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Escola Básica da Quinta de Santo António requalificada e ampliada

Câmara investe 
na educação com escola 
mais funcional e inclusiva

Covid-19
Seixal tem o primeiro 
centro de rastreio móvel
da Margem Sul
No dia 15 de outubro entrou em funcionamento no 
parque de estacionamento do Complexo Municipal de 
Atletismo Carla Sacramento, na Cruz de Pau, fregue-
sia de Amora, o centro de rastreio móvel covid-19, o 
primeiro na Margem Sul.
Destina-se apenas a utentes em viatura automóvel, 
sendo o teste feito com o utente dentro da viatura, 
através da janela parcialmente aberta. 7

NOVO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA DO SEIXAL

Câmara municipal apresenta 
a debate projeto do novo 
canil municipal
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Governo encerra Terminal
Fluvial do Seixal
Câmara e utentes estão
contra o encerramento 
sem alternativas

 24

Músicos portugueses 
asseguram qualidade 
do SeixalJazz 2020 

14, 15

Abertura da 37.ª Seixalíada 
no novo pavilhão do Portugal 
Cultura e Recreio



 

SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 757    OUTUBRO 2020

2     EM FOCO

Aniversário do concelho 
em segurança

Concertos, inauguração de equipamentos, festi-
val de teatro e sessão solene são os eventos prin-
cipais do programa das comemorações do 184.º 
aniversário do concelho do Seixal, que este ano 
se realiza dentro dos condicionalismos impostos 
pela situação de pandemia da covid-19. 
A sessão solene comemorativa do aniversário 
realiza-se no dia 7 de novembro, sábado, no 
Pavilhão Multiusos da Quinta da Marialva, em 
Corroios, com a entrega de medalhas municipais 
aos trabalhadores das autarquias com 25 e 40 
anos de serviço e aos aposentados em 2019, co-
mo forma de os homenagear pelo serviço público 
prestado à população. A cerimónia inclui ainda a 
atribuição das medalhas de mérito cultural, des-
portivo, empresarial, bons serviços, mérito mu-
nicipal e de honra a personalidades e entidades 
que se salientaram na sua área de atividade em 
prol do desenvolvimento do concelho.
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SIGA-NOS

Debate público 
sobre cuidados 
de saúde no Seixal 

A construção do hospital do 
Seixal foi um dos pontos da tri-
buna pública «No Seixal, por 
Melhores Cuidados de Saúde», 
promovido pela Comissão de 
Utentes de Saúde do Concelho 
do Seixal no dia 24 de outubro, 
no Parque Urbano da Quinta dos 
Franceses.

Pág. 12, 13

Festival de Teatro 
do Seixal em todas 
as freguesias

A 37.ª edição do Festival de 
Teatro de Seixal decorre de 13 
de novembro a 5 de dezembro 
e apresenta um programa com-
posto por representações de 11 
companhias teatrais. O progra-
ma é descentralizado e leva o 
teatro a todas as freguesias.

Pág. 20

Receção
à Comunidade 
Educativa 
 
Apoiar e defender a valorização 
da escola pública e continuar o 
investimento municipal nas es-
colas do concelho foi a mensa-
gem do presidente da Câmara 
Municipal do Seixal na Receção 
à Comunidade Educativa, no dia 
16 de outubro.

Obras no concelho
melhoram 
qualidade de vida

O executivo municipal visitou vá-
rias obras em curso no conce-
lho, para acompanhar no local 
as intervenções que represen-
tam um avultado investimento 
municipal e que são decisivas 
para melhorar a qualidade de 
vida da população.

Pág. 10, 11Pág. 7
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Seixal prossegue serviço 
público com confiança 
e segurança 

confinamento. Importa agora reunir esforços para inver-
ter não só a crise sanitária, mas também a crise social e 
económica que daí adveio.
Por isso, cabe a cada um de nós a responsabilidade de 
reerguermos o país, cumprindo as diretrizes da DGS, 
retomando as nossas rotinas em segurança e com con-
fiança, no seio familiar e social, nas escolas e nos locais 
de trabalho, no comércio e restauração, nos espaços de 
cultura e desporto, contribuindo para minimizar os im-
pactos da pandemia na nossa vida coletiva. 
Na autarquia, continuamos a apostar na cultura e no 
desporto e a concretizar o investimento público, sempre 
no respeito pelas normas de segurança.
Paralelamente, para enfrentar esta segunda vaga da 
pandemia, a Câmara Municipal do Seixal está já a imple-
mentar um novo conjunto de medidas, designadamente 
um centro de testes móvel à covid-19, que está a funcio-
nar no parque de estacionamento do Complexo Munici-
pal de Atletismo Carla Sacramento (CMACS). Este centro 
destina-se a utentes em viatura automóvel e o teste é 
feito através da janela da viatura.
O concelho do Seixal vai ainda contar com uma nova 
unidade que permitirá o despiste da doença respirató-
ria, financiada pela autarquia, a instalar no CMACS pela 
Proteção Civil Municipal e contará com o atendimento 
dos profissionais do Agrupamento de Centros de Saúde 
Almada-Seixal. Dado que a covid-19 e a gripe sazonal 

Sete meses volvidos desde que a crise sanitária provo-
cada pela covid-19 se instalou em Portugal, e já ultra-
passada a barreira dos 100 mil casos desde o dia 19 de 
outubro, assiste-se a um aumento exponencial diário do 
número de novos infetados, situação que se repercute 
em todos os países da Europa.
O aumento de casos poderá ser explicado pelo retorno 
da maioria dos portugueses a uma vida mais próxima da 
«normalidade», no pós-férias de verão, com o regresso 
aos locais de trabalho e às escolas.
A crise sanitária poderá agudizar-se de forma severa com 
a chegada do inverno, período em que disparam os nú-
meros de doentes com a gripe sazonal. 
Quanto ao concelho do Seixal, de acordo com os dados 
de 26 de outubro da Direção-Geral da Saúde (DGS), é um 
dos concelhos do país com mais de 150 mil habitantes 
(166 835 habitantes) que tem menos casos de covid-19. 
Com 106,81 casos por cada 10 mil habitantes, o Seixal 
encontra-se na 14.ª posição, atrás de municípios como 
Amadora, Loures, Sintra, Odivelas, Lisboa, Oeiras, Cas-
cais, Almada, Guimarães, Porto, Matosinhos, Braga e Vila 
Nova de Gaia. Ou seja, é o segundo com menos casos, 
dos maiores concelhos do país.
Outra nota positiva é que o concelho do Seixal também 
está fora do leque de municípios das áreas metropolita-
nas de Lisboa e do Porto com mais casos de covid-19 por 
cada 10 mil habitantes, ficando atrás de concelhos como 
Almada e Cascais.
Estes dados revelam que a população do concelho do 
Seixal tem seguido as diretrizes da Direção-Geral da Saú-
de (DGS) e da proteção civil e tem respondido positiva-
mente às exigências que lhe são solicitadas neste perío-
do tão difícil da nossa história.
Contudo, os novos dados relativos à pandemia não po-
dem conduzir a alarmismos e fazer-nos pensar em novo 

Joaquim Cesário Cardador dos Santos 
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

O Seixal é um dos concelhos do país 
com mais de 150 mil habitantes
que tem menos casos de covid-19.

Seixalíada inaugura 
novo pavilhão desportivo 

 Um dos novos equipamentos desportivos, o pavilhão 
do Portugal Cultura e Recreio, recebeu a festa de aber-
tura da 37.ª Seixalíada, no dia 26 de setembro. A Sei-
xalíada decorreu até dia 17 de outubro, mas devido à 
pandemia os eventos desportivos foram maioritaria-
mente online, com demonstrações, aulas e webinares. 
A festa de encerramento aconteceu no novo Pavilhão 
Desportivo Municipal Leonel Fernandes. 
A pandemia acentuou a força do movimento associati-
vo do concelho e a importância da Seixalíada enquan-
to festa do desporto popular.

Garantir o direito à cultura

Não obstante os condicionalismos da pandemia, o mu-
nicípio do Seixal continua a garantir o direito à cultura 
e a apoiar o regresso à atividade dos artistas.
Nesse sentido, autarquia assegurou a realização do 
21.º Festival Internacional SeixalJazz, com um cartaz 
exclusivo de músicos portugueses, que decorreu entre 
15 e 25 de outubro. 
Continuamos também a manter a programação regu-
lar do Auditório Municipal e do Cinema S. Vicente.
Destaco ainda a realização do 37.º Festival de Teatro 
de Seixal, que subirá aos palcos do concelho de 13 de 
novembro a 5 de dezembro, com a participação de 11 
companhias teatrais. 

Participação do Seixal no
Salão Imobiliário de Portugal

O Seixal apresentou as novas perspetivas de desen-
volvimento do território na edição de 2020 do Salão 
Imobiliário de Portugal (SIL), que decorreu de 8 a 11 
de outubro na Feira Internacional de Lisboa. 
No stande do município estiveram representadas as 
suas potencialidades de desenvolvimento sob quatro 
vertentes: Terra para Viver, Património para Conhecer, 
Território para Investir e Espaço para Inovar, dando 
cada uma a conhecer as vantagens deste território 
com cada vez mais qualidade de vida, onde é bom vi-
ver, trabalhar, estudar, visitar e investir. 

Destaco ainda...

têm sintomas muito semelhantes, esta unidade permi-
tirá tratar as doenças respiratórias de acordo com cada 
caso. Se se justificar o teste de rastreio covid, o doente 
será encaminhado nesse sentido.
Nesta fase da pandemia, apelo a todos que mantenham  
a confiança nas autoridades e no trabalho que estamos 
a fazer. 
O município do Seixal está mais uma vez na linha da 
frente e, por isso, agradeço a todos os profissionais de 
saúde, forças humanitárias, da área social e de seguran-
ça e funcionários das escolas e das autarquias pelo seu 
trabalho neste período tão difícil das nossas vidas e pelo 
desafio que temos pela frente que continuaremos a en-
frentar com confiança e segurança.

Joaquim Santos 
Presidente da Câmara 
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MELHORAR AS condições 
de estudo e trabalho da comu-
nidade educativa é o objetivo da 
Câmara Municipal do Seixal ao 
concretizar intervenções no par-
que escolar, desde a construção 
e ampliação de equipamentos à 
manutenção e requalificação nas 
36 escolas do 1.º ciclo do ensino 
básico, num investimento global 
de cerca de 8 milhões de euros.

Destaca-se também o plano de 
remoção das coberturas de fibro-
cimento em 14 escolas, substi-
tuindo-as por novos painéis com 
isolamento térmico e acústico, 
representando um investimento 
superior a 1 milhão de euros.

O presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal, Joaquim Santos, e 
os vereadores da autarquia visi-
taram, entre 25 de setembro e 13 
de outubro, várias escolas para 
acompanhar no terreno o evoluir 
das obras.

Os estabelecimentos visitados 
que sofreram obras de remoção 
das coberturas de fibrocimen-
to (com amianto) foram: Escola 
Básica (EB) D. Nuno Álvares 

Pereira, em Miratejo, e EB Foros 
de Amora, ambas em fase de fina-
lização; EB Infante D. Augusto, na 
Cruz de Pau, e Jardim de Infância 
(JI) de Vale de Milhaços, já con-
cluídos; EB/JI do Casal do Marco 
e EB Quinta das Inglesinhas, em 
Amora, em execução.

Outros equipamentos visita-
dos receberam recentemente ou 
vão receber outras intervenções. 

Na EB D. Nuno Álvares Pereira 
realizaram-se obras nos pisos, 
portas, pinturas, cozinha, insta-
lações sanitárias e telheiros, fo-
ram colocados videoprojetores, 
videoporteiro e um equipamento 
de espaço de jogo e recreio, entre 
outros. Serão ainda substituidas 
as portas exteriores.

A EB Infante D. Augusto foi al-
vo de uma vasta requalificação, 
desde salas de aula, pisos, janelas, 
refeitório, ginásio e instalações 
sanitárias, pinturas e foi colocado 
um equipamento infantil de jogos 
no recreio. 

Na EB Quinta das Inglesinhas 
as obras abrangeram, entre ou-
tras, pinturas, instalações sanitá-

rias, pisos, uma rampa e coloca-
ção de um equipamento de espa-
ço de jogo e recreio. Está prevista 
a execução de campo de jogos.

O JI de Vale de Milhaços rece-
beu um equipamento de espaço 
de jogo e recreio, um termoacu-
mulador e um acumulador de 
calor. Está prevista uma obra de 
reparação e pintura no refeitório 
e a instalação de um bebedouro 
no logradouro.

Na EB Casal do Marco foram 
realizadas pinturas e colocados 
quadros de corticite. Vai receber 
uma beneficiação dos pisos, ins-
talações sanitárias, ginásio, refei-
tório, cozinha, pinturas e criação 
de nova portaria. 

Na EB Redondos foi criada 
uma portaria, lugares de esta-
cionamento, recinto desportivo 
e foi construído um edifício com 
duas salas de atividades para a 
Componente de Apoio à Família.

