Operacional Municipal 
do Concelho do Seixal (POM) - 
2020. Aprovação.

• Aplicação de sistemas de 
aproveitamento de águas plu-
viais. Aprovação.

Pelouro do Desporto, Obras 
Municipais, Fiscalização 
e Trânsito

• Apoio ao movimento asso-
ciativo desportivo do concelho 
do Seixal para a execução de 
projetos de atividades regulares 
e pontuais para o ano de 2020. 
Contratos-programa e comparti-
cipações financeiras.

• Contratação pública. Con-
curso público para a empreita-
da do Parque Metropolitano 
da Biodiversidade – Alto da 

Verdizela. Abertura de procedi-
mento.

Pelouro da Educação, 
Urbanismo e Recursos 
Humanos

• Recurso a reserva de recru-
tamento, para ocupação de um 
posto de trabalho, na carreira e 
categoria de técnico superior, pa-
ra o exercício de funções de enge-
nheiro mecânico. Aprovação.

• Plano anual de atividades das 
Associações de Pais e Encarre-
gados de Educação das Escolas 
do Concelho do Seixal – UCAPES. 
Contratos-programa e comparti-
cipações financeiras.

• Contratação pública. Con-
curso público para fornecimento 
de refeições em refeitórios esco-
lares. Contrato celebrado com a 
Gertal, SA. Situação extraordi-
nária de contenção da covid-19. 
Alteração excecional de preços 
unitários. Aprovação.

• Parceria com a Universidade 
Nova de Lisboa – Instituto de 
Higiene e Medicina Tropical, para 
a realização de projetos no âm-
bito do controlo do coronavírus 
(SARS-CoV-2). Aprovação.

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

Resposta a dificuldades decorrentes da covid-19 
Câmara apoia coletividades e instituições 
com mais de 375 mil euros 

Agita Seixal 
Agita@Casa leva desporto a casa dos munícipes

A 20 de maio, a Câmara Municipal 
do Seixal deliberou apoios ao mo-
vimento associativo popular num  
montante total de 375 706 euros, 
pagos no mês de junho. 
De acordo com Joaquim Santos, 
o município «tem vindo a apoiar 
várias entidades do concelho, 
atendendo às dificuldades com 
que se debatem no âmbito da crise 

provocada pela covid-19».
O presidente da Câmara Municipal 
do Seixal acredita que «sem este 
suporte municipal muito dificil-
mente estas instituições e coletivi-
dades poderão continuar a desem-
penhar as suas funções em prol 
dos munícipes do concelho».
Estes apoios destinam-se não só 
a instituições do concelho, mas 

também ao movimento associati-
vo popular e instituições, os quais 
não receberam qualquer apoio do 
Poder Central, pese embora a sua 
importância na formação e dinami-
zação desportiva, cultural, social e 
recreativa de setores da população 
de todas as idades, assim como o 
seu papel na criação e manuten-
ção de emprego.

O Agita Seixal é uma iniciativa que 
se realiza anualmente em maio e 
anima as frentes ribeirinhas com 
atividades desportivas, culturais e 
relacionadas com a saúde. 

Combater o sedentarismo
O objetivo é promover hábitos de 
vida saudável e uma prática regu-
lar de atividade física devidamen-
te orientada para as capacidades 
e motivações de todos.
Este ano, devido à covid-19, o 
evento não pôde decorrer no 
espaço público, mas nem por 
isso deixou de se realizar, nu-
ma parceria entre a Câmara 
Municipal do Seixal, Associação 
de Coletividades do Concelho do 
Seixal, juntas de freguesia e movi-
mento associativo.
A iniciativa decorreu online, na 
página do Facebook do Município 
do Seixal, de 31 de maio a 5 de 
junho. O Agita@Casa incluiu várias 
atividades desportivas, dirigidas 
a todas as idades. As propostas 
foram muitas, entre karaté, judo, 
ginástica acrobática e rítmica, ca-
poeira, ioga, tai chi chuan e zumba.
O Agita@Casa contou também 
com testemunhos do presidente 

da Câmara Municipal do Seixal e 
de dirigentes das associações e 
clubes do concelho. E esteve mais 
uma vez mais associado às co-
memorações do Dia Nacional das 
Coletividades, que se celebra a 31 
de maio.
Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, afir-
mou que «As coletividades têm 
sido locais não só de cultura e des-
porto, como também de consciên-
cia cívica e de cidadania e, por isso, 
esta nossa celebração.»
Em nome do executivo municipal, 

endereçou ainda uma palavra de 
solidariedade a todos os dirigentes 
associativos, que neste momento 
de dificuldades continuam a con-
tar apenas com o apoio da câmara 
municipal e das juntas de fregue-
sia. Deu como exemplo o facto de 
a Câmara Municipal do Seixal ter 
deliberado a atribuição de com-
participações financeiras ao mo-
vimento associativo concelhio no 
valor de mais de 375 mil euros que 
serão entregues durante o mês de 
junho.
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Centro de dia de Miratejo

Centro de dia de Arrentela

Miratejo, Arrentela e Fogueteiro
Obras nos centros de dia
 
Os centros de dia das associações de reformados, pensionistas e idosos do concelho 
estão a receber obras de requalificação com o apoio da Câmara Municipal do Seixal.
A sede da Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Miratejo 
encontra-se a ser beneficiada. Numa primeira fase, está a ser substituída a cobertura 
e a realizar-se a conservação de fachadas e terraços a nascente e a sul. A segunda 
fase de obra inclui a ampliação da cozinha e da fachada e a conservação dos terraços 
norte e poente.
Na Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Arrentela estão a 
decorrer trabalhos de recuperação da fachada. O próximo passo é a substituição da 
cobertura em fibrocimento e aquisição de equipamentos. A instituição poderá assim 
ter melhores condições para responder às necessidades dos 34 utentes de centro de 
dia e 47 utentes no serviço de apoio domiciliário.
A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Fogueteiro também recebeu 
obras de requalificação para melhor servir os seus utentes. A obra incluiu a substitui-
ção da cobertura em fibrocimento, a realização de obras de conservação na cozinha, 
despensas e gabinete técnicos.

