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TOMADA DE POSIÇÃO 
 

Saudação às Cidades do Seixal e Amora, Vila de Corroios e Freguesia de 
Fernão Ferro pelo 24.º aniversário da sua elevação 

 

As freguesias são pilares essenciais da democracia local, num pressuposto de descentralização 
territorial do Estado. São autarquias que estiveram, estão e irão estar na primeira linha de 
desenvolvimento do País, numa perspetiva de coesão territorial, económica e cultural, na melhoria 
das condições de vida das populações, no investimento público, e naquilo que é o seu papel 
preponderante de proximidade às populações. 

O Município do Seixal tem sido pioneiro e inovador na delegação de competências e de meios 
para as freguesias, opção que tem possibilitado desde há muitos anos uma prestação de serviços 
às populações em diversas áreas, progressivamente mais eficaz e de maior qualidade. Têm-se em 
consideração as especificidades demográficas, económicas e sociais de cada Junta de Freguesia, 
sendo adequados os recursos financeiros às respetivas necessidades, equilibrados com a 
definição de um critério-base que garantiu o princípio de igualdade e proporcionalidade, o que 
resulta numa transferência anual de, aproximadamente, 1,6 milhões de euros.  

Este reconhecimento é também o elemento mobilizador da luta pela reposição das freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, conforme a vontade das populações, exigindo que no 
respeito pela Constituição da República Portuguesa, a autonomia administrativa e financeira do 
poder local seja respeitada, e que o Governo corrija este caso grave, o que seria desejável antes 
do ciclo autárquico que se inicia em 2017. 

Trata-se portanto de uma opção do Poder Local no nosso Município, na afirmação do papel das 
Juntas de Freguesia junto das populações e da sua importância para o desenvolvimento do 
Concelho do Seixal.  

Saudamos o 24.º aniversário das elevações a cidade do Seixal e de Amora, celebradas a 20 de 
maio, a vila de Corroios, também a 20 de maio, e a freguesia de Fernão Ferro, a 27 de maio. 

Sobre a cidade do Seixal, é uma cidade em desenvolvimento e com qualidade de vida. Apresenta 
uma localização geoestratégica de enorme relevância na Península de Setúbal e na Área 
Metropolitana de Lisboa, constituindo um território com elevado potencial para a captação de 
investimento, fixação de empresas e instalação de polos agregadores de dinâmicas de 
desenvolvimento económico-social. Assim tem sido, desde a segunda metade do século XIX, 
quando se começou a registar um significativo surto de desenvolvimento económico e industrial, 
com a instalação de diversas unidades fabris (têxtil, vidro e cortiça). Ficaram conhecidas a 
Companhia de Lanifícios de Arrentela e as corticeiras Mundet e Wicander. Há cerca de 100 anos, 
o Seixal era o principal centro corticeiro do País. 

O Seixal foi vítima da extinção das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires e 
agregação das suas áreas territoriais numa nova entidade, que é a 24.ª maior do País, servindo 
cerca de 45 mil habitantes, um número superior a 79% dos concelhos do País. O seu atual 
executivo é responsável pela gestão de mais de uma centena de equipamentos coletivos, entre 
escolas, mercados, equipamentos desportivos, parques infantis e cemitérios. Na prática, apenas 
se verificou a diminuição da capacidade de intervenção face a uma gigantesca tarefa de gestão 
que os eleitos e os trabalhadores da União de Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires têm suportado para continuar a garantir o serviço público de qualidade a que a população 
destas três freguesias tem direito, e uma evidente perda de representatividade democrática, com o 
afastamento de dezenas de eleitos da vida local.  
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Ainda assim, foi assegurado mais investimento. Segue o seu curso a requalificação em curso da 
marginal, construindo o passeio ribeirinho do Seixal, entre a Mundet e o Jardim do Seixal, criando 
acessos pedonais e cicláveis e potenciando novos usos, bem como a requalificação do espaço 
público do Núcleo Urbano Antigo do Seixal, com novas infraestruturas de abastecimento de água e 
saneamento. No dia 25 de abril inaugurámos a Praça Central da Torre da Marinha. Foi ampliada a 
rede ciclável, ligando os núcleos urbanos antigos do Seixal, Arrentela e Amora, apoiada a 
instalação da sede da UNISSEIXAL - Universidade Sénior e o desenvolvimento dos seus polos e 
atividades, que conta atualmente com mais de 700 alunos, desenvolvido e dinamizado o espaço 
de nos antigos refeitórios da Mundet e concretizado o Estádio Municipal de Futebol, a inaugurar 
em breve, ampliando assim a oferta desportiva para os jovens e coletividades do Concelho, com 
utilização preferencial do Seixal Futebol Clube, para além do novo Centro de Apoio ao Movimento 
Associativo Juvenil e do Posto Municipal de Turismo. 