Para a EB Foros de Amora estão 
previstas várias obras de requa-
lificação na cozinha, instalações 
sanitárias, piso, telheiros, entre 
outras. n

Pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico

Oito milhões de euros
em obras nas escolas

Escolas visitadas Remoção de amianto Outras obras de manutenção     
e qualificação

EB D. Nuno Álvares        
Pereira

59 127,58 € –                              
em fase de finalização

257 645,81 € – concluídas

EB Infante D. Augusto 95 685,29 € – concluída 141 557,29 € – concluídas
EB Casal do Marco 78 778,41 € – em execução 149 990 € – a iniciar
EB Quinta das Inglesinhas 58 440,96 € –  em execução 175 155,94 € –  concluídas
EB Foros de Amora 61 355 € –                                   

em fase de finalização
A iniciar

JI de Vale de Milhaços 18 913,04 € – concluída 12 001,20 € –  concluídas  
1675,91 € – a iniciar

EB Redondos Não aplicável 290 500 € – concluídas

EB Infante D. Augusto, Cruz de Pau EB  Casal do Marco EB  Redondos

EB  D. Nuno Álvares Pereira, Miratejo

EB Quinta das Inglesinhas, Amora

JI Vale de Milhaços
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A AMPLIAÇÃO e requalifi-
cação da Escola Básica da Quinta 
de Santo António, em Amora, foi 
celebrada com uma cerimónia de 
inauguração realizada no dia 7 de 
outubro. A intervenção teve iní-
cio em 2019 e desenvolveu-se em 
duas fases, habilitando o estabe-
lecimento de ensino com 10 salas 
de aula, duas das quais de ERAB 
– Educação Bilíngue de Alunos 
Surdos; três de pré-escolar, uma 
das quais de ERAB; biblioteca; 
sala de unidade multideficiência 
para alunos do 1.º ciclo; refeitó-
rio; ginásio; sala de professores e 
gabinetes de trabalho.

A Câmara Municipal do Seixal 
investiu na obra 1 854 943 eu-
ros, que possibilitaram transfor-
mar uma escola com quase 30 
anos num novo equipamento. 
Adicionalmente foram investidos 
mais 54 706,15 euros, para mobi-
liário e material didático. Sendo 
uma escola de referência para o 

ensino bilíngue de alunos surdos, 
foram feitas adaptações que a tor-
naram mais funcional e inclusiva.

A intervenção dotou o estabe-
lecimento de ensino, datado de 
1981, com melhores condições 
para os seus alunos,  docentes e 
restantes trabalhadores.

A inauguração contou com 
uma intervenção da professora 
Margarida Garcia, diretora do 
Agrupamento de Escolas Terras 
de Larus, a qual reconheceu «uma 
escola do século XXI que desafia 
para a inovação e motiva para me-
lhores aprendizagens»; o alarga-
mento do espaço que permite dar 
resposta às necessidades especí-
ficas dos alunos surdos e a concre-
tização da ambicionada unidade 
de multideficiência; a primeira 
biblioteca escolar do 1.º ciclo e 
pré-escolar do agrupamento; e o 
reforço com duas novas salas de 
ensino pré-escolar.

Manuel Araújo, presidente da 

Junta de Freguesia de Amora, in-
terveio na cerimónia e salientou 
«o prazer redobrado em inaugu-
rar um equipamento educativo» 
e sublinhou que a ampliação e 
requalificação «dão a ideia de es-
tarmos perante uma escola nova». 

O presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal defendeu «a mis-
são de criar melhores condições 
para a nossa população», na qual 
«a educação pública, as nossas 
crianças e jovens são uma priori-
dade».

Joaquim Santos enfatizou «o 
investimento elevado dos mu-
nicípios na educação pública do 
nosso país» e expressou o dese-
jo de que «o Governo invista em 
igual medida para suprir as ne-
cessidades que temos nos níveis 
de ensino que são da sua compe-
tência». n

Escola Básica da Quinta de Santo António requalificada e ampliada

Câmara investe na educação com 
escola mais funcional e inclusiva

Ano de inauguração: 1981
Escola de referência para o ensino bilíngue de alunos surdos

Obras em 2019 e 2020
•Requalificação do edifício existente:
Substituição da cobertura, reformulação de casas de banho; pintura 
do interior e exterior; requalificação das redes elétrica, de intrusão 
e deteção de incêndios; adaptação de salas do 1.º ciclo para jardim 
de infância, alargamento da cozinha e substituição de pavimentos 
interiores.
• Novo edifício:
Seis salas de aula, biblioteca, instalações sanitárias, sala de profes-
sores, gabinetes de trabalho;
•Nova portaria;
•Novo espaço de jogo e recreio.

• Investimento municipal na ampliação e requalificação: 
1 854 943 euros
• Investimento municipal em mobiliário e material didático: 
54 706,15 euros

Escola Básica 
da Quinta de Santo António
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O SEIXAL marcou pre-
sença na edição de 2020 do Salão 
Imobiliário de Portugal (SIL) que 
decorreu de 8 a 11 de outubro na 
FIL, em Lisboa.

No stande do município es-
tiveram representadas as suas 
potencialidades de desenvolvi-
mento sob quatro vertentes: 
Terra para viver, Património para 
conhecer, Território para inves-
tir e Espaço para inovar. Em cada 
área foram dadas a conhecer as 
vantagens deste território com 
cada vez mais qualidade de vida e 
onde é bom viver, trabalhar, estu-
dar, visitar e investir.

O SIL é o salão líder do setor 
imobiliário em Portugal e que ex-
plora as oportunidades no mer-
cado nacional, promovendo, ao 
mesmo tempo, a sua internacio-
nalização.

Na edição deste ano, além da 

parte presencial, o evento teve 
uma versão digital e utilizou uma 
plataforma virtual com duas pos-
sibilidades: mobile e aplicação 
móvel. O objetivo foi permitir aos 
expositores agendarem reuniões 
com compradores nacionais e in-
ternacionais e mostrarem os seus 
produtos a outros mercados por 
uma via não presencial.

Em tempos de pandemia de 
covid-19, foram cumpridas to-
das as normas de segurança, com 
distanciamento entre espaços. 
Foram menos os expositores, 
mas o Seixal não quis deixar de 
estar presente, estando entre os 
únicos três municípios do país 
que estiveram representados no 
certame.

Joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
esteve no stande municipal, 
acompanhado por vereadores 

da autarquia, num momento de 
apresentação de um vídeo sobre 
o concelho do Seixal, em que mar-
caram presença Sandra Fragoso, 
gestora do SIL, representantes de 
grupos imobiliários, expositores 
e investidores. 

O presidente da autarquia ex-
plicou qual o objetivo da partici-
pação no SIL: «Estamos uma vez 
mais presentes para mostrar aqui-
lo que o Seixal tem para oferecer 
a quem nos procura, não só para a 
população que já vive no concelho 
do Seixal, mas essencialmente pa-
ra aqueles que procuram um local 
próximo de Lisboa, com tranquili-
dade, com qualidade de vida, com 
muita oferta cultural, educativa, 
desportiva, social, com excelentes 
acessibilidades, emprego, desen-
volvimento económico e ambien-
tal. O Seixal é, de facto, uma terra de 
presente e de futuro.»

Estão a crescer dois 
grandes polos 
de desenvolvimento
O autarca disse ainda que o 

município apresentou também 
novas perspetivas de desenvolvi-
mento do território: «Estamos a 
avançar com vários projetos imo-
biliários de qualidade que estão a 
ser construídos no nosso conce-
lho, mas também a apontar já pa-
ra dois grandes polos de desen-
volvimento: o Arco Ribeirinho 
Sul, junto à Siderurgia, que está 
em execução, e o maior parque 
tecnológico de toda a região me-
tropolitana, no Pinhal das Freiras, 
que estamos a iniciar.»

Pascal Gonçalves, administra-
dor do Grupo Libertas, que tem 
vários projetos imobiliários no 
concelho, afirmou que o Seixal 
tem muito potencial e que a apos-
ta na promoção é fundamental: 

«Nos últimos anos, temos assis-
tido a um reforço da promoção 
do Seixal em eventos como este 
ou em eventos fora do país, que 
ajudaram na perceção do seu po-
tencial. A presença do Seixal e da 
Libertas no SIL, mesmo em ano 
de covid-19, é essencial porque 
esta aposta pode não ter resulta-
dos imediatos, mas é importante 
a médio/longo prazo.»

Sandra Fragoso, gestora do SIL, 
explicou que o Seixal é já uma 
presença habitual neste evento: 
«O Seixal apresenta sempre os 
seus novos projetos, quer os pre-
sentes, quer os futuros, convida 
às atividade culturais e aos inves-
tidores internacionais. O Seixal 
participa no SIL há muitos anos 
e para nos é um gosto continuar 
a contar com a sua presença.» n

Salão Imobiliário de Portugal 2020

Seixal é terra para viver, 
visitar e trabalhar

Joaquim Santos apresentou  as novas perspetivas de desenvolvimento do território
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NO DIA 15 de outubro 
entrou em funcionamento no 
parque de estacionamento do 
Complexo Municipal de Atletismo 
Carla Sacramento, freguesia de 
Amora, o centro de rastreio móvel 
covid-19, o primeiro na Margem 
Sul. Destina-se a utentes em via-
tura automóvel, sendo o teste fei-
to com o utente dentro da viatura, 
através da janela.

O centro, a cargo de um labora-
tório privado, conta com a parce-
ria da Câmara Municipal do Seixal, 
que cede o espaço e apoio logístico.

 Os testes requerem marcação 
pelo telefone 220 125 001 e são 
realizados de segunda a sexta-fei-
ra, das 9 às 13 e das 14 às 18 horas.

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, e ve-
readores da autarquia, visitaram, 
no dia 16 de outubro, o centro.

 Seixal na linha da frente
Joaquim Santos falou sobre este 

centro: «Com o número crescen-
te de casos no concelho, na região 
e no país, decidimos mobilizar 
mais meios para a resposta que 
precisamos de dar à população. 
Estabelecemos esta parceria com 
este centro de rastreio, para que 
utentes do SNS, com seguro de saú-
de ou que queiram fazer o teste, 
possam fazê-lo sem sair do auto-
móvel. O Seixal está, uma vez mais, 
na linha da frente.»

O autarca lembrou que o Seixal 
é, entre os concelhos com mais de 
150 mil habitantes no país, dos que 
tem menos casos de covid-19 por 
habitante e considera que «deve-
mos continuar a fazer as nossas 
vidas, mas com a segurança em pri-
meiro lugar».

O edil anunciou ainda que, em 

novembro, a câmara municipal, 
através do Serviço Municipal de 
Proteção Civil, irá proceder à mon-
tagem de uma Área Dedicada para 
Doentes Respiratórios (ADR-C) no 
Complexo Municipal de Atletismo 
Carla Sacramento. A unidade per-
mitirá que os profissionais dos 
centros de saúde do concelho 
procedam à avaliação clínica dos 
doentes com suspeita de infeção 
respiratória aguda que, pela gravi-
dade dos sintomas, necessitem de 
avaliação médica presencial. 

O encaminhamento do doente 
suspeito para as ADR-C é feito me-
diante a avaliação da Linha SNS24, 
pelas unidades de saúde familiares 
ou unidades de cuidados de saúde 
personalizados. Caso haja suspeita 
de covid-19, o doente é encami-
nhado para a realização do teste de 
rastreio. n

Covid-19

Seixal tem o primeiro 
centro de rastreio móvel
da Margem Sul

Concentração «No Seixal, melhores 
cuidados de saúde»
Eleitos e população defendem 
Serviço Nacional de Saúde
 
«Foi em 2007 que o Governo nos tirou o atendimento permanente nos 
nossos centros de saúde. E foi em 2009 que nos prometeram através de 
um protocolo a construção de um hospital no Seixal até 2012: Já decor-
reram oito anos sobre o prazo e os poucos avanços que registámos resul-
taram da persistência e mobilização das autarquias locais, comissões de 
utentes e da nossa população».
A afirmação de Joaquim Santos foi feita na tribuna pública que a Comissão 
de Utentes de Saúde do Concelho do Seixal promoveu no Parque Urbano 
da Quinta dos Franceses, no dia 24 de outubro  sob o lema «No Seixal, 
melhores cuidados de saúde».
Na concentração, em que surgiu acompanhado pelos vereadores da 
autarquia Manuela Calado e José Carlos Gomes, o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal lembrou que a luta pelo hospital  tem uma história 
de 25 anos e adivinhou «muitos mais anos de luta pela frente». Joaquim 
Santos considerou «a questão do hospital essencial», mas reiterou a ne-
cessidade de «novos equipamentos de saúde em Aldeia de Paio Pires, em 
Foros de Amora e em Amora, esta última para substituir a atual Unidade 
de Saúde Familiar Rosinha».
Além do presidente da Câmara do Seixal, a iniciativa contou igualmente 
com intervenções de José Lourenço e Maria João Santos, das Comissões 
de Utentes de Saúde do Concelho do Seixal, os quais assinalaram a de-
dicação dos profissionais de saúde, denunciaram as más condições dos 
equipamentos e a falta de pessoal no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e 
revelaram que 55 por cento do orçamento para a saúde tem como desti-
no entidades privadas.
A iniciativa contou ainda com uma intervenção de Paula Santos, deputa-
da do PCP na Assembleia da República eleita pelo distrito de Setúbal, de 
António Santos, presidente da União das Freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires, assim como de uma representante do Movimento 
Democrático de Mulheres.

Hospital Garcia de Orta preocupa comissões de utentes
Em nota de imprensa conjunta anterior à concentração, as comissões 
de utentes de saúde de Almada e do Seixal haviam já demonstrado preo-
cupação com a insuficiente capacidade de resposta do SNS e a falta de 
recursos humanos e materiais do Hospital Garcia de Orta (HGO). 
Os utentes referem ainda que «que as condições físicas e materiais dos 
serviços e unidades funcionais se vão progressivamente degradando, 
comprometendo a eficiência e a segurança dos cuidados prestados» 
e dão como exemplo o HGO que, «em poucos meses, assistiu ao en-
cerramento noturno da urgência pediátrica (há cerca de um ano), ao 
risco iminente de encerramento da urgência obstétrica e, atualmente, 
da urgência geral», ao mesmo tempo que denunciam a «incapacidade 
do HGO fazer face ao esgotamento das camas da Unidade de Cuidados 
Intensivos» por falta de recursos humanos.