Fernão Ferro
Construção do lar de Idosos
As obras de construção do lar de idosos de Fernão Ferro estão a decorrer desde 29 de 
fevereiro, estando a sua conclusão presista para setembro de 2021. Este equipamen-
to irá permitir aumentar a resposta social da Associação de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Fernão Ferro.
A Câmara Municipal do Seixal cedeu o terreno com 4950 m2, prestou apoio aos proje-
tos de especialidades e está a apoiar financeiramente a construção.

Centro de dia do Fogueteiro

35 059

1 082 410

Lar de idosos  de Fernão Ferro

59 177      143 743   

32 quartos
63 camas para utentes
40 utentes em apoio domiciliário
40 trabalhadores

Valências



 JUNHO 2020    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 753

MUNICÍPIO     11

Zona central de Corroios
Requalificação da Praça José Queluz
A Praça José Queluz, em Corroios, está a ser requalificada pela Câmara Municipal do 
Seixal, através do Gabinete de Participação de Corroios, melhorando as condições 
de circulação para automóveis e para peões.
Os pavimentos foram reabilitados por estarem deteriorados pela circulação automó-
vel. Foi reorganizado o estacionamento, que agora conta com 94 lugares.
O lago foi eliminado, criando-se áreas de estadia com novo mobiliário urbano, inter-
calado com 16 novas árvores.
Estão ainda a ser feitas melhorias ao nível da iluminação e sinalização.

 

145 000

Miratejo
Requalificação do espaço público
A Câmara Municipal do Seixal está a realizar uma obra de requalificação do espaço 
público em Miratejo, melhorando as acessibilidades e garantindo condições de circu-
lação em segurança.
Esta obra inclui a colocação de mobiliário urbano na Quinta do Brasileiro e a pavimen-
tação na Rua das Palmeiras.
Durante a execução da obra serão sempre assegurados percursos pedonais que ga-
rantam a circulação dos peões em segurança e, no caso de eventuais condicionamen-
tos de trânsito, estes serão pontuais e devidamente sinalizados.

Corroios
Conclusão da sede da Associação 
de Moradores da Quinta da Fábrica
Já está concluída a nova sede social da Associação de Moradores da Quinta da 
Fábrica, na Marisol.
O edifício, construído com o apoio da câmara municipal, tem dois pisos e foi implan-
tado numa área de 200 m2, junto ao polidesportivo anteriormente existente.

187 500

Melhoria das acessibilidades em Amora
Estacionamento para pessoas 
com mobilidade reduzida
No âmbito da estratégia de melhoria das acessibilidades a Câmara Municipal do 
Seixal está a proceder a um recorte de estacionamento na Rua 1.º de Maio, em Amora. 
O estacionamento com capacidade para três veículos permitirá a reserva de um lugar 
para pessoas portadoras de deficiência motora.

Nova sede social da Associação de Moradores da Quinta da Fábrica

Rua 1.º de Maio, em Amora

Praça José QueluzObra de requalificação já a decorrer  em Miratejo

      249 601  
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Seixal Boletim Municipal (SBM) – Qual o 
balanço do trabalho nestes 27 anos?
Manuel Araújo  (MA) – O balanço terá de 
ser feito a partir de 25 de Abril de 1974, 
altura em que se estabeleceu a democracia 
que permitiu a instituição do Poder Local 
Democrático, que transformou a todos os ní-
veis o país, o concelho e a nossa freguesia. 
Foi esse trabalho que criou as condições pa-
ra que Amora fosse elevada a vila e depois 
a cidade.

SBM – Como é que tem aglutinado vonta-
des e sinergias em prol do desenvolvimen-
to de Amora?
MA – O trabalho de cooperação com a 
Câmara Municipal do Seixal, abrangendo 
os diversos pelouros e concretizado atra-
vés de acordos de execução e contratos 
interadministrativos, a proximidade com a 
população e as parcerias com o movimento 
associativo, as instituições particulares de 
solidariedade social e outras forças vivas da 
cidade fazem com que o desenvolvimento 
de Amora esteja sempre na ordem do dia.

SBM –Quais os desafios para o futuro?
MA – Amora tem vários, como a instalação 
da Loja do Cidadão, a construção do Centro 
Cultural e do Centro Náutico, o prolonga-
mento do passeio ribeirinho ou a qualifica-
ção do Mercado Municipal, para referir al-
guns dos investimentos municipais garanti-
dos.  O maior desafio será ver concretizado o 
investimento do Estado central no nó da A2 
em Amora, o prolongamento do MST, o novo 
centro de saúde e o hospital no concelho.

Manuel Araújo, presidente da Junta de Freguesia de Amora
«Uma cidade mais moderna, mais atrativa 
e com mais qualidade de vida»  

Cidade de Amora
Dinamismo e progresso

Investimentos na cidade de Amora
Reforçar o desenvolvimento e o bem-estar 
da população

Amora celebrou o 27.º aniversário da sua ele-
vação a cidade no dia 20 de maio. São 27 
anos de dinamismo, acolhimento de gentes 
e projetos, alegria de viver numa terra em 
desenvolvimento virada para o futuro e para o 
bem-estar de todos os seus cidadãos.
Amora é uma das povoações mais antigas da 
margem sul do Tejo, referida por Fernão Lopes 
na Crónica de D. João I, em 1384, aludindo às 
galés do Mestre de Avis que se encontravam 
neste braço do rio. Foi nas margens da baía 
que Amora teve origem e se desenvolveu, ali-
mentada pela intensa atividade fluvial. 
O núcleo populacional mais antigo forma-se 
na zona de Amora de Cima, junto da igreja, 
mas a força atrativa do esteiro levou Amora a 

estender-se para as margens do rio, consti-
tuindo-se Amora de Baixo, intercaladas pelas 
muitas quintas e palácios senhoriais. 
A indústria trouxe o progresso a Amora e, a 
partir da segunda metade do século XX, as 
quintas foram substituídas pelos núcleos ur-
banos. A construção de bairros residenciais 
nas últimas décadas conduziu a um aumento 
extraordinário da população, que é hoje de 50 
mil habitantes.
A vinda e a radicação da população deve-se à 
atratividade de uma cidade dinâmica e inclu-
siva, que aposta no desporto, na cultura, e na 
educação, com qualidade de vida e enormes 
potencialidades para continuar a construir um 
futuro de maior progresso. 

