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Primeira fase do Plano de Vacinação contra 
a Covid-19 a decorrer no concelho
Autarquia defende
vacinação prioritária 
de todos os bombeiros
No concelho do Seixal está a decorrer a 1.ª fase do Plano de 
Vacinação contra a Covid-19 nas estruturas residenciais para 
idosos. No entanto, a autarquia defende que também os bom-
beiros devem ser considerados prioritários e incluídos nesta 
1.ª fase e não concorda com a decisão do Governo de vacinar 
apenas 50 por cento dos bombeiros, seleção essa que recai 
sobre os comandantes das corporações. 6

BOLETIM MUNICIPAL

13

cm-seixal.pt

Concurso da obra entre Corroios e Amora

Câmara investe 4,6 milhões euros 
na via alternativa à EN 10 
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SIGA-NOS

Combate à lagarta- 
-do-pinheiro

Entre outubro e novembro de 
2020, a autarquia aplicou o tra-
tamento por microinjeção em 
677 árvores do concelho, uma 
medida preventiva que visa a 
eliminação de lagartas proces-
sionárias-do-pinheiro em áreas 
com maior afluência de muníci-
pes ou frequentadas com regu-
laridade por crianças e animais.

Pág. 5

Autarquia apoia 
associações com 
viaturas

A câmara municipal prossegue 
o apoio às instituições de idosos 
do concelho a vários níveis, ten-
do procedido recentemente à en-
trega de viaturas às associações 
de reformados de Paio Pires e do 
Fogueteiro.

Pág. 14

Promoção 
das energias 
renováveis

A autarquia está a implementar 
mais um apoio ao movimento as-
sociativo, através de uma com-
participação financeira para a 
instalação de sistemas solares 
fotovoltaicos, até 50 por cento 
do investimento total, num mon-
tante máximo a atribuir de 4500 
euros por instalação. 

Seixal participa 
na rede Mural 18

Os munic íp ios da Área 
Metropolitana de Lisboa jun-
taram-se para criar a platafor-
ma Mural 18, que assenta no 
lema «Muralizados no apoio à 
cultura». O município do Seixal 
associou-se a este projeto iné-
dito para apoiar a cultura e, até 
junho, realizará diversas iniciati-
vas culturais.

Pág. 17Pág. 16

O Seixal é o primeiro município da região de 
Setúbal a implementar o sistema de recolha 
seletiva de resíduos urbanos biodegradá-
veis (biorresíduos).
Numa 1.ª fase, que teve início em 2019, 
foi implementado em mil moradias de 
Belverde, Marisol e Vale de Carros. A 2.ª 
fase, que será implementada este ano, vai 
abranger mais 15 mil moradias nas zonas 
em que já é feita a recolha porta a porta. Isto 
permitirá a recolha estimada de mais 4 082 
toneladas de biorresíduos por ano, que se-
rão transformados em composto, evitando 
a sua deposição em aterro.
Entre os meses de março e abril, os muníci-
pes serão contactados porta a porta pelos 
monitores ao serviço da câmara municipal, 
que estarão devidamente identificados, pa-

Seixal é o primeiro concelho da região 
com recolha de biorresíduos

ra dar a conhecer o projeto e a forma de funcionamento do 
mesmo. Serão disponibilizados ainda folhetos com todas as 
informações necessárias e contactos para esclarecimentos 
adicionais.

Pág. 15
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Pandemia tornou ainda 
mais evidente a necessidade 
do novo hospital do Seixal

falta de médicos e de enfermeiros, com cerca de 40 mil 
utentes sem médico de família. 
No concelho do Seixal, estaremos sempre com a popula-
ção, não deixando de lutar por mais e melhores condições 
de acesso a cuidados de saúde, pelo reforço do Serviço 
Nacional de Saúde e pela construção do hospital.
Para apoiar o Agrupamento de Centros de Saúde de Alma-
da-Seixal neste combate à pandemia, colocámos em fun-
cionamento a Área Dedicada aos Doentes Respiratórios na 
Comunidade do Seixal, construída junto ao Complexo Mu-
nicipal de Atletismo Carla Sacramento, num investimento 
da Câmara Municipal do Seixal superior a 200 mil euros. 
Vamos também distribuir gratuitamente refeições escola-
res a alunos dos escalões A e B da Ação Social Escolar 
da rede pública de jardins de infância e 1.º ciclo, tal como 
fizemos durante o primeiro confinamento.
Quanto ao serviço público, continua a ser prestado como 
habitualmente. Os trabalhadores municipais continuam na 
linha da frente a trabalhar em prol da nossa população. O 
atendimento presencial é feito mediante marcação prévia 
e estão disponíveis diversos meios não presenciais de con-
tacto direto com os serviços da autarquia.
Quem também continua na linha da frente são os bom-
beiros do concelho. Por esse motivo, defendi que os bom-
beiros deviam estar incluídos na 1.ª fase do plano de va-
cinação contra a covid-19 e tendo enviado um ofício ao 

Com o surgimento da pandemia de covid-19, foram tam-
bém os municípios chamados a responder às necessidades 
de saúde pública. Perante a insuficiência do Estado central, 
foram as autarquias que tantas vezes acudiram a popula-
ção com meios humanos e materiais, dando uma resposta 
imediata em todo o país, com o fornecimento de equipa-
mentos de proteção individual e na construção de infraes-
truturas de apoio aos profissionais de saúde e utentes.
A Câmara Municipal do Seixal adotou uma série de medidas 
extraordinárias destinadas à contenção desta pandemia, 
alinhadas com as orientações da Direção-Geral da Saúde. 
Lançámos linhas de apoio social, apoiámos as instituições 
particulares de solidariedade social, com destaque para 
as que trabalham com idosos, apoiámos os bombeiros e a 
Cruz Vermelha, reforçámos o funcionamento dos serviços 
públicos essenciais do município e o apoio à cultura e ao 
desporto. Oferecemos a todos os munícipes mais de um mi-
lhão de máscaras cirúrgicas e reutilizáveis, reforçando essa 
doação a alunos, professores e auxiliares de educação das 
escolas do ensino básico e jardins de infância.
Contudo, e apesar de todo o esforço das autarquias e pro-
fissionais de saúde, as insuficiências dos equipamentos de 
saúde, que em todo o país já eram sentidas antes da pan-
demia, tornaram-se agora ainda mais evidentes. 
É o caso do que acontece no nosso concelho. Desde 2001 
que a Câmara do Seixal reivindica junto do Poder Central a 
construção do hospital do Seixal. Desde 2017 que a verba 
para a sua construção é inscrita no Orçamento do Estado. E 
desde essa data que aguardamos desenvolvimentos, mas 
muito pouco se tem avançado. Vamos continuar a insistir 
junto do Governo para que o projeto seja executado e de-
pois aberto o concurso da obra.
Além do hospital, o concelho do Seixal, com cerca de 170 
mil habitantes, regista um défice de centros de saúde e a 

Joaquim Cesário Cardador dos Santos 
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Novo Centro de Saúde 
de Corroios com abertura 
prevista para abril
Temos como objetivo terminar as obras do novo Cen-
tro de Saúde de Corroios no final de março para que 
o equipamento possa abrir as portas em abril. As 
instalações são excelentes e irão permitir duplicar a 
oferta existente hoje em Corroios no que respeita a 
serviços de saúde.
A câmara municipal é responsável pelos arranjos ex-
teriores, infraestruturas e estacionamentos de apoio, 
com a criação de 260 novos lugares, na envolvente 
do centro de saúde, num investimento de mais de 
550 mil euros.

Vacinação de profissionais 
e utentes nos lares
Está a decorrer a 1.ª fase de vacinação de profissio-
nais e utentes dos lares de idosos no concelho. Gos-
taria de agradecer à equipa médica e de enfermagem 
do Agrupamento de Centros de Saúde de Almada-Sei-
xal e à equipa do Serviço Municipal de Proteção Civil 
que está no terreno, tendo até esta data vacinado 
684 pessoas em 16 lares públicos e privados. O início 
da vacinação no concelho, a par das estruturas como 
a ADR-C e o Centro de Testes Móvel, demonstram que 
estamos a fazer tudo o que é possível para combater 
esta pandemia.

Centros municipais 
de vacinação
A Câmara Municipal do Seixal está a preparar, em 
articulação com o Agrupamento de Centros de Saú-
de de Almada-Seixal, a criação de três centros mu-
nicipais de vacinação. Serão instalados no Pavilhão 
Multiusos da Quinta da Marialva (para a população 
de Corroios), no Pavilhão Desportivo Escolar Paulo 
da Gama (para a população de Amora) e no pavilhão 
desportivo do Portugal Cultura e Recreio (para as po-
pulações da união das freguesias e de Fernão Ferro), 
onde serão vacinados os utentes considerados prio-
ritários, que serão contactados pelo SNS24 ou pelos 
centros de saúde.

Destaco ainda...

primeiro-ministro sobre esta matéria. Finalmente, foram 
inseridos no grupo prioritário para a vacinação, facto pelo 
qual a autarquia se congratula. 
Facto positivo é também a vacinação de profissionais e 
utentes das estruturas residenciais para idosos no conce-
lho, que está em curso. Isto dá-nos esperança de que, com 
mais vacinação, mais testagem, maior acompanhamento, 
se possa debelar esta pandemia e voltar à normalidade, 
que é o que todos ambicionamos.
Neste início de 2021, as palavras de ordem só podem ser 
esperança, confiança e luta, contra a pandemia e a favor 
da vida. 

Joaquim Santos 
Presidente da Câmara 

As insuficiências dos equipamentos de saúde que, 
em todo o país, já eram sentidas antes da pandemia, 
tornaram-se agora ainda mais evidentes, 
como o hospital do Seixal.
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No âmbito do atual Estado de Emergência, a Câmara Municipal do 
Seixal determinou o encerramento dos equipamentos municipais 
até ao final de janeiro, com possibilidade de prorrogação no mês 
de fevereiro. Não obstante, a autarquia mantém em funcionamen-
to as respostas de apoio a estudantes na Biblioteca Municipal do 
Seixal, mantendo-se ainda abertos os equipamentos municipais 
desportivos, onde se realizem atividades permitidas pela legisla-
ção em vigor. A autarquia apela à população para cumprir o dever 
geral de recolhimento e informa que está interdita a circulação e a 
permanência em parques, jardins e espaços de jogo e recreio, e no 
passeio ribeirinho entre Amora e o Seixal.