Durante a marcação telefónica 
terá de informar o seu n.º de car-
tão de cidadão e a matrícula do 
veículo em que o utente irá efe-
tuar o teste. No centro de reco-
lha existe uma linha definida em 
que os carros aguardam a sua 
vez. Chegado ao local, o utente 
mantém a janela fechada, co-
municando com a equipa via te-
lemóvel para preencher a ficha 
de utente. O número de contacto 
será disponibilizado no local. 

Em seguida, os profissionais de 
saúde procedem à recolha de co-
lheita rápida com uma zaragatoa 
nasofaríngea. Os resultados são 
enviados por email e ou por SMS 
num prazo de 24 a 72 horas. 
Para os utentes referenciados 
pelo Serviço Nacional de Saúde 
ou com prescrição médica da 
ARS o teste é gratuito. A Medis, 
Multicare, Advancecare e Allianz 
também comparticipam este 
teste mediante os termos da 

apólice. Não é aceite pagamento 
em dinheiro.
Um teste positivo para a covid-19 
significa doença ou estado de 
portador do vírus. Deve contac-
tar o seu médico assistente, 
isolar-se e evitar contactar quem 
o/a rodeia, para evitar a disse-
minação da doença. No caso de 
ser responsável por cuidar de 
alguém, informe-se com a sua 
autoridade de saúde.

Como funciona o teste de rastreio móvel
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Sensibilizar para as responsabi-
lidades sociais e legais no bem-
-estar e saúde animal, comporta-
mentos a adotar no seu cuidado 
e proteção e o papel dos animais 
de companhia na sociedade foram 
objetivos da 2.ª edição da Festa 
do Bem-Estar Animal, que decor-
reu no dia 3 de outubro, no Parque 
Municipal do Serrado.
Desafiadas a fazer-se acompanhar 
dos seus animais de estimação 
e de companhia, foram muitas 
as pessoas que participaram no 
evento, que englobou espaços de 
adoção responsável de animais, 
a presença de associações e enti-
dades do concelho que trabalham 
na área do bem-estar animal e de-
monstrações de agility. A moda-
lidade cujo nome corresponde à 
palavra inglesa para «agilidade», 
consiste na realização de uma pro-
va de obstáculos no menor tempo 
e com o mínimo de erros possíveis.
Sandra Barros trouxe o seu cão e 
experimentou o circuito. Veio ao 
evento porque treina o animal na 
House Pet – Centro de Instrução 

Canina, uma das entidades pre-
sentes no certame, e reconhece 
na iniciativa a oportunidade para 
«aprender uma série de coisas e 
falar com outras instituições que 
também oferecem cuidados aos 
cães. Ajuda no bem-estar do meu 
animal e consciencializa para o 
dos outros animais», conclui.

Adoção responsável
A organização foi da Câmara 
Municipal do Seixal com o apoio 
da Junta de Freguesia de Amora. 
Manuel Araújo, presidente desta 
última, constata «uma iniciativa 
muito bem aceite pela população, 
em particular a que tem animais», 
realizada num parque que «tem 
condições excelentes para acolher 
este tipo de iniciativas».
No stande da Associação de Ami-
gos dos Animais do Seixal, entida-
de que recolheu alguns animais 
abandonados, a que agora dá uma 
vida digna, Cláudia Gualdino rei-
tera a importância deste tipo de 
iniciativas para «dar a conhecer o 
nosso trabalho e conseguirmos 

alguns donativos, monetários ou 
outros». 
Rui Gouveia e Ana Santos moram 
no Barreiro e gostariam de adotar 
um animal. Vieram ao evento para 
«tentar ver alternativas e procurar 
uma cadelinha pequenina, uma 
vez que moramos num apartamen-
to». Comprar um animal não é uma 
opção, antes «adotar, uma vez que 
existem muitos animais à procura 
de um lar».
A Câmara do Seixal esteve presen-
te através do Centro de Recolha 
Oficial de Animais de Companhia 
do Seixal (CROACS), com a partici-
pação dos seus médicos veteriná-
rios e trabalhadores e com alguns 
cães e gatos para adoção. 
O presidente da autarquia, acom-
panhado pelo vereador Joaquim 
Tavares, constatou «o momento 
de confraternização, resultado de 
uma parceria que desenvolvemos 
com várias entidades que se preo-
cupam com o bem-estar animal» e 
destaca «o bem-estar animal entre 
as prioridades das nossas autar-
quias».

O projeto do novo Centro de 
Recolha Oficial de Animais de 
Companhia do Seixal (CROACS) foi 
apresentado na 2.ª Festa do Bem-
Estar Animal, no dia 3 de outubro, 
no Parque Municipal do Serrado, 
em mais uma sessão do Fórum 
Seixal +, agora também em forma-
to vídeo e online, modelo que per-
mite colocar questões através do 
email forumseixal@cm-seixal.pt.
«Trata-se de uma obra ainda pa-

ra este mandato e ao qual desti-
namos um investimento de 1,5 
milhões de euros, num local com 
melhor enquadramento paisagís-
tico, maior dimensão e capacidade 
de acolhimento», explica Joaquim 
Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal.
As novas instalações, em Pinhal 
de Frades, serão compostas por 
diferentes edifícios: um destinado 
a atendimento público e serviços 

administrativos, veterinários e ou-
tros; e outro para receção, triagem, 
quarentena, sequestro sanitário, 
tratamento e maternidade. A in-
tervenção municipal inclui ainda a 
realização de um arruamento de 
acesso, passeios pedonais, qua-
lificação dos espaços exteriores 
e a construção de um parque de 
estacionamento com 30 lugares.

2.ª edição da Festa do Bem-Estar Animal
Iniciativa sensibilizou e promoveu adoção responsável

Novo centro de recolha de animais em debate 
Câmara apresenta projeto do novo canil municipal

NOVO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA DO SEIXAL

Demonstrações  de agility

O presidente da autarquia e o vereador Joaquim Tavares 
estiveram presentes na iniciativa

Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia do Seixal
(11,700 m2 de área total)
Capacidade de alojamento de 60 animais adultos mais 5 ninhadas; mais 
dois destinados ao alojamento de cães e gatos para adoção, com capa-
cidade total para entre 112 a 128 cães, mais 32 a 40 gatos, num total 
entre 144 a 168 animais.

Edifício de serviços (520 m2): átrio com apoio de instalação sanitária e 
gabinete de secretariado, para atendimento ao público; dois gabinetes, 
duas salas de tratamento e apoio de farmácia para serviço veterinário; 
três salas para coordenação, técnicos e assistentes técnicos; sala de reu-
niões e formação; sala e copa para pausas e refeições; sala de voluntaria-
do; balneários e vestiários para pessoal e voluntários e serviços de apoio.
 
Edifício de receção de animais e quarentena (670 m2): seis alojamen-
tos para sequestro sanitário; sete para gatos, dez para cães, um para ga-
ta mais ninhada e dois para cadela mais ninhada, em quarentena; cinco 
boxes para gato e seis para cão, em internamento por doença; sala de 
cirurgia e quatro vagas para recobro; maternidade com dois alojamentos 
para mãe e ninhada, e serviços de apoio.

Alojamento de animais para adoção (dois edifícios com 460 m2 cada): 
40 boxes para alojar cada cão individualmente, mais 8 para dois ou três 
cães pequenos ou médios; dois alojamentos para 8 a 10 gatos e serviços 
de apoio. Cada box inclui zona interior e solário, para reduzir as necessi-
dades complementares de exercício de animais e facilitando a limpeza 
dos alojamentos.

1 500 000
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Programa 
comemorativo 
Dia 31 de outubro, sábado
19 horas
Concerto com Sogranora (Seixal)
Streaming no Youtube do Município do Seixal
Espaço 58 – CAMAJ, Seixal

Dia 5 de novembro, quinta-feira
Das 10 às 11 horas
Apresentação A Muleta no Brasão de Armas do Concelho
Bibliotecas escolares ou espaços congéneres
Para turmas do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e secundário
Inscrições: 210 976 100

14.30 horas
Apresentação do Projeto Empoderar: Por Uma Educação 
Contextualizada Construída com Mulheres Ciganas
Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal 

Dia 6 de novembro, sexta-feira
Das 9.45 às 10.55 horas e das 11 às 12.10 horas
Ateliê Vamos Desenhar Um Brasão
Bibliotecas escolares ou espaços congéneres
Para turmas do 1.º ciclo do ensino básico
Inscrições: 210 976 100

21.30 horas
Danças Ocultas – 30 Anos
Auditório Municipal do Fórum Municipal do Seixal 

Dia 13 de novembro
21.30 horas
Abertura do Festival de Teatro do Seixal
«O Mundo É Redondo»
Ar de Filmes/Teatro do Bairro (Lisboa)
Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal
O Festival de Teatro do Seixal decorre até 5 de dezembro
Vários palcos do concelho

Dia 21 de novembro, sábado
11 horas
Inauguração da nova sede da Associação de Moradores 
da Quinta da Fábrica
Marisol, Corroios

15 horas
Inauguração da Praça do Peregrino 
Fernão Ferro

15 horas
Inauguração de exposição de rua no âmbito 
do Projeto Histórias & Memórias Fotográficas
Vários locais do concelho
Público adulto e juvenil

Dia 26 de novembro, quinta-feira
Lançamento de aplicação de participação Seixal +
Online

Sessão solene do 184.º aniversário 
do concelho do Seixal

Dia 7 de novembro, sábado
11 horas 
Entrega de medalhas aos trabalhadores com 25 e 40 anos de serviço 
e trabalhadores aposentados
Pavilhão Multiusos do Parque Urbano da Quinta da Marialva, Corroios

15 horas
Entrega de medalhas de honra, de bons serviços, de mérito municipal, 
empresarial, cultural e desportivo
Pavilhão Multiusos do Parque Urbano da Quinta da Marialva, Corroios
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ACOMPANHAR NO terre-
no as obras em curso no conce-
lho é o objetivo das visitas reali-
zadas pelo presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, e pelos vereadores da au-
tarquia.

No dia 25 de setembro, reali-
zaram-se visitas a um conjunto 
de intervenções, com início no 
Clube Recreativo e Desportivo de 
Miratejo, cuja requalificação con-
tou com um investimento muni-
cipal de 200 mil euros, que incidiu 
na substituição da iluminação, na 
cobertura do pavilhão principal, 
nos sanitários e balneários, no 
espaço de trabalho da direção e 
nas salas de arrumos e ginásios 
complementares à nave principal, 
criando-se melhores condições 
para as atividades desportivas e 
culturais.

Seguiu-se o parque de estacio-
namento em construção junto ao 
Mercado de Levante de Corroios, 
com 220 lugares, a disponibili-
zar de modo gratuito à popula-
ção, num investimento municipal 
superior a 90 mil euros. A obra 
insere-se no projeto Seixal + 
Estacionamento, que contempla a 
criação de 2000 lugares gratuitos 
para a população.

Foi no Pinhal do General, na 
freguesia de Fernão Ferro, que 
arrancou o programa Peões em 
Segurança, com a entrega de la-
jetas ao primeiro munícipe que 
se candidatou ao programa que 
visa incentivar a melhoria das 
condições de acessibilidade a ha-
bitações, equipamentos e servi-

ços, prosseguindo o investimento 
de apoio à construção de novos 
passeios pedonais na freguesia de 
Fernão Ferro, quase toda de géne-
se ilegal.

Seguiu-se a remodelação da re-
de de abastecimento de águas na 
Avenida 10 de Junho, na fregue-
sia de Fernão Ferro, uma obra por 
administração direta, com um in-
vestimento municipal superior a  
60 mil euros. 

No dia 1 de outubro, o executivo 
municipal deslocou-se à Avenida 
Vieira da Silva, em Santa Marta 
do Pinhal, onde a autarquia está a 
executar os arranjos exteriores do 
novo Centro de Saúde de Corroios, 
a criação de zonas de estaciona-
mento com 160 lugares e o reper-
filamento da via para criar mais 
14 lugares de estacionamento e 
ainda um refúgio para transportes 
públicos, um investimento muni-
cipal superior a 562 mil euros.

No dia 9, foi visitada a obra 
do futuro Centro Internacional 
de Medalha Contemporânea do 
Seixal, que fica instalado num edi-
fício em requalificação na Quinta 
da Fidalga, em Arrentela. O obje-
tivo da intervenção, num inves-
timento municipal de 200 mil 
euros, é preservar a identidade 
do conjunto dos edifícios da quin-
ta, transformando-o num espaço 
cultural de referência na área da 
medalhística.

No Parque Urbano do Seixal foi-
colocado um novo tapete de relva. 
O investimento municipal foi de 
35 961,80 euros, e incluiu remo-
ção da camada de saibro, nivela-

mento do terreno, execução de 
valas para instalação da tubagem 
de rega, colocação de lancil na de-
limitação do relvado e a aplicação 
de 2 600m2 de relva.

No dia 13 de outubro, foi visi-
tada a Verdizela, onde já se en-
contra concluída a 2.ª fase das 
obras de infraestruturas de água 
e saneamento e de pavimentação, 
num investimento municipal de  
2 250 000 euros, com interven-
ções em 28 ruas. Estão a ser feitos 
os projetos para as fases seguin-
tes, prevendo-se a abertura de 
concurso público em 2021.

Seguiu-se a visita à creche do 
Centro Paroquial de Bem-Estar 
Social de Fernão Ferro. No âmbito 
do trabalho em parceria, a autar-
quia apoiou com a aquisição de 
um equipamento lúdico no espaço 
de jogo e recreio, toldo e equipa-
mentos informáticos, num inves-
timento municipal de cerca de  
60 mil euros.