Quartel dos bombeiros de Amora
O equipamento, inaugurado em 2019, contou 
um investimento municipal de 1 100 000 eu-
ros. O edifício, situado na Avenida 25 de Abril, 
na Cruz de Pau, junto à EN10, tem um bloco 
central onde se agregam áreas de comando, 
gestão, administração, emergências e aloja-
mento, e outro destinado ao aparcamento de 
viaturas, oficinas e arrumos. 

Escola Básica da Quinta de Santo António
Encontra-se a decorrer a ampliação do equi-
pamento, que representa um investimento 
municipal de 1 854 943 euros e contempla 
a construção de um edifício novo para o pré-

-escolar, a requalificação do existente, pintura 
e colocação de novas coberturas, resultando 
em mais duas salas de pré-escolar e quatro de 
primeiro ciclo.

Mercado Municipal da Cruz de Pau
A intervenção, no valor de 453 664 euros, irá 
melhorar as condições para comerciantes e 
utentes, que vão dispor de um espaço mais 
aprazível. O edifício do mercado será requa-
lificado e ampliado com uma área para ar-
mazenamento de frescos, serão construídas 
novas instalações sanitárias, novas bancas de 
venda e de apoio. O arruamento de cargas e 
descargas será reformulado. 

Quartel dos bombeiros de Amora

Escola Básica da Quinta de Santo António

Mercado Municipal da Cruz de Pau

1 100 000

1 854 943

453 664

27.º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE AMORA
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Seixal Boletim Municipal (SBM) – No 
Seixal, modernidade e tradição convivem?
António Santos (AS) – O desafio é manter a 
cultura ancestral e ao mesmo tempo acom-
panhar este desenvolvimento. Nos últimos 
anos recebemos novos moradores oriun-
dos de outros municípios, mas também 
estrangeiros que descobriram a beleza e as 
potencialidades do Seixal. A sua atrativida-
de tem levado à fixação de jovens.

SBM – Nos últimos anos, o que de mais 
relevante se alcançou para a cidade?
AS – Não posso deixar de referir a maldade 
que nos fizeram: a reorganização adminis-
trativa que nos foi imposta. O nosso desíg-
nio é ter de volta as históricas freguesias. 
No entanto, temos uma nova imagem urba-
na, com o prolongamento do passeio ribei-
rinho do Seixal e a requalificação do núcleo 
urbano antigo que nos tornou atrativos para 
visitantes e residentes. Realço também o 
surgimento de equipamentos desportivos 
como o Estádio Municipal do Bravo ou o 
Parque Urbano do Seixal, no Alto Dona Ana.

SBM – O que espera do futuro?
AS – A requalificação dos mercados munici-
pais, o passeio ribeirinho, o Parque Natural 
de Arrentela e o Centro Náutico são investi-
mentos municipais muito importantes. Mas 
também o Hospital do Seixal, a esquadra da 
Divisão Policial do Seixal, o prolongamento 
do Metro Sul do Tejo ou o Centro de Saúde 
de Aldeia de Paio Pires são obras funda-
mentais da responsabilidade do Governo.

António Santos, presidente da União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires
Agarrar as novas oportunidades

Cidade do Seixal
Projetar o futuroSeixal, uma cidade para todos

A cidade do Seixal, que engloba as freguesias 
do Seixal e Arrentela, assinalou no dia 20 de 
maio 27 anos de elevação a cidade.
Aqui existem registos da civilização romana 
na Quinta de São João, em Arrentela. Devido 
à sua localização geográfica, instalaram-se 
estaleiros navais e procedeu-se ao aprovei-
tamento das marés, com a construção de 
moinhos de maré. Da profunda ligação ao rio, 
nasceram profissões como marinheiros, mo-
leiros, calafates e carpinteiros de machado, 
entre outros. O Seixal foi terra de pescadores 
e viveiro de músicos, três das coletividades 
centenárias do concelho com bandas filarmó-
nicas encontram-se sediadas nesta cidade. 
Contém ainda um pouco da etnografia de 

todo o país, por ter acolhido os que, oriundos 
de outros locais, procuraram trabalho nas 
várias unidades fabris aqui fixadas no início 
do século XX, como a Fábrica de Lanifícios em 
Arrentela, a Wicander e a Mundet no Seixal. 
A cidade registou nas últimas décadas mu-
danças significativas, com o crescimento do 
setor dos serviços, a fixação de pequenas 
e médias empresas e uma forte aposta no 
turismo, através do surgimento de inúmeros 
projetos que estão a ser implementados. Com 
cerca de 30 mil habitantes, na área geográfica 
que corresponde à cidade existem 11 escolas 
do ensino básico com jardim de infância, duas 
escolas dos 2.º e 3.º ciclos e duas escolas se-
cundárias, cinco mercados e três cemitérios.

