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Suplemento

Regresso às aulas em segurança e com novos equipamentos
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21.º Festival Internacional 
SeixalJazz

A 21.ª edição do Festival Internacional SeixalJazz 
vai decorrer de 15 a 24 de outubro, com as atua-
ções a decorrer às 22 horas, num único set e 
sem intervalo. O conceito chave é regressar em 
segurança, mas a missão é apoiar formações de 
músicos portugueses e simultaneamente asse-
gurar o direito à fruição cultural. A programação 
integra um conjunto de músicos portugueses que 
têm afirmado o seu nome na cena jazz mundial. 
O Sexteto de Lisboa, formação que reúne Mário 
Laginha, Edgar Caramelo e Tomás Pimentel e 
tem Ricardo Toscano no saxofone; o trio liderado 
pelo contrabaixista André Rosinha; a formação 
de tuba, guitarra e bateria dos TGB; o trio com-
posto pelo harpista Eduardo Raon, o pianista Luís 
Figueiredo e o contrabaixista João Hasselberg; o 
projeto LAB de Ricardo Pinheiro e Miguel Amado, 
o quinteto de Isabel Rato e o quarteto do vibrafo-
nista Eduardo Cardinho.
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SIGA-NOS

Reabertura
do Moinho de 
Maré de Corroios

O Moinho de Maré de Corroios 
reabriu ao público com a expo-
sição 600 Anos de Moagem no 
Moinho de Maré de Corroios, 
que conta agora com novos pai-
néis expositivos que convidam 
à redescoberta do património 
representativo do concelho. 
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Requalificações 
prosseguem 
no concelho

Vários locais estão a ser alvo de  
intervenções. Destaque para a 
remodelação da rede de abas-
tecimento de água e de sanea-
mento na Verdizela, a criação 
de novos espaços de estaciona-
mento nas Paivas e a execução 
de passeios em Fernão Ferro. 
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Alargamento 
dos horários dos 
estabelecimentos 
comerciais

Atendendo à evolução positiva 
da situação epidemiológica no 
concelho, a autarquia determi-
nou que os estabelecimentos de 
comércio a retalho e de presta-
ção de serviços podem funcio-
nar até às 22 horas, desde 21 de 
agosto.

Autarquia  apoia 
instituições

A Câmara Municipal do Seixal 
prossegue o apoio ao movimen-
to associativo e instituições do 
concelho. Os apoios municipais 
atribuídos nas reuniões de 29 
de julho e 12 de agosto foram de 
824 154,63 euros.
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O futuro depende 
do que construímos 
no presente

mais trabalhadores para reforçar as condições educa-
tivas.
Mas na Câmara Municipal do Seixal o trabalho é abran-
gente e a aposta passa por investir também noutras 
áreas da vida municipal. Nesse sentido, temos visitado 
várias das obras em execução para acompanhar no ter-
reno os trabalhos em curso. O objetivo é qualificarmos 
zonas e equipamentos fundamentais para o bem-estar 
da população. 
Para além das visitas à Escola Básica de Miratejo e à Es-
cola Básica D. Nuno Álvares Pereira, que estão a receber 
obras de requalificação, também visitámos os espaços 
públicos e espaços verdes, como a Alameda 25 de Abril, 
em Miratejo, que está a ser valorizada. Outra das áreas 
onde estamos a atuar é na reorganização da circulação 
de trânsito e estacionamento, em que destaco as obras 
de construção de um novo estacionamento de 220 lu-
gares junto ao Mercado de Levante de Corroios. Este é o 
segundo de seis parques de estacionamento municipais 
que a autarquia do Seixal vai disponibilizar junto às es-
tações ferroviárias. Porque queremos que a população 
tenha acesso a uma vasta oferta de equipamentos, está 
em curso a construção da Piscina Municipal de Aldeia 
de Paio Pires, uma intervenção de 1 984 850 euros, que 
também visitámos.
De referir que no final de julho foi apresentado o estudo 

Em contagem decrescente para o início de mais um ano 
letivo marcado por incertezas devido à situação que vive-
mos, a única certeza que temos é que todos devem ter 
as melhores condições para que o seu percurso escolar 
seja feito com sucesso.
Assim a Câmara Municipal do Seixal está a investir na 
educação para que a igualdade de oportunidades seja 
uma realidade no concelho do Seixal. Concluídos ou em 
curso existem investimentos que vão da construção de 
escolas à manutenção dos equipamentos, com interven-
ções em mais de 30 estabelecimentos e que incluem 
substituição de coberturas e pavimentos, beneficiação 
de espaços de recreio e outras reparações. Entre gran-
des obras e intervenções de requalificação nas escolas 
do 1.º ciclo do ensino básico e jardins de infância, a au-
tarquia está a investir mais de 8 milhões de euros, es-
tando a terminar os procedimentos concursais para mais 
obras.
Em matéria de Ação Social Escolar contemplamos o sub-
sídio de livros, de refeição e de material escolar, para o 
qual já atribuímos para este ano letivo 28 504 euros. E 
para assegurar a igualdade de oportunidades a alunos 
do concelho com maiores dificuldades económicas, a 
autarquia atribui bolsas de estudo: 10 para o ensino su-
perior, no montante global de 12 500 euros, e 20 para o 
ensino secundário, no valor de 15 000 euros. 
Estamos também a trabalhar para a definição de condi-
ções de segurança para todos, adaptadas às caracterís-
ticas de cada escola. 
Vamos além do que são as nossas competências, porque 
para nós a educação é uma prioridade e defendemos 
que o Governo deve investir mais na escola pública. 
As 13 escolas dos 2.º e 3.º ciclos e secundárias, que são 
da responsabilidade do Governo, precisam também de 
obras de valorização, bem como da construção dos cinco 
pavilhões desportivos escolares em falta, para além de 

Joaquim Cesário Cardador dos Santos 
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

A Câmara Municipal do Seixal está a investir 
na educação para que a igualdade de oportunidades 
seja uma realidade no processo educativo

37.ª Seixalíada

A abertura da 37.ª Seixalíada realiza-se no dia 19 de 
setembro, numa edição que decorre também em for-
mato online. Nas mais de três décadas de existência, 
a grande Festa do Desporto Popular do concelho tem-
-se reinventado e superado os desafios, o que faz uma 
vez mais. No município onde o Desporto é para Todos 
pode participar e acompanhar a Seixalíada à distância 
de um QR Code a partir do seu smartphone ou de um 
clique. Como sempre o desporto está em evidência 
graças ao empenho do nosso movimento associativo 
na organização desta iniciativa, que conta ainda com 
a participação das escolas, instituições e empresas 
locais.

Autarquia atribui nome de Carlos 
Ribeiro ao Hospital do Seixal
A Câmara e a Assembleia Municipal do Seixal aprova-
ram atribuir o nome do professor doutor Carlos Ribeiro 
ao Hospital do Seixal, tendo em conta que é um dos 
mais reputados médicos e humanistas, portugueses,  
nascido no concelho do Seixal. 
Numa altura em que se está a concluir a fase de deci-
são sobre o projeto do Hospital do Seixal, considera-se 
da maior pertinência o reconhecimento da vida, mérito 
e contributo de Carlos Ribeiro em prol da saúde dos 
portugueses e também para o processo da construção 
deste equipamento, fundamental para o acesso dos 
cuidados de saúde da população do concelho.

Retomar a atividade cultural 
em segurança
A reabertura de equipamentos e a realização de even-
tos culturais é uma necessidade. Como sabemos a 
cultura foi dos setores mais afetados pela pandemia, 
levando muitos trabalhadores da área a enfrentar sé-
rias dificuldades. No concelho do Seixal apoiamos a 
cultura e, com todas as medidas de segurança acau-
teladas, reabrimos os equipamentos e estamos a rea-
lizar e a preparar eventos culturais, para que todos 
tenham acesso à cultura. Contamos consigo, visite os 
nossos espaços culturais e assista aos eventos que 
preparámos para si.

Destaco ainda...

epidemiológico que avalia o estado da saúde da popula-
ção da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires, considerando a exposição ambiental local. 
Perante a inoperância do Governo e a nossa preocupa-
ção, decidimos avançar com um estudo desenvolvido 
pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade 
Nova de Lisboa. Quisemos conhecer o estado da saúde 
da população, para assim tomarmos as melhores deci-
sões em defesa dos munícipes. 
Com base nestas avaliações, decidimos avançar com 
novos estudos, pois priorizamos a qualidade de vida da 
população, sabendo que o futuro depende do que cons-
truímos no presente.

Joaquim Santos 
Presidente da Câmara 



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 755    AGOSTO 2020

4     MUNICÍPIO

Entre as deliberações da Câmara 
Municipal do Seixal aprovadas na 
reunião de 29 de julho, destaca-
-se a adjudicação da empreitada 
da obra da Loja do Cidadão do 
Concelho do Seixal, pelo valor de 1 
199 815,67 euros e com prazo de 
execução de 273 dias.
Na reunião de 12 de agosto, sa-
lienta-se a deliberação que atribui 
o nome do professor doutor Carlos 
Ribeiro ao Hospital do Seixal, tendo 
em conta que este é um dos mais 
reputados médicos e humanistas 
portugueses, nascido no Seixal.