Biblioteca Municipal do Seixal mantém 
respostas de apoio a estudantes
Equipamentos municipais 
temporariamente encerrados

Proteção Civil Municipal 

212 275 681
protecao.civil@cm-seixal.pt

Piquete de águas
9 às 17 h: 210 976 000
17 às 9 h: 210 976 046

Piquete de contadores
9 às 17 h: 212 276 700

17 às 22 h: 210 976 046

Piquete de esgotos
9 às 17 h: 210 976 000
17 às 9 h: 210 976 046

Seixal Limpo

210 976 011
seixal.limpo@cm-seixal.pt

212 276 700
camara.geral@cm-seixal.pt
cm-seixal.pt
Serviços Online
Balcão Digital da Água

Atendimento presencial (só com marcação prévia)

Serviços Centrais – Seixal
� 212 276 700   � dpat@cm-seixal.pt

Lojas do Munícipe
� 212 275 776   � agenda.lojas@cm-seixal.pt

Água e Saneamento
(intervenções na via pública)
� 210 976 044   � dias@cm-seixal.pt

Água, Saneamento e Resíduos
(faturação e contratos)
� 212 276 720   � daas@cm-seixal.pt

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

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

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

Cultura
� 212 275 612   � dc@cm-seixal.pt

Desenvolvimento Estratégico e Turismo
� 212 275 740   � dde@cm-seixal.pt

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

Desporto
� 212 276 780   � dd@cm-seixal.pt

Educação
� 212 276 789   � de@cm-seixal.pt

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

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

Habitação
� 212 275 617   � dh@cm-seixal.pt

Higiene Urbana e Espaços Verdes
� 210 976 008   � seixal.limpo@cm-seixal.pt

Jurídica
� 212 275 750   � dj@cm-seixal.pt

Juventude
� 212 275 616   � juventude@cm-seixal.pt

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

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

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

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

Trânsito e Manutenção do Espaço Público
� 210 976 026   � domep@cm-seixal.pt

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

Todos os contactos
dos serviços municipais
em cm-seixal.pt

No âmbito do Estado de Emer-
gência, a Direção-Geral dos Esta-
belecimentos Escolares divulgou as 
escolas de acolhimento no conce-
lho do Seixal para apoio aos filhos 
dos trabalhadores de serviços es-
senciais:
Escola Secundária Alfredo 
dos Reis Silveira: direcao@esars.
pt, esb3.areissilveira@escolas.min-
-edu.pt, telefone 212 276 368;
Escola Secundária de Amora: 
esb3.amora@escolas.min-edu.pt, 
joao.godinho@esec-amora.pt, 
telefone 212 268 000;
Escola Secundária Dr. José 
Afonso: esb3.drjoseafonso@esco-

las.min-edu.pt, esjafonso@ 
gmail.com, telefone 212 276 600;
Escola Básica (EB) Paulo 
da Gama: eb23.paulogama@esco-
las.min-edu.pt, secpgama1@gmail.
com, telefone 212 211 672;
EB Pedro Eanes Lobato:
 eb23.peaneslobato@escolas.min-
-edu.pt, pedroeaneslobato@gmail.
com, telefone 212 211 020;
EB Carlos Ribeiro: 
direccao.pinhalfrades@aepinhal-
frades.pt, telefone 212 254 969;
EB Dr. António Augusto Louro:
eb23augustolouro@gmail.com, 
telefone 212 277 200;

EB Vale de Milhaços: 
eb23valedemilhacos@gmail.com, 
telefone 212 548 260.

Para as crianças que frequentam 
creches:
Centro de Assistência Paroquial 
de Amora : capa@netcabo.pt,
 telefone212 278 073;
Centro Paroquial de Bem-Estar 
Social de Arrentela: 
picapau@centroparoquialarrente-
la.pt, telefone 212 216 290;
Criar-T – Associação de 
Solidariedade: 
telefone 212 222 600.

Apoio aos filhos de trabalhadores de serviços essenciais
Escolas  e creches de acolhimento no concelho



A CÂMARA Municipal do 
Seixal garante as refeições aos alu-
nos da rede pública do pré-escolar 
e 1.º ciclo beneficiários da Ação 
Social Escolar no concelho, no pe-
ríodo de pausa letiva determinada 
através da presidência do conselho 
de ministros para conter a pande-
mia de covid-19.

A autarquia decidiu ainda refor-
çar o apoio às famílias, comparti-
cipando integralmente o custo da 
refeição, tornando-a gratuita du-
rante o período em que as escolas 
estejam encerradas. Esta decisão 
pretende minimizar o impacto ne-

gativo da pandemia, tanto na área 
social, como na educação.

As refeições serão entregues 
na sede do agrupamento ou, em 
alternativa, em outra escola indi-
cada pelo agrupamento, e serão 
servidas em regime de take-away 
e em descartáveis individuais para 
serem consumidas em casa.

Os pais ou encarregados de edu-
cação devem informar as escolas 
caso pretendam levantar a refeição 
e indicar em que dias úteis o que-
rem fazer. Esta informação deve 
ser prestada à sede ou direção dos 
respetivos agrupamentos. n
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Prestação de apoio às famílias

Autarquia garante refeições gratuitas
aos alunos com Ação Social Escolar

A Câmara Municipal do Seixal 
reconhece o trabalho que as as-
sociações de reformados reali-
zam em prol dos idosos, seja no 
combate ao isolamento, seja na 
prestação de cuidados, pelo que 
assegura apoio contínuo a estas 
instituições.
A pandemia trouxe novos desafios 

à intervenção social e comunitária, 
mas o apoio das associações tem 
feito a diferença na vida de muitos 
seniores. Nesse sentido, a entre-
ga de viaturas às associações foi 
uma das medidas tomadas pela 
autarquia. A Associação Unitária 
de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Paio Pires (AURPIPP) 

e a Associação de Reformados, 
Pens ion is tas  e  Idosos do 
Fogueteiro (ARPIF) têm agora no-
vas carrinhas. A AURPIPP conta 
com uma viatura de 9 lugares, que 
será utilizada no transporte dos 
40 utentes do centro de dia, de e 
para a instituição, e também nas 
deslocações para participação em 

atividades recreativas. Já a ARPIF 
recebeu uma viatura adaptada de 
9 lugares que possibilita o trans-
porte de utentes com mobilidade 
reduzida. No total, o investimento 
municipal foi de mais de 67 mil 
euros. 
Joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 

acompanhado dos vereadores, 
esteve nas associações para a 
entrega simbólica das viaturas e 
referiu que o objetivo é dotar as 
instituições de meios para prosse-
guirem a sua intervenção. «Esta é 
a forma de valorizarmos o trabalho 
destas entidades no apoio aos mu-
nícipes».

O presidente da câmara e vereadores entregaram uma nova  viatura 
à associação de reformados de Paio Pires

A associação de reformados do Fogueteiro tem uma nova viatura 
adquirida com apoio municipal

Agrupamento de Escolas 
Dr. António Augusto Louro
Escola Básica Dr. António Augusto Louro
 212 277 200 / 15
eb23augustolouro@gmail.com

Agrupamento de Escolas 
João de Barros
Escola Secundária João de Barros
212 559 800
joaodebarros.diretor@gmail.com

Agrupamento de Escolas 
Nun’Álvares 
Escola Básica Nun’Álvares 
212 210 207 / 77
direcao@aenunalvares.edu.pt

Agrupamento de Escolas 
Paulo da Gama 
Escola Básica Paulo da Gama 
212 211 672 
direccao.avepgama@gmail.com

Agrupamento de Escolas 
Pedro Eanes Lobato 
Escola Básica Pedro Eanes Lobato 
 212 211 020
pedroeaneslobato@gmail.com

Agrupamento de Escolas 
de Pinhal de Frades 
Escola Básica Carlos Ribeiro 
 212 254 969 /212 260 330
direccao.pinhalfrades@aepinhal-frades.pt 

Agrupamento de Escolas 
Terras de Larus 
Escola Básica da Cruz de Pau 
212 269 810 / 212 269 813 
eb23.cruzpau@gmail.com

Agrupamento de Escolas 
de Vale de Milhaços 
Escola Básica de Vale de Milhaços 
212 548 260/5
eb23valedemilhacos@gmail.com

Associações de reformados com maior capacidade de resposta
Câmara apoia aquisição de novas viaturas 
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Com a pandemia, as dádivas de 
sangue diminuíram, mas os hospi-
tais precisam de sangue para tratar 
os doentes, por isso é importante 
que as pessoas saudáveis conti-
nuem a dar sangue. 
Dar sangue é seguro, tenha apenas 
em atenção o seguinte:
• Se contactou com um caso confir-
mado de covid-19, deve aguardar 
14 dias após o dia do contacto para 
doar sangue (se efetuou teste labo-

ratorial molecular (RT-PCR), os 14 
dias contam-se após o resultado 
negativo do teste);
 • Se teve febre, tosse, dificuldades 
respiratórias, dores de cabeça, per-
da de paladar ou olfato, aguarde 14 
dias após o desaparecimento dos 
sintomas até doar sangue;
• Se teve covid-19, também deve 
aguardar 14 dias após o fim dos 
sintomas, da alta médica ou da con-
clusão do tratamento;

• Se fez a vacina COMIRNATY® 
(Pfizer) contra o SARS-CoV-2, pode 
doar sangue desde que não tenha 
sintomas pós-vacinais. Em caso de 
sintomas (inchaço no local da inje-
ção, fadiga, dor de cabeça, dores 
musculares, dor nas articulações 
ou febre), só deve doar sangue sete 
dias após o seu desaparecimento.
A  Associação de Dadores 
Benévolos de Sangue do Concelho 
do Seixal vai realizar várias sessões 

de dádivas de sangue até ao final 
do ano. A iniciativa é apoiada pela 
câmara municipal, juntas de fre-
guesia, coletividades e instituições, 
que colaboram com a cedência dos 
seus espaços para a realização 
destas ações.  
Nas dádivas, que se realizam sem-
pre no período da manhã, aos do-
mingos, entre as 9 e as 13 horas, 
podem participar pessoas saudá-
veis entre os 18 e os 65 anos. 

Próximas doações
Dia 14 de março – Paróquia de 
Corroios
Dia 28 de março – Sociedade 
Musical 5 de Outubro
Dia 18 de abril – Mercado 
Municipal de Fernão Ferro
Dia 7 de maio – Pavilhão Municipal 
da Torre da Marinha
Dia 13 de junho – Clube Recreativo 
da Cruz de Pau

Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho do Seixal
Doar sangue é seguro e salva vidas

DESDE O início da pande-
mia que os bombeiros das duas as-
sociações que servem o nosso mu-
nicípio (associações humanitárias 
de bombeiros mistos do Concelho 
do Seixal e de Amora) estão diaria-
mente na primeira linha da con-
tenção e combate à covid-19.