Pavilhão Desportivo Municipal 
Leonel Fernandes
Um investimento de 700 000 euros deu ori-
gem ao novo Pavilhão Desportivo Municipal 
Leonel Fernandes e apoiou a requalificação 
do edifício contíguo, que irá acolher estrutu-
ras de apoio ao mesmo. Este pavilhão nasce 
vocacionado para a prática do hóquei patins 
e será gerido pela Criar-T – Associação de 
Solidariedade.

Núcleo urbano antigo de Arrentela
A intervenção no núcleo urbano antigo de 
Arrentela recebe um investimento da Câmara 
Municipal do Seixal na ordem dos 2 500 000 
euros que visam a recuperação, requalifica-
ção e dinamização do núcleo antigo e passeio 

ribeirinho. A obra inclui a reformulação de 
espaços verdes, pisos e mobiliário urbano, pri-
vilegia os acessos pedonais, remodela redes 
de abastecimento de água e de saneamento e 
cria novas áreas de estadia e fruição próximas 
do plano de água.

Prolongamento do passeio ribeirinho
Após a requalificação da zona ribeirinha e do 
núcleo urbano antigo do Seixal que envolveu 
a requalificação de infraestruturas e reorde-
namento das vias, a nova fase será prolongar 
o passeio ribeirinho desde o jardim do Seixal 
até à Quinta da Trindade, fazendo ligação à 
futura ponte pedonal e ciclável Seixal-Barreiro. 
O investimento global é de 8 milhões e 200 mil 
euros. Os projetos estão em desenvolvimento.

 Núcleo urbano antigo de Arrentela

Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes

Projeto do prolongamento do passeio ribeirinho 

2 500 000

8 200 000

700 000

27.º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DO SEIXAL
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Freguesia de Fernão Ferro
Aposta na qualidade de vida

Três projetos da Câmara Municipal do Seixal
para o futuro em Fernão Ferro

Fernão Ferro é a mais nova das freguesias do 
concelho e casou os anos no dia 27 de maio, 
data em que cumpriu o 27.º aniversário. A fre-
guesia recebe o nome de Fernão Peres, irmão 
de D. Paio Peres. A primeira menção «a de 
Fernann Ferro», onde existiam fontes e a ruína 
de uma casa antiga, é de 1501.
A partir da constituição de associações de 
moradores e proprietários e da instituição 
do Poder Local Democrático após 1974, as 
populações puderam por fim sonhar com a 
reconversão urbanística e com uma qualidade 
de vida que é hoje atrativa para famílias de 
qualquer idade. Onde havia habitações, che-
gou a eletricidade, começou a infraestrutura-
ção de redes de saneamento e de estradas e 
surgiram os primeiros equipamentos.
Morgados III, Redondos, Morgados Novos e 
Flor da Mata I são apenas algumas das loca-
lidades que receberam alvarás nos últimos 
meses. Nos últimos anos, a autarquia con-
cluiu a 6.ª fase de execução de infraestruturas 
nos Morgados II com remodelação e execução 
das redes de água e saneamento e obras 
de pavimentação e construção de passeios. 
Pavimentações, pintura de vias, criação de 
cruzamentos sobrelevados e construção de 
rotundas são obras que também têm sido 
feitas por toda a freguesia. 
A câmara municipal investiu nos últimos anos 
na qualificação da sede da União Recreativa 
Juventude de Fernão e da Associação de 

Amigos do Pinhal do General. Investiu ainda 
na beneficiação da Creche Social do Centro 
Paroquial de Bem-Estar Social de Fernão 
Ferro, construída com investimento muni-
cipal, e do Lar de Idosos da Associação de 
Reformados, Pensionistas e Idosos de Fernão 
Ferro, com um investimento da autarquia su-
perior a um milhão de euros.
O crescimento de Fernão Ferro tornou também 
imperiosa a construção da segunda escola bá-
sica da freguesia, nascida nos Redondos por 
obra do município, do quartel de Fernão Ferro 
dos Bombeiros do Concelho do Seixal, assim 
como do novo Centro Distribuidor de Água 
de Fernão Ferro, com um investimento de  
1 400 000 euros. A autarquia vai também des-
locar a Loja do Munícipe da Rua da Igreja para 
o Mercado Municipal de Fernão Ferro.
O principal desafio de Fernão Ferro continua 
a ser obter investimento do Poder Central, o 
qual não só não investiu no quartel de bombei-
ros, como se aguarda pela requalificação da 
Estrada Nacional 378, atrasa o processo de 
construção do hospital do Seixal e protela uma 
escola dos 2.º e 3.º ciclos e secundária na fre-
guesia há muito reivindicada pela população e 
Poder Local e que tem já terreno atribuído pela 
autarquia. São também necessários um novo 
quartel para a Guarda Nacional Republicana e 
melhores e maiores instalações para o centro 
de saúde da freguesia. 

Pavilhão Desportivo Municipal 
de Fernão Ferro
Em fase de elaboração, o projeto justifica o 
investimento de 1 515 800 euros na cons-
trução de um equipamento que dê resposta 
à necessidade de um espaço coberto na 
freguesia, habilitado quer para a prática de 
atividade física, quer para a realização de 
grandes eventos.

Cemitério Municipal de Fernão Ferro
O projeto encontra-se em desenvolvimento 
e vai nascer nos Redondos com um investi-
mento de 714 190 euros. Contempla a cria-
ção de uma área verde e de um edifício para 

administração, gestão e apoio ao público, 
assim como áreas de circulação e estacio-
namento.

Lar de Idosos de Fernão Ferro
O Lar de Idosos de Fernão Ferro já está em 
construção, num terreno com 4950 m2 atri-
buído pela autarquia e com um investimento 
municipal que supera um milhão de euros. O 
equipamento é promovido pela Associação 
de Reformados, Pensionistas e Idosos de 
Fernão Ferro e inclui 32 quartos com ca-
pacidade para 63 camas e 40 utentes em 
resposta de apoio domiciliário.