Reunião de 29 de julho 
Presidência
• Plano anual de apoios às institui-
ções da área da saúde. Contratos-
-programas e comparticipações 
financeiras.
• Centro Inova Miratejo. Normas 
de funcionamento e utilização. 
Aprovação.
• Festa do Avante 2020. Quadro de 
intervenção da Câmara Municipal 
do Seixal. Aprovação.
• Grandes Opções do Plano e 
Orçamento 2020. 2.ª revisão. 
Aprovação.

Pelouro da Cultura, Participação, 
Habitação, Juventude 
e Desenvolvimento Social
• Programa Kit Limpa Tags – Nor-
mas regulamentares. Aprovação 
de minuta.
• Adesão ao Protocolo de Coope-
ração para a Igualdade e Não 
Discriminação. Aprovação de mi-
nuta. 
• Contrato-programa de desenvol-
vimento social a celebrar entre o 
Município do Seixal e a Federação 
Distrital de Setúbal de Reformados, 
Pensionistas e Idosos – MURPI. 

Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desen-
volvimento social a celebrar 
entre o Município do Seixal e o 
Instituto Novo Ser no âmbito do 
projeto Concha de Esperança. 
Comparticipação financeira.

Pelouro do Desporto,
 Obras Municipais, Fiscalização 
e Trânsito
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre 
o Município do Seixal e o Centro 
de Solidariedade Social de Pinhal 
de Frades. Comparticipação finan-
ceira.
• Protocolo a celebrar entre o Muni-
cípio do Seixal e o Agrupamento de 
Escolas João de Barros. Aprova-ção 
de minuta.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de ins-
talação da Loja do Cidadão do 
Concelho do Seixal. Relatório final, 
adjudicação e minuta de contrato. 
Aprovação.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de am-
pliação e requalificação da EB1/JI 
Aldeia de Paio Pires – prorrogação 
do prazo de execução. Aprovação.

Pelouro da Educação, Urbanismo 
e Recursos Humanos
• Bolsas de estudo do ensino supe-
rior e secundário. Ano letivo 2020- 
-2021. Aprovação.  
• Aditamento ao protocolo de 
colaboração estabelecido en-
tre o Município do Seixal e a 
Escola Artística de Música do 
Conservatório Nacional – Polo de 
Ensino do Seixal. Comparticipação 
financeira e aprovação de minuta.
• Plano de Ação Social Escolar. Ano 
letivo 2020-2021. Aprovação.

• Compensação pela não cedên-
cia de terreno para espaços verdes 
e equipamentos de utilização co-
letiva. Processo n.º 145/B/2018. 
MGD 52520. Requerente: Centro 
de Estudos, Línguas e Formação 
do Fogueteiro, SA – Colégio Gua-
dalupe. Norma interpretativa sobre 
o diferimento do pagamento das 
compensações. Garantia bancária 
e pagamento diferido. Aprovação.
 
Reunião de 12 de agosto 
Presidência
• Contratação pública. Concurso 
público n.º 18/2020 para a emprei-
tada do Parque Metropolitano da 
Biodiversidade – Alto da Verdizela. 
Referência à não adjudicação por 
lotes e ao critério de adjudicação. 
Ratificação do despacho n.º 1290- 
-PCM de 5 de agosto.
• Refeições escolares. Pagamento 
no âmbito das medidas extraordi-
nárias destinadas à contenção do 
covid-19. Alteração.
• Delimitação de unidades de exe-
cução na unidade operativa de pla-
neamento e gestão 21. Consulta 
pública. Aprovação.
• Atribuição de nome ao Hospital 
do Seixal. Aprovação.
• Compensação por cessação 
de atividade de estabelecimento, 
no âmbito das medidas do Plano 
Municipal de Emergência de 
Combate à COVID-19. Aprovação.
• Protocolo a celebrar entre o 
Município do Seixal e a Nancatur 
– Atividades Hoteleiras e Turísticas. 
Aprovação de minuta.
• Protocolo a celebrar entre o 
Município do Seixal e a Associação 
de Comércio, Indústria e Turismo 
do Distrito de Setúbal. Aprovação 
de minuta e comparticipação finan-
ceira.

Pelouro da Cultura, Participação, 
Habitação, Juventude 
e Desenvolvimento Social
• Criar-T – Associação de Solidarie-
dade sem fins lucrativos. Estrutura 
de atendimento à vítima do Seixal. 
Contrato-programa e comparticipa-
ção financeira.
• Associação de Reformados, Pen-
sionistas e Idosos de Fernão Ferro. 
Plano específico de apoio à constru-
ção do equipamento integrado pa-
ra pessoas idosas de Fernão Ferro. 
Contrato-programa a comparticipa-
ção financeira.

Pelouro do Desporto, 
Obras Municipais, Fiscalização 
e Trânsito
• Contratação pública. Concurso pú-
blico para empreitada de adequação 
de passadeiras na área do município 
do Seixal. Processo n.º 01/2020. 
Relatório final, adjudicação e minuta 
do contrato. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso 
público para empreitada do Cen-
tro Internacional de Medalha 
Contemporânea. Processo n.º 
2019/300.10.001/60. Trabalhos 
complementares nos termos da alí-
nea a) e b) do n.º 4 do artigo 370.º do 
CCP. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso pú-
blico para empreitada de instalação 
de equipamentos de jogo e recrea-
tivos no Parque Urbano do Seixal. 
Processo n.º 02/2020. Relatório 
final, Adjudicação e minuta de con-
trato. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso 
público para empreitada de reabi-
litação do espaço público no bairro 
social do Fogueteiro. Processo n.º 
07/2020. Relatório final, adjudica-
ção e minuta do contrato. Aprovação. 
• Protocolo a celebrar entre o 

Município do Seixal e a Associação 
Naval Amorense para o funcio-
namento e utilização da Piscina 
Municipal de Corroios. Aprovação 
de minuta e comparticipação finan-
ceira.
• Protocolo a celebrar entre o 
Município do Seixal e o Clube de 
Canoagem de Amora para o fun-
cionamento e utilização da Piscina 
Municipal de Amora. Aprovação de 
minuta e comparticipação financei-
ra.
• Clube Associativo de Santa Marta 
do Pinhal. Obras de conclusão da 
construção do pavilhão desportivo. 
Contrato-programa e comparticipa-
ção financeira.

Pelouro da Educação, Urbanismo 
e Recursos Humanos
• Ação Social Escolar. Auxílios 
económicos. Subsídio de material 
escolar. Ano letivo 2020-2021. 
Aprovação.
• Conversão das deliberações da 
Câmara Municipal do Seixal de 25 
de janeiro de 1995 e de 23 de de-
zembro de 1997 que aprovaram o 
estudo de loteamento da Quinta do 
Semião – Proc. 98/A/89. Aprovação.
• Desafetação do domínio público 
municipal para o domínio privado 
municipal da parcela de terreno com 
a área de 3 743 metros quadrados, 
com localização contígua à Avenida 
Libertadores de Timor Loro Sae – 
Proc. 98/A/89. Aprovação de pro-
posta.

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

Investimento de 1,2 milhões de euros
Câmara  do Seixal constrói nova Loja do Cidadão no concelho

Câmara apoia 
coletividades 
e instituições
Mais de  
824 154,63 euros 
de financiamento
A Câmara Municipal do Seixal pros-
segue o apoio ao movimento asso-
ciativo e instituições do concelho, 
permitindo desta forma o seu fun-
cionamento, nomeadamente nas 
áreas social, educativa, desportiva, 
da saúde e económica, áreas em 
que o Poder Central continua a estar 
ausente em termos de apoios.
Nesse sentido, a autarquia delibe-
rou, na reunião de 29 de julho, atri-
buir apoios no total de 234 486,64 
euros e na reunião de 12 de agosto, 
deliberou atribuir apoios no total de 
589 66,99 euros ao movimento as-
sociativo e instituições do concelho, 
perfazendo o global de 824 154,63 
euros.

Assoc. de Comércio, Indústria e Turismo do Distrito de Setúbal

Coletividades e instituições Comparticipação

10 000 € – Desenvolvimento de protocolo

Criar-T 4 000 € – Atendimento à vítima

ARPI de Fernão Ferro 250 000 € – Construção do lar de idosos

Associação Naval Amorense 118 405,52 € – Funcionamento da Piscina Municipal de Corroios

Clube de Canoagem de Amora 101 749,95 € – Funcionamento da Piscina Municipal de Amora

Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal 105 512,52 € – Construção do pavilhão desportivo 

Escola de Música do Conservatório Nacional 1 500 € – Funcionamento do Polo de Ensino do Seixal 

Centro de Solidariedade Social de Pinhal de Frades 222 336,64 € – Construção e apetrechamento do pavilhão desportivo

Instituto Novo Ser 750 € – Projeto Concha de Esperança

MURPI 500 € – Programa de desenvolvimento social

Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Sul 400 € – Movimento de Apoio a Laringectomizados (GA – HGO)

Arisco 2 000 € – Projeto Aventura na Cidade; 3 500 € – Prevenir em Coleção

Acrescer 3 500 € – Projeto A Casa das Emoções

Total 824 154,63 euros
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PARA ACOMPANHAR no 
terreno os trabalhos realizados 
pela Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, presidente da au-
tarquia e  os vereadores realizaram 
visitas a várias obras.