Pavimentações
A autarquia está a executar, 

por administração direta, a re-
qualificação da Avenida Infante 
D. Augusto, na Cruz de Pau, que 
envolve a utilização de 5 000 to-
neladas de betuminoso. Já foram 
executadas duas passadeiras 
elevadas nesta via (em frente ao 
Centro de Formação Profissional 
e junto ao entroncamento com a 
Rua de Cacheu) e estão ainda pre-
vistas duas rotundas.

No âmbito do plano de pavi-
mentações para na freguesia de 
Amora, está concluída a benefi-

Obras prosseguem a bom ritmo nas várias localidades

Executivo municipal visita 
intervenções no concelho

Pavimentação na Rua Almeida Garrett, Amora Visita à obra do Centro de Saúde de Corroios

Requalificação  da sede da Associação de Reformados,
Pensionistas e Idosos de Arrentela

Visita ao futuro edifício do Centro Internacional de Medalha 
Contemporânea do Seixal

Centro Paroquial de Fernão Ferro com novos equipamentos
 para as crianças apoiados pela câmara municipal

Obras de requalificação da sede do Clube Recreativo e Desportivo de Miratejo
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Reabilite o Seu Prédio
Autarquia já investiu 
mais de 570 mil euros

O executivo municipal esteve na Rua Joaquim Valentim Correia, em 
Amora, num dos edifícios que está a ser intervencionado no âmbito 
do programa municipal Reabilite o Seu Prédio. O programa é dirigido a 
administrações de condomínio ou proprietários de edifícios multifami-
liares. O valor da comparticipação municipal é de 100 euros por piso 
e fachada a intervir e até 5 mil euros para coberturas. Além disso, as 
obras realizadas no âmbito deste programa beneficiam de uma redu-
ção de 95 por cento na taxa de ocupação do espaço público. Desde o 
início deste projeto, já foram apoiados 423 edifícios, num investimen-
to total de 571 911,25 euros.

Obras prosseguem a bom ritmo nas várias localidades

Executivo municipal visita 
intervenções no concelho

ciação nas seguintes artérias nas 
Paivas: Rua 5 de Outubro, numa 
extensão de 347 metros e com 
a criação de uma bolsa de esta-
cionamento para 17 lugares; Rua 
Almeida Garrett, com repavimen-
tação que incluiu a aplicação de 
uma camada de desgaste numa 
área de cerca de 3 000 m², e a 
Rua General Humberto Delgado. 
Segue-se a Rua Félix Lacerda. 

Associações de idosos
No dia 30 de setembro, o Lar 

Social de Idosos da Associação 
de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Fernão Ferro, em cons-
trução, recebeu a visita do execu-
tivo. O equipamento conta com 
um investimento municipal de 
mais de 800 mil euros e terá ca-
pacidade para 63 camas e apoio 
domiciliário para 40 utentes. A ex-
pectativa conjunta da autarquia 
e da associação é que o lar possa 
vir a receber um financiamento do 
programa de apoio à construção 
de lares sociais, que foi aberto pe-
lo Governo.

No dia 1 de outubro, foi visita-
da a Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Arren-
tela, cujas instalações foram re-
qualificadas com impermeabi-
lização e pintura da fachada do 
edifício, um investimento mu-
nicipal de cerca de 30 mil euros. 
Perspetivou-se já a 2.ª fase de 
beneficiação, que contempla a 
substituição da cobertura em fi-
brocimento por painéis com re-
vestimento térmico e acústico e a 
colocação de painéis solares. n

Associação Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Corroios
Câmara apoia nova viatura 
para transporte de utentes
A Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de 
Corroios (AURPIC) tem uma nova viatura adaptada e 10 cadeirões 
geriátricos para o conforto dos utentes com mobilidade reduzida. As 
novas aquisições contaram com o apoio municipal de 38 372,36 eu-
ros. A instituição presta serviço a 50 utentes no centro de dia e 66 no 
apoio domiciliário. Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, e vereadores da autarquia estiveram na associação para 
entrega simbólica das chaves da nova viatura. O presidente da autar-
quia informou que o Lar de Idosos de Corroios é o próximo na lista de 
prioridades. O equipamento terá capacidade para 69 camas, serviço 
de apoio domiciliário para 80 utentes e centro de dia para 60 utentes. 

Entrega de material no âmbito do programa Peões em Segurança 
em Fernão Ferro

Visita às obras de construção do Lar de Idosos de Fernão Ferro

Remodelação da rede de água na Av. 10 de Junho, Fernão Ferro

Colocação de novo relvado no Parque Urbano do Seixal

Obras de requalificação da sede do Clube Recreativo e Desportivo de Miratejo
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A 37.ª edição do Festival de Teatro do Seixal decorre de 13 de novembro a 5 de dezembro e apre-
senta um programa composto por 11 companhias teatrais e igual número de representações, na 
sua maioria de entrada livre. O festival assume este ano a responsabilidade de afirmar o futuro do 
teatro com um conjunto de estreias, dramaturgias e companhias jovens e a abordagem de temas 
direcionados a públicos de todas as idades. 
O programa é descentralizado e leva o teatro a todas as freguesias do concelho, com atuações 
no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal e Cinema S. Vicente, mas também no Espaço 
Animateatro, Sociedade Filarmónica Operária Amorense, Associação de Amigos do Pinhal do 
General, Sociedade Filarmónica União Arrentelense, Associação de Moradores dos Redondos e 
Ginásio Clube de Corroios.
O festival abre e encerra com atuações no Auditório Municipal, sala que no dia 13 de novembro re-
cebe «O Mundo É Redondo», uma produção Ar de Filmes/Teatro do Bairro para a obra homónima 
de Gertude Stein, traduzida por Luísa Costa Gomes e, no dia 5 de dezembro, acolhe «O Sr. Ibrahim 
e as Flores do Corão», com encenação e interpretação de Miguel Seabra e música original de Rui 
Rebelo. Da programação, que inclui companhias teatrais do concelho e nacionais, destaque-
-se «Atalhos, ou sobre o Caminho Mais Comprido entre Dois Pontos», com texto e encenação de 
Joana Craveiro, coproduzido pelo Teatro do Vestido e Município do Seixal. Interpretado por jovens 
atores, o texto resulta de uma recolha exaustiva de notícias de jornais e reflete as inquietações 
dos jovens perante o mundo atual. Atente-se ainda nas quatro estreias por companhias sediadas 
no concelho, com destaque para «A Pulga atrás da Orelha», com que o Teatro da Terra regressa 
à obra de George Feydeau, nome citado entre os melhores dramaturgos de todos os tempos. 
A programação inclui ainda as primeiras datas de itinerância de «Não Se Ganha, Não Se Paga» 
pelo Teatro Ubu Produção Arte33, obra do Prémio Nobel da Literatura Dario Fo, com encenação 
e interpretação de Ana Nave, entre outros; e de «A Força do Hábito», encenação de um texto de 
Thomas Bernhard por Nuno Carinhas para o Teatro das Beiras.

Teatro com futuro 
num palco perto de si

Dia 13 de novembro,
sexta-feira, 21.30 horas
O Mundo É Redondo
Ar de Filmes/Teatro do Bairro (Lisboa)
Auditório Municipal 
do Fórum Cultural do Seixal
M/12. 8 euros* 

«O Mundo é Redondo», da escritora norte-
-americana Gertrude Stein, volta aos palcos 
com encenação de António Pires. Gertrude 
Stein destinou a escrita do seu livro a uma 
criança, porém o mesmo toca tanto crianças 
como adultos. A história apela ao sentimen-
to de pureza que nos transporta para as nos-
sas memórias de inocência infantil.
A protagonista é Rose, uma criança com  
uma cadeira que pretende subir uma mon-
tanha para se sentar no topo. Nessa viagem 
através da sua dificuldade em se expressar, 
devido a ter começado a falar há pouco tem-
po, questiona-se sobre a sua identidade, 
sobre as nuances da linguagem e como a 
realidade se constrói a partir dela.
Para preservar a qualidade da obra a peça é 
bilíngue. A tradução de Luísa Costa Gomes 
explora os conceitos de identidade, com 
jogos de palavras e sons inusitados, respei-
tando a originalidade rítmica e poética do 
texto. Uma tradução que permite ao encena-
dor, António Pires, a junção entre a constru-
ção de um cenário de espetáculo-paisagem, 
a linguagem corporal das atrizes, as músi-
cas, as coreografias e o uso da forma e da 
cor nos figurinos e na cenografia.

Dia 14 de novembro, 
sábado 21.30 horas
Isto É...
O Grito (Seixal)
Sociedade Filarmónica Operária 
Amorense 
M/12 . Entrada livre

Num futuro não muito distante, uma mulher 
vai a uma pizaria. Para sua surpresa, todos 
os funcionários sabem o que ela pode ou 
não comer, pois um novo sistema informáti-
co foi implantado.
Um sujeito da classe média-alta vai a um 
consultório de psicanálise com o intuito de 
resolver conflitos ligados a uma crise de 
identidade. No entanto, é submetido a uma 
consulta não muito ortodoxa.
Marlene anuncia a separação a Alberto. A 
partir daí, inicia-se uma estranha conversa…
Três pequenos textos com muito humor e 
boa disposição, mas que também nos fa-
zem refletir um pouco.

Dia 15 de novembro, 
domingo, 16 horas
Era Uma Vez...
Ou Lá o Que É Que É
Teatro Extremo (Almada)
Associação de Moradores dos 
Redondos
M/ 6 anos . Entrada livre

O Teatro Extremo apresenta a comédia «Era 
Uma Vez… Ou Lá o Que É Que É». Esta cria-
ção coletiva é inspirada em histórias am-
plamente conhecidas pelo grande público 
e apresenta-nos os sugestivos Capuchinho 
de Nariz Vermelho, Branca de Neve e os Sete 
Clowns, a Clown Adormecida, o Clown Feio, 
o Clown das Botas, a Clown Cinderela, entre 
outras!
Desenvolvido na técnica do clown moderno, 
o espetáculo procura, através da ingenuida-
de, espontaneidade e imaginação, equacio-
nar as inquietações do público contempo-
râneo de todas as idades, devolvendo-lhe o 
desejo de sonhar e inventar histórias atra-
vés do jogo cénico inscrito na representação 
burlesca dos personagens desses contos 
universais.
Professor de técnicas de expressão teatral 
e corporal na École d’Animation Théâtrale 
de Bruxelas, na Bélgica, na École du Cirque 
du Soleil de Montreal, no Canadá, e na 
École des Cadres Province, no Luxemburgo, 
Joseph Collard é o encenador deste traba-
lho e fez formação em técnica corporal e 
teatral, clown, máscara e mímica em Paris 
com Mario Gonzales do Théâtre du Soleil. 
Juntamente com Jean Louis Danvoye, criou 
a companhia belga de mímica clown Les 
Funambules. Em 2003, trabalhou com o 
Teatro Extremo na encenação de «Velho 
Palhaço Precisa-se» de Matei Visniec. 
Integra ainda o elenco do Cirque du Soleil no 
espetáculo «Ovo».

Dia 20 de novembro, 
sexta-feira, 21.30 horas
Atalhos, ou sobre o Caminho
Mais Comprido entre Dois
Pontos
Teatro do Vestido
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal
M/12 . 8 euros *

Cinco jovens empreendem uma viagem atra-
vés da memória de acontecimentos atuais, 
surgidos nos jornais ao longo dos últimos 
meses/anos. Deste modo, falam também 
de si próprios e pedem explicações do que 

PROGRAMA

Foto: José FradeFoto: Miguel Bartolomeu



 OUTUBRO 2020    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 757    

CULTURA     13

não compreendem. O caminho que escolhe-
ram é o mais longo, demora sempre mais ir 
ao cerne das coisas do que passar por cima 
do que não se compreende, nem faz sentido 
só para se chegar mais depressa aonde se 
pensa que tem de se chegar a tempo. 
Um texto de Joana Craveiro escrito a partir 
da recolha de notícias de jornais e outras 
fontes, com vista a perguntar que mundo é 
este que habitamos e que sentido podemos 
tirar dele e de nós mesmos.
Após o espetáculo, a autora do texto e ence-
nadora e os atores estão disponíveis para 
falar com os espetadores acerca do espe-
táculo.

Foto: José Frade

Foto: Marta Carreiras

Dia 21 de novembro, 
sábado, 21.30 horas
Não Se Ganha, Não Se Paga 
Teatro Ubu Produção Arte33 (Almada)
Ginásio Clube de Corroios
M/12 anos. Entrada livre

Com uma grande agitação social como pano 
de fundo, duas famílias tentam encontrar 
forma de contornar a situação de crise em 
que vivem, garantindo a sobrevivência. Os 
acontecimentos precipitam-se numa se-
quência delirante. A fome não morre, os 
valores confundem-se e a revolução começa 
no coração de cada um.
«Não Se Ganha, Não Se Paga» é uma comé-
dia da autoria do ator e dramaturgo italiano 
Dario Fo (1926-2016), galardoado com o 
Prémio Nobel de Literatura em 1997. Nesta 
produção do Teatro Ubu Produção Arte33, o 
texto recebe uma encenação de Ana Nave.

Dia 27 de novembro, 
sexta-feira, 21 e 21.45 horas
A...guardando
Animateatro (Seixal)
Espaço Animateatro
M/12 . Entrada livre 

Desenvolvida em coletivo por Cláudia 

Palma, Filipa Matta, João Ascenso, Lina 
Ramos e Patrícia Ricardo, «A...guardando» 
é uma performance que tem como ponto 
de partida as diferentes dimensões do tem-
po: como espera na melancolia (passado), 
como elemento condicionante de desejos 
(presente) e como expectativa veloz (futuro). 
As três dimensões que revelam a nossa no-
ção de tempo na contemporaneidade são 
aqui exploradas formalmente através de um 
improviso, com uma dramaturgia base pré-
-definida, com ponto de partida nas relações 
do eu com o outro e do eu com o espaço em 
volta.