Lar de Idosos de Fernão Ferro

Projeto do Pavilhão Desportivo Municipal de Fernão Ferro

Projeto do  Cemitério Municipal de Fernão Ferro

1 515 800

714 190

Presidente  da câmara e a engenheira Vera Rodrigues, do Gabinete de Participação 
de Fernão Ferro, visitam obras

1 082 410

27.º ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Secção Destacada dos Bombeiros do Concelho do Seixal em Fernão Ferro
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Seixal Boletim Municipal (SBM) – Quais 
as necessidades urgentes em Corroios?
Eduardo Rosa – O crescimento justificou 
o investimento municipal no quartel de 
Corroios dos bombeiros, assim como a luta 
por um novo Centro de Saúde, já em cons-
trução num terreno atribuído pela autar-
quia, em Santa Marta do Pinhal. Tem tam-
bém justificado várias outras lutas, como 
por melhores condições de ensino do 2.º e 
3.º ciclos e secundário, que não encontra 
resposta do Poder Central.
 
SBM – A procura por mais famílias criou a 
necessidade de outros níveis de ensino?
ER – Essa procura tem justificado um inves-
timento significativo da câmara em equipa-
mentos para a infância e de ensino básico, 
caso da EB Santa Marta do Pinhal ou do 
novo JI  da Qt.ª de S. Nicolau.

SBM – Que intervenções são necessárias?
ER – São necessários pavilhões despor-
tivos nas escolas básicas de Corroios 

e Vale de Milhaços e na secundária João 
de Barros, obras da responsabilidade do 
Governo. É ainda necessária a conclusão 
da alternativa à EN10, obra que a Câmara 
do Seixal vai assumir, uma vez que o 
Governo não a concluiu. Precisamos de me-
lhor mobilidade, seja pela gestão municipal 
dos estacionamentos da Fertagus, seja pe-
lo investimento em melhores transportes 
públicos. 

Eduardo Rosa, presidente da Junta 
de Freguesia de Corroios
«O nosso crescimento justifica várias lutas»

Vila de Corroios
Progresso e bem-estarCorroios, na frente do desenvolvimeto
O 27.º aniversário da elevação de Corroios 
a vila assinalou-se no dia 27 de maio. Com 
ocupação romana testemunhada pela Olaria 
Romana da Quinta do Rouxinol e pré-renas-
centista, conforme assinalado pelo moinho de 
maré. Parte da ocupação de Corroios é de gé-
nese ilegal, sendo que foi aqui que nasceram 
as primeiras comissões de moradores. Essa 
herança não é hoje evidente, resultado do 
esforço de reconversão realizado pelo Poder 
Local Democrático e populações desde 1974.
A beneficiação de infraestruturas e a qualifica-
ção do espaço público têm recebido uma aten-
ção constante. A Câmara Municipal do Seixal 
procedeu à remodelação da rede de abaste-
cimento de água na Av. Fábrica da Pólvora e 
está a realizar a remodelação da rede de água, 

saneamento e infraestruturas na Verdizela. A 
autarquia está também a proceder à benefi-
ciação dos jardins do Alto do Moinho e segue-
-se o da Qt.ª de São Nicolau. A autarquia tem 
realizado várias obras em passeios, estaciona-
mentos, sinalização e mobiliário urbano, caso 
das ruas Cidade de Almada, Casa do Povo e 
Cidade de Luanda, Cidade de Castelo Branco, 
do percurso pedonal entre a R. Qt.ª do Conde e 
a Av. 25 de Abril ou das obras de requalificação 
da Praça José Queluz (em curso) e de esta-
cionamentos da Praceta Cidade de Loulé, na 
Rua das Palmeiras, em Miratejo, e da Praceta 
Carlos Botelho. A câmara adquiriu 22 lojas e o 
cinema do Centro Comercial de Miratejo, para 
criar um auditório cultural, loja do munícipe e 
centro de inovação.

Parque Urbano de Miratejo 
e passeio ribeirinho
Recebe um investimento de 308 369 euros, 
liga a zona urbana ao rio e assegura a arti-
culação entre o moinho de maré e a Olaria 
Romana da Quinta do Rouxinol. Inclui um 
percurso pedonal e um centro de interpre-
tação ambiental e cultural junto ao sapal de 
Corroios, observatório de aves, praça central 
e pontos de repouso e observação. Engloba 
ainda criação de um passeio ribeirinho.

Alternativa à EN10 
Atendendo à importância desta via para des-
congestionar a Estrada Nacional 10 (EN10), 
a Câmara do Seixal vai substituir-se ao Estado 
Central e executar a obra numa extensão de 

1925 metros com um investimento de 3 mi-
lhões de euros. O concurso deve abrir este 
ano.

Complexo Desportivo de Santa Marta 
do Pinhal
O Complexo Desportivo de Santa Marta do 
Pinhal está em construção com um investi-
mento municipal de 750 000 euros. O novo 
equipamento integra o campo de jogos e ban-
cada existentes e um pavilhão polivalente com 
balneários. A obra é da responsabilidade do 
Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal, o 
qual terá a cargo a administração do espaço.   

3 000 000

308 369

750 000

Complexo Desportivo de Santa Marta do Pinhal

Alternativa à EN10 

Parque Urbano de Miratejo e passeio ribeirinho

27.º ANIVERSÁRIO DA VILA DE CORROIOS
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Parque Municipal do Serrado, Amora
Novas mesas de piquenique

A Câmara Municipal do Seixal está a proceder à substituição integral 
de plataformas de lazer e mesas de piquenique do Parque Municipal 
do Serrado.
Com esta obra, todas as plataformas estarão 100 por cento acessíveis 
a pessoas com mobilidade condicionada e as zonas de estadia com-
pletamente renovadas para receber todos os que  queiram  desfrutar 
deste aprazível parque quando este reabrir.