No dia 22 de julho, o presidente 
esteve em Miratejo, onde visitou 
duas escolas básicas do 1.º ciclo do 
ensino básico: a Escola Básica de 
Miratejo e a Escola Básica D. Nuno 
Álvares Pereira, que estão a rece-
ber obras de requalificação.

O espaço público e os espaços 
verdes também estão a ser alvo 
de intervenção, como a zona de 

praceta entre a Rua das Flores e a 
Rua das Palmeiras, na Quinta do 
Rouxinol, onde decorre a reabili-
tação do pavimento e colocação 
de  novo mobiliário urbano.

A Alameda 25 de Abril, em 
Miratejo, está a ser valorizada com 
a plantação de flores de época e rel-
vado. No dia 24 de julho, realizou-
-se nova ronda pelas intervenções 
a decorrer em Corroios, Amora e 
Seixal.

Joaquim Santos visitou as obras 
de construção de um estaciona-
mento de 220 lugares junto ao 
Mercado de Levante de Corroios. 

O segundo de seis parques de esta-
cionamento municipais disponibi-
lizados junto às estações ferroviá-
rias do Fogueteiro, Foros de Amora 
e Corroios para utilização por par-
te dos munícipes que se debatem 
com o problema do estacionamen-
to abusivo junto às habitações pe-
los utentes da Fertagus, que pagam 
preços elevados nos parques con-
cessionados pelo Estado.

O presidente da câmara munici-
pal seguiu para Amora, onde foi pa-
vimentada a Rua de Catió e criada 
uma bolsa de estacionamento na 
Rua de Binta. Também na zona en-

volvente ao Bairro 25 de Abril, na 
Cruz de Pau, estão a ser criados 81 
novos lugares de estacionamento, 
após pavimentação.

A visita às obras terminou com 
passagem pela Avenida Albano 
Narciso Pereira, no Seixal e pelo 
Parque Urbano do Seixal, cujas 
obras da segunda fase estão a de-
correr.

No dia 10 de agosto, o presiden-
te, acompanhado pelos vereado-
res, visitou a Av. 1.º de Maio, em 
Amora, onde decorre, ao longo da 
EN 10, a primeira fase da remoção 
e limpeza de tags nos edifícios, to-

talizando já uma área de 1 382 m2.
O projeto Limpa Tags, com 

um investimento municipal de  
95 000 euros, foi iniciado em junho 
e promove ações de limpeza do pa-
trimónio edificado, melhorando o 
espaço público.

Seguiu-se a visita ao Parque 
Municipal do Serrado, em Amora, 
requalificado com novo mobiliá-
rio urbano, uma intervenção de  
88 209, 64 euros.

O eleitos visitaram ainda a obra 
da Piscina Municipal de Aldeia de 
Paio Pires, em construção, com um 
investimento  de 1 984 850 euros. n

Obras de construção e requalificação

Eleitos visitam obras em todo o concelho

Repavimentação da Av. Albano Narciso Pereira, Seixal Visita à Piscina Municipal da Aldeia de Paio Pires Visita ao Espaço Agrícola do Alto do Moinho

Remoção de tags na Av. 1.º de Maio, AmoraIntervenção na Rua das Palmeiras, em MiratejoNovo  mobiliário do Parque Municipal do Serrado

2.ª fase da valorização do Parque Urbano do SeixalPavimentação na Rua de Catió, Cruz de PauRequalificação na EB D. Nuno Álvares Pereira, Corroios
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Execução da rede de águas na Verdizela

Pavimentações nas ruas Lagoa de Santo André e Parque Natural da Madeira

Obras na Verdizela
Rede de abastecimento de água 
e de saneamento e pavimentação
A autarquia do Seixal está a proceder à remodelação da rede de abastecimento de 
água e de saneamento na Verdizela e posteriormente a realizar obras de pavimenta-
ção. A rede de abastecimento de água está concluída na Rua Serra de Grândola, onde 
foram substituídos todos os ramais domiciliários com instalação de 1035 metros 
de conduta e instalados dois marcos de incêndio e duas bocas de rega. Na Travessa 
Moinho do Zeimoto foram instalados cerca de 160 metros de conduta de PVC com 
substituição dos ramais domiciliários. A intervenção está agora na Rua Reserva 
Natural das Ilhas Selvagens e segue-se a Rua Lagoa das Sete Cidades. Quanto a pavi-
mentações, decorrem nas ruas Lagoa de Santo André e Parque Natural da Madeira.

Projeto Seixal +
Obras na zona central de Corroios
No âmbito da intervenção do Gabinete de Participação da Câmara Municipal do Seixal 
e do projeto Seixal +, estão a decorrer diversas obras na zona central de Corroios.
Junto ao Mercado do Levante está a ser criado um estacionamento com 220 lugares 
para aumentar a oferta de áreas de parqueamento gratuito para a população.
Na Rua Cidade de Aveiro, está a ser requalificado um edifício para instalação do 
Gabinete de Participação de Corroios, e está a ser colocada calçada na envolvente. Na 
Praceta Carlos Botelho, na Quinta de S. Nicolau de Fora, decorre a obra de requalifica-
ção dos espaços exteriores com colocação de betuminoso na área de estacionamen-
to que terá um total de 16 lugares. A intervenção incluiu a criação de um passeio de 
circuito pedonal e de um espaço verde com arbustos, herbáceas e prado de sequeiro.

Edifício do Gabinete de Participação de Corroios da Câmara Municipal do Seixal

Estacionamentos junto ao Mercado Levante, em Corroios

45 000

      82 499   

Pintura de passadeira elevada na Rua 25 de Abril, na Cruz de Pau

Aumentar a segurança dos peões 
Pintura de passadeiras sobrelevadas
Como medida de acalmia de tráfego e para aumentar a segurança dos peões, a 
Câmara Municipal do Seixal executou passadeiras elevadas em várias zonas do con-
celho. Depois, procedeu à pintura e marcação das mesmas.
Em Arrentela, foram pintadas passadeiras elevadas na Avenida José Afonso e na Rua 
Carlos Oliveira. Na freguesia de Amora, a pintura foi feita na Rua Amora Futebol Clube, 
na Rua 25 de Abril, na Cruz de Pau, e na Rua da Escola, no Fanqueiro.

96 000

24 297
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50 000

Fernão Ferro
Execução de passeios
A Câmara Municipal do Seixal está a executar passeios na Avenida Vasco da Gama 
e na Avenida dos Redondos, em Fernão Ferro, para permitir aos peões circular com 
maior segurança. Estas intervenções decorrem no âmbito das competências do 
Gabinete de Participação de Fernão Ferro da Câmara Municipal do Seixal e represen-
tam um investimento de 150 mil euros.

100 000

Reparação de conduta na Avenida General Humberto Delgado, Aldeia de Paio Pires

Aldeia de Paio Pires
Reforço da pintura da sinalização horizontal

As marcas rodoviárias destinam-se a regular a circulação e a advertir e orientar os 
utentes das vias públicas.
A Câmara Municipal do Seixal tem vindo a fazer o reforço da pintura da sinalização ho-
rizontal, nomeadamente passadeiras e indicação de Stop no pavimento para reforço 
da paragem imposta por sinalização vertical, nas várias freguesias do concelho
Recentemente, foram feitas intervenções na Av. José Relvas, em Aldeia de Paio Pires.

Pintura de sinalização horizontal na Av. José Relvas, em Aldeia de Paio Pires

Vale de Milhaços e Farinheiras
Reparação de condutas de água
A manutenção das redes de abastecimento de água e saneamento é um trabalho que 
é diariamente assegurado pela Câmara Municipal do Seixal.
Recentemente, as equipas municipais procederam à reparação de roturas de condu-
tas de água na Avenida Fábrica da Pólvora, em Vale de Milhaços, e na Avenida General 
Humberto Delgado, na zona das Farinheiras, em Aldeia de Paio Pires.

Avenida dos Redondos , em Fernão Ferro

Avenida Vasco da Gama, em Fernão Ferro

Avenida da Liberdade, Paivas
Criação de estacionamento
A Câmara Municipal do Seixal está a criar um novo espaço de estacionamento na 
Avenida da Liberdade, nas Paivas, junto à confluência com a Avenida Afonso Costa.
O estacionamento terá 8 lugares, um deles para portadores de mobilidade reduzida.

5 724

Criação de estacionamento na Av. da Liverdade, Paivas, Amora
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A CÂMARA Municipal do 
Seixal e a União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires levaram música e animação 
até à Aldeia de Paio Pires, nos dias 
31 de julho e 1 de agosto, com a ini-
ciativa Cantigas na Rua à Sua Porta.

Pelo palco itinerante passou a 
banda Dilema que, com o seu es-
tilo musical aqueceu a noite, nas 
artérias por onde passou: Praceta 
Custódio Cardoso Barbosa, 
Avenida José Relvas, Rua Eusébio 
Leão e Largo 1.º de Maio.

No dia 2 de agosto, Jean Cremona 
trouxe os sons do Brasil e agitou 
as ruas Professor Doutor Egas 
Moniz, Ferreira de Castro, Eusébio 
Leão e Avenida General Humberto 
Delgado. O ambiente festivo levou 
os moradores a virem às janelas e 
portas das suas casas para agrade-
cerem a ação que levou esperança 
a todos.