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, afir-
ma: «Gostaríamos que o Governo 
levasse em conta as nossas preo-
cupações para com todos os pro-
fissionais envolvidos na fiscaliza-
ção do isolamento, quarentena, 
transporte e socorro a vítimas 
da pandemia, nomeadamente os 
bombeiros, para que fossem con-
siderados também como priori-
tários e incluídos, por isso, nesta 
1.ª fase do Plano de Vacinação», 
tendo apelado nesse sentido em 
ofício enviado a 19 de janeiro ao 
primeiro-ministro.

Entretanto, o  Governo anun-

ciou que vai avançar com a vacina-
ção dos bombeiros, mas devido ao 
número limitado de vacinas, nesta 
fase, só serão vacinados cerca de 
50 por cento dos bombeiros dos 
quadros ativo e de comando.

Os critérios de prioridade 
para a vacinação, determina-
dos pela Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil, 
após coordenação com a equipa 
do Programa de Vacinação con-
tra a covid-19 e com a Liga dos 
Bombeiros Portugueses, são, em 
primeiro lugar, os bombeiros afe-
tos ao serviço de emergência pré-
-hospitalar, seguindo-se os que es-
tão afetos ao serviço de transporte 
de doentes e depois os bombeiros 
assalariados, onde se incluem os 
elementos das equipas de inter-
venção permanente.

Joaquim Santos afirmou que 
«não se compreende porque é 
que os bombeiros não foram, logo 

na primeira hora, integrados no 
primeiro grupo a vacinar, e agora 
ainda menos que só vacinem me-
tade».

Sobre a vacinação dos respon-
sáveis políticos, Joaquim Santos 
afirmou: «Aguardarei a minha vez 
como utente do Serviço Nacional 
de Saúde».

Autarquia apoia 
bombeiros 
com 1 milhão de euros
Desde o início da pandemia, as 

duas associações de bombeiros 
do município já transportaram, 
em conjunto, mais de 1100 doen-
tes com sintomas de covid-19, o 
que somado a outros transportes 
de emergência médica ascende 
a mais de 15 mil intervenções. A 
autarquia tem acompanhado as 
forças da proteção civil que estão 
no terreno com diversas formas 
de apoio logístico, a par da criação 

Primeira fase do Plano de Vacinação contra a covid-19 em curso

Autarquia defende vacinação 
prioritária de todos os bombeiros

Equipa de profissionais de saúde responsável pela vacinação nos lares Câmara municipal considera que os bombeiros devem ser todos vacinados

Arranque da vacinação 
no concelho do Seixal

No concelho está a decorrer a 1.ª fase do Plano de Vacinação contra a 
covid-19. As primeiras vacinas, à semelhança do que está a acontecer 
a nível nacional, foram destinadas a profissionais e utentes das estru-
turas residenciais para idosos.
A vacinação está a ser realizada por duas equipas constituídas por 14 
profissionais do Agrupamento de Centros de Saúde Almada-Seixal. A 
Câmara Municipal do Seixal, através do Serviço Municipal de Proteção 
Civil, assegura o transporte dos profissionais e das vacinas com des-
tino aos lares.
A vacinação, até esta data, já decorreu em 16 lares da rede solidária e 
privados, abrangendo 684 pessoas.

de estruturas de apoio e dotação 
de equipamentos de proteção in-
dividual, indispensáveis para que 
o trabalho de quem está na linha 
da frente seja realizado em segu-
rança.

Nesse sentido, a autarquia apro-
vou, na reunião de 27 de janeiro, 

um apoio de cerca de 1 milhão de 
euros às duas associações de bom-
beiros, para poderem responder à 
ausência de apoios governamen-
tais, e tendo em conta o extraor-
dinário papel desempenhado no 
combate à pandemia. n
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JOAQUIM SANTOS, pre-
sidente da Câmara Municipal do 
Seixal, e vereadores da autarquia 
visitaram, no dia 11 de janeiro, dois 
equipamentos na área da saúde no 
concelho, apoiados pela autarquia.

Centro de Saúde
de Corroios
As obras do novo Centro de 

Saúde de Corroios estão a andar a 
bom ritmo, bem como os arranjos 
exteriores e estacionamentos de 
apoio, que são da responsabilida-

de da Câmara Municipal do Seixal, 
num investimento de mais de 550 
mil euros. Estão a ser criados na 
envolvente deste equipamento 
260 novos lugares de estaciona-
mento, obra que envolve ainda o 
reperfilamento da Avenida Vieira 
da Silva.

Segundo revelou Joaquim San-
tos, presidente da câmara munici-
pal, está prevista para abril a aber-
tura deste equipamento, que irá 
permitir qualificar os cuidados de 
saúde prestados à população.

«Além de ter instalações exce-
lentes, este centro de saúde mais 
do que duplica a oferta existen-
te em Corroios», disse o autar-
ca, que visitou o local das obras 
acompanhado por vereadores 
da autarquia e representantes da 
Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo.

ADR-C do Seixal
A Área Dedicada aos Doentes 

Respiratórios na Comunidade 
(ADR-C) do Seixal entrou em fun-

cionamento no dia 5 de janeiro e 
está a receber cerca de 40 utentes 
por dia com quadros respiratórios 
agudos de provável etiologia infe-
ciosa e que são encaminhados para 
este local pelas suas unidades de 
saúde ou pela linha SNS24.

Trata-se de um equipamento 
modular instalado no Complexo 
Municipal de Atletismo Carla 
Sacramento, na Cruz de Pau, pela 
Câmara Municipal do Seixal.

O Agrupamento de Centros de 
Saúde de Almada-Seixal é respon-

sável pelos cuidados de saúde 
prestados neste local.

Joaquim Santos referiu a aber-
tura do centro de testes móvel e da 
ADR-C no concelho e afirmou que 
«a cada etapa vamos tomando me-
didas», uma vez que a «câmara mu-
nicipal está à disposição do Serviço 
Nacional de Saúde, das suas enti-
dades, para que, em conjunto, con-
sigamos reverter a pandemia no 
mais curto espaço de tempo». n

Câmara apoia doentes respiratórios

Novo Centro de Saúde de Corroios 
duplica a oferta dos cuidados à população

Obras de construção do Centro de Saúde de Corroios e espaços exteriores Área Dedicada aos Doentes Respiratórios 

Por melhores cuidados de saúde 
Autarquia reivindica construção do hospital do Seixal 

A pandemia evidenciou ainda mais a necessidade do novo hospital 
do Seixal. O alerta vem do presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos. Num concelho com 170 mil habitantes, 40 mil não 
têm médico de família, o que reforça a necessidade de equipamentos 
como o hospital, o Centro de Saúde de Corroios e as unidades de saúde 
de Aldeia de Paio Pires e de Foros de Amora. 
 A atual crise sanitária evidenciou as dificuldades no acesso a cuidados 
de saúde, seja na resposta a doentes crónicos ou mesmo a doentes 
covid-19. 
As autarquias, perante a insuficiência do Estado, disponibilizaram 
meios humanos e materiais. Deram uma resposta no fornecimento de 
equipamentos de proteção individual à população e às forças de segu-
rança e na construção de infraestruturas de apoio aos profissionais de 
saúde e utentes. 
A Câmara do Seixal apoiou a instalação do centro de rastreio mó-
vel à covid-19 e da Área Dedicada aos Doentes Respiratórios na 
Comunidade do Seixal. 
O Município do Seixal continua a desenvolver uma forte luta junto do 
Poder Central para contrariar o desinvestimento e os prazos falhados. 
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NOS DIAS 11, 19 e 25 de 
janeiro, o executivo municipal rea-
lizou visitas a obras no espaço pú-
blico e equipamentos para acom-
panhar a evolução dos trabalhos.

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, e ve-
readores da autarquia realizam 
estas visitas semanalmente, não 
só para ver no local como estão a  
decorrer as obras, mas também pa-
ra verificar algumas necessidades, 
identificar problemas e providen-
ciar soluções rápidas. 

Seixal, Pinhal de Frades 
e Casal do Marco
No dia 11 de janeiro, decorreram 

as deslocações às obras da chaminé 
da antiga fábrica Mundet, no Seixal, 
à criação de um troço de via em 
Pinhal de Frades e à requalificação 
da Escola Básica do Casal do Marco.

A chaminé da antiga fábrica 
Mundet, no Seixal, está a ser alvo 
de requalificação. Trata-se de um 
elemento emblemático do local, pa-
trimónio histórico que a autarquia 
quer ver preservado. A intervenção 
começou no edifício das Caldeiras 
Babcock & Wilcox com trabalhos 
de reparação e pintura. No total, 
representa um investimento muni-
cipal de cerca de 35 mil euros.

Em Pinhal de Frades, está a de-
correr uma obra de parceria entre 
a Câmara Municipal do Seixal e o 
Colégio Atlântico, no valor de 73 
mil euros. Trata-se da execução de 
um troço de via que fará a ligação 
entre a Rua Diogo de Macedo e a 

Avenida da República, que permi-
tirá melhorar as condições de cir-
culação e segurança na envolvente 
ao Colégio Atlântico. Ao longo deste 
troço, que terá sentido único, serão 
criados 62 lugares de estaciona-
mento. 

Vão decorrer ainda outras inter-
venções no local, nomeadamente a 
construção de uma lomba e de uma 
passadeira elevada na Avenida da 
Ponte. Segundo explicou o verea-
dor Joaquim Tavares, estas obras 
pretendem criar uma maior fluidez 
no trânsito e maior segurança para 
a população.

A Escola Básica do Casal do 
Marco está a ser alvo de obras de re-
qualificação com vista a melhorar 
as condições de ensino e aprendi-
zagem. Trata-se de um investimen-
to municipal de 150 mil euros.

A obra inclui colocação de piso 
vinílico no refeitório e substituição 
de 100 cadeiras e 12 mesas e subs-
tituição de azulejos na cozinha e  
ainda obras nas instalações sanitá-
rias. No exterior está a ser pintado 
o gradeamento e construída uma 
portaria. Prevê-se ainda a coloca-
ção de telas de sombreamento e 
a execução de um pavimento em 
frente ao edifício do jardim de in-
fância.

Cruz de Pau e Amora
No dia 19 de janeiro, o executivo 

municipal visitou intervenções em 
curso na freguesia de Amora, nas 
áreas do saneamento e das acessi-
bilidades. 