Dia 28 de novembro, sábado
21.30 horas
A Pulga atrás da Orelha
Teatro da Terra, Seixal
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal
M/ 12 anos. 8 euros* 

A peça intemporal «A Pulga atrás da Orelha», 
do dramaturgo francês George Feydeau, 
chega ao Auditório Municipal com a ence-
nação de Maria João Luís. Depois de dois 
dos maiores sucessos do Teatro da Terra, 
«O Marido Vai à Caça», em 2011, e «A Dama 
do Maxim», em 2014, ambos de George 
Feydeau, este espetáculo representa um 
regresso à obra do dramaturgo, numa re-
presentação repleta de alegria e boa dis-
posição. Nesta atuação, a companhia pre-
senteia o público com uma sátira social 
ao casamento e à vida da burguesia pari-
siense do início do século XX. Raymonde 
Chandebise depois de viver durante anos 
num casamento feliz, começa a desconfiar 
do marido, Victor Emmanuel, e decide testá-
-lo marcando um encontro num hotel com 
uma admiradora fictícia. A peça desenrola-
-se num carrossel de equívocos, encontros, 
desencontros e coincidências improváveis, 
características clássicas do vaudeville.

Dia 29 de novembro, 
domingo, 16 horas
Anastácia & Companhia –
 Modas e Confeções
Pé de Palco (Seixal)
Associação de Amigos do Pinhal 
do General
M/12 anos. Entrada livre

Outrora designada Pano Cru, a Pé de Palco 
é um companhia teatral residente na 
Associação de Amigos do Pinhal do General 
e tem uma comédia do jornalista e escritor 
português Eduardo Schwalbach Lucci pa-
ra apresentar nesta edição do Festival de 
Teatro do Seixal. 
A dramatização conta a história de D. 
Anastácia, uma modista que esperou 40 
anos por um antigo namorado. Um dia, o 
antigo namorado regressa e aloja-se em ca-
sa da irmã, D. Felismina, que o deseja para 
noivo da sua filha Felisbela, por se tratar de 
um homem muito rico. Deste modo, o tão 
desejado regresso acabará por originar a 
confusão no seio desta família.

Dia 3 de dezembro, 
quinta-feira, 21.30 horas
A Família Invisível
Teatro Fusão (Seixal)
Cinema S. Vicente
M/ 16 anos. Entrada livre

Todos os dias seguimos apressados para o 
trabalho. Atarefados com o que temos para 
fazer. Pressionados com o que deixamos em 
casa. Sorrimos todos os dias para não deixar 
que se veja que estamos preocupados, que 
bebemos, que devemos dinheiro, que joga-
mos, que precisamos de vícios e escapes 
para não enlouquecer. A cada minuto, inter-
pretamos um papel para nos encaixarmos 
na «máquina social» e fazermos o que espe-
ram de nós, até ficarmos assim, invisíveis ao 
olho nu. «A Família Invisível» é uma «visita de 
estudo» a uma dessas famílias com pessoas 
que deixaram de o ser. Num registo negro, 
vemos a realidade escondida pelos nossos 
papéis. E que feia que ela é...

Dia 4 de dezembro, sexta-feira, 
21.30 horas
A Força do Hábito
Teatro das Beiras (Covilhã)
Sociedade Filarmónica União 
Arrentelense
M/12 anos . Entrada livre

Da autoria de Thomas Bernhard, nome 
maior da literatura do século XX, «A Força 
do Hábito» conta a história de um diretor de 
um circo decadente que obriga os artistas a 
ensaiarem a peça musical «A Truta», da au-
toria de Franz Schubert. Subjugados pelas 
exigências sufocantes do diretor, os artistas 
não conseguem corresponder devido à sua 
própria falta de talento musical e ao autori-
tarismo do diretor.
Esta peça conta com encenação de Nuno 
Carinhas, vários anos encenador do Teatro 
Nacional São João, com o percurso de traba-
lho com outras estruturas e companhias co-
mo a Cão Solteiro, ASSéDIO – Associação de 
Ideias Obscuras, Ensemble – Sociedade de 
Actores, Escola de Mulheres e Novo Grupo/ 
/Teatro Aberto. Nuno Carinhas colaborou 
ainda com o Teatro Nacional de São Carlos, 
Ballet Gulbenkian, Companhia Nacional de 
Bailado, A Escola da Noite, Teatro Nacional 
D. Maria II, São Luiz Teatro Municipal, Teatro 
O Bando e Chapitô, entre outros.

Dia 5 de dezembro, sábado, 
21.30 horas
O Sr. Ibrahim e as Flores
do Corão 
Teatro Meridional (Lisboa) 
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal
M/ 12 anos. 8 euros*

«O Sr. Ibrahim e as Flores do Corão», do es-
critor belga Eric-Emmanuel Schmitt, conta 
com a encenação de Miguel Seabra e atua-
ção dos artistas do Teatro Meridional. Eric- 
-Emmanuel Schmitt é um dos dramaturgos 
mais lidos e adaptados em todo o mundo, 
conhecido pela construção de personagens 
com recurso a uma ironia inteligente, sem 
medo do ridículo e com um olhar descons-
truído em situações profundamente trági-
cas. 
A história fala sobre a escolha de cami-
nhos, a tolerância perante a diferença e a 
importância da amizade. Estas mudanças 
tomaram rumo nos anos 1960, em Paris, e 
apresenta-nos um rapaz judeu, Momo, de 
11 anos, que cria uma amizade com o velho 
merceeiro árabe, da rua Bleu. Porém nada é 
o que parece: o Senhor Ibrahim, o merceei-
ro, não é árabe, a rua Bleu não é azul e o 
rapazinho talvez não seja judeu.

* Com descontos de 50 por cento para jo-
vens até 25 anos, reformados e funcioná-
rios das autarquias do Seixal
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A 21.ª EDIÇÃO do Festival 
Internacional Seixal Jazz decorreu 
de 15 a 25 de outubro, data adi-
cional para acolher a atuação do 
trio de André Rosinha, espetáculo 
inicialmente previsto para dia 16, 
mas que foi adiado.

A primeira noite contou com o 
Sexteto de Jazz de Lisboa, o qual 
tocou temas antigos, editados 
somente em vinil, e composições 
mais recentes. Da formação origi-
nal com Tomás Pimentel e Mário 
Laginha, Edgar Caramelo expres-
sa «a alegria enorme» por «pisar 
este palco, onde já tocaram músi-
cos impressionantes» e considera 
«maravilhoso» um cartaz pensado 
para apoiar «os músicos que estão 
com pouco trabalho. Assim fizes-
sem todas as câmaras», enfatiza.

Os TGB, iniciais de tuba, guitar-
ra e bateria, são um trio composto 
por Sérgio Carolino, Mário Delgado 

e Alexandre Frazão. Guitarrista, 
Mário explica que a última vez que 
esteve no auditório foi como espe-
tador e afirma o «prazer de regres-
sar a esta sala», assumindo que 
«vir aqui tocar é ainda melhor». O 
grupo atua com uma cumplicidade 
que é um «privilégio raro no jazz, 
onde não é comum os grupos te-
rem assim tanta longevidade».

Luís Figueiredo atuou com 
João Hasselberg e Eduardo Raon 
e destaca o piano do Auditório 
Municipal. «Para os pianistas há 
um mapa dos pianos preferidos 
em todo o país e este é um dos que 
sempre me agradou muito», con-
ta. A formação tem o sobrenome 
dos três e nasceu em Copenhaga 
numa residência artística que fi-
zeram ao longo de uma semana e 
que também originou o disco.

Ricardo Pinheiro, na guitarra, 
e Miguel Amado, no baixo, lide-

ram os LAB, formação que atuou 
a 22 de outubro. O baixista afirma 
gostar «muito do som desta sa-
la, onde já toquei algumas vezes» 
e onde viu «concertos incríveis». 
Contaram com Tomás Marques 
no saxofone e Diogo Alexandre na 
bateria e tocaram composições 
originais dos dois e elogiam «os 
sítios com coragem para fazer fes-
tivais e música ao vivo». 

Munícipe e assídua no festival 
como espetadora, Isabel Rato con-
fessa que fazer parte do programa 
«é um privilégio e uma honra» e 
«enquanto música e compositora, 
um sonho realizado». A pianista 
afirma que o programa deste ano 
está repleto de «músicos formi-
dáveis e cheia de projetos fantás-
ticos» e que a «Câmara do Seixal 
tem sido extraordinária e estado 
na linha da frente» no apoio aos 
músicos nacionais.

21.ª edição do Festival Internacional Seixal Jazz

Músicos portugueses 
asseguram qualidade 
da iniciativa

Auditório Municipal e Cinema S. Vicente 
Assegurar o acesso à cultura

Em setembro e outubro, o Auditório Municipal e o Cinema S. Vicente 
retomaram uma programação diversa e regular que visa assegurar o 
direito e o regresso à fruição cultural em segurança. 
Além do SeixalJazz e da extensão do Seixal do IndieLisboa, parceria 
entre o festival internacional de cinema independente e a Câmara 
Municipal do Seixal que trouxe ao Fórum Cultural do Seixal as longas-
-metragens vencedoras da Competição Silvestre e do Prémio Especial 
do Júri da Competição Internacional, uma sessão com curtas premia-
das e o documentário vencedor da secção IndieMusic, a programação 
incluiu dramaturgia para a infância e idade adulta, stand-up comedy, 
assim como música clássica e de expressão portuguesa.
No dia 25 de setembro, no Auditório Municipal, a cantora Márcia reali-
zou um concerto em que apresentou um leque de melodias animadas, 
vindicativas, dançáveis, doces e introspetivas. Para comemorar o 
Dia Mundial da Música, assinalado a 1 de outubro, a sala acolheu o 
Re:flexus Trio, jovem formação que explora o repertório para clarinete, 
viola d’arco e piano e que apresentou obras de Robert Schumann, 
Sérgio Azevedo e José Afonso. No final de outubro, o Auditório Municipal 
recebeu ainda O Resto da Tua Vida, espetáculo de stand-up comedy 
que reúne em palco Carlos Coutinho Vilhena e João André.
No dia 3 de outubro, Beatriz Nunes trouxe ao Cinema S. Vicente uma 
sonoridade que explora a herança da música portuguesa, da música 
de autor e do jazz, apresentando composições em nome próprio, com 
arranjos limpos, cristalinos e crus. A mesma sala recebeu ainda diferen-
tes peças para a infância, através de uma programação regular desen-
volvida em parceria com a Animateatro, a par da peça  «A Ida Ao Teatro 
e Outros Textos de Karl Valentin», numa encenação de Maria João Luís 
para o Teatro da Terra, companhia dramatúrgica residente no concelho 
do Seixal.

Re:flexus Trio, no Auditório Municipal

Ricardo Pinheiro e Miguel Amado – LABRaon, Figueiredo, Hasselberg
«Capuchinho Vermelho na Floresta das Mil Janelas», 
no Cinema S. Vicente

Sexteto de Jazz de Lisboa
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21.ª edição do Festival Internacional Seixal Jazz

Músicos portugueses 
asseguram qualidade 
da iniciativa

Joaquim Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal
«Garantimos o direito à cultura
e o regresso à atividade 
em segurança»

Joaquim Santos esteve presente na abertura da 21.ª edição do 
Festival Internacional SeixalJazz para assistir à atuação do Sexteto 
de Jazz de Lisboa. Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal 
do Seixal teve oportunidade de deixar uma palavra de confiança no 
combate à pandemia e, simultaneamente, no regresso à atividade 
cultural em segurança:
«A Câmara Municipal do Seixal decidiu realizar esta edição do 
SeixalJazz no contexto da atual pandemia porque defendemos que 
o combate à covid-19 não pode colocar em causa o direito à cultura.
Num ano atípico, em que muitas iniciativas acabaram canceladas, 
esta edição do SeixalJazz demonstra que com planos de contingên-
cia e a colaboração informada de quem nos visita podemos retomar 
a nossa vida em segurança. 
«Nesse sentido, o Fórum Cultural do Seixal foi adaptado para 
receber metade da lotação anterior, foram definidos circuitos e si-
nalética para os visitantes e adotados diferentes procedimentos de 
higiene e segurança. Desta forma, a nossa população pode usufruir 
do direito à cultura e os nossos artistas podem retomar a atividade 
em segurança, num ano em que viram muitas das suas atuações 
canceladas.
«Por isso, a 21.ª edição do Festival Internacional SeixalJazz faz-se ex-
clusivamente com músicos e formações portuguesas, como forma 
de manifestar o nosso apoio aos artistas nacionais que em 2020 
tiveram uma redução muito significativa nos seus rendimentos. 
Este apoio, que fazemos questão de realizar enquanto entidades 
públicas, em nada prejudica a qualidade do programa do festival 
que apresenta um conjunto muito diverso de grupos e instrumentis-
tas de excelência. 
«Assim, garantimos o direito à cultura e o regresso à atividade dos 
nossos artistas e asseguramos a qualidade do programa do festival 
com grandes nomes do jazz em português, que têm dado que falar 
no panorama internacional. E fazemo-lo em segurança.»

 O quarteto de Eduardo Car-
dinho deveria ter encerrado o 
festival. A formação é composta 
por «grandes amigos de longa 
data» que se conhecem «muito 
bem» e adoram «tocar juntos», o 
que fazem «há já alguns anos» e 
a música tocada foi escrita pelo 
vibrafonista a pensar nesta cum-
plicidade. Sobre esta edição do 
festival, diz que «o Estado e os mi-
nistros portugueses deveriam pôr 
os olhos nisto».