A iniciativa coincidiu com a altu-
ra em que se realizam as festas po-
pulares da freguesia, as quais, face 
à situação provocada pela pande-
mia, foram canceladas este ano.

A INICIATIVA Cantigas 
à Sua Porta em Amora trans-
formou as ruas da cidade, le-
vando desta forma a animação 
à população, com um modelo 
de festejar encontrado durante 
a situação de pandemia que se 
vive. 

Nos dias 14 e 16 de agosto, a 
música movimentou-se pelas 
principais artérias da cidade, 
numa organização conjunta 
da Câmara Municipal do Seixal 
e da Junta de Freguesia de 
Amora.

Na tarde de 14 de agosto, a 
animação nas ruas chegou 
com a atuação ao vivo do gru-
po Fiesta Lusa e os cantores 
Márcio Ferreira e Eduardo 
Azevedo. No dia 15, Helder 
Costa e Vítor Ginja levaram a 
música às ruas de Amora. As 

pessoas deixaram-se contagiar 
e participaram das janelas e va-
randas, cantando e aplaudindo.

O Tributo ao Fado no Parque 
Municipal do Serrado fechou 
o cartaz da animação no dia 
16, com a presença dos fadis-
tas Isabel Noronha, Cristiano 
Sousa e Mário André. No con-
certo marcaram presença a 
vereadora Manuela Calado e o 
presidente da junta de fregue-
sia, Manuel Araújo.

As festas também incluíram 
um desfile motard e a atua-
ção do grupo de percussões 
Karma Drums e ainda a procis-
são de imagem única de Nossa 
Senhora do Monte Sião, com a 
participação das pessoas às ja-
nelas e varandas. n

Cantigas na Rua à Sua Porta 
Alegria e música animam 
Aldeia de Paio Pires

Cantigas à Sua Porta em Amora

Música em movimento 
anima população

Música na Arena
A Arena Multiusos da Aldeia de 

Paio Pires foi palco na noite de 2 de 
agosto de um espetáculo pautado 
por diferentes sonoridades. A ini-
ciativa organizada de acordo com 
as regras de saúde e segurança em 
vigor, foi promovida pelo Paio Pires 
Futebol Clube, com o apoio da au-
tarquia e da União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires. O vereador José Carlos 
Gomes assistiu ao concerto. 

A  primeira parte ficou a cargo 

da fadista Diamantina que cantou 
temas intemporais, alguns do seu 
disco Contributo.

Os Dados Viciados, a banda de 
tributo aos Xutos & Pontapés, pi-
saram o palco do multiusos para a 
segunda parte de um espetáculo 
que juntou cinco músicos com um 
gosto em comum: a intensidade 
dos espetáculos ao vivo. Os sons 
do rock nacional fizeram o público 
cantar canções de todos conheci-
das e transmitidas com a energia 
da banda da Margem Sul. n 

Dilema

Dados Viciados

Duo Márcio Ferreira e Eduardo Azevedo

Helder CostaDiamantina
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DIANA SOARES, Tsunamiz 
e Vítor Paulo são alguns dos no-
mes dos artistas que animaram as 
noites de Corroios entre  21 e 31 de 
Agosto. A iniciativa Agosto Cultural 
é uma organização que aliou a 
Junta de Freguesia de Corroios e a 
Câmara Municipal do Seixal e de-
correu no espaço ExpoCorroios – 
Parque de Exposições (Mercado 
de Levante), com um programa de 
animação ao ar livre, que assegu-
rou o respeito pelas normas defini-
das pela Direção-Geral de Saúde e 
pela legislação em vigor.

O programa inclui ainda as 
atuações musicais de José Carita, 
Emídio Leitão, Henrique Leitão e 
da Classe Talentos sem Fronteiras, 
Tertúlia Coimbrã de Miratejo, o es-
petáculo teatral Lisboa Abre Uma 
Janela, da responsabilidade do gru-
po de teatro do Centro Cultural e 
Recreativo do Alto do Moinho CCR 
Artes & Magias, e a projeção dos 
filmes Variações e Aquele Querido 
Mês de Agosto, realizados por João 

Criação e fruição cultural com respeito 
pelas normas de saúde pública
Agosto Cultural animou 
noites de Corroios

Cantigas à Sua Porta em Amora

Música em movimento 
anima população

Fiesta Luisa

Isabel Noronha

Vítor Ginja Tertúlia Coimbrã de Miratejo

Maia e Miguel Gomes, respetiva-
mente. 

Com a realização desta iniciativa, 
que incluiu a transmissão de espe-
táculos online, a Junta de Freguesia 
de Corroios e a Câmara Municipal 
do Seixal aliaram-se ao movimento 
associativo e tecido económico lo-

cais para reafirmar o seu empenho 
na realização de atividades que, 
respeitando as normas de saúde 
pública, assegurem o direito à cria-
ção e fruição cultural. n

Classe Talentos sem Fronteiras

Diana Soares
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O NOVO Pavilhão Muni-
cipal Leonel Fernandes, na Mun-
det, foi o cenário escolhido para 
a 2.ª sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal do Seixal, 
a primeira a decorrer presencial-
mente desde o inicio da pandemia. 
A sessão, que decorreu no dia 23 de 
julho, pôde assim incluir o período 
de intervenção da população onde 
interviram três munícipes.

Hospital Garcia de Orta 
e Simarsul
O período de antes da ordem do 

dia teve em apreciação diversos 
documentos: foram aprovados, 
por unanimidade, uma «sauda-
ção ao centenário do nascimento 
de Amália Rodrigues» e uma re-
comendação «Pela melhoria de 
respostas de bem-estar e proteção 
animal no concelho do Seixal».

Na sessão foram ainda aprova-
das por maioria duas moções que 
demonstraram preocupação com 
as notícias acerca do encerramen-
to de urgências ginecológicas, obs-
tétricas e pediátricas no Hospital 
Garcia de Orta. Uma moção que de-
nuncia «descargas ilegais de águas 
residuais pela SIMARSUL na baía 
do Seixal» mereceu igualmente a 
aprovação maioritária dos eleitos 
da assembleia municipal, assim co-
mo outra que defende «uma mobi-
lidade efetiva e em segurança, em 
tempos de pandemia».

Aprovada por maioria, uma re-
comendação por «maior eficiência 
na gestão da água» justificou um 
esclarecimento de Joaquim Santos, 
que considerou que a gestão públi-
ca da água faz a «grande diferença 

face a municípios que privatiza-
ram esta área», salientou «o inves-
timento municipal na construção 
do Centro Distribuidor de Água de 
Fernão Ferro» e assinalou o projeto 
iPerdas, que monitoriza e avalia as 
perdas de água no concelho, entre 
outras medidas tomadas pela au-
tarquia.

A moção «por um concelho 
do Seixal efetivamente ciclável» 
também foi aprovada e mere-
ceu uma intervenção de Joaquim 
Santos, o qual recordou que «a 
mobilidade sustentável é algo em 
que estamos a trabalhar, no âm-
bito do Laboratório Vivo para a 
Descarbonização».

Período da ordem do dia
O período da ordem do dia teve 

como ponto um «contrato-pro-
messa de permuta e de cedência a 
celebrar entre a Identiperímetro, 
Sociedade Imobiliária, SA e o 
Município do Seixal», o qual me-

receu a aprovação pela maioria da 
forças políticas. O presidente da 
Câmara Municipal do Seixal ex-
plicou tratar-se de uma permuta 
entre duas parcelas de terreno per-
tencentes à autarquia e ao Sport 
Lisboa e Benfica (SLB).

Joaquim Santos explicou que o 

SLB pretende instalar na parcela 
um colégio para «responder às ne-
cessidades educativas dos jogado-
res da formação, mas também à 
comunidade que deseje integrar 
este projeto educativo» e que o mu-
nicípio tem interesse numa outra 
parcela, de solo urbanizável, pa-

ra «desenvolvimento de um proje-
to de habitação, possibilitando que 
famílias jovens com baixos rendi-
mentos tenham oportunidade de 
ter uma habitação, contribuindo 
para combater a especulação imo-
biliária, um problema sentido no 
Seixal e em todo o país». n

Mundet recebe pela primeira vez sessão da Assembleia Municipal do Seixal

Habitação para jovens e novo 
colégio a construir no concelho

A Câmara Municipal do Seixal de-
terminou que os estabelecimentos 
de comércio a retalho e de presta-
ção de serviços existentes no con-
celho podem funcionar até às 22 
horas, desde 21 de agosto.
A decisão foi tomada considerando 
a evolução positiva da situação epi-
demiológica no concelho, e após 
reunir os necessários pareceres da 
Comissão Municipal da Proteção 

Civil do Seixal, reunida no dia 20 de 
agosto, tendo a proposta inicial da 
autarquia sido equiparar os horá-
rios destes estabelecimentos aos 
da restauração, que podem funcio-
nar até à 1 hora. A PSP, a GNR e a 
autoridade local de saúde não es-
tiveram de acordo, propondo que o 
encerramento ocorra às 22 horas 
em vez da 1 hora, à semelhança 
dos restaurantes. 

A Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 63-A/2020, de 14 
de agosto, determina que os ho-
rários de funcionamento dos es-
tabelecimentos comerciais da 
Área Metropolitana de Lisboa po-
dem ser adaptados, por decisão 
dos presidentes dos municípios, 
mediante pareceres favoráveis da 
autoridade local de saúde e das 
forças de segurança.

Funcionamento dos estabelecimentos comerciais no concelho
Câmara do Seixal decide alargamento dos horários 

Futura localização do novo colégio, junto ao terminal fluvial do Seixal
Localização da área para  habitação para jovens,
junto à EB Dr. António Augusto Louro
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A 3.ª edição da iniciativa Este Verão na 
Fidalga teve início no dia 8 agosto, com a 
Quinta da Fidalga a reabrir as portas aos 
concertos, oficinas de desenho e sessões 
de cinema ao ar livre. A iniciativa decorre 
até ao dia 13 de setembro, com todas as 
medidas de segurança.
Em agosto, a música esteve a cargo do 
fadista David Ventura e do cantor David 
Ripado que apresentou o projeto Lusitânia 
Expresso, uma viagem de homenagem aos 
nomes consagrados. Decorreram ainda 
as oficinas de desenho, nas quais os par-
ticipantes foram convidados a conhecer 
técnicas de desenho, e para os cinéfilos 
houve sessões de cinema francês e curtas-
-metragens para miúdos e graúdos. Caso 
não tenha tido oportunidade de participar, 
fica o convite para que assista às iniciati-
vas que decorrem em setembro. A entrada 
é livre, mas com marcação obrigatória. 
Conheça o programa:

12 de setembro, sábado
Das 10 às 13 horas 
Desenhar para Conhecer. Na Casa de 

Fresco, a Amarilis Belladona 
Oficina de desenho com Manuela Rolão
Das 17 às 19 horas 
Jazz em Imagens 
Oficina de fotografia sobre o tema do jazz 
Orientação: Rosa Reis
22 horas 
Concerto com Desidério Lázaro Quarteto

13 de setembro, domingo
Das 16 às 18 horas 
2 Horas, 20 cliques e 1 História 
Oficina de iniciação à fotografia 
Orientação: Nuno Jorge 
21.30 horas
Cinema ao ar livre 
Namoro à espanhola – Aventura na 
Catalunha 
Espanha, 2015. M/ 12 anos 

Sessões de cinema, oficinas de fotogra-
fia e concertos: 915 635 090 (dias úteis, 
das 10 às 12 horas e das 14 às 17 horas) 
Oficinas de desenho: manuela.rolao.dese-
nho@gmail.com.

Até 13 de setembro
Música e cinema animam
Este Verão na Fidalga

Moinho de Maré de Corroios reabriu ao público
Preservar o património e atrair visitantes

21.ª edição do Festival Internacional SeixalJazz
Jazz no Seixal garante presença 
dos melhores músicos nacionais

organização / produção

SEXTETO JAZZ
DE LISBOA

ANDRÉ ROSINHA
TRIO

TGB 

RAON
FIGUEIREDO
HASSELBERG

RICARDO PINHEIRO
MIGUEL AMADO
- LAB

ISABEL RATO
QUINTETO

EDUARDO CARDINHO
QUARTETO

Bilhetes à venda
em www.ticketline.pt
e locais habituais.

15_24
out
2020

Fórum 
Cultural
do Seixal

cm
-s

ei
xa

l.p
t

O presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, e o vereador do Património 
Cultural, Manuel Pires, estiveram presentes 
no dia 7 de agosto, na reabertura do Moinho 
de Maré de Corroios e visitaram a exposição 
600 Anos de Moagem no Moinho de Maré 
de Corroios, que conta com novos painéis ex-
positivos que incluem ilustrações científicas 
de Mafalda Paiva e de Xavier Pita, os quais 
convidam à redescoberta deste património 
representativo do concelho.
Na ocasião, Joaquim Santos salientou a im-
portância da reabertura deste espaço mu-
seológico, um dos polos mais visitados do 
Ecomuseu Municipal do Seixal, frisando que, 
no Moinho de Maré de Corroios, conta-se a 
história de uma atividade que desempenhou 

um papel na produção de farinhas, tanto para 
o abastecimento local como de Lisboa. E su-
blinhou a importância de retomar a atividade 
cultural: «A autarquia garante as orientações 
da Direção-Geral da Saúde e cumpre o objeti-
vo de promover o turismo e a cultura.»
Pode visitar este equipamento municipal de 
terça a sexta-feira, das 9 às 12 e das 14 às 
17 horas. Sábado e domingo, das 14.30 às 
18.30 horas. O espaço respeita as regras  
sanitárias em vigor, pelo que é obrigatória 
a utilização de máscara, a desinfeção das 
mãos à entrada e a manutenção da distância 
física. Será dada prioridade aos agendamen-
tos, que podem ser efetuados, através do 
telefone 210 976 112 ou do email ecomuseu.
se@cm-seixal.pt.

A 21.ª edição do Festival Internacional 
SeixalJazz vai decorrer este ano de 15 a 24 
de outubro, com as atuações a decorrer às 
22 horas, num único set e sem intervalo. O 
conceito chave é regressar em segurança, 
mas a missão é apoiar formações de músicos 
portugueses e simultaneamente assegurar o 
direito à fruição cultural no atual contexto de 
crise de saúde pública.
No dia 15 de outubro, as honras de abertu-
ra cabem ao Sexteto de Lisboa, formação 
que reúne Mário Laginha, Edgar Caramelo e 
Tomás Pimentel e tem Ricardo Toscano no sa-
xofone. No dia 16, apresenta-se o trio liderado 
pelo contrabaixista André Rosinha, que conta 
ainda com João Paulo Esteves da Silva, no pia-
no, e Marcos Cavaleiro, na bateria. Tuba, gui-
tarra e bateria são os instrumentos que dão 
nome aos TGB, formação de Sérgio Carolino, 
Mário Delgado e Alexandre Frazão, que se 
estreia no SeixalJazz no dia 17.
Na segunda semana de espetáculo, no dia 
21, o harpista Eduardo Raon, o pianista Luís 
Figueiredo e o contrabaixista João Hasselberg 
atuam em conjunto dando expressão às ver-
tentes musicais de improvisação, criativa e 
melódica. Ricardo Pinheiro, na guitarra, e 

Miguel Amado, no baixo, lideram o projeto 
LAB, que conta ainda com Tomás Marques, no 
saxofone alto, e Diogo Alexandre, na bateria, 
atuam no dia seguinte. 
A noite de 23 acolhe o quinteto de Isabel Rato, 
pianista residente no concelho, dona de uma 
escrita musical elegante fundada no jazz, 
na música clássica e na pop. O quarteto do 
vibrafonista Eduardo Cardinho fecha a edição 
de 2020 no dia 24, com uma formação que 
inclui ainda João Barradas no acordeão midi e 
que conta também com contrabaixo e bateria.
O bilhete tem um custo de 8 euros por espe-
táculo, com a assinatura para os sete dias a 
custar 48 euros, com desconto de 25 por cen-
to para jovens até aos 25 anos, reformados e 
funcionários das autarquias do Seixal.
Como é tradição, a organização da Câmara 
Municipal do Seixal decorre no Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do Seixal, com 
a novidade de reunir um conjunto de músicos 
portugueses que têm afirmado o seu nome 
na cena jazz mundial. Músicos portugueses 
de qualidade reconhecida mundialmente, 
esta é a proposta de programa para um ano 
em que tudo mudou e o SeixalJazz se recusou 
a ficar igual.

Joaquim  Santos, presidente da autarquia, e o vereador Manuel Pires, do pelouro 
do Património Cultural, estiveram presentes na reabertura do equipamento
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A MANUTENÇÃO e limpeza dos espaços 
públicos são serviços prestados pela Câmara 
Municipal do Seixal, que visam garantir um espaço 
público de qualidade e o seu melhor usufruto pela  
população do concelho.

Diariamente, os serviços municipais estão no 
terreno para realizar ações de desmatação, corte 
de ervas, varredura de ruas, desinfeção de espaços, 
lavagem de contentores, manutenção de espaços 
verdes, recolha de monos, reparação de mobiliário 
urbano, limpeza e lavagem de ruas.

 Equipas constituídas por trabalhadores munici-
pais  atuam em todas as freguesias do concelho co-
mo exemplificado pelas imagens aqui publicadas, 

referentes a intervenções realizadas na Quinta do 
Cabral, Casal do Marco, Quinta da Soledade, Quinta 
do Outeiro, Amora, Colinas do Sul, Quinta de Santa 
Rita e Quinta do Batateiro, entre outras . 

Este conjunto de intervenções visa dar continui-
dade ao trabalho desenvolvido pela autarquia para 
garantir a qualidade da imagem urbana e manter 
limpos e saudáveis os espaços verdes do concelho, 
mas também criar condições para prevenir a pro-
pagação da infeção pelo novo coronavírus. n

Ações de manutenção e limpeza 

Valorização 
do espaço 
público

Aplicação de produto biológico em Aldeia de Paio Pires Limpeza de passeios em Amora Limpeza de bermas no Casal do Marco

Desmatação nas Colinas do Sul, Aldeia de Paio Pires Corte de ervas na Cruz de Pau, Amora Arranjos do espaço público na Quinta do Cabral, Arrentela

Trabalhos na Quinta do Outeiro, Arrentela Limpeza na Quinta de Santa Rita, Torre da Marinha Valorização do espaço público na Qt.ª do Batateiro, Amora
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NO ÂMBITO do Fórum 
Seixal foi apresentada a inves-
tigação da Escola Nacional de 
Saúde Pública da Universidade 
Nova de Lisboa, solicitada pela 
Câmara Municipal do Seixal. 