No âmbito da candidatura ao 
Programa Acesso +, que visa a pro-
moção de acessibilidades mais in-
clusivas, a Rua do Minho, junto à 
Escola Básica da Cruz de Pau, foi 
objeto de trabalhos de adaptação 
das travessias de peões. A inter-
venção integra o programa Peões 
em Segurança, através do qual a 
Câmara do Seixal está a proceder 
ao rebaixamento dos lancis, à co-
locação de piso de alerta ou táctil 
e à correção de pendentes na zona 
de transição de cerca de 473 pas-
sadeiras. As primeiras zonas inter-
vencionadas no âmbito do projeto 
foram na freguesia de Corroios. 
Atualmente os trabalhos decorrem 
em Amora. Melhorar os acessos aos 
serviços públicos e permitir aos ci-
dadãos com mobilidade reduzida 
o usufruto do espaço público são 
prioridades municipais, tal como 
explicou a vereadora Manuela 
Calado durante a visita ao local.

Outra das prioridades é a eficiên-
cia do sistema de abastecimento 
de água no concelho, a qual passa 
pela remodelação da rede. Nesse 
sentido, os serviços de águas e sa-
neamento procederam à remode-
lação da rede de abastecimento de 
água na Rua Dr. Emídio Guilherme 
Garcia Mendes, em Amora, com iní-
cio no cruzamento com a Rua 1.º de 
Maio e término no n.º 37. A inter-
venção localizou-se no passeio do 
lado das edificações com os núme-
ros ímpares. 

De referir que este tipo de re-
modelação já tinha ocorrido no 

Eleitos visitam obras da autarquia

Câmara municipa l requalifica 
Escola Básica do Casal do Marco

Autarquia aposta na valorização 
do espaço público
Novos equipamentos na Quinta 
da Fábrica e Quinta da Princesa

Um novo espaço de jogo e recreio nasceu na Quinta da Fábrica, 
Marisol, junto à sede da associação de moradores, recentemente 
inaugurada. O equipamento vem valorizar uma zona que anterior-
mente foi objeto de reconversão urbanística e convidar ao usufruto 
do espaço público. Desta forma, foi criada mais uma resposta à 
comunidade onde a coletividade está inserida. 
O investimento realizado na valorização do espaço público abrange 
todo o concelho. Assim, na Quinta da Princesa, está a nascer um 
Parque Multigeracional dotado de equipamentos para exercício físi-
co e brinquedos, o qual tem por finalidade o usufruto da população 
de todas as idades, privilegiando-se a vivência do espaço exterior. 
Este equipamento resulta do trabalho de parceria e de um investi-
mento de 58 mil euros, em que a câmara municipal comparticipou 
29 mil euros, montante igual ao financiado pela Junta de Freguesia 
de Amora.
O executivo municipal visitou os espaços e frisou a aposta no 
desenvolvimento urbano sustentável, associado à promoção da 
inclusão social, em que se qualifica o espaço público, dotando-o de 
melhores condições de utilização, contribuindo para a qualidade 
de vida dos munícipes.

Novo espaço de jogo e recreio na Quinta da Fábrica, Marisol

Parque Multigeracional na Quinta da Princesa

Requalificação da chaminé da Mundet Obras de requalificação na Escola Básica do Casal do Marco
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Eleitos visitam obras da autarquia

Câmara municipa l requalifica 
Escola Básica do Casal do Marco

lado da rua com números pares. 
A intervenção realizada pelos tra-
balhadores municipais incluiu a 
remodelação de todos os ramais 
domiciliários e resultou num inves-
timento de cerca de 11 mil euros 
para aquisição de materiais usados 
nas estruturas de abastecimento. 
A câmara municipal quer assegu-
rar, além de uma gestão que evite 
perdas e desperdício, a qualidade 
da água da rede pública, como re-
feriu o vereador responsável pe-
lo Pelouro dos Serviços Urbanos, 
Joaquim Tavares.

Arrentela, Pinhal 
de Frades e Miratejo
O campo do Atlético Clube de 

Arrentela conta agora com um 
relvado sintético com condições 

renovadas para a prática do fu-
tebol.

O relvado sintético necessi-
tava de uma manutenção geral, 
intervenção que recebeu um in-
vestimento municipal no valor de  
5 974 euros. É de referir ainda que 
a autarquia já tinha feito em 2018 
um investimento nos balneários 
do clube no valor de 35 mil euros.

António Cunha, presidente 
da direção do Atlético Clube de 
Arrentela, afirmou ao executivo 
municipal que os atletas já estão 
ansiosos que passe a pandemia 
para poderem jogar no campo re-
qualificado.

A visita seguiu para o Mercado 
Municipal de Pinhal de Frades, 
que está a ser alvo de obras de re-
qualificação, que permitirão pro-

porcionar melhores condições 
aos comerciantes e aos clientes.

No local estão a decorrer pin-
turas interiores e exteriores, re-
paração e reposição de azulejos, 
substituição da iluminação exis-
tente, entre outras intervenções, 
no valor global de 40 mil euros.

O executivo municipal também 
esteve na Rua das Palmeiras, em 
Miratejo, onde está quase pronta 
a requalificação do espaço públi-
co. Falta colocar nova iluminação 
e está prevista a sua conclusão 
no mês de fevereiro. Esta requa-
lificação, com investimento mu-
nicipal de cerca de 182 mil euros, 
permitiu a criação de uma zona 
de estadia, com pérgula, bancos e 
novo piso, e ainda a colocação de 
equipamentos geriátricos.  n

Novo troço  de via e estacionamento em Pinhal de Frades Melhoria da acessibilidade na Rua do Minho, Amora

O executivo municipal  visitou o Mercado Municipal de Pinhal 
de Frades, onde estão a ser feitas obras de requalificação

O presidente da câmara e o vereador do Desporto falaram com o 
presidente da direção do Atlético Clube de Arrentela no campo renovado

Requalificação da Rua das Palmeiras, em MiratejoO executivo municipal esteve nas obras na Rua Guilherme Garcia Mendes, em Amora

Obras de requalificação na Escola Básica do Casal do Marco
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Todos os dias, os trabalhadores municipais estão no 
terreno e percorrem o concelho para higienizar e fazer 
a manutenção do espaço público. 
Além deste trabalho diário, realiza-se, semanalmente, 
às quartas-feiras, e quinzenalmente, aos sábados, 
a iniciativa Seixal + Perto, em que equipas de vários 
serviços municipais intervêm de forma concertada 
numa determinada localidade em áreas como higiene 
e limpeza urbana, recolha de resíduos sólidos urbanos, 
salubridade, manutenção e conservação urbana, água 

e saneamento, espaços verdes, entre outras.
Os trabalhadores municipais realizaram lavagem de 
contentores e ecopontos, recolha de monos, reparação 
de mobiliário urbano, varredura e lavagem de ruas, 
despejo de papeleiras, desmatações, cortes de ervas e 
contenção das copas das árvores,  manutenção de can-
teiros, controlo de pragas, desobstrução de coletores e 
sarjetas e reparação de asfalto e passeios. 
São também feitas verificações nos marcos e bocas de 
incêndio e nas bocas de rega, a manutenção preventiva 

da rede de saneamento e reparação de câmaras de 
visita e de sumidouros e conservação de sinalização 
vertical.
Esta iniciativa é sempre acompanhada por Joaquim 
Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e 
por vereadores da autarquia.
Estas ações demonstram a capacidade dos trabalha-
dores municipais e são uma forte aposta na melhoria 
do serviço público à população.

Trabalhadores municipais reforçam 
limpeza e manutenção do espaço público

Santa Marta do Pinhal, CorroiosAldeia de Paio Pires
A vereadora Manuela Calado ouviu as sugestões 
da população em Aldeia de Paio Pires

O Seixal Limpo é um projeto 
que sensibiliza para a corre-
ta deposição de resíduos e 
disponibiliza contactos te-
lefónico e email para escla-
recimentos, informações e 
marcações de serviços de 
recolha. 

Através do portal Seixal + os munícipes 
podem registar todo o tipo de ocorrên-
cias em tempo real. Para utilizar este 
portal deve usar um destes browsers:  
Google Chrome ou Microsoft Edge. 
Registe-se em seixalmais.cm-seixal.pt e 
faça o seu login. 

O presidente da câmara e o vereador Joaquim Tavares 
estiveram em Santa Marta do Pinhal, CorroiosPinhal do General, Fernão FerroOs vereadores Joaquim Tavares  e Maria João Macau

estiveram nos Foros de Amora
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Pinhal de FradesCorroiosTorre da Marinha

MiratejoSeixalArrentela

Foros de AmoraSeixalMiratejo

ArrentelaPaivasCruz de Pau
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A Câmara Municipal do Seixal apro-
vou, na reunião de 13 de janeiro, um 
protocolo a celebrar com o Centro 
de Assistência Paroquial de Amora 
(CAPA) para apoio à construção de 
uma creche, com uma verba de 
361 790 euros, no âmbito da can-
didatura ao PARES – Programa de 
Alargamento da Rede de Equipa-
mentos Sociais (ver destaque na 
página seguinte). O novo edifício da 
creche permitirá melhorar as respos-
tas sociais às famílias.
O executivo aprovou ainda a declara-
ção de interesse municipal das insta-
lações da antiga Fábrica de Cortiça 
Mundet, assim como da Quinta da 
Fidalga, com o objetivo de promover 
a conservação, reabilitação e valori-
zação destes espaços com enorme 
valor histórico.  
Refira-se também a aprovação do 
parecer favorável sobre a localiza-
ção de uma unidade de produção de 
gases de origem renovável – hidro-
génio, no Parque Industrial do Seixal. 
Trata-se de um projeto-piloto para a 
produção de hidrogénio verde, ali-
mentado por eletricidade gerada a 
partir de painéis fotovoltaicos, para a 
futura injeção de gás natural na rede 
pública, assegurando a continuida-
de de fornecimento de gás e a pro-
gressiva descarbonização do setor.
Da reunião de câmara de 27 de ja-
neiro destaca-se das deliberações a 
abertura do concurso para a execu-
ção da obra do prolongamento da via 
alternativa à EN 10 entre Corroios e 
Amora, para permitir o desconges-
tionamento do trânsito na entrada 
de Corroios. 
Apesar de «esta obra ser da respon-
sabilidade do Governo, a autarquia 
vai avançar com a execução deste 
troço, descongestionando uma das 
principais entradas no concelho», 
afirmou o presidente da câmara mu-
nicipal, Joaquim Santos.
O executivo aprovou ainda a cele-
bração de protocolos com as duas 
associações de bombeiros do 
concelho, no valor de 750 mil eu-
ros para a Associação Humanitária 
de Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal e de 200 mil euros para 
a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Mistos de Amora, para 
que possam responder ao subfinan-
ciamento e à ausência de apoios 
governamentais e tendo em conta 
o extraordinário apoio prestado no 
combate à pandemia. A autarquia 
atribuiu ainda um apoio financeiro 
de 20 mil euros à Cruz Vermelha  
–  Delegação Foz do Tejo. 