Os agendamentos para a recolha 
de big-bags para resíduos de cons-
trução e demolição (RCD) foram 
retomados no dia 25 de maio.
Este serviço municipal esteve sus-
penso durante o período de con-
finamento devido ao combate à 
covid-19. No entanto, este serviço 
público já foi retomado, uma vez 
que é fundamental para assegu-
rar o devido acondicionamento e 
depósito deste tipo de resíduos. 
Lembre-se que a deposição ilegal 
de entulhos ou outros resíduos em 

terrenos é passível de coimas en-
tre 250 e 22 mil euros, além de 
contribuir para a degradação do 
meio ambiente e poder pôr em pe-
rigo a saúde pública, assim como o 
bem-estar das populações.

Como requerer o serviço
Se tiver resíduos de construção e 
demolição e pretender solicitar o 
aluguer de um big-bag, deve entrar 
em contacto com o serviço Seixal 
Limpo através do endereço eletró-
nico seixal.limpo@cm-seixal.pt ou 

do telefone 210 976 011.
O levantamento dos big-bags é fei-
to se segunda a sexta-feira, das 
9 às 17.30 horas, no edifício dos 
Serviços Centrais ou dos Serviços 
Operacionais da Câmara Municipal 
do Seixal. O pagamento será efe-
tuado por transferência bancária.

     88 110   

Uma das áreas de atuação do 
Centro de Recolha Oficial de 
Animais de Companhia do Seixal 
(CROACS) é a intervenção junto de 
colónias de gatos errantes, no âm-
bito do programa CED (capturar, 
esterilizar, devolver), que consiste 
em capturar, esterilizar e devolver 
os gatos às suas colónias. Neste 
processo é essencial a figura do 
cuidador que zela pelas condições 
de higiene do local, providencia a 

alimentação e hidratação dos ga-
tos e monitoriza o seu estado de 
saúde.
Na sequência do programa, o ser-
viço municipal iniciou, no dia 2 de 
junho, a implementação da nova 
metodologia do programa CED, no 
âmbito da qual, pela primeira vez, 
ao iniciar a captura de felídeos sil-
vestres/assilvestrados em deter-
minada colónia apenas progride 
para a seguinte quando todos os 

animais tiverem sido capturados, 
esterilizados e devolvidos,
Todas as semanas são realizadas 
esterilizações no CROACS e de for-
ma rotativa será intervencionada 
uma colónia por freguesia. O arran-
que da nova metodologia realizou-
-se na colónia Luís de Camões, no 
Fanqueiro, Amora. Saliente-se que, 
em 2019, foram efetuadas por es-
te serviço 600 esterilizações a felí-
deos no âmbito do programa CED.

Resultados das análises  
Seixal garante água de qualidade

Para cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de 
agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, e do 
Decreto-Lei n.º 23/2016, de 3 de junho, a Câmara Municipal do Seixal efe-
tua regularmente a monitorização da qualidade da água de abastecimen-
to público, por meio dos parâmetros regulamentares e da frequência de-
finida em programa, previamente aprovado pela autoridade competente.
Assim, entre 1 de janeiro e 31 de março de 2020, foram efetuadas na 
totalidade 95 análises do controlo de rotina 1 e 29 análises do controlo de 
rotina 2, nas zonas de abastecimento de Belverde, Casal do Marco, Cruz 
de Pau, Fernão Ferro, Santa Marta e Torre da Marinha.
Foi também realizado o controlo operacional, por meio de 18 análises à 
água de reservatórios e 42 análises à água de captações.
Os resultados relativos àquele período, na água da rede pública, revela-
ram características bacteriológicas, químicas e organoléticas adequadas, 
os quais podem ser consultados em cm-seixal.pt. 

A Câmara Municipal do Seixal está a proceder à identificação dos locais de 
consumo de água, com o objetivo de promover a modernização da gestão 
daqueles locais. Nesse sentido, a autarquia irá colocar na caixa do conta-
dor de consumo de água uma placa de identificação, na qual consta o nú-
mero de instalação, bem como os contactos diretos do Serviço de Piquete 
e da Divisão Administrativa de Água, Saneamento e Resíduos. 
O número de instalação irá facilitar a comunicação dos utentes com os 
serviços da Câmara Municipal do Seixal (Divisão Administrativa de Água, 
Saneamento e Resíduos), devendo os munícipes utilizá-lo sempre que 
necessitarem de tratar de assuntos relacionados com o abastecimento 
de água, contadores e respetivas leituras. 

Contacte os serviços municipais
Para obter mais informação sobre este assunto, pode contactar-nos 
através do número direto do atendimento telefónico 212 276 720 e do 
endereço eletrónico daasr@cm-seixal.pt.

Identificação dos locais de consumo 
Câmara moderniza sistema de gestão 
de abastecimento de água

Bem-estar animal
Programa de esterilização de gatos errantes

Resíduos de construção
Recolha de big-bags disponível
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Seixal Limpo

Câmara municipal 
investe na higiene 
e limpeza urbana

          A CÂMARA Municipal do 
Seixal reforçou o investimento na 
higiene urbana e tem na rua di-
versas equipas de trabalhadores 
empenhadas em manter o Seixal 
mais limpo, mais saudável e com 
melhor ambiente e qualidade de 
vida.

Neste sentido, a autarquia con-
tinua a substituição de conten-
tores convencionais de recolha 
de resíduos urbanos por conten-
tores semienterrados em todo o 
concelho. 

A instalação está a decorrer na 
freguesia de Amora, com a insta-
lação de um total de 200 novos 
equipamentos. Depois, o trabalho 
segue para a união das freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires.

Os contentores semienterrados 
tornam a deposição mais cómo-
da, fácil e segura. Têm o dobro da 
capacidade dos contentores con-
vencionais, o que permite uma 
maior concentração e compacta-
ção dos resíduos.

Estes contentores são também 
mais ecológicos e higiénicos.