O estudo não detetou qualquer 
situação relevante que indique 
que existam problemas na saú-
de da população da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires diretamente 
relacionadas com a atividade da 
Siderurgia Nacional e de outras 
unidades industriais localizadas 
na região.

O estudo epidemiológico – 
realizado em parceria com o 
Instituto Ricardo Jorge – baseou-
-se numa análise comparati-
va dos indicadores de saúde da 
população da freguesia que está 
sujeita a uma exposição ambien-
tal com uma freguesia do conce-
lho de Almada e com toda a Área 
Metropolitana de Lisboa. Apesar 
das conclusões salientarem a ine-
xistência de impacto, no Seixal, o 
presidente da Câmara Municipal 
do Seixal decidiu avançar com 
novos estudos com maior nível 
de detalhe (análise de grupos de 
incidência).

Segundo Joaquim Santos, o im-
portante é «conhecer a realidade, 

para que possamos agir no senti-
do da sua transformação». 

Governo ignora 
questões ambientais 
«Priorizamos a qualidade de 

vida da população, que deve ser 
respeitada pela atividade econó-
mica», comentou Joaquim Santos, 
adiantando que «perante a ino-
perância do Governo, a Câmara 
Municipal do Seixal  tem promo-
vido estudos ao nível da deposi-
ção de partículas e do ruído na 
Aldeia de Paio Pires, para além 
deste que dá a conhecer o estu-
do da saúde da população local. 
A autarquia tem ainda pugnado 
junto da empresa e das entidades 
governamentais que licenciam 
esta atividade para que acaute-
lem as questões ambientais».

 Estudo epidemiológico
O estudo apresentado pelo 

professor Pedro Aguiar, da Es-
cola Nacional de Saúde Pública da 
Universidade Nova de Lisboa, es-
clareceu que «a investigação teve 
em conta os estudos ambientais 
já realizados e as bases de dados 
existentes ao nível dos cuidados 
de saúde primários, hospitalares 
e os dados do Instituto Nacional 
de Estatística. Através do méto-

do de padronização direta foram 
comparadas várias amostras ten-
do em conta a idade e o sexo das 
populações». 

Conclusões
Uma das conclusões do estu-

do epidemiológico da Escola Na-
cional de Saúde Pública da Uni-
versidade Nova de Lisboa é que, 
comparativamente com  Almada, 
no Seixal existem menos doen-
ças pulmonares obstrutivas, le-
-sões acústicas ou limitações 
funcionais. Também a taxa de 
mortalidade no Seixal é menor. 
A investigação também salienta, 
«que não se pode inferir de for-
ma definitiva que a exposição aos 
poluentes identificados constitua 
um risco maior para a saúde». Os 
responsáveis do estudo sugerem 
a realização de «um estudo epide-
miológico de maior profundidade 
ao nível individual para esclareci-
mento da situação, com medição 
de biomarcadores, análises clíni-
cas e outras exposições».

 
Participação 
da população
Joaquim Santos apelou à popu-

lação para que enviasse as suas 
dúvidas e observações para o 
email forumseixal@cm-seixal. pt, 
a fim de serem esclarecidas, pela  
Escola Nacional de Saúde Pública 
da Universidade Nova de Lisboa, 
todas as dúvidas relativas a este 
estudo. 

As respostas serão posterior-
mente disponibilizadas no site do 
município. 

«Temos que ter conhecimen-
to para agirmos e tomarmos as 
melhores decisões na defesa da 
saúde das nossas populações», 
concluiu o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal. n

Estudo epidemiológico da Escola Nacional de Saúde Pública

Qualidade de vida da população 
tem que ser preservada 
pela atividade industrial
Perante a inoperância do Governo, a Câmara Municipal do Seixal decidiu avançar com estudos do ruído, partículas e impac-
tos na saúde na área geográfica da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires.

Para a Câmara 
Municipal 
do Seixal, a saúde 
da população 
é crucial, nesse 
sentido este 
estudo permite 
à autarquia 
e população
terem mais 
conhecimento 
sobre a situação 
e tomar 
as  melhores 
decisões 
em defesa 
dos munícipes 
e do ambiente

FÓRUM 
SEIXAL
MAIS
PARTICIPAÇÃO
MELHOR
FUTURO
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Campeonato Nacional de Regatas
em Linha 2020
Atletas do concelho no pódio

O Clube de Canoagem de Amora (CCA) e a Associação Naval Amorense 
competiram no Campeonato Nacional de Regatas em Linha 2020, 
disputado em Montemor-o-Velho, a 8 e 9 de agosto, com os atletas a 
chegarem a várias finais e alcançarem lugares de pódio. O CCA con-
seguiu mesmo ver quatro dos seus atletas sagrarem-se campeões 
nacionais, dois vice-campeões e na classificação coletiva obteve um 
terceiro lugar.
Naquela que é a prova mais aguardada do ano na disciplina de veloci-
dade, o CCA apresentou-se com 26 atletas nas categorias de juniores, 
seniores e veteranos, que conseguiram alcançar 12 finais A e nove 
finais B.
João Duarte em K1 1000 m (júnior); Bernardo Santos em K1 1000 
m (sub-23); Pedro Casinha em K1 200 m (júnior) e Nuno Henriques 
em K1 1000 m (veterano B) sagraram-se campeões nacionais. Já 
Tiago Henriques em K1 1000 m (sub-23) e João Duarte em K1 500 m 
(júnior) foram vice-campeões nacionais. Em termos coletivos o CCA sa-
grou-se vice-campeão nacional de veteranos e alcançou o 8.º lugar por 
equipas na primeira parte deste Campeonato Nacional de Velocidade. 
A Associação Naval Amorense também se fez representar na compe-
tição com quatro atletas. O clube chegou a três finais B e alcançou um 
sexto lugar na final A de K1 500 m, por Mafalda Germano, que foi a 
terceira melhor sub-23 da prova.
Nos dias 15 e 16 de agosto, também em Montemor-o-Velho, entraram 
em ação os atletas mais novos dos escalões iniciados, infantis e ca-
detes. Terminado o campeonato, o CCA alcançou o 7.º lugar na classi-
ficação coletiva, desta vez com 21 atletas que representaram o clube 
e obtiveram 7 finais A e 5 finais B. Destaque para Mercedes Pinheiro 
que se sagrou campeã nacional de K1 200 m e vice-campeã nacional 
de K1 500 m no escalão de iniciados femininos. Após duas semanas 
de intensa competição o contributo de todos foi fundamental para o 
sucesso alcançado.

Seixal Clube 1925
Treinos de captação 
estão a decorrer

Os treinos de futebol regressaram ao Estádio 
Municipal do Bravo respeitando as orientações da 
Direção-Geral de Saúde para a prática desportiva.
No dia 21 de agosto foi dado o pontapé de partida 
para o futebol 11 e no dia 31 de agosto para o futebol 
9/7/5. O Seixal Clube 1925 está a realizar treinos de 
captação para as referidas modalidades, os quais 
decorrem de segunda a sexta-feira, a partir das 18.30 
horas.
Os interessados podem consultar a página de fa-
cebook do clube em https://www.facebook.com/
SC1925/ para obtenção de mais informações. 
Recorde-se que a equipa principal vai disputar a 1.ª 
Divisão Distrital da Associação de Futebol de Setúbal 
na época 2020/2021.

«EM SEGURANÇA, a Cons-
truir o Futuro!» é o lema da 37.ª 
Seixalíada que vai decorrer de 19 
de setembro a 17 de outubro.

Este ano, a Seixalíada vai pro-
cessar-se num formato adaptado 
à situação de saúde pública cau-
sada pela convid-19.

A  abertura da 37.ª Seixalíada 
realiza-se no dia 19 de setem-
bro, a partir da 15.30 horas, no 
Estádio Municipal do Seixal, e pa-
ra além de o público poder assis-
tir, cumprindo as normas da DGS, 
o evento também será transmiti-
do em direto nas redes da Câmara 

Municipal do Seixal (Facebook, 
Twitter, Instagram e Youtube).

A abertura da Seixalíada não 
contará este ano com as habituais 
milhares de pessoas a participa-
rem ao vivo na festa, sendo adap-
tado um modelo de participação  
mais contido de público e atletas.

Nesta edição, o objetivo maior 
da Seixalíada passa por demons-
trar a oferta desportiva à popu-
lação, o que é este projeto, o que 
ele envolve e a dinâmica do movi-
mento associativo concelhio. 

Nas plataformas digitais ain-
da serão disponibilizadas aulas e 

atividades online e também par-
tilhados testemunhos, mensa-
gens, imagens e espaços de deba-
te demonstrando a importância 
do desporto para todos em geral 
e da Seixalíada em particular.