Também foi aprovada a assinatura 
de contratos-programa de desenvol-
vimento desportivo com o Clube de 
Canoagem de Amora e a Associação 
Naval Amorense, com uma comparti-
cipação financeira de 100 mil euros 
para cada uma das coletividades, 
visando a construção do centro náu-
tico de Amora.

Reunião de 13 de janeiro
Presidência
• Procedimento para contratação 
de empréstimo de curto prazo. 
Aprovação da minuta de contrato.
• Localização de unidade de produ-
ção de gases de origem renovável – 
hidrogénio. Parecer. Aprovação.
• Instalações da fábrica de corti-
ça Mundet & C.ª Lda. e Quinta da 
Fidalga. Declaração de Interesse 
Municipal.
• Escritura de permuta outorgada 
com a Baía Tejo em 19 de dezembro 
de 2018. Alteração da Deliberação 
n.º 163/2018, de 13 de junho. 
Aprovação.

Pelouro da Cultura, Participação, 
Habitação, Juventude
e Desenvolvimento Social
• Protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal do Seixal e o 
Centro de Assistência Paroquial de 
Amora (CAPA), para apoio à cons-
trução de creche no âmbito da can-
didatura ao Programa PARES 2.0. 
Aprovação de minuta.

Reunião de 27 de janeiro
Presidência
• Ata da reunião ordinária de 22 de 
dezembro de 2020. Aprovação.
• Ata da reunião ordinária de 13 de 
janeiro de 2021. Aprovação.
• Protocolo de colaboração a cele-
brar entre o Município do Seixal e 
a Associação Humanitária de Bom-
beiros Mistos do Concelho do Seixal. 
Aprovação de minuta.
• Protocolo de colaboração a cele-
brar entre o Município do Seixal e 
a Associação Humanitária de Bom-
beiros Mistos de Amora. Aprovação 
de minuta.
• Protocolo de colaboração a cele-
brar entre o Município do Seixal e a 
Cruz Vermelha – Delegação Foz do 
Tejo. Aprovação de minuta.
• Hasta pública para concessão/ 
/construção e exploração de quios-
que/cafetaria no Parque Urbano 
do Seixal. Ratificação do Despacho  
n.º 69 PCM/2021, de 19 de ja-
neiro.
• Reclamação apresentada por 

António José Duarte. Indemnização. 
Aprovação.
• Mapa «Fluxos de Caixa» referente 
ao exercício de 2020. Aprovação.
• Código de Conduta do Município 
do Seixal. Aprovação.  

Pelouro da Cultura, Participação, 
Habitação, Juventude
e Desenvolvimento Social
• Juízes sociais. Procedimento de 
candidaturas para a constituição 
de uma listagem de juízes sociais. 
Abertura.

Pelouro do Desporto, 
Obras Municipais, Fiscalização
e Trânsito
• Contratação pública. Concurso 
limitado por prévia qualificação pa-
ra a empreitada de substituição do 
piso sintético da Pista de Atletismo 
do Complexo Municipal de Atletismo 
Carla Sacramento. Decisão de não 
adjudicação e de revogação da deci-
são de contratar. Aprovação.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre 
o Município do Seixal e o Clube de 
Canoagem de Amora para a cons-
trução de um edifício de apoio para 
as atividades náuticas com hangar 
para embarcações e de um pas-
sadiço pedonal de acesso entre o 
passeio ribeirinho de Amora e a en-
trada do Centro Náutico de Amora. 
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo a celebrar entre o 
Município do Seixal e a Associação 
Naval Amorense para a construção 
de um edifício de apoio para as ativi-
dades náuticas com hangar para em-
barcações e de um passadiço pedo-
nal de acesso entre o passeio ribeiri-
nho de Amora e a entrada do Centro 
Náutico de Amora. Comparticipação 
financeira.

Pelouro da Educação, Urbanismo 
e Recursos Humanos
• Associação dos Serviços Sociais 
dos Trabalhadores das Autarquias 
do Seixal. Contrato-programa e com-
participação financeira.
• Contratação pública. Abertura de 
concurso para empreitada de exe-
cução da obra do prolongamento da 
via alternativa à EN 10 entre Corroios 
e Amora. Abertura de procedimento.

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

Reuniões de 13 e 27 de janeiro
Deliberações aprovadas 
pela Câmara Municipal do Seixal

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, com a redação atualizada, torna-se público que a Câmara 
Municipal do Seixal emitiu em 6-11-2020 o 7.º aditamento ao alva-
rá de licença de loteamento n.º 7/2020, em nome de Identiperímetro – 
Sociedade Imobiliária, S.A., na sequência dos despachos n.os 756/ 
/VMJM, de 29-10-2019, e 3850/VMJM, de 6-11-2020, proferido no uso 
das competências delegadas/subdelegadas através do Despacho 
n.º 2074/PCM, de 6-9-2019, relativo ao prédio inscrito na matriz predial 
rústica da freguesia do Seixal sob o artigo cadastral número 4 da sec-
ção B e descrito na Conservatória do Registo Predial do Seixal sob o  
n.º 00304/930617, do loteamento sito em Quinta da Trindade, Seixal, união 
das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, deste município.
Do presente aditamento consta o seguinte:
- São constituídos por emparcelamento/unificação os lotes: Lote 2.0, pelo em-
parcelamento dos lotes, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4; Lote 2.7, pelo emparcelamento dos 
lotes, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9; Lote 3.0, pelo emparcelamento dos lotes 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4 e 3.5.
- Aumento da área de implantação total do loteamento de 
26 877,10 m2 para 44 501,20 m2.
Seixal, 16 de novembro de 2020

O presidente da Câmara Municipal do Seixal
Joaquim Cesário Cardador dos Santos

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, com a redação atualizada, torna-se públi-
co que a Câmara Municipal do Seixal emitiu, em 21-12-2020, o 
5.º aditamento ao alvará de licença de loteamento n.º 26/2007  
(n.º 8/2020), em nome de Comissão de Administração da AUGI FF 43, 
44, 83 e 84, com sede na Avenida da Liberdade, Lote 163, Quinta das 
Laranjeiras, 2861-681 Fernão Ferro, pessoa coletiva n.º 901225479, 
na sequência dos despachos n.os 3229/VMJM, de 30-9-2020, 
e 4410/VMJM, de 21-12-2020, proferido no uso das competên-
cias delegadas/subdelegadas através do despacho n.º 2074/ 
/PCM, de 6/09/2019.
Do presente aditamento consta o seguinte:
- As alterações incidem apenas sobre parte da inicial da AUGI FF83 
(Redondos) e da inicial da AUGI FF84 (Morgados III);
- Aumento da área de construção total e superfície de pavimento do lotea-
mento de 475 471,45 m2 para 476 387,33 m2;
- Aumento do número de lotes de 1573 para 1576;
- Aumento da área de total dos lotes de 794 670,27 m2 para  
796 346,27 m2.
Seixal, 19 de janeiro de 2021

O presidente da Câmara Municipal do Seixal
Joaquim Cesário Cardador dos Santos

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de de-
zembro, com a redação atualizada, torna-se público que a Câmara Municipal 
do Seixal emitiu em 29/10/2020 o alvará de licença de loteamento  
n.º 1/2020, em nome de PRIO ENERGY, SA, na sequência dos despachos 
n.os 1456/VMJM/2019, de 16 de agosto, 1843/VMJM/2020, de 29 de 
maio, e 3653/VMJM/2020, de 23 de outubro, proferidos no uso das 
suas competências delegadas/subdelegadas pelo despacho n.º 2074- 
-PCM/2019 de 6/09/2019, através do qual é licenciado o loteamento e as 
obras de urbanização que incidem sobre o prédio rústico sito em Quinta da 
Galega, Aldeia de Paio Pires, descrito na Conservatória do Registo Predial 
do Seixal sob o n.º 3095/20140711, da freguesia de Aldeia de Paio Pires, e 
inscrito na matriz n.º 45 da secção F (parte) da referida freguesia, atual união 
das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires deste município.
Área abrangida pelo Plano Diretor Municipal.
Operação de loteamento com as seguintes características: área do prédio 
a lotear: 5761,90 m2; área total da construção: 266,72 m2; volume total da 
construção: 1200,24 m3; número de lotes: 2, com a área de 1546,44 m2 e 
2354,91 m2; número máximo de pisos: 1; número de unidades comerciais/ 
/serviços: 2; número de lotes para comércio/serviços: 2; área de cedência 
para o domínio público municipal, 1521,99 m2, destinados a arruamentos e 
passeios públicos.
Para a conclusão das obras de urbanização foi fixado o prazo de 12 meses.
Seixal, 9 de novembro de 2020 

O presidente da Câmara Municipal do Seixal 
Joaquim Cesário Cardador dos Santos

Quinta da Galega, Aldeia de Paio Pires 
Alvará de licença de loteamento n.º 1/2020

Quinta da Trindade,Seixal 
7.º aditamento ao alvará de licença 
de loteamento n.º 7/20

Quinta das Laranjeiras, Fernão Ferro 
5.º aditamento ao alvará de licença 
de loteamento n.º 26/2007 (n.º 8/2020)
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Concurso da obra entre Corroios e Amora

Câmara investe 4,6 milhões euros 
na via alternativa à EN 10 
A AUTARQUIA abriu o 

concurso público para a emprei-
tada de execução da obra de pro-
longamento da via alternativa à 
Estrada Nacional 10 entre Corroios 
e Amora, o que vai permitir des-
congestionar o trânsito na entrada 
de Corroios. A obra irá abranger 
uma extensão de 1,94 quilómetros 
e será complementada com uma 
rotunda na Quinta da Princesa, pa-
ra ligação à rede viária existente. 
O preço-base da empreitada é de  
4 600 000 euros, com um prazo de 
execução de 24 meses a partir da 
data da sua consignação. 

A via alternativa à EN 10 é uma 
das estradas mais importantes do 

concelho na ligação entre o Seixal 
e Almada. Tendo em conta a impor-
tância desta via e para assegurar 
o descongestionamento da EN 10, 
a Câmara Municipal do Seixal vai 
avançar com a construção da via, 
alternativa, em substituição do 
Governo.

 História da via 
• A Assembleia da República re-

forçou a importância da alternativa 
à EN 10 ao considerá-la no Plano 
Rodoviário Nacional em 1999 
(PRN2000) como uma estrada re-
gional, a ER 10, que estabelece a 
ligação entre Almada e Seixal, com 
continuidade para o Barreiro e 

Moita, funcionando como um ei-
xo viário estratégico de ligação dos 
concelhos do Arco Ribeirinho Sul e 
das suas populações.