Como se encontram parcial-
mente enterrados no solo, a tem-
peratura no seu interior é menor, 
tornando o processo de decom-
posição mais lento, minimizando 

os odores e aumentando as condi-
ções de higiene.

Manutenção e limpeza 
do espaço público
Os trabalhadores da autarquia 

continuam também na linha da 
frente, prestando um serviço pú-
blico de qualidade à população e 
percorrendo o concelho para in-
tervir nas mais diversas frentes.

As ações de desinfeção pros-
seguem, com incidência nos con-
tentores de resíduos, paragens de 
autocarro, junto aos centros de 
saúde e equipamentos dos bom-
beiros.

A limpeza urbana é outra das 
vertentes, com ações diárias nas 

nossas ruas e especial cuidado na 
eliminação de ervas nas bermas 
e passeios. As intervenções mais 
recentes aconteceram na Flor da 
Mata, Quinta da Fidalga, Torre da 
Marinha e Alto do Moinho.

Ao nível de cortes de ervas e 
desmatação, também foram fei-
tos trabalhos em Bacelos de Gaio, 
Redondos, Flor da Mata, Quinta da 
Fidalga, Alto do Moinho, Vale de 
Milhaços, Paivas, Foros de Amora 
e Belverde.

Outros trabalhos que estão 
a ser realizados são a criação de 
faixas de gestão de combustível 
para prevenção de incêndios. 
Recentemente, os trabalhadores 
limparam o perímetro da Fábrica 
da Pólvora, em Vale de Milhaços, 
e em torno de todos os edifícios, e 
um terreno municipal, no Alto do 
Moinho, que incluem também o 
alargamento dos caminhos exis-
tentes.

Prossegue igualmente a ma-
nutenção de que são exemplo as 
intervenções realizadas recen-
temente no Jardim do Seixal, em 
Pinhal de Frades e na Quinta do 
Cruzeiro, Amora.

Para qualquer esclarecimento 
adicional ou sugestão envie uma 
mensagem para o email seixal.lim-
po@cm-seixal.pt.

Para qualquer 
esclarecimento 
adicional ou 
sugestão envie 
uma mensagem 
para o email 
seixal.limpo@
cm-seixal.pt 

Rua 1.º de Maio, em Amora

Rua Mário Sacramento, em Amora

Corte de ervas e desmatação na Quinta da Fidalga

Intervenção na Rua Vereador João Roque, Arrentela 

Manutenção de espaços verdes na freguesia de Amora
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Dia Municipal do Idoso

Presidente da câmara
defende envelhecimento 
com qualidade de vida 

O Governo prorrogou novamente 
o prazo do concurso para a cons-
trução do novo hospital do Seixal 
e volta a adiar por mais 90 dias a 
conclusão do processo.
Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, con-
sidera «inadmissível que mais uma 
vez seja adiada a construção de 
um equipamento que é fundamen-
tal para os cerca de 500 mil habi-
tantes da região».
«Uma vez mais, a população do 

concelho do Seixal volta a ser 
prejudicada. Mesmo quando em 
plena pandemia se verifica a ne-
cessidade urgente de mais uma 
unidade hospitalar que dê respos-
ta na Margem Sul, o Governo de-
cide adiar o prazo do concurso por 
mais 90 dias, o que já devia ter sido 
decidido há um ano», acrescenta 
Joaquim Santos.
O hospital do Seixal assume-se co-
mo a grande prioridade da Câmara 
do Seixal, que há anos reclama jun-

to do Governo a construção deste 
equipamento. O Hospital Garcia 
de Orta, que serve os munícipes do 
Seixal, Sesimbra e Almada, já há 
muito que se encontra em rutura e 
sem capacidade de dar resposta à 
população da região.
O Governo comprometeu-se a 
construir o hospital do Seixal em 
2009, mas as promessas têm sido 
constantemente adiadas, já que 
11 anos depois nem sequer foi es-
colhido o projeto.

Governo adia hospital do Seixal 
e falha novamente com a população

O DIA Municipal do Idoso 
é assinalado a 10 de junho. Devido 
à covid-19, a efeméride não contou 
com o tradicional convívio, que to-
dos os anos reúne o Poder Local às 
associações de idosos, reformados 
e pensionistas numa confraterni-
zação entre os seus utentes e fami-
liares.

A data não ficou por assinalar e o 
presidente da Câmara Municipal do 
Seixal usou as redes sociais e saudou 
os idosos no dia que lhes é dedicado. 
Desta forma, reconheceu «aqueles 
que trabalharam toda uma vida e 
contribuíram para o crescimento 
do concelho e do país» e afirmou a 
importância da data,  «quando o en-
velhecimento com direitos, com saú-
de e com qualidade de vida é uma 
conquista civilizacional do Portugal 
de Abril».

No vídeo, gravado em frente à 

Associação Unitária de Reforma-
dos, Pensionistas e Idosos (AURPI) 
de Miratejo, que viu recentemente 
terminada a primeira fase da obra 
de requalificação, Joaquim Santos 
teve ainda uma palavra para as insti-
tuições do concelho que «fazem um 
trabalho extraordinário em prol dos 
nossos idosos». 

O presidente da câmara assegu-
rou que irá «continuar a apoiar es-
tes projetos», como acontece com 
as 12 associações congéneres, sem 
exceção, e mencionou o exemplo do 
investimento da autarquia no lar de 
idosos de Fernão Ferro para o qual 
«o estado central nada contribui» e 
os apoios à AURPI do Casal do Marco 
destinados à construção do novo 
centro de dia, que contará com um 
investimento municipal no valor de 
um milhão de euros .