A Seixalíada é organizada pelo 
movimento associativo, Câmara 
Municipal do Seixal, juntas de fre-
guesia e escolas.  n

Dia 19 de setembro, 
no Estádio Municipal do Seixal 

Abertura 
da 37.ª Seixalíada 
em segurança
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SEIXAL | LISBOA

LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

SETÚBAL | SEIXAL | LISBOA
Horários

Horários

LISBOA | SEIXAL

FARMÁCIAS | AGO | SET

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro 
| 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

Assistência Farmâceutica 
às populações – Linha nacional | 1400

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

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

M 33 23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53 53

23

Sábados

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

M 53 23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53 53

23

Domingos e feriados

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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33
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43
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43

13

43 58

13 43 28

Sábados, domingos e feriados

H 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
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43
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13
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43 43
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43 43

13 13

707 127 127 

H 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

PARTIDAS DE COINA (Concelho do Seixal) Dias úteis
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(*)

O atendimento público dos pelouros da Câmara Municipal 
do Seixal é realizado mediante marcação prévia, de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 17.30 horas, através dos gabinetes 
de apoio aos vereadores.

808 203 050 TRANSTEJO  

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

Agendamento prévio para 
atendimento nos Serviços Centrais
Atendimento geral e CIAC
| 212 276 770 | dpat@cm-seixal.pt
Urbanismo | 212 276 788  
dau.atendimento@cm-seixal.pt
Divisão Administrativa de Água, 
Saneamento e Resíduos 
(faturação e contratos) | 212 276 720 
daas@cm-seixal.pt
Desenvolvimento Social e Cidadania
| 210 976 220 | ddsc@cm-seixal.pt
Finanças e Património | 212 275 780 
df@cm-seixal.pt
Fiscalização Municipal | 210 976 202 
dfm@cm-seixal.pt

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

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

Freguesias
Junta de Amora | 212 268 730
Junta de Corroios | 212 535 814
Junta de Fernão Ferro | 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

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 217
Conservatória do Registo Predial 
Cruz de Pau | 212 260 620
Seixal | 212 271 280

Repartição de Finanças
Cruz de Pau | 212 260 760
Seixal | 212 219 710

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

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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Candidaturas 
abertas para 
residências 
artísticas

Armazém 56 – Arte Sx

Aberto ao desenvolvimento do trabalho criativo de associações culturais, artistas 
e artesãos individuais ou coletivos, o Armazém 56 – Arte Sx é um espaço dedicado 
às artes visuais contemporâneas, nomeadamente da cerâmica, tecelagem, seri-
grafia, pintura e desenho, restauro, street art e outras manifestações associadas.
A Câmara Municipal tem a decorrer, até 22 de setembro, as candidaturas para 
residências artísticas de associações culturais, artistas e artesãos individuais ou 
coletivos, a realizar durante um período de seis meses, de outubro 2020 a abril 
de 2021. As normas de utilização, bem como todas as condições de candidatura 
podem ser consultadas em cm-seixal.pt. Na mesma página é ainda possível ace-
der ao formulário da candidatura, cujo preenchimento é obrigatório. Quaisquer 
dúvidas ou esclarecimentos podem ser dirigidos para o e-mail armazem56@cm-
-seixal.pt.
Criado no âmbito do projeto de requalificação da fábrica corticeira Mundet, ad-
quirida pela Câmara Municipal do Seixal, o Armazém 56 – Arte Sx encontra-se 
devidamente equipado para acolher o desenvolvimento de trabalhos criativos em 
regime de residência artística, assim como a realização de cursos de  formação e 
workshops diversos. 
Os objetivos deste novo equipamento incluem apoiar o trabalho e estimular a 
criatividade dos artistas do concelho, promover iniciativas de carácter inovador 
que diversifiquem a oferta cultural, formar novos públicos, despertar interesses e 
aperfeiçoar técnicas e conhecimentos, promover sinergias entre os vários artistas 
e divulgar o trabalho realizado pelos artistas locais.

Candidatura
ao arrendamento
de edifício  
municipal para 
alojamento local 
Rua 1.º de Dezembro, n.º 2 e 2A, 
núcleo urbano antigo do Seixal, 
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires

[HASTA PÚBLICA]
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Contribuir para a promoção do sucesso escolar e construir um território educativo de 
qualidade é o objetivo da Câmara Municipal do Seixal, que continua a investir na valori-
zação de infraestruturas escolares em vários pontos do concelho. 
Estão concluídos ou em curso vários investimentos na construção e ampliação de esco-
las e na manutenção do parque escolar, com intervenções em mais de 30 estabeleci-
mentos que incluem substituição de coberturas e pavimentos dos edifícios, beneficiação 
de espaços de recreio e múltiplas pequenas reparações. Entre as grandes obras e inter-
venções nas escolas do 1.º ciclo do ensino básico e jardins de infância, a autarquia está 
a investir mais de 8 milhões de euros.
Destaque para a ampliação e requalificação das escolas básicas da Qt.ª de Santo An-
tónio e de Aldeia de Paio Pires, num investimento municipal de 3 723 829 euros, bem 
como a substituição das coberturas de fibrocimento em 14 escolas, num investimento 
superior a 1 milhão de euros.
Na Ação Social Escolar, a autarquia aprovou para este ano letivo a atribuição de 28 504 euros 
para subsídio de material escolar. Para assegurar a igualdade de oportunidades a alunos 
do concelho com maiores dificuldades, a autarquia atribui 10 bolsas de estudo para o ensi-
no superior, no montante global de 12 500 euros, e 20 para o ensino secundário, no valor de  
15 000 euros. 
Ninguém fica excluído e a possibilidade de aprender estende-se a todas as idades, es-
tando o município a apoiar a construção das novas instalações da Universidade Sénior 
do Seixal, no valor de 2 milhões de euros. 
No Seixal a educação é uma prioridade, bem como a valorização da escola pública. 

Regresso às aulas com novos equipamentos

Seixal investe mais de 
8 milhões na educação

Visita à obra na EB da Quinta de Santo António, em Amora

Remoção de  coberturas em fibrocimento na EB do Fogueteiro
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Câmara do Seixal qualifica 
 mais de 30 escolas

Autarquia investe 1 milhão de euros 
na remoção de fibrocimento nas escolas

A Câmara Municipal do Seixal está a 
proceder à remoção das coberturas em 
fibrocimento (amianto) em 14 escolas 
do concelho do 1.º ciclo do ensino bá-
sico, procedendo à colocação de novas 
coberturas, num investimento munici-
pal superior a 1 milhão de euros. 
As intervenções consistem na remoção 
das coberturas em fibrocimento, segui-
das de montagem dos painéis sandwich 
com isolamento térmico. 
Apesar das coberturas em fibrocimento 
apenas serem prejudiciais para a saúde 
quando danificadas, o que não se veri-
ficava, a autarquia está a substituí-las 
nas escolas do 1.º ciclo com um objetivo 
preventivo. A autarquia também reivindi-
ca ao Governo a remoção do fibrocimen-
to existente nas escolas básicas dos 2.º 
e 3.º ciclos e secundárias, que são da 
sua responsabilidade.

EB Santa Marta de Corroios

Escola Estado da intervenção Investimento (com IVA)

Obra concluída 42 196,40 €

EB do Fogueteiro Obra a decorrer 93 515,03 €

JI de Vale de Milhaços Obra a decorrer 18 913,04 €

EB Quinta dos Morgados Obra a decorrer 81 453,66 €

EB Quinta da Cabouca Obra a decorrer 82 665,14 €

EB D. Nuno Álvares Pereira Obra a decorrer 59 127,58 €

EB do Casal do Marco Obra a decorrer 78 778,41 €

EB Quinta das Inglesinhas Obra a decorrer 58 440,96 €

EB dos Foros de Amora Obra a decorrer 58 175,38 €

EB Quinta da Courela Adjudicado, a iniciar em breve 86 814,89 €

EB José Afonso Adjudicado, a iniciar em breve 76 208,22 €

EB Infante D. Augusto Adjudicado, a iniciar em breve 95 685,29 €

EB Quinta das Sementes Adjudicado, a iniciar em breve 71 059,78 €

EB Quinta da Medideira Adjudicado, a iniciar em breve 108 098,68 €

Remoção das coberturas em fibrocimento nas escolas básicas do 1 º ciclo

1 011 132,46 €Total

Visita à obra na EB do Miratejo Remoção de fibrocimento na EB St.ª Marta de Corroios

Novo equipamento no refeitório da EB da Cruz de Pau Beneficiação de piso na EB D. Nuno Àlvares Pereira



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 755   AGOSTO 2020
3 SUPLEMENTO

Grandes obras, manutenção e qualificação
N.º Escola Intervenções Investimento

Amora
1 EB da Qt.ª da Medideira Remoção das coberturas em fibrocimento, substituição de iluminação interior, pintura de interiores

e substituição de pavimentos 159 900€

2 EB da Qt.ª da Princesa Instalação de equipamento diverso, substituição de iluminação e novo equipamento exterior no pré-escolar 12 400€

3 EB da Qt.ª das Inglesinhas Remoção das coberturas em fibrocimento, construção de campo desportivo, reparação de bebedouros,  
substituição de torneiras, requalificação do espaço exterior junto à entrada 79 500€