• A obra de execução da ER 10 
iniciou-se no concelho de Almada 
e teve continuidade no concelho 
do Seixal, com a execução de uma 
1.ª fase (troço entre o limite dos 
concelhos e a Quinta do Rouxinol 
em Corroios, do quilómetro 0 ao 
quilómetro 0,525), concluída em 
2001, com investimento municipal 
de 2,2 milhões de euros.

• Sendo uma intervenção da res-
ponsabilidade do Poder Central, e 
dado que os sucessivos governos 
não concretizaram esta via cons-

tante do PRN 2000, a Câmara
Municipal do Seixal decidiu 

avançar, em 2005, com uma 2.ª fa-
se desta infraestrutura, dentro do 
concelho, dando continuidade à 
via entre a Quinta do Rouxinol, em 
Corroios, e a Quinta da Princesa, em 
Amora (entre o quilómetro 0,525 e 
o quilómetro 2,550).

• Com um investimento supe-
rior de 6 milhões de euros e um 
prazo de execução de 9 meses, esta 
obra foi suspensa devido a ques-
tões relacionadas com a disponibi-
lização dos terrenos necessários à 
implantação do espaço canal. 

• Só em 2008 é que a Estradas de 
Portugal (atual Infraestruturas de 

Portugal) iniciou os estudos para 
o desenvolvimento da ER 10, mas 
em 2010 estes foram interrompi-
dos por orientação governamental, 
sendo que a autarquia nunca desis-
tiu de exigir a concretização desta 
importante acessibilidade viária 
junto dos vários governos

• A Câmara Municipal do Seixal 
decidiu, na reunião de 27 de janeiro 
de 2021, avançar com a construção 
do troço entre Corroios e Amora, 
com a abertura de concurso no va-
lor de 4 600 000 euros. n

Centro de Assistência Paroquial de Amora
Nova creche no Parque Urbano das Paivas
A Câmara Municipal do Seixal 
aprovou, na reunião de 13 de ja-
neiro, um protocolo a celebrar com 
o Centro de Assistência Paroquial 
de Amora (CAPA) para apoiar a 
construção de uma nova creche 
com capacidade para 81 crianças, 
com a atribuição de uma verba de  
361 790 euros, no âmbito da 
candidatura ao Programa de 
Alargamento da Rede de Equi-
pamentos Sociais (PARES). 
O projeto da nova creche tem por 
objetivo revitalizar as funções e 

capacidades desta valência da 
instituição, a funcionar no edifí-
cio Caracol, no Parque Urbano das 
Paivas. Após a total requalificação, 
o equipamento permitirá melhorar 
as respostas sociais às famílias.
O novo edifício  distribui-se por 4 
blocos, com um eixo de comunica-
ção entre as várias zonas funcio-
nais. O espaço exterior de recreio 
tem percursos, zona de desportos 
e equipamentos, areal e duna, hor-
ta biológica e deck exterior com 
pérgula.

Características principais:
• Edifício constituído por 4 blocos 
com área total de 784 m2;
• Capacidade: 81 crianças;
• 2 salas de berçário dos 4 aos 12 
meses; 
• 2 salas dos 12 aos 24 meses;
• 2 salas dos 24 aos 36 meses;
• 2 salas-parque;
• 2 copas de leite;
• Espaço de recreio exterior com 
uma área de 1406 m2

• Área exterior de 390 m2 para 
acessos e estacionamento.
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Mais apoio ao movimento associativo

Câmara do Seixal apoia 
energias renováveis
A CÂMARA Municipal do 

Seixal está a implementar mais um 
apoio ao movimento associativo, 
através da promoção da instalação 
de sistemas solares fotovoltaicos 
para autoconsumo, disponibili-
zando um apoio financeiro, a fundo 
perdido, até 50 por cento do inves-
timento total, num montante má-
ximo a atribuir de 4500 euros por 
equipamento.

O apoio é regulado pelo proje-
to de Regulamento Municipal de 
Apoio ao Movimento Associa-
tivo no Município do Seixal para 
Instalação de Sistemas Fotovol-
taicos, publicado no Diário da Re-
pública, em 1 de outubro de 2019.

A AMESEIXAL – Agência Mu-
nicipal de Energia do Seixal pro-
porciona todo o apoio técnico 
gratuito às instituições que o soli-

citarem, durantes as várias fases 
de implementação do projeto, re-
lativamente à elaboração de cader-
no de encargos, ao lançamento do 
concurso ou à consulta de merca-
do, à avaliação técnica e económica 
das propostas recebidas e à prepa-
ração do contrato a celebrar com a 
empresa instaladora.

A instalação de sistemas solares 
fotovoltaicos para autoprodução 
apresenta-se vantajosa para as 
instituições particulares de soli-
dariedade social (IPSS), associa-
ções e coletividades, uma vez que 
estas têm ocupação permanente 
durante todo o ano. Os sistemas 
fotovoltaicos reduzem as emissões 
de gases com efeito de estufa e con-
tribuem para a descarbonização 
do concelho do Seixal. A autopro-
dução de energia permite ainda 

reduzir a fatura de eletricidade e 
uma maior sustentabilidade finan-
ceira das instituições. O tempo de 
retorno do investimento é de cerca 
de 4 anos, variando de acordo com 
a qualidade e características dos 
módulos fotovoltaicos e do inver-
sor selecionado.

As instituições interessadas 
em participar neste projeto e na 
atribuição dos incentivos deverão 
efetuar um pedido de visita prévia 
aos locais onde pretendem instalar 
os sistemas solares fotovoltaicos, 
através do preenchimento de for-
mulário online disponível no site 
cm-seixal.pt (Serviços Online).

Podem obter mais esclarecimen-
tos pelo email gssi@cm-seixal.pt. n

Regulamento Municipal de Uso do Fogo
e Limpeza de Terrenos
Proposta disponível para recolha 
de contributos em cm-seixal.pt

A Câmara Municipal do Seixal tem em fase de publicitação uma 
proposta de Regulamento Municipal de Uso do Fogo e Limpeza de 
Terrenos para receção de contributos. O documento estabelece 
as normas e os procedimentos para o exercício de atividades que 
impliquem o uso do fogo, nomeadamente a realização de fogueiras, 
queima de sobrantes e queimadas, fogo técnico, utilização de fogo 
de artifício ou outros artefactos pirotécnicos, bem como as normas 
técnicas relativas à limpeza de terrenos no concelho.
O regulamento prevê que os detentores de terrenos em espaços 
rurais devem garantir a gestão de combustível nos mesmos entre 
o final do período crítico do ano anterior e 30 de abril de cada ano e 
estabelece as ações necessárias em terrenos classificados como 
espaços não rurais, entre outras disposições acima citadas no âm-
bito do uso do fogo.
O projeto de Regulamento do Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos 
pode ser consultado em cm-seixal.pt e encontra-se em publicitação 
para recolha de contributos, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis, até 
25 de março. Quaisquer contributos, sugestões ou observações 
deverão ser dirigidas ao presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
devidamente fundamentadas, remetidas mediante requerimento 
para o Gabinete Técnico Florestal, sito na Rua Lino de Carvalho, n.º 
1, 2840-457 Aldeia de Paio Pires, ou através do endereço de correio 
eletrónico: gtf@cm-seixal.pt.

Para cumprimento do disposto no 
Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de 
agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
152/2017, de 7 de dezembro, e do 
Decreto-Lei n.º 23/2016, de 3 de 
junho, a Câmara Municipal do Seixal 
efetua a monitorização da qualidade 
da água de abastecimento público, 
por meio dos parâmetros regula-
mentares e da frequência definida 
em programa, aprovado pela autori-
dade competente.
Assim, entre 1 de abril e 30 de ju-
nho de 2020, foram efetuadas 122 

análises do controlo de rotina 1 e 
27 análises do controlo de rotina 
2, nas zonas de abastecimento de 
Belverde, Casal do Marco, Cruz de 
Pau, Fernão Ferro, Santa Marta e 
Torre da Marinha. No 3.º trimestre de 
2020, entre julho e setembro, foram 
efetuadas 125 análises do controlo 
de rotina 1 mais 40 de rotina 2 e 
ainda 7 do controlo de inspeção, rea-
lizadas nas zonas de abastecimento 
de Belverde, Casal do Marco, Cruz de 
Pau, Fernão Ferro, Ponta dos Corvos, 
Santa Marta e Torre da Marinha.

No 2.º trimestre foi ainda realizado 
o controlo operacional por meio de 
18 análises à água de reservatórios 
e 30 análises à água de captações, 
enquanto no 3.º trimestre se reali-
zou o controlo operacional com 18 
análises à água de reservatórios e 
46 análises à água de captações.
Os resultados relativos a estes perío-
dos, na água da rede pública, revela-
ram características bacteriológicas, 
químicas e organoléticas adequa-
das, os quais podem ser consulta-
dos em cm-seixal.pt. 

Resultados das análises no ano de 2020
Seixal garante água de qualidade



O SEIXAL é o primeiro 
município da região de Setúbal a 
implementar o sistema de reco-
lha seletiva de resíduos urbanos 
biodegradáveis (biorresíduos), 
no âmbito do projeto Seixal ON, 
que visa tornar o concelho mais 
sustentável.

Numa 1.ª fase, que teve iní-
cio em 2019, foi implementado 
em 1000 moradias de Belverde, 
Marisol e Vale de Carros. A 2.ª 
fase, que será implementada 
este ano, vai abranger mais 15 
mil moradias nas localidades 
de Vale de Milhaços, Verdizela, 
Fernão Ferro, Foros de Amora, 
Pinhal Conde da Cunha, Pinhal de 
Frades e Redondos, o que permi-
tirá a recolha estimada de mais     
4 082 toneladas de resíduos ur-
banos biodegradáveis por ano, 
que serão transformados em 
composto, evitando a sua deposi-
ção em aterro.

Reforço da frota 
de viaturas
A Câmara Municipal do Seixal 

colocou ao serviço três novas via-
turas, de um total de seis, que fo-

ram adquiridas para aumentar a 
recolha seletiva de biorresíduos, 
num investimento de cerca de um 
milhão de euros. 

Na visita ao parque auto da 
autarquia, o vereador Joaquim 
Tavares destacou: «Queremos ser 
pioneiros neste processo, promo-
vendo a valorização dos resíduos 
e a defesa do ambiente. Com estas 
seis novas viaturas posicionamo-
-nos na linha da frente daquilo 
que são as tecnologias mais cor-
retas de tratamento de resíduos 

e melhoramos o serviço prestado 
aos munícipes». 