Confessando «algum medo» 
que a pandemia tivesse afastado 
o público, na nova data, André 
Rosinha encontrou «a casa mui-
to composta e o concerto correu 
muito bem». O trio que lidera 
apresentou «Árvore», o mais 
recente disco, e trouxe ao Seixal 
composições novas escritas nas 
«últimas semanas». n

Eduardo Cardinho Quarteto

André Rosinha Trio

Isabel Rato Quinteto

TGB
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ENTRE AS deliberações da 
Câmara Municipal do Seixal apro-
vadas na reunião de 23 de setem-
bro, destaca-se a redução da taxa 
de IMI, que irá diminuir pelo sexto 
ano consecutivo, de 0,38 por cen-
to em 2020 para 0,365 por cento 
em 2021.  

Outras deliberações relevan-
tes foram a aquisição do edifício 
dos Serviços Operacionais da 
autarquia, situado na Cucena, 
Aldeia de Paio Pires, e a abertura 
do concurso público para a em-
preitada de construção do novo 
Jardim de Infância da Quinta de 
São Nicolau, em Corroios, com o 
valor base de 1 770 000 euros, 
assim como a adjudicação da em-
preitada de construção do Parque 
Urbano de Miratejo, pelo valor de  
281 836,25 euros.

Reunião de 23 
de setembro 
Presidência
• Aquisição do edifício dos 

Serviços Operacionais da Câmara 
Municipal do Seixal, sito no lote 
número cinco do loteamento in-
dustrial da Quinta Nova, Cucena, 
Aldeia de Paio Pires, descri-
to na Conservatória do Registo 
Predial do Seixal sob o número 
1522/20000522 da freguesia de 
Aldeia de Paio Pires e inscrito na 
matriz predial da dita freguesia 
sob o artigo 1928, com recurso 
à contratação de empréstimo. 
Relatório final e adjudicação. 
Aprovação.

• Aquisição do edifício dos 
Serviços Operacionais da Câmara 
Municipal do Seixal, sito no lote 
número cinco do loteamento in-
dustrial da Quinta Nova, Cucena, 
Aldeia de Paio Pires, descri-
to na Conservatória do Registo 
Predial do Seixal sob o número 
1522/20000522 da freguesia de 
Aldeia de Paio Pires e inscrito na 
matriz predial da dita freguesia 
sob o artigo 1928, com recurso 
à contratação de empréstimo. 
Minutas de acordo para reali-
zação de obras, de escritura de 
aquisição e contrato de crédito. 
Aprovação.  

• Fixação do valor da taxa do 
imposto municipal sobre imóveis 

(IMI), nos termos da alínea d) do 
n.º 1 do art.º 25.º do Anexo à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e alínea a) do art.º 14.º da Lei 
n.º 73/2013, de 3 de setembro. 
Aprovação.

• Definição da participação 
percentual no IRS, nos termos 
do art.º 26.º da Lei n.º 73/2013, 
de 3 de setembro, e alínea b) do 
n.º 1 do art.º 25.º do Anexo à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
Aprovação.

• Lançamento de derrama, 
nos termos da alínea d) do n.º 1 
do art.º 25.º do Anexo à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, e 
alínea b) do art.º 14.º e 18.º da Lei 
n.º 73/2013, de 3 de setembro. 
Aprovação.

• Reclamação apresentada por 
Fátima Margarida da Silva Santos 
Anjos. Indemnização. Aprovação.

Pelouro da Cultura, 
Participação, Habitação, 
Juventude 
e Desenvolvimento Social
• Associação de Reformados 

e Idosos da Freguesia de Amora. 
Creche Baleia Amarela. Clima-
tização do edifício. Contrato- 
-programa e comparticipação fi-
nanceira.

•  Sociedade Filarmónica 
Operária Amorense. Contrato- 
-programa e comparticipação fi-
nanceira.

• Associação das Coletividades 
do Concelho do Seixal. Atribuição 
de transportes ao movimento 
associativo cultural. Contrato- 
-programa e comparticipação fi-
nanceira.

Pelouro do Desporto, 
Obras Municipais, 
Fiscalização e Trânsito
• Contrato-programa de de-

senvolvimento desportivo a cele-
brar entre o Município do Seixal 
e a Associação Naval Amorense. 
Comparticipação financeira.

• Contratação pública. Con-
curso público para a empreita-
da de construção do novo Jardim 
de Infância da Quinta de São 
Nicolau em Corroios. Processo 
n.º: 2020/300.10.001/129. CP. 
27/2020. Abertura de procedi-
mento.

• Contratação pública. Con-
curso público para a empreitada 
de construção do Espaço Exterior 
do Núcleo da Olaria Romana 
da Quinta do Rouxinol – 1.ª fa-
se. CP. 16/2020. Processo n.º 
2020/300.10.001/35. Aprovação 
do relatório final, adjudicação e 
minuta do contrato.

• Contratação pública. Con-
curso público para a empreitada 
de ampliação e requalificação da 
Escola Básica de Aldeia de Paio 
Pires. Processo n.º 03/P/2017. 
Resolução da empreitada por in-
cumprimento definitivo do em-
preiteiro.

Pelouro da Educação, 
Urbanismo e Recursos
 Humanos
• Fixação da taxa municipal 

de direitos de passagem para o 
ano de 2021, nos termos do art.º 
106.º da Lei das Comunicações 
Eletrónicas, aprovada pela Lei n.º 
5/2004, de 10 de fevereiro, que 
vigora com a redação do Decreto-
-Lei n.º 49/2020, de 4 de agosto, e 
alínea b) do n.º 1 do art.º 25.º do 
Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. Aprovação.

• Revisão da norma interna re-
lativa à distribuição e utilização 
de equipamentos de proteção 
individual dos trabalhadores do 
Município do Seixal. Aprovação.

• Revisão da norma interna 
relativa ao vestuário de trabalho 
dos trabalhadores do Município 
do Seixal. Aprovação.

Reunião de 7 de outubro 
Presidência
• Contratação pública. Concurso 

público para empreitada do 
Centro Internacional de Medalha 
Contemporânea. Processo n.º 
2019/300.10.001/60. Reti-
ficação da Deliberação n.º 
180/2020-CMS, de 12 de agosto, e 
ratificação do Despacho n.º 1615-
-PCM/2020, de 28 de setembro.

• Protocolo a celebrar entre o 
Município do Seixal e a Autoridade 
Tributária e Aduaneira. Cobrança 
de dívidas de terceiros. Aprovação 
de minuta.

• Hasta pública para arrenda-
mento de edifício municipal pa-
ra alojamento local, no Seixal. 
Adjudicação definitiva e aprova-
ção de minuta de contrato. 

Pelouro do Ambiente,
Bem-Estar Animal, Serviços
Urbanos e Proteção Civil  
• Associação Humanitária de 

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal. Comparticipação finan-
ceira para assegurar o transporte 
de doentes suspeitos de covid-19. 
Aprovação.

Pelouro do Desporto, 
Obras Municipais, 
Fiscalização e Trânsito
• Contratação pública. Con-

curso público para a empreita-
da de construção da Piscina 
Municipal de Paio Pires. Processo 
n.º DPMU.DGUE.03.DP.2017. 
Trabalhos complementares. 1.ª 
alteração. Aprovação.

Pelouro da Educação, 
Urbanismo e Recursos 
Humanos
• Recurso a reserva de recru-

tamento para ocupação de dois 
postos de trabalho, na carreira e 
categoria de técnico superior, pa-
ra o exercício de funções de juris-
ta. Aprovação.

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

Deliberações de câmara de 23 de setembro e 7 de outubro

Seixal diminui taxa de IMI 
pelo sexto ano consecutivo
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A Assembleia Municipal do Seixal 
reuniu-se nos dias 28 e 29 de se-
tembro no pavilhão do Clube do 
Pessoal da Siderurgia Nacional, 
sessões das quais se destacam 
a aprovação da taxa do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI), que 
diminui pelo sexto ano consecutivo 
sob proposta da câmara municipal, 
e a aprovação da aquisição do edi-
fício dos Serviços Operacionais da 
Câmara Municipal do Seixal. 
No período de intervenção da popu-
lação, foram abordadas questões 
como a necessidade de mais e me-
lhores cuidados de saúde no conce-
lho e a situação de um proprietário 
da urbanização Vila Alegre que soli-
citou resposta ao seu caso.
Quanto à questão dos cuidados de 
saúde, Joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, afir-
mou que «o Ministério da Saúde tem 
desinvestido na saúde no concelho» 
e o que se tem feito é porque «a câ-
mara municipal tem apresentado 
soluções e partilhado investimen-
to». Deu como exemplo a constru-
ção do novo Centro de Saúde de 
Corroios, em que é a autarquia que 
vai ser responsável pelos espaços 
exteriores e estacionamento.

Educação e saúde
No período antes da ordem do dia, 
foram aprovados sete documentos: 
quatro moções, duas saudações e 
um voto de pesar.
A CDU apresentou três das quatro 
moções. Uma delas pela defesa in-
transigente do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS), no ano em que se assi-
nala o seu 41.º aniversário.
Outra moção da CDU aprovada foi 
«Por uma verdadeira descentrali-
zação administrativa», que exige 
aos órgãos de soberania que seja 
concretizada a regionalização pre-
vista na Constituição da República 
Portuguesa.

A defesa de uma escola pública 
de qualidade foi o tema da tercei-
ra moção da CDU, que denuncia a 
falta de pessoal não docente, de 
investimento em meios técnicos e 
materiais, de intervenções no par-
que escolar dos 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico e secundário, de pa-
vilhões desportivos escolares e a rá-
pida conclusão das obras na Escola 
Secundária João de Barros.
O BE também fez uma saudação à 
escola pública, que elogia «a mobi-
lização e o empenho da escola pú-
blica na resposta aos desafios lan-
çados pela pandemia da covid-19» 
e saúda a comunidade educativa e 
famílias pelo «esforço coletivo para 
garantir a missão pedagógica e co-
munitária da escola pública».
Também relacionada com a educa-
ção foi a moção apresentada pelo 
PSD e aprovada que visa o alarga-
mento do acesso a bolsas de estu-
do, quer na quantidade de bolsas 
de estudo atribuídas, quer no ajuste 
quantitativo.
O PS apresentou uma saudação à 
Assembleia de Freguesia de Amora 
pela emissão pública das suas 
sessões, que considera um passo 
importante para uma maior divulga-
ção de atos institucionais.
O CDS apresentou um voto de pesar 
pelo falecimento de João Noronha, 
que foi aprovado por unanimidade, 
e foi feito um minuto de silêncio em 
sua homenagem. João Noronha foi 
presidente da Comissão Política 
Concelhia do CDS-PP Seixal por di-
versos mandatos e foi membro da 
Assembleia Municipal do Seixal du-
rante 8 anos. 

Nova redução do IMI
O debate no período da ordem do 
dia começou com a apreciação da 
atividade e situação financeira do 
município.
Joaquim Santos esclareceu: «Até 

março, a situação financeira estava 
equilibrada, no entanto, com as me-
didas tomadas para mitigar a crise 
pandémica, as despesas aumenta-
ram e as receitas diminuíram». Deu 
como exemplos o encerramento das 
piscinas municipais, o que represen-
ta menos um milhão de euros, e a 
isenção de taxas aos comerciantes 
até ao fim do ano, o que gerava uma 
receita de 170 mil euros por ano.
Segundo o autarca, «se retirarmos 
dos 77 milhões de receita, os 20 
milhões de saldo obtido, temos 57 
milhões, o que representa 53 por 
cento da receita, que devíamos ter. 
Estamos a avaliar os investimentos 
para mantermos o apoio à popula-
ção e instituições, sem pôr em cau-
sa o equilíbrio financeiro».
A propósito da atividade municipal, 
o PSD questionou a capacidade de 
resposta ao nível do atendimento 
aos munícipes. O PS colocou a ques-
tão das descargas de esgotos para 
a baía e o CDS quis saber que in-
vestimentos serão adiados devido 
à quebra de orçamento. Quanto à 
CDU, inquiriu se os próximos investi-
mentos abrangem a qualificação de 
equipamentos desportivos. 
O vereador José Carlos Gomes in-
formou que as intervenções vão 

prosseguir, com a construção do 
Complexo Desportivo de Santa 
Marta do Pinhal e investimentos 
como o Centro Náutico de Amora 
e um equipamento para a prática 
de vólei, no Parque Municipal do 
Serrado».Joaquim Santos referiu 
que «a reprogramação dos inves-
timentos será feita de acordo com 
a disponibilidade orçamental, com 
a despesa ajustada à redução de 
receita. Em 2021 teremos um orça-
mento menor, mas não abandona-
remos nenhum investimento».
Quanto às descargas de águas re-
siduais na Baía do Seixal, o verea-
dor Joaquim Tavares explicou que 
tal se deve à falta de manutenção 
por parte da SIMARSUL, bem co-
mo do SMAS de Almada, e revelou: 
«Reunimo-nos com a secretária de 
Estado do Ambiente e exigimos me-
didas.»
A vereadora Manuela Calado escla-
receu que, no âmbito das medidas 
de contingência, o atendimento pre-
sencial nos Serviços Centrais e nas 
Lojas do Munícipe é feito com mar-
cação prévia, «no entanto verificam-
-se dificuldades nos agendamentos 
via telefone. Até fim de outubro, im-
plementaremos novas medidas».
A aquisição do edifício dos Serviços 