4 EB da Qt.ª das Sementes Remoção das coberturas em fibrocimento, substituição de iluminação e reparação de muro exterior 73 160€

5 EB da Qt.ª de St.o António Requalificação, ampliação e reparação de equipamentos de cozinha 1 855 128€

6 EB da Qt.ª do Conde  
de Portalegre

Reparação de troço de tubagem de alimentação de águas, execução de muro exterior, substituição  
de iluminação interior e novo parque aventura 25 480€

7 EB das Paivas Ampliação de telheiros, pinturas, renovação de instalações sanitárias, substituição e renovação de 
pavimentos, substituição da iluminação interior, instalação do parque aventura e outras obras de manutenção 143 200€

8 EB de Amora Execução de trabalhos nas redes de água na cozinha e manutenções diversas 2 000€

9 EB do Fogueteiro Remoção das coberturas em fibrocimento e reparação de infiltrações na cozinha 93 515€

10 EB dos Foros de Amora Remoção das coberturas em fibrocimento 58 175€

11 EB Infante D. Augusto Remoção das coberturas em fibrocimento, novo equipamento exterior para o 1.º ciclo e instalação  
de equipamento diverso 106 400€

12 JI da Cruz de Pau
Execução de linha de self-service  no refeitório, beneficiação da rede de águas, pinturas interiores, criação 
de instalação sanitária adaptada, renovação de instalações sanitárias, substituição de pavimentos e de 
caixilharias, ampliação do espaço do refeitório e outras qualificações

141 100€

13 Universidade Sénior  
do Seixal Construção de novo equipamento de ensino no antigo Grémio da Lavoura no Fogueteiro 2 000 000€

Corroios
14 EB D. Nuno Álvares  

Pereira
Remoção das coberturas em fibrocimento, substituição de iluminação interior, montagem de LED, substituição 
de portas e beneficiação do piso 78 600€

15 EB da Qt.ª da Cabouca

Remoção das coberturas em fibrocimento, ligação de linha de self-service no refeitório, construção de 
instalação elétrica na cozinha, substituição de caixilharias, pinturas, renovação de instalações sanitárias, 
substituição, renovação e qualificação de pavimentos e de vários equipamentos, beneficiação dos 
equipamentos do espaço de jogo e recreio e outras obras de manutenção

199 370€

16 EB da Qt.ª do Campo Ligação de linha de self-service  no refeitório e colocação de novo termoacumulador 1 300€

17 EB da Qt.ª  de Santa Marta 
de Corroios Remoção das coberturas em fibrocimento e colocação de equipamento exterior para o pré-escolar 54 900€

18 EB de Miratejo Reparação de cobertura e pintura das salas de aula 12 000€

19 EB José Afonso Remoção das coberturas em fibrocimento, substituição de iluminação interior, montagem de LED e construção 
de campo desportivo 95 000€

20 EB do Alto do Moinho Substituição de portões para reforço da segurança, colocação de equipamento exterior para o pré-escolar  
e substituição de pavimento amortecedor 24 600€

21 EB N.º 1 de Corroios
Campo de jogos, revisão de drenagem de águas pluviais, substituição de telheiro e do pavimento da cozinha 
e refeitório, renovação de instalações sanitárias, fornecimento de equipamento diverso e outras obras de 
manutenção

168 640€

22 JI de São Nicolau Substituição dos tetos falsos das salas de atividade e renovação das instalações sanitárias 14 480€

23 JI de Vale Milhaços Remoção das coberturas em fibrocimento e reparação de paredes exteriores 22 000€

Arrentela
24 EB da Qt.ª de N.ª Sr.ª 

do Monte Sião Pintura de grades de vedação e montagem de iluminação no espaço exterior 5 000€

25 EB da Qt.ª de São João Substituição de iluminação interior, montagem de LED e reparação do logradouro 4 000€

26 EB da Torre da Marinha Instalação de equipamento exterior para o 1.º ciclo 11 000€

27 EB de Arrentela Substituição de rede de águas e pinturas termoplásticas no espaço exterior 11 500€

Seixal
28 EB da Qt.ª dos Franceses Requalificação da rede de águas, manutenção de caixilharia e substituição de iluminação interior 15 240€

29 EB do Bairro Novo Pintura do piso exterior do espaço de recreio 10 700€

30
Escola de Música  
do Conservatório Nacional 
- Polo do Seixal

Substituição das portas, janelas e colocação de estores 36 642€

Aldeia de Paio Pires
31 EB da Qt.ª da Courela Remoção das coberturas em fibrocimento, substituição de iluminação interior e pintura do piso exterior  

do espaço de recreio 97 600€

32 EB de Aldeia de Paio Pires Ampliação e requalificação 1 868 886€

33 EB do Casal do Marco Remoção das coberturas em fibrocimento, renovação de instalações sanitárias, pinturas, substituição  
de caixilharias, substituição e renovação de pavimentos e outras qualificações 206 100€

Fernão Ferro
34 EB da Qt.ª dos Morgados Remoção das coberturas em fibrocimento e colocação de portaria 86 100€

35 EB de Fernão Ferro Pintura de salas de aula, novas janelas no jardim de infância e colocação de estores de rolo 8 740€

36 EB dos Redondos Construção de edifício com duas salas de atividade, instalações sanitárias e vestiários, construção de recinto 
desportivo, nova portaria, nova área educativa e criação de estacionamento 290 500€

Subtotal 8 072 856€

Equipamentos e apoios 245 537€

Total 8 318 393€
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Situada em Amora,  a Escola Básica da Quinta de Santo António está quase concluída e en-
tra em funcionamento já este ano letivo. A obra requalificou o edificado existente, ergueu 
um edifício novo e beneficiou os espaços exteriores.
No edifício já existente as obras visaram a alteração de duas salas de aula para salas de 
jardim de infância, a reformulação das instalações sanitárias, a alteração/substituição da 
rede elétrica, a execução de pinturas no exterior, a implementação de novas caixilharias e 
estores e a substituição integral da cobertura. 
O novo edifício inclui uma sala polivalente, instalações sanitárias, uma das quais adap-
tada, seis novas salas de aula, sala de professores, gabinete de trabalho, sala de apoio 
educativo, biblioteca, assim como áreas para arrumos, técnicas e portaria.

Escola Básica da Quinta de Santo António
Mais 6 novas salas de aula

1 854 943

O Jardim de Infância da Cruz de Pau recebeu uma intervenção de qualificação que incluiu 
pinturas interiores, reformulação de instalações sanitárias, ampliação do espaço do refei-
tório, substituição de todos os pavimentos interiores, substituição de todas as caixilharias 
(portas e janelas) e colocação de estores de rolo interiores. A obra incluiu ainda a criação 
de uma instalação sanitária adaptada, assim como a execução de uma  rampa de acesso.

Jardim de Infância da Cruz de Pau
Intervenção qualificou equipamento

140 000

A Escola Básica de Aldeia de Paio Pires tem em construção um novo edifício de jardim de 
infância, com 3 novas salas de aula, refeitório, cozinha, instalações sanitárias e espaço 
técnico. Com investimento integral da Câmara Municipal do Seixal, o estabelecimento de 
ensino tem oito salas de aula, instalações sanitárias, espaço polivalente, recreio coberto, 
gabinetes, biblioteca e elevador.  A empresa adjudicatária não cumpriu com o contrato, 
não concluíndo a obra e a câmara municipal encontra-se a proceder à substituição do 
empreiteiro para finalização da mesma, pelo que ainda não é possível avançar nova data 
para a sua conclusão.

Empresa construtora falhou prazo
Escola Básica de Aldeia de Paio 
Pires ainda em construção

1 868 886

A autarquia adquiriu o antigo Grémio da Lavoura localizado na Av. 1.º de Maio, no Fogue-
teiro. O projeto contempla uma área total de cerca de 2.000 m2, e prevê a criação de 12 
salas de aula, um espaço polivalente, bar e zona de estar, instalações sanitárias e ainda a 
preservação do lagar de azeite e um espaço exterior, garantindo a vocação educativa e a 
preservação do edifício enquanto património histórico.

Novo equipamento para a Universidade Sénior
Construção vai começar

2 000 000

Câmara atribuiu terreno em Fernão Ferro
Construção do 2.º e 3.º ciclo 
do ensino básico e secundário 

A Câmara Municipal do Seixal tem um terreno já destinado para dar lugar às obras 
para uma nova escola do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e secundário em Fernão Fer-
ro, que motivou um abaixo-assinado com 4370 assinaturas entregue na Assembleia 
da República. 
Na freguesia com 625 alunos do pré-escolar e 1º ciclo, que se dividem por três esco-
las, na transição para o 2º e 3º ciclo e para o ensino secundário, os alunos veem-se 
obrigados a encontrar alternativas. Os que se mantêm no concelho inserem-se na 
sede do Agrupamento de Escolas do Pinhal de Frades, a Escola Básica Dr. Carlos Ri-
beiro. Com 10 turmas acima do seu limite, esta escola vê-se obrigada a trabalhar em 
turnos duplos dificultando a qualidade do ensino.
Joaquim Santos, presidente da autarquia, reforça que «é urgente que o Governo cons-
trua em Fernão Ferro uma escola do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e secundário».
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