A câmara municipal pretende, 
assim, alargar o projeto a todas 
as zonas de moradias em que já 
é feita a recolha porta a porta de 
resíduos indiferenciados pelos 
serviços municipais e de resíduos 
recicláveis, pela Amarsul.

Este projeto é desenvolvido 
pela câmara municipal e cofinan-
ciado pelo POSEUR – Programa 
Operacional Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso dos Recursos. n
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Projeto Recolher Porta a Porta para Valorizar

Seixal é o primeiro concelho da região 
com recolha de biorresíduos

210 976 011
seixal.limpo@cm-seixal.pt

o que colocar:

B I O R R E S Í D U O S

Um gesto pelo ambiente

Entre os meses de março e abril, 
os munícipes serão contactados 
pelos monitores ao serviço da 
Câmara Municipal do Seixal, que 
estarão devidamente identifica-
dos, para dar a conhecer o projeto 
e a forma de funcionamento do 
mesmo. 
As famílias que quiserem aderir 
ao projeto recebem um contentor 
castanho de 120 litros para depo-
sitar os resíduos urbanos biode-
gradáveis.
Os resíduos serão recolhidos por-
ta a porta pela Câmara Municipal 
do Seixal. Após a sua decomposi-
ção através de um processo natu-
ral, os resíduos transformam-se 
em composto, que será utilizado em produções agrícolas da região.
Estes contentores destinam-se às famílias que residam em moradias, 
que não façam compostagem e que pretendam aderir ao sistema de 
recolha seletiva.

O que pode colocar no contentor
Restos de vegetais crus e de frutas, pão, borras e filtros de café, sacos 
de chá, casca de ovo, ervas daninhas, folhas verdes e secas, flores, 
relva, serradura, palha, restos de comida cozinhada (carne, peixe, 
ossos, espinhas, entre outros) e laticínios.
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A PODA de árvores é uma 
prática hortícola em que as árvo-
res são cuidadosamente cortadas 
para remover galhos e folhagens, 
permitindo assim que mais luz 
entre na coroa sem alterar a for-
ma e o tamanho geral da árvore. 
A maioria das árvores exige poda 
regular para crescer uniforme-

mente e desenvolver uma estru-
tura forte e saudável.

Quando as árvores são de gran-
de porte ou estão em zonas de di-
fícil acesso a viaturas, a poda é 
feita em escalada. 

Foi o que aconteceu em lo-
cais como a Quinta da Mata, em 
Corroios, a Rua de Santa Tere-

sinha, no Seixal, ou na Praceta 
José António Aleixo, na Boa 
Hora, Arrentela, onde a Câmara 
Municipal do Seixal procedeu a 
trabalhos de poda de plátanos de 
grandes dimensões através de es-
calada. n

Espaços verdes

Poda de árvores 
em escalada

Combate à lagarta processionária-do-pinheiro
Câmara Municipal do Seixal 
aplicou tratamento em 677 árvores

Escolas básicas, espaços agrícolas, jardins, parques e espaços de 
jogo e recreio infantil são locais onde a Câmara Municipal do Seixal 
intervém no sentido de eliminar a presença de lagartas processio-
nárias-do-pinheiro. Entre outubro e novembro, a autarquia aplicou o 
tratamento por microinjeção em 677 árvores de todas as freguesias 
do concelho, uma medida preventiva que tem em vista a eliminação 
desta praga em áreas com maior afluência de munícipes ou frequen-
tadas com regularidade por crianças e animais.
Uma vez que estas lagartas têm um papel importante no ecossiste-
ma, servindo de alimento para aves (chapins e poupas), morcegos e 
outros animais, a Câmara Municipal do Seixal está também a traba-
lhar na continuidade do projeto O Chapim Vem À Escola, o qual tem 
como objetivo sensibilizar a comunidade escolar para a questão da 
processionária-do-pinheiro e da conservação das aves.
Entre janeiro e maio, este inseto desfolhador começa a descer das ár-
vores para se enterrar na terra, cumprindo a «procissão» de que rece-
be o nome. É nesta fase, quando possui pelos urticantes, que consti-
tui um perigo para a saúde, quer através de contacto direto dentro ou 
fora do ninho (reação cutânea), quer através de contacto indireto com 
os pelos urticantes libertados no ar (reação respiratória ou ocular).

A pandemia não só espoletou uma 
crise sanitária, mas também é res-
ponsável que equipamentos de pro-
teção individual (EPI), como más-
caras, se transformem em lixo. Lixo 
atirado indevidamente para a via 
pública, jardins ou outros espaços, 
que quase inevitavelmente termina 
no mar, pondo em risco a fauna mari-
nha e agudizando a crise ambiental.
Assim, as máscaras descartáveis 
devem ser depositadas nos con-
tentores para resíduos indiferen-
ciados e não nos ecopontos, pois 
não são recicláveis, não devendo 
nunca ser abandonadas no chão. 
Independentemente do tipo de 
máscaras que usar, há regras que 
se devem cumprir e uma delas é a 
proteção do ambiente.
Se optar por máscaras de fabrico 
comunitário e de múltiplas utiliza-
ções, deve seguir as instruções do 

fabricante: usar e proceder à sua 
higienização de acordo com o que 
vem no rótulo. Se forem descartá-
veis, quando se deixam de usar, as 
máscaras devem ser colocadas no 
lixo doméstico, quer seja em nossa 
casa, quer nos contentores que exis-
tem na via pública.  

Ao deitar a máscara para o chão está 
a pôr em causa a saúde pública e o 
meio ambiente. Lembre-se que uma 
máscara demora quase 20 anos a 
decompor-se. Mesmo que só 1 por 
cento das máscaras fosse parar ao 
mar, seriam 40 toneladas de plásti-
co a inundar os oceanos.

Proteja o ambiente, coloque as máscaras no sítio certo
Todos temos responsabilidade ecológica

PREVENÇÃO
E SEGURANÇA

Para a nossa 
proteção 

e do ambiente

Coloque a máscara no lixo e não no chão

O que fazer em caso de contacto com a lagarta-do-pinheiro

• Em caso de contacto deve lavar a zona afetada com água fria 
corrente, evitar coçar, remover pelos urticantes que tenham ficado 
na pele, mudar de roupa e lavá-la a altas temperaturas (a partir de 
60ºC). 
• Poderá igualmente necessitar de aplicar uma pomada à base de 
corticoides e de tomar um anti-histamínico. Independentemente 
da gravidade aparente da situação, deve igualmente manter a vigi-
lância e recorrer ao médico assistente se necessário (em caso de 
infeção ocular, deve recorrer a um oftalmologista).
• Se precisar, pode ainda recorrer ao 112 ou ao Centro de 
Informação Antivenenos, através do n.º 800 250 250.
• Os animais domésticos podem igualmente ter reações graves ao 
contactar com esta lagarta, podendo ser necessário recorrer a um 
veterinário, dependendo da gravidade da situação.
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Galerias municipais  
Arte ligada ao rio

A Arte dos Barcos é uma exposição de fotografia de Carlos Abreu que es-
teve patente entre dezembro e janeiro na Galeria de Exposições Augusto 
Cabrita, no Fórum Cultural do Seixal, e que contou com a presença da ve-
readora Manuela Calado no dia de abertura. Estra mostra é a consequên-
cia de Carlos Abreu fotografar a intensa atividade do estaleiro Navaltagus, 
resultando num conjunto de imagens  sobre a construção e reparação 
naval enquanto memória e património a conservar, enquadrando-a na 
história da construção naval do concelho do Seixal.
A exposição coletiva de pequeno formato Passeio à Beira Rio reuniu os 
trabalhos de artistas da ARTES – Associação Cultural do Seixal e esteve 
aberta ao público também entre dezembro e janeiro, na Galeria Municipal 
de Corroios, tendo o vereador Joaquim Tavares marcado presença na 
inauguração. A mostra integrou 62 obras criadas por 18 artistas, revelan-
do as diferentes abordagens, técnicas e materiais ao tema proposto. 
Tangível entre as duas mostras é este rio, divulgado assim através das 
distintas propostas criativas dos vários artistas, seja na pintura seja na 
fotografia. 

Formação da Orquestra Sinfónica Juvenil
Concerto de Ano Novo no Seixal

No início de janeiro, o Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfónica Juvenil 
trouxe ao Auditório Municipal um Concerto de Ano Novo. O espetáculo de-
correu no dia 8 e reuniu em palco João Araújo e Inês Pinhão, nos violinos, 
Leandro Namora, na viola, e Pedro Carmo, no violoncelo.
Constituído por jovens instrumentistas portugueses que somam já 
uma larga experiência profissional, a formação de cordas da Orquestra 
Sinfónica Juvenil apresentou no Seixal um programa eclético. 
A atuação incluiu a escrita barroca de Johann Sebastian Bach, as melo-
dias clássicas de Wolfgang Amadeus Mozart e de Luigi Boccherini e uma 
valsa de Dimitri Shostakovich, mas também um tango de Carlos Gardel, a 
música para cinema do italiano Nino Rota, a melodia de uma canção dos 
Beatles, a par de algumas canções tradicionais de Natal.

NUM MOMENTO sensí-
vel para o setor cultural, e para 
os agentes e estruturas envolvi-
das na sua conceção, produção e 
dinamização, os municípios da 
Área Metropolitana de Lisboa 
concertaram sinergias e criaram 
a plataforma Mural 18, que as-
senta no lema «Muralizados no 
apoio à cultura». O Município do 
Seixal associou-se a este proje-
to inédito para apoiar a cultura, 
e, até junho, realizará iniciativas 
culturais da mais diversa índole.

No Seixal, a performance mul-
tidisciplinar «Solitária», da as-
sociação cultural Alma d’Arame, 
assinalou no dia 15 de janeiro o 
arranque do programa, com a 
transmissão em streaming, do 
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal. A companhia 
apresentou uma das suas expe-
riências que cruzam a marioneta, 
o movimento e a multimédia. Os 
espetáculos de abertura decor-
reram em cada município em si-
multâneo, com transmissão atra-
vés do portal mural18.pt. 

O projeto que une arte, cultu-
ra, património e turismo urbano 
disponibiliza de forma gratuita e 
online uma programação em re-
de, durante o primeiro semestre 
de 2021, que pode consultar em 
mural.18. pt. 