Operacionais da câmara, com recur-
so à contratação de empréstimo, foi 
o ponto seguinte. O presidente da 
câmara municipal avaliou positiva-
mente a aquisição do imóvel. «Entre 
o que pagamos hoje ao proprietário 
e o que pagaremos com a contração 
de um empréstimo, pouparemos  
1 milhão de euros e o edifício passa 
a ser da câmara», disse.
As várias forças políticas questiona-
ram o processo, na sequência do re-
latório do Instituto Superior Técnico 
que identifica algumas patologias 
no edifício. O executivo esclareceu 
que, de acordo com uma análise 
económica e jurídica, a opção de 
compra foi a recomendada, mes-
mo considerando a correção dessas 
eventuais patologias. A aquisição do 
edifício foi aprovada por maioria. 
Seguiu-se a aprovação da taxa do 
Imposto Municipal sobre Imóveis 
(IMI), que diminuirá pelo sexto ano 
consecutivo, de 0,38 por cento pa-
ra 0,365 por cento. Para Joaquim 
Santos, esta medida representa «o 
cumprimento de um compromis-
so com a população e um esforço 
acrescido de gestão».
A percentual variável no IRS, man-
ter-se-á nos 5 por cento. «Trata-se de 
uma importante fonte de receita pa-
ra concretizarmos obras essenciais 
para a população», disse o autarca.
Quanto ao lançamento de derrama, 
mantém-se a taxa de 1,5 por cen-
to para empresas com volume de 
negócios superior a 150 mil euros, 
e ficam isentas as empresas com 
um volume de negócios inferior a 
150 mil euros e outras que tenham 
residência fiscal ou sede fixada no 
município em 2020 e que criem ou 
mantenham três ou mais postos de 
trabalho. 
A sessão terminou com a aprova-
ção da Taxa Municipal de Direitos de 
Passagem fixada em 0,25 por cento 
para 2021. n

Assembleia Municipal do Seixal
Aprovação da aquisição do edifício dos Serviços Operacionais da autarquia

A Câmara Municipal do Seixal apro-
vou, na reunião de 7 de outubro, a 
adjudicação da hasta pública pa-
ra o arrendamento de um edifício 
municipal situado na Rua 1.º de 
Dezembro, número 2 e 2A, no nú-
cleo urbano antigo do Seixal, para 
estabelecimento de um alojamento 
local.
«O Seixal é cada vez mais um desti-

no procurado por muitos que nos vi-
sitam, pelo que é importante ter so-
luções de alojamento turístico», su-
blinhou Joaquim Santos, presiden-
te da Câmara Municipal do Seixal, 
afirmando que «está também em 
construção o Hotel Mundet, pelo 
que este novo equipamento será 
mais uma resposta que teremos no 
concelho. Desta forma, rentabiliza-

mos também o nosso património 
edificado, contribuindo para o de-
senvolvimento da economia local e 
para a criação de emprego».
O imóvel foi adjudicado por um pe-
ríodo de 15 anos, prorrogáveis, nos 
termos do respetivo regulamento 
da hasta pública, pelo valor mensal 
de 1 900 euros.

Rentabilizar o património e desenvolver a economia local
Autarquia adjudica novo alojamento local no Seixal
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A manutenção e limpeza do espaço público são 
serviços prestados pela Câmara Municipal do 
Seixal, com intervenções diárias no espaço público 
de todo o concelho, quer nas ruas, avenidas, praças 
e pracetas, quer nas zonas verdes.
Entre os trabalhos realizados estão ações de des-
matação, limpeza dos espaços verdes, corte de 
ervas, varredura, limpeza e lavagem e desinfeção 
de ruas e junto a equipamentos, lavagem de con-
tentores e recolha de monos. 
Além deste trabalho diário, realiza-se semanal-
mente, às quartas-feiras, e quinzenalmente, aos 
sábados, a iniciativa Seixal + Perto. Equipas muni-
cipais intervêm de forma concertada numa deter-
minada localidade em áreas como higiene e lim-
peza urbana, recolha de resíduos sólidos urbanos, 
salubridade, manutenção e conservação urbana, 
água e saneamento, espaços verdes, entre outras.
Esta iniciativa é sempre acompanhada por Joaquim 
Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
e vereadores da autarquia, que contactam com os 
trabalhadores e com a população, para verificar 
necessidades e obter sugestões.
Os últimos locais intervencionados foram a Quinta 
da Trindade, o Bairro Novo e o núcleo urbano antigo 
do Seixal; o Vale da Romeira, a Quinta da Soledade, 
a Quinta de S. João e a Quinta da Boa Hora, em 
Arrentela; Cruz de Pau e Quinta da Herdeira, em 
Amora; Casal do Marco, Torre da Marinha, Aldeia 
de Paio Pires, Pinhal de Frades, Redondos, Miratejo 
e Vale de Milhaços.

Manutenção do espaço público

FERNÃO FERRO

SEIXAL

ARRENTELA

Quinta da Trindade Núcleo urbano antigo

Quinta da Soledade Vale da Romeira

Avenida 10 de JunhoO executivo municipal esteve nos RedondosRedondos
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AMORA

ALDEIA DE PAIO PIRES

CORROIOS

Rotunda na Avenida Timor Lorosae Rua dos Foros de Amora Autarcas contactam com a população no Bairro 25 de Abril

Rua Alves Redol Colinas do Sul Travessa Custódio da Silva Raposo

Os vereadores conversam com a populaçãoMiratejoJardim da Fábrica da Pólvora, Vale de Milhaços

Jardim da Fábrica da Pólvora, Vale de Milhaços Rua Marialva
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A RECEÇÃO à Comuni-
dade Educativa é já uma tradição 
no início de cada ano letivo. A ini-
ciativa é organizada pela Câmara 
Municipal do Seixal para dar as 
boas-vindas aos profissionais 
da área educativa: professores, 
educadores, auxiliares e demais 
agentes educativos, como os pais 
e encarregados de educação. 

Nestes tempos de novos desa-
fios, a autarquia não deixou de 
realizar a iniciativa, respeitando 
as normas da Direção-Geral da 
Saúde. Foi desta forma que se rea-
firmou o valor da escola pública, 
também ela habituada a ser resi-
liente e a vencer obstáculos em 
prol do ensino para todos. 

A receção decorreu no dia 16 
de outubro, no Auditório Muni-
cipal do Fórum Cultural do Seixal, 
e contou com as atuações de Jorge 

Palma e dos Tocá Rufar.
No encontro, ouvimos repre-

sentantes de professores e pais, 
agentes fundamentais na mis-
são educativa. Dina Cristo, da 
Associações de Pais e Amigos do 
Agrupamento Paulo da Gama, sa-
lientou a importância da receção, 
por envolver os pais no proces-
so educativo: «Principalmente 
quando vivemos uma crise sani-
tária e os pais devem acompa-
nhar de forma assídua a educa-
ção dos filhos.»

Para Sandra Chumbo, profes-
sora na Escola Básica (EB) da 
Quinta das Sementes, «este mo-
mento de convívio e partilha é 
essencial. Mais uma forma de a 
autarquia valorizar o trabalho 
dos professores, num ano com 
muitos desafios para a comuni-
dade educativa. Nesta altura, se 

queremos formar bons cidadãos, 
temos de nos preocupar com 
outras questões que não só as 
aprendizagens», referiu. 

Opinião secundada por Jacinto 
Vaz, docente na EB Pedro Eanes 
Lobato: «Acho ótimo tudo quanto 
seja para socializar num momen-
to como este. A receção é um re-
conhecimento do trabalho que os 
profissionais de educação estão 
a fazer.» 

Neste convívio da comunidade 
educativa, estiveram os presiden-
tes da Câmara e da Assembleia 
Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos e Alfredo Monteiro, ve-
readores e autarcas das juntas de 
freguesia.

Melhorar as condições de es-
tudo e trabalho da comunidade 
educativa e valorizar a escola 
pública é o objetivo da Câmara 

Municipal do Seixal. Isso mes-
mo reafirmou Joaquim Santos, 
assumiu ter confiança neste ano 
letivo, apesar dos desafios adi-
cionais. «Não quisemos deixar de 
valorizar todos os profissionais 
que nas escolas do concelho to-
dos os dias dão o melhor de si em 
prol da educação. Enquanto enti-
dades públicas temos o dever de 
concretizar o direito à educação, 
mesmo em tempos exigentes e 
estamos a tomar medidas nesse 
sentido.» 

Para conhecer a realidade das 
escolas, o executivo municipal 
tem visitado os equipamentos 
intervencionados no âmbito do 
plano de remoção do fibrocimen-
to das escolas que são responsa-
bilidade da autarquia. Segundo 
Joaquim Santos, o orçamento 
municipal para 2021 vai conti-

nuar a destinar uma verba impor-
tante para as escolas do concelho: 
«O objetivo é, ano após ano, qua-
lificarmos as escolas para que a 
comunidade educativa tenha as 
melhores condições de trabalho e 
de aprendizagem.».

Lamentou a falta de inves-
timento por parte do Poder 
Central, «que nos preocupa, 
sendo o caso mais gritante o das 
obras da Escola Secundária João 
de Barros, que se arrastam há 
10 anos. Enquanto município, o 
nosso objetivo é que do pré-es-
colar ao secundário existam as 
melhores condições para todos. 
Estamos unidos pela educação e 
acima de tudo pela felicidade das 
nossas crianças». n 

Receção à Comunidade Educativa

Investir na educação 
é garantir o futuro

A Associação de Pais e Encarre-
gados de Educação (APEE) da 
Escola Secundária João de Barros 
(ESJB) foi ouvida em audiência 
pela Comissão Parlamentar da 
Educação no dia 14 de outubro. 
O presidente da APEE, José Lou-
renço, manifestou aos deputados 
presentes na comissão a «perplexi-
dade e indignação» pelos sucessi-
vos atrasos dos governos nas obras 
de requalificação da ESJB, conside-

rando «inaceitável» a recente situa-
ção de abandono da obra durante 
17 meses até à nova consignação.
Alertou para o facto de o projeto da 
escola «já estar ultrapassado» e a 
ESJB ser «insuficiente» para aco-
lher os 1200 alunos. Apontou a ne-
cessidade de construir uma nova 
escola secundária na freguesia ou 
avançar para uma escola dos 2.º 
e 3.º ciclos, em terreno já dispo-
nibilizado pela câmara municipal. 

Ressalvando a necessidade de não 
atrasar as obras na ESJB, o diri-
gente referiu a necessidade de um 
pavilhão desportivo para que os 
alunos possam cumprir o progra-
ma curricular de educação física, o 
que não acontece no polidesporti-
vo coberto existente. Os deputados 
expressaram a solidariedade à co-
munidade escolar e José Lourenço 
apelou para levarem estas ques-
tões ao Governo.

Associação de Pais da Escola Secundária João de Barros
Indignação pelos sucessivos atrasos do Governo 
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ESTIVERAM PRESENTES 
no evento Joaquim Santos e Alfredo 
Monteiro, respetivamente presi-
dente da Câmara e da Assembleia 
Municipal do Seixal, vereadores da 
autarquia, presidentes das juntas 
de freguesia do concelho, Carlos 
Nunes, presidente da direção do 
Portugal Cultura e Recreio, e os 
órgãos sociais do clube, Helder 
Rosa, presidente da Associação 
das Coletividades do Concelho do 
Seixal, e a Comissão Organizadora 
da Seixalíada.

Inauguração do pavilhão
O pavilhão desportivo do Portu-

gal Cultura e Recreio (PCR) foi 
construído na zona do antigo poli-
desportivo da coletividade. O recin-
to foi fechado, foi instalada uma co-
bertura e um piso desportivo, cons-
truídos balneários e uma bancada 
com capacidade para 227 pessoas.

O investimento do município 
neste espaço foi de 1 149 204 eu-
ros. Trata-se do quarto pavilhão 
construído neste mandato com o 
apoio da autarquia. Segundo dis-
se Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, «só na 
área desportiva já investimos mais 
de 7 milhões de euros».

Quanto ao pavilhão inaugurado, 
o autarca afirmou: «Este equipa-
mento é agora uma mais-valia para 
toda a comunidade, que a partir de 
agora tem mais um excecional es-
paço para o desenvolvimento das 
suas atividades.»

Carlos Nunes, presidente da di-
reção do PCR, afirmou que o clube 
tudo fará para que o pavilhão seja 
«utilizado e dinamizado em prol 
de todos os que aqui vierem a pra-
ticar desporto». Pretendem que o 
espaço seja «um polo de desenvol-
vimento desportivo», onde o clube 

poderá desenvolver modalidades 
como futsal, taekwondo, chi kung, 
ginástica acrobática, mini gym e 
karaté.

Abertura da Seixalíada
A cerimónia de abertura da 

Seixalíada, este ano com o lema 
«Em segurança, a construir o fu-
turo!»,  foi marcada pelo hastear 
da bandeira e o acender da pira da 
Seixalíada. Os Karma Drums come-
çaram o evento, abrindo portas pa-
ra as demonstrações de dança, ati-
vidades gímnicas e artes marciais.

As atuações foram as seguintes: 
taekwondo, do PCR, Clube Des-
portivo e Recreativo Águias Unidas 
e Clube Recreativo e Desportivo 
do Miratejo; dança teen/style do 
Espaço Movimento e Saúde Sara 
Gonçalves; capoeira do Centro 
Cultural e Desportivo das Paivas; 
ginástica aeróbica da Associação 

Novo equipamento recebeu festa do desporto popular

Abertura da 37.ª Seixalíada no pavilhão 
do Portugal Cultura e Recreio

A Seixalíada decorreu até dia 17 de outubro. Este ano, 
devido à pandemia da covid-19, teve eventos despor-
tivos maioritariamente online, com a participação do 
movimento associativo, que partilhou demonstrações e 
atividades no Facebook na página oficial da Seixalíada.
Houve ainda testemunhos por parte de elementos do 
movimento associativo local e vários webinares, inti-
tulados À Conversa sobre..., em que foram abordados 
temas relacionados com o desporto.
A festa de encerramento, que contou com a presença 
do vereador do Desporto, José Carlos Gomes, decor-
reu no novo Pavilhão Desportivo Municipal Leonel 

Fernandes, com uma gala de dança. Participaram 
os seguintes grupos: freedance/hip-hop do Espaço 
Movimento e Saúde Sara Gonçalves; grupo de dan-
ça Sibilas do Centro Cultural e Recreativo do Alto do 
Moinho; dança do ventre e Grupo Nove Meses (dan-
ças tribais) do Espaço Reyel; dança desportiva e de 
salão da Associação Dance Step; United Dancers (hip-
-hop) da Sociedade Filarmónica Operária Amorense e 
Companhia de Dança Reticências.
A celebração foi diferente, mas a Seixalíada continua a 
ser uma festa.