Joaquim Santos sublinhou ainda 

o projeto de envelhecimento ativo 
da Universidade Sénior do Seixal 
(Uniseixal). Dinamizada pela Casa 
do Educador, a Uniseixal irá cons-
truir as suas novas instalações 
no edifício do antigo Grémio da 
Lavoura, no Fogueteiro, para pôr ao 
serviço de quase uma centena de 
professores e 800 alunos que a fre-
quentam atualmente. A autarquia 
cedeu o edifício, através de um con-
trato de comodato por 30 anos, tem 
um projeto de qualificação em exe-
cução e vai destinar dois milhões de 
euros à obra.

A última palavra foi para todos 
os que se empenham em servir e 
melhorar a qualidade de vida dos 
idosos, assim como para estes últi-
mos que lutaram e trabalharam por 
uma sociedade justa e com direitos, 
que se deverá sentir obrigada a lutar 
por eles. n

Covid-19
Câmara exige testes para todos 
os bombeiros

A situação dos bombeiros é preocupante, uma vez que continuam a 
trabalhar sem acesso à realização de testes de rastreio à covid-19, 
quando estão expostos a situações de risco, o que gera um ambiente 
de intranquilidade. Nesse sentido, o Município do Seixal enviou um 
ofício ao ministro da Administração Interna a exigir que os testes sejam 
realizados a todos os elementos dos corpos de bombeiros do concelho 
do Seixal.
No contexto atual da pandemia, os bombeiros têm sido uma força es-
sencial no apoio às vítimas e no garante da normalidade do município, 
pelo que considera a Câmara Municipal do Seixal ser fundamental 
testar estes profissionais que diariamente estão na linha da frente 
para que se mantenham níveis elevados de prontidão e capacidade de 
resposta, como refere o documento enviado à tutela.
O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, destaca 
o importante trabalho que os bombeiros do concelho realizam em prol 
da população e que não pode ser posto em causa, «é urgente que se 
façam testes. É por esse trabalho fundamental que realizam que a 
Câmara Municipal do Seixal comparticipa com cerca de um milhão de 
euros do orçamento anual o funcionamento das duas associações de 
bombeiros que operam no concelho, além dos apoios que atribuímos 
para a construção de instalações e aquisição de equipamentos, co-
mo são exemplo os novos quartéis de bombeiros de Amora e Fernão 
Ferro».
Numa altura em que se trava uma luta para travar a progressão do 
vírus, a autarquia não pode deixar de reivindicar que perante o perigo 
de contágio nas corporações sejam adotadas medidas de acompa-
nhamento e proteção da saúde dos bombeiros.
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SEIXAL | LISBOA

LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

SETÚBAL | SEIXAL | LISBOA

Horários

Horários

LISBOA | SEIXAL

FARMÁCIAS | JUN | JUL

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro 
| 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

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
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Sábados
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Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

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

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

(*) n Partida do Fogueteiro

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

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

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

PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis
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Sábados, domingos e feriados
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PARTIDAS DE COINA (Concelho do Seixal) Dias úteis

M 33

53

13

33

43

03

13

23

3353

43

53

03

13

23

33

43

53

53 

03

13

23

33

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

53

03

23

43

03

23

43

13

43

43 43

(*)

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 
| 212 275 681

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

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

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

TELEFONES ÚTEIS
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Seixal vai ter o 2.º maior parque urbano 
da Área Metropolitana de Lisboa

Parque Metropolitano da Biodiversidade 

Verdizela

Foros de Amora

Belverde

Fernão Ferro

A33

1.ª Fase
7 ha

Em breve, o Parque Metropolitano 
da Biodiversidade vai ser uma 
realidade. Com uma área total de 
400 hectares, será o segundo maior 
parque urbano da Área Metropolita-
na de Lisboa, depois de Monsanto. 
A Câmara Municipal do Seixal apro-
vou a atribuição de verba para o 
lançamento do concurso no valor de 
664 308 euros, para a 1.ª fase, que 
irá abranger 7 hectares. 
A sua localização beneficiará da 
existência, proximidade e ligação a 
habitats classificados, associados a 
ecossistemas húmidos e de grande 
importância do ponto de vista da 
biodiversidade, a nível nacional e 
internacional. A valorização destas 
áreas e a sua proteção é um dos 
objetivos, através da requalificação 
e recuperação da vegetação existen-
te, potenciando a regeneração 
natural. 
O parque terá percursos pedonais 
e de bicicleta, sendo que alguns 
deles coincidem com a Rede de 
Trilhos de Interpretação Ambiental 
do Município do Seixal, que por sua 
vez faz a ligação aos outros 
sistemas lagunares temporários e 
permanentes existentes na região. 
Ao longo dos percursos, haverá 
bancos e miniecopontos em ma-
terial reciclado, bem como bebe-
douros. O parque será acessível a 
pessoas com mobilidade reduzida. 

Vai ser ainda criada uma zona de 
estadia com bancos e mesas e um 
Espaço de Interpretação e Educa-
ção Ambiental, com uma área 
multiusos que dará apoio aos 
utentes do parque. Trata-se de um 
edifício que estará integrado no 
meio da vegetação e que irá 
apresentar-se como mais um ele-
mento de biodiversidade. 
Este edifício cria uma cobertura 
acessível que funciona como 
pequeno auditório e miradouro, 
possibilitando a contemplação de 
parte do parque. Será também 
criado um pequeno charco biológi-
co que permitirá a observação de 
anfíbios, em ações de educação 
ambiental. Em todo o parque será 
colocada informação sobre a vege-
tação e as lagoas temporárias 
existentes. 
Haverá suportes para bicicletas, 
delimitação do estacionamento e 
iluminação solar e com tecnologia 
LED. Pretende-se com este parque 
fomentar um turismo de natureza 
informado, consciente e saudável 
e, ao mesmo tempo, promover a 
educação ambiental e o contacto 
com a natureza, sendo uma opor-
tunidade para potenciar e dar a 
conhecer os valores naturais do 
município, juntamente com ativi-
dades desportivas e recreativas 
que o local proporciona. 

664 308
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