O programa conta com uma 
comparticipação do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento 
Regional na ordem dos 1,5 mi-
lhões de euros, em prol da comu-
nidade artística. Os municípios 
vão desenvolver um conjunto de 
eventos em áreas como música, 
teatro, dança, artes de rua, entre 
outros, em espaços que valori-
zam o património cultural e pai-
sagístico. Conheça a programa-
ção prevista para o Seixal:

Dia do Armazém 
de Arte Aberto
Vários artistas
14 de março 
Armazém 56 – Arte Sx
Artes plásticas

À Babuja
Curadoria artística de Ivo Santos 
«Smile»
De 6 a 9 de maio
Quinta do Cabral – Arrentela
Arte pública

Baile dos Candeeiros
Radar 360
14 de maio – 22 horas
Seixal – Largo da Igreja 
Artes performativas de rua

Concerto para uma Árvore 
+ 7 Poemas para Um Mundo 
Novo
Associação Cultural A Caravana 
Passa 
15 de maio – 22 horas
Moinho de Maré de Corroios
Música, multimédia e literatura

Muita Tralha, Pouca Tralha 
e A Grande Corrida
Catarina Requeijo
16 de maio   
horário a confirmar
Parque Urbano 
de Fernão Ferro
Teatro de rua de cariz infantil

Antes Que Matem 
os Elefantes
Companhia Olga Roriz
5 de junho – 22 horas
Arena Multiusos de Paio Pires
Dança contemporânea

Mater Terra 
Teatro da Didascália
12 de junho – 22 horas
Parque Urbano do Seixal
Música

Teatro, música e artes plásticas integram 
novo projeto 

Seixal participa na 
programação cultural 
em rede Mural 18
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NA BIBLIOTECA Municipal 
do Seixal, as iniciativas que se reali-
zaram no último trimestre de 2020 
decorreram com participações li-
mitadas e com condições de segu-
rança, de acordo com as indicações 
da Direção-Geral da Saúde.

Com o objetivo de que cada par-
ticipante autoavalie e melhore a 
sua prática de apoio em casa ao es-
tudo das crianças, realizou-se, no 
dia 24 de outubro, o workshop O 

Apoio ao Estudo em Casa, dirigido 
a pais, professores e educadores.

No dia 6 de novembro, realizou-
-se o By Night – Serão na Biblioteca, 
um recital a duas vozes e com gui-
tarra clássica, com Ana Sofia Paiva 
e Marco Oliveira, dedicado ao me-
do e às suas mais diversas perso-
nificações, a partir do universo da 
tradição oral portuguesa. 

Foi uma noite encantada, cheia 
de contos, música e poesia pa-

ra todas as idades, que pôde ser 
acompanha em live streaming no 
Facebook do Município do Seixal. 

Além da música e da aprendi-
zagem, o mundo dos livros invade 
todos os dias a biblioteca, em par-
ticular com a Arca de Histórias, em 
que os mais pequenos ouvem as 
histórias e depois fazem atividades 
plásticas com base nas aventuras 
que lhes foram contadas. n

Atividades da Biblioteca Municipal do Seixal

Música, aprendizagem 
e histórias

Ecomuseu Municipal do Seixal
Património vivenciado 
em segurança

As atividades promovidas pelo Ecomuseu Municipal do Seixal decor-
reram no último trimestre de 2020 com todas as medidas de seguran-
ça, permitindo continuar a conhecer e vivenciar o património do con-
celho e celebrar datas importantes. Muitas das iniciativas decorreram 
nas bibliotecas escolares ou espaços congéneres, como ginásios e 
auditórios, com grupos restritos, correspondentes a meia turma.
Para assinalar o aniversário do concelho, o Ecomuseu realizou nas 
escolas o ateliê Vamos Desenhar Um Brasão, em que os participantes 
conheceram a história do município e desenharam um brasão. 
Também nas escolas, decorreu o ateliê de escrita criativa Vamos 
Escrever Uma História?, e celebraram-se as histórias e tradições do 
Dia das Bruxas com a escrita e ilustração de uma história coletiva 
cheia de imaginação e muito terror à mistura.
Realizou-se ainda, na Sociedade Filarmónica Democrática Timbre 
Seixalense, uma tertúlia sobre as Festas Populares do Concelho do 
Seixal, integrada no projeto Histórias & Memórias Fotográficas. 
Em termos de visitas e passeios, há muito a destacar.
Na visita Espaço, Simbolismo e Arte na Igreja Paroquial de Arrentela, 
foi possível conhecer a organização espacial, os materiais e as técni-
cas construtivas, o simbolismo e a arte deste edifício. A iniciativa es-
teve integrada nas festas em honra de Nossa Senhora da Soledade.
Um Mar de Moinhos: os Moinhos de Maré do Seixal foi o nome da 
visita que levou os participantes num passeio à vela na Baía do Seixal, 
a bordo do bote de fragata com o mesmo nome, com desembarque e 
visita ao Moinho de Maré de Corroios, para dar a conhecer o patrimó-
nio molinológico do nosso concelho.
A atividade Nos Trilhos dos Moinhos incluiu uma visita ao Moinho de 
Maré de Corroios, mas também ao Museu Agrícola da Atalaia, para 
divulgação e sensibilização do valor patrimonial dos moinhos e das 
profissões tradicionais.

Desenhar para Conhecer a Quinta da Fidalga
Oficinas ao ar livre para captar 
a natureza

Nos jardins da Quinta da Fidalga, em Arrentela, há espécies botânicas 
únicas, como o terebinto, a Haemanthus coccineus ou o loendro, que 
são uma inspiração para quem se aventura a participar na atividade 
Desenhar para Conhecer a Quinta da Fidalga.
Nesta oficina de desenho, os participantes partilham momentos de ob-
servação, registo gráfico e a experiência de desenhar, usando diversas 
técnicas e, por vezes, registando com caligrafia cuidada informações 
sobre as plantas.

Arca de Histórias

By Night – Serão na Biblioteca Workshop Apoio ao Estudo em Casa
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LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

SETÚBAL | SEIXAL | LISBOA

Horários

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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PARTIDAS DE COINA (Concelho do Seixal) Dias úteis

M 33

53

13

33

43

03

13

23

3353

43

53

03

13

23

33

43

53

53 

03

13

23

33

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

53

03

23

43

03

23

43

13

43

43 43

(*)

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

808 203 050 TRANSTEJO  

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL
Geral | 212 276 700  
camara.geral@cm-seixal.pt
Seixal Limpo | 210 976 011  
seixal.limpo@cm-seixal.pt
Piquete de águas, esgotos 
e saneamento | 210 976 000
| 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 | ciac@cm-seixal.pt
Urbanismo | 212 276 788  
dum@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
Piquete de contadores 
| das 9 às 17 horas | 212 276 700
| das 17 às 22 horas | 210 976 046

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

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

SEIXAL | LISBOAHorários

LISBOA | SEIXAL

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

Farmácias 
de serviço 
Linha 1400
 
Para saber qual a farmácia de 
serviço mais perto de si, ligue 
para a Linha 1400.
A Linha 1400 é uma chamada 
gratuita e está disponível 24 
horas por dia durante todos os 
dias da semana.
 Ao ligar 1400, o operador indi-
ca-lhe onde o medicamento (ou 
produto) de que necessita está 
disponível e pode agendar a 
recolha na farmácia ou a entre-
ga em casa.
A Associação Nacional de 
Farmácias recomenda, espe-
cialmente aos grupos de risco, 
que os utentes deixem de se 
dirigir diretamente às farmá-
cias e adquiram medicamentos 
através da linha telefónica gra-
tuita 1400. 
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A Câmara Municipal do Seixal tem no terreno um 
plano de plantação de árvores para o biénio 2020- 
-2021 que totaliza 480 exemplares distribuídos por 
todas as freguesias do concelho. 

Estas árvores serão distribuídas entre espaços ver-
des regados e de sequeiro, assim como em caldeiras, 
num enquadramento que valoriza o espaço público 
urbano. Além de atender à necessidade de adaptar os 
espaços verdes às condicionantes climatéricas, cada 
vez mais cruciais no desenvolvimento das espécies 
arborícolas, a Câmara Municipal do Seixal está igual-
mente empenhada na plantação de árvores e arbustos 
autóctones que promovam e defendam a biodiversida-
de característica do concelho.

O plano de plantação de árvores para o biénio 2020-
2021 prevê a plantação de 81 exemplares na área de 
Aldeia de Paio Pires, 102 no território de Arrentela e 41 
na circunscrição da freguesia do Seixal, somando 224 
no total da união das freguesias. Está também prevista 
a plantação de 38 árvores na freguesia de Fernão 
Ferro, 85 em Amora e 133 exemplares em Corroios. 

Investimento na qualidade 
ambiental do concelho
do Seixal

Câmara
municipal
avança
com plantação
de 480 árvores

85 41

133

81

38

AMORA
SEIXAL

ARRENTELA
ALDEIA

DE PAIO PIRES

CORROIOS

FERNÃO FERRO

102

Exemplares a plantar
em cada freguesia

224

Seixal integra plataforma 
que junta 400 sítios e 
vestígios arqueológicos 
romanos

Foi lançado em janeiro, o site Lisboa Romana, uma nova 
ferramenta que divulga o conhecimento científico resul-
tante das campanhas de escavações arqueológicas reali-
zadas nos 18 concelhos da Área Metropolitana de Lisboa.
Entre em lisboaromana.pt e fique a conhecer, no ca-
so do Seixal, a Villa Romana da Quinta de São João 
(Arrentela), as Galerias de Vale de Gatos (Corroios), a 
Olaria Romana da Quinta do Rouxinol (Corroios), ves-
tígios de cerâmicas da Ponta do Mato (Amora) e as 
Galerias de Silha de Alferes (Aldeia de Paio Pires). No si-
te estão delineados 15 percursos que permitem desco-
brir o património romano entre Torres Vedras e Setúbal. 
No entanto, o visitante pode definir a própria rota, assis-
tir a recriações históricas e aceder a artigos científicos 
sobre as descobertas recentes, numa perspetiva de 
promoção turística do património cultural.

Novos horários de recolha 
seletiva porta a porta

A Amarsul divulgou os novos calendários de recolha de 
resíduos recicláveis para 2021 no concelho do Seixal. 
A empresa está a enviar por correio, a todos os munícipes 
aderentes ao serviço de recolha seletiva porta a porta, 
os novos calendários e alerta para o facto de terem sido 
alterados os dias de recolha.
Solicita-se, por isso, aos munícipes que verifiquem se os 
dias de recolha se mantêm nas suas áreas de residência, 
consultando o calendário no site da Amarsul.
Para esclarecimento de dúvidas, pode contactar a 
Amarsul através do número gratuito 800 205 674 ou 
através do email geral@amarsul.pt.
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