Festa de encerramento da Seixalíada

O pavilhão desportivo do Portugal Cultura e Recreio foi inaugurado no dia 26 de setembro, num momento solene que antecedeu 
a Festa de Abertura da 37.ª Seixalíada no local. Dois eventos realizados com todas as medidas de segurança, que demonstraram 
a força do movimento associativo do concelho e a importância da Seixalíada como festa do desporto popular.

Novo pavilhão do Portugal Cultura e Recreio Momento da inauguração do pavilhão do Portugal Cultura e Recreio

Festa de Abertura da 37.ª Seixalíada

de Amigos do Pinhal do General; e 
hip-hop com os United Dancers da 
Sociedade Filarmónica Operária 
Amorense.

O formato diferente, com um 
número reduzido de atuações, 
deveu-se à situação causada pela 
pandemia de covid-19. Segundo 

Ricardo Borges, representan-
te da Comissão Organizadora da 
Seixalíada, «o maior objetivo da 
37.ª Seixalíada é demonstrar, atra-
vés das várias plataformas de su-
porte digital, o fenómeno que é, as 
pessoas envolvidas e a dinâmica do 
nosso movimento associativo».n
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Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, visi-
tou, no dia 2 de outubro, o Grupo 
Futsal Amigos da Encosta do Sol 
(GFAES) para conhecer as necessi-
dades  do clube.
Durante a reunião com os dirigen-
tes do GFAES, ficou estabelecido 
que, ao nível de intervenções a 
realizar a curto prazo, se irá pro-
ceder à colocação de sinalética 
direcional para identificação da lo-
calização das instalações do clube, 

bem como à ampliação da espla-
nada existente, para obter maior 
funcionalidade. No polidesportivo 
será instalada iluminação com tec-
nologia LED. Já no exterior, serão 
instalados postes de iluminação 
pública, a tardoz do edifício-sede, 
que permitam melhor visibilidade a 
quem se dirige ao clube.
Foi ainda abordada a possibilidade 
de execução de um programa de in-
tervenção alargado, com a criação 
de infraestruturas desportivas que 

deem resposta aos anseios dos di-
rigentes do clube e da população. 
Recorde-se que, no âmbito do plano 
de apoio ao movimento associati-
vo, a autarquia já apoiou a constru-
ção da nova sede na Urbanização 
Encosta do Sol, em Aldeia de Paio 
Pires, junto ao polidesportivo do 
clube. O edifício inclui salas para a 
direção e balneários para apoio ao 
polidesportivo e representou um in-
vestimento municipal de 150 000 
euros. 

CONHECIDA COMO Socie-
dade União Capricho Aldeense, 
com a Implantação da República 
passa a ser designada por Socie-
dade Musical 5 de Outubro 
(SM5O). Já lá vão 132 anos e a co-
letividade de Aldeia de Paio Pires 
ultrapassou séculos e desafios. 
O último foi a pandemia... agora 
o plano é relançar as atividades 
paradas desde março. 

Isso mesmo frisou o presi-
dente da direção da SM5O, Hugo 
Almeida, durante a sessão solene 
do 132.º aniversário, realizada 
junto ao coreto, símbolo da me-
mória coletiva e onde a banda fi-
larmónica da SM5O dava os seus 
concertos. 

Esta foi a primeira iniciativa 
realizada desde março e, segun-
do Hugo Almeida, «quisemos 
honrar o que, há 132 anos, um 

grupo de paiopirenses fundou. 
A direção tomou posse em feve-
reiro, mas em março tivemos o 
primeiro obstáculo: fechámos as 
portas, suspendemos tudo. Mas 
durante o confinamento não bai-
xámos os braços, fizemos obras 
para podermos reabrir o bar. 
Trabalhamos para ir ao encon-
tro das expetativas dos sócios», 
disse.

Agradeceu ainda o apoio dado 
pela autarquia nos últimos anos. 
A este propósito refira-se que, em 
2017, a autarquia apoiou a requa-
lificação da sede e do coreto com 
78 263 euros e, em 2019, apoiou 
a aquisição de instrumentos com  
4 744 euros.

Além da escola de música e da 
banda filarmónica, a sociedade 
conta com danças de salão e con-
temporânea, aikido, balé, pilates, 

zumba, hip-hop, e também com 
um grupo coral alentejano, o Lírio 
Roxo.

Nas comemorações estive-
ram Helder Rosa, da Associação 
das Coletividades do Concelho 
do Seixal, Augusto Flor, da 
Confederação Portuguesa das 
Coletividades de Cultura, Recreio 
e Desporto, e Américo Costa, em 
representação da Assembleia 
Municipal do Seixal. Todos des-
tacaram a resiliência do movi-
mento associativo que ultrapas-
sou várias crises e criticaram o 
Governo pela falta de apoio às 
coletividades neste período.

Na sua intervenção, o presi-
dente da União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, António Santos, des-
tacou que na sua área de jurisdi-
ção conta com quatro coletivida-

des centenárias, como é a SM5O. 
«Universidade da vida, onde as 
pessoas tiveram acesso à cul-
tura, frequentaram as tertúlias 
teatrais e assistiram a concertos. 
Trabalho de muitos dirigentes 
que, ao longo de 132 anos, manti-
veram vivo este projeto». 

«Estas comemorações afir-
mam a capacidade de o movi-
mento associativo se adaptar às 
circunstâncias», afirmou o vice-
-presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Joaquim Tavares, que 
enfatizou o facto de: «a SM5O ter 
a coragem de assinalar a data 
com a população a vir para o co-
reto e, simultaneamente, cumprir 
as regras de segurança». 

O autarca aludiu ainda aos 
equipamentos que na freguesia 
estão a ganhar forma, fruto do in-
vestimento municipal: «A 2.ª fase 

do Parque Urbano dos Almeirões 
e a Piscina Municipal de Paio 
Pires, infraestruturas com as 
quais queremos contribuir para 
a qualidade de vida desta comu-
nidade.» 

Destacou ainda a entrega de 
medalhas aos sócios com 25, 50 
e 65 anos, pois «as coletivida-
des são as pessoas e há que re-
conhecer o contributo que dão 
à instituição». A finalizar, reite-
rou o apoio da autarquia à SM5O: 
«Temos uma parceria que respei-
tamos, o movimento associativo, 
que tem um papel insubstituível 
na sociedade». E alertou: «Mas é 
preciso que também o Governo 
olhe para as coletividades e lhes 
dê o devido apoio.» n

Sociedade Musical 5 de Outubro

Comemorar 132 anos  
em tempo de pandemia

Grupo Futsal Amigos da Encosta do Sol
Qualificação de espaço público em torno do clube
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LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

SETÚBAL | SEIXAL | LISBOA

Horários
FARMÁCIAS | NOVEMBRO

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
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Sábados
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Domingos e feriados

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
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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

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

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

Suspensão temporária de carreiras 
Seixal-Lisboa-Seixal

• A partir de 26 de outubro, a Transtejo assegura a ligação ro-
doviária do Terminal Fluvial do Seixal até ao Terminal Fluvial de 
Cacilhas de acordo com os seguintes horários:

• O título de transporte válido na ligação fluvial do Seixal pode 
ser utilizado nas ligações fluviais do Barreiro, Cacilhas e Montijo

(Informação fornecida pela empresa)

  Horário   Frequência
   Dias úteis 6h* – 23h30**  20-30 minutos

   Sábados 7h*– 22h**  60 minutos

   Domingos  8h* – 22h**   60 minutos
   e feriados

Transporte rodoviário Seixal-Cacilhas (terminais fluviais)

* primeira saída Seixal > Cacilhas
** última saída Cacilhas > Seixal
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EM PROTESTO pela elimi-
nação das carreiras fluviais entre 
o Seixal e o Cais do Sodré, a partir 
de 26 de outubro, realizou-se dia 
23 uma tribuna pública promo-
vida pela Comissão de Utentes de 
Transportes do Concelho do Seixal 
no Terminal Fluvial do Seixal, com a 
participação de utentes e dos repre-
sentantes das autarquias do Seixal.

A decisão tomada pela Transtejo 
só foi comunicada à Câmara 
Municipal do Seixal no dia 20 de 
outubro, informando que duran-
te 45 dias o serviço está suspenso. 
A alternativa proposta aos utentes 
obriga a deslocações demoradas 
em autocarro para Cacilhas.

Para António Freitas, da Comis-
são de Utentes: «O comunicado 
emitido remete os utentes a uma 
ligação rodoviária até Cacilhas. Esta 
forma abrupta de terminar um ser-
viço é complicada para as pessoas 
gerirem as suas vidas». Reconhece 
a necessidade das obras: «Fazem 
parte das nossas reivindicações, 
mas deveriam ser suspensas, quan-
do estamos em estado de calamida-
de. Temos uma rede de transportes 
débil e as pessoas vão recorrer aos 
serviços da Fertagus, com dificul-
dade de manutenção de distâncias 
de segurança». E refere: «Pelo co-
municado que recebi da FECTRANS 
– Federação dos Sindicatos de 
Transportes e Comunicações, os 

próprios apontam a alternativa flu-
vial. Não sei se não existe aqui uma 
vontade obscura de terminar com 
este serviço».

Segundo António Santos, presi-
dente da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, «Fomos apanhados de sur-
presa. A intervenção é necessária, 
já deveria ter sido feita, não o sendo, 
não se compreende a urgência de o 
ser agora».

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, soli-
darizou-se com a população e exi-
giu à Transtejo e ao Ministério do 
Ambiente a suspensão imediata das 
obras até que seja encontrada uma 
alternativa que permita manter o 
transporte fluvial entre o Seixal e 
Lisboa. «Esta foi uma decisão uni-
lateral de encerramento do cais no 

Seixal para a realização de obras 
nos pontões. 

2500 utentes afetados
A intervenção é necessária, o 

que não é óbvio é que mais de 2500 
utentes deste serviço tenham sido 
tomados de surpresa sem qualquer 
aviso e sem alternativa que não seja 
acrescentar mais uma hora em ca-
da deslocação em outros meios de 
transporte já superlotados.» 

O autarca referiu: «O que pedi ho-
je à administração da Transtejo e es-
tamos também a pedir ao Governo é 
que sejam suspensas as obras de 
substituição do pontão de embar-
que/desembarque e encontradas 
alternativas. Não é admissível que 
se suspenda este serviço numa altu-
ra em que é imprescindível garantir 
a segurança das populações».  n

Governo encerra Terminal Fluvial do Seixal

Câmara e utentes 
contra o encerramento
sem alternativas

No dia 26 de outubro, o presidente da Câmara Municipal do Seixal 
deslocou-se ao Ministério do Ambiente para transmitir o repúdio 
das autarquias e da população em relação à suspensão de carrei-
ras fluviais entre o Seixal e o Cais do Sodré e a exigência de que a 
Transtejo e o Ministério do Ambiente suspendam a intervenção até 
ser encontrada uma alternativa que permita o transporte através 
desta travessia.
O Ministério do Ambiente tem tutela sobre a Transtejo, o que  justi-
ficou que a Câmara Municipal do Seixal tenha solicitado uma reu-
nião com carácter de urgência sobre a eliminação das carreiras e, 
simultaneamente, lembrar a reivindicação antiga de que o parque 
de estacionamento atualmente gerido pela Transtejo passe para 
gestão municipal, deste modo prestando um verdadeiro serviço às 
populações. Este último assunto já havia sido alvo de um pedido de 
reunião anterior, sem qualquer tipo de resposta do ministro.
Na deslocação ao ministério, Joaquim Santos foi acompanhado 
pelo vereador José Carlos Gomes, por António Santos, presidente 
da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires e  
por António Freitas, em representação da Comissão de Utentes de 
Transportes do Concelho do Seixal. Da parte da tutela, foram recebi-
dos pelo chefe de gabinete do ministro do Ambiente.
O presidente da Câmara do Seixal admite que «os motivos para a 
realização da obra sejam urgentes e inadiáveis», ainda assim não 
esconde a «perplexidade pela ausência de comunicação prévia e de 
articulação com a autarquia, a falta de antecedência da informação 
em relação à data prevista para início da obra, a ausência de previ-
são de data para a sua conclusão e a falta de consideração sobre o 
impacto que a interrupção do serviço provoca na vida dos utentes».
Joaquim Santos defende que «poderia ter sido colocado um cais de 
acostagem provisório, como solução alternativa para que o serviço 
não fosse interrompido» e assegura ainda «que houve um compro-
misso de fazer chegar estas nossas preocupações ao ministro do 
Ambiente. A Câmara Municipal do Seixal está mais uma vez pre-
sente e ao lado das justas reivindicações dos habitantes do nosso 
concelho e irá manter esta luta até que seja reaberto o Terminal 
Fluvial do Seixal e reposto este serviço de transporte de grande 
importância para a população concelho do Seixal».

Presidente da Câmara do Seixal à porta
do Ministério do Ambiente
Autarquia defende cais provisório 
e manutenção do serviço

Envie o seu protesto para: 
apoio.cliente@transtejo.pt ou sg@sg.mate.gov.pt
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