Como investimentos futuros, destaque para o desenvolvimento de uma área de Apoio para Auto 
caravanas junto ao Terminal Fluvial do Seixal, a concretização da Rede de Parques e Jardins do 
Concelho do Seixal, iniciando a intervenção no Parque Urbano do Seixal e a programação do 
Parque 25 de Abril enquanto grande parque naturalizado, entre Arrentela e Fogueteiro, apoiar as 
obras de remodelação do Centro de Dia da AURPITM, o lançamento do concurso para construção 
da Piscina Municipal de Aldeia de Paio Pires e o desenvolvimento do processo relativo à ponte 
pedonal e ciclável Seixal-Barreiro. 

Sobre as matérias que são responsabilidade do Governo, continuaremos a reivindicar a reposição 
das freguesias, a reabertura do SAP do Seixal, a construção das instalações da Divisão Policial do 
Concelho do Seixal, em terreno já cedido pela câmara municipal, em Arrentela e remodelação da 
esquadra do Seixal, a reposição do anterior mapa judiciário e a construção de duas rotundas na 
EN10, nas localidades do Casal do Marco e da Cucena, reivindicações das Autarquias que 
remontam ao ano de 2007, e cuja construção se torna cada vez mais fundamental para a boa 
circulação nesta movimentada estrada nacional. 

Sobre Amora, a 15.ª maior freguesia do País com quase 50.000 habitantes e com mais de 27 km2 
de extensão territorial, é uma cidade rica em história e património, que beneficia de uma forte 
ligação ao Tejo através dos seus esteiros, e que sempre atraiu a fixação de atividades 
económicas. 19 escolas públicas, 29 associações e coletividades, diversos serviços públicos e 
equipamentos coletivos, formam este enorme núcleo urbano, exemplo de desenvolvimento 
sustentado, fruto de um projeto com rosto humano construído em trabalho coletivo nestas quatro 
décadas depois de abril. 

Foram já concretizadas diversas obras de equipamentos, espaços públicos ou infraestruturas, que 
vêm reforçar a oferta de serviços e qualidade de vida que a cidade tem, como a construção da 
Creche Baleia Amarela da ARIFA, a construção da ponte pedonal e ciclável em madeira, a 
ampliação da rede ciclável, ligando os núcleos urbanos antigos de Amora, Arrentela e Seixal, o 
apoio das obras de remodelação do Centro de Dia da AURPIA, a requalificação da Escola 
Custódio Borja, sede da Casa do Educador do Seixal, que inaugurámos no passado dia 20 de 
maio, a requalificação do salão da SFOA, o desenvolvimento das Áreas de Reabilitação Urbana, 
promovendo a sua regeneração e a reabilitação dos núcleos urbanos antigos, a inauguração no 
passado dia 18 de março do Espaço Agrícola do Soutelo e o inicio da construção do pólo náutico 
de Amora. 
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E pretendemos continuar a propiciar à nossa população mais e melhor serviço público, com um 
vasto conjunto de obras previstas, como o Quartel de Bombeiros de Amora, a construção do 
Mercado Municipal da Cruz de Pau, a implementação do Plano de Pormenor da Zona Ribeirinha 
de Amora, potenciando novas áreas de lazer e equipamentos coletivos, a concretização da Rede 
de Parques e Jardins do Concelho, com a abertura de todo o Parque do Serrado à população, 
continuar a apoiar a requalificação do Complexo Desportivo do Amora Futebol Clube e a criação 
do Centro Cultural de Amora. 

Sem esquecer as matérias que são responsabilidade do Governo, reiterando as reivindicações, 
pela requalificação da Escola Básica 2/3 Paulo da Gama, pelo alargamento da rede de Metro Sul 
do Tejo, pela criação do nó de acesso à A2 na zona entre Corroios e a Cruz de Pau, pela 
construção do pavilhão da EB 2/3 da Cruz de Pau, pela construção do Centro de Saúde de Foros 
de Amora e a colocação de mais médicos e enfermeiros na Unidade de Saúde Familiar e no 
Centro de Saúde de Amora, bem como a reabertura da extensão de saúde da Cruz de Pau, pela 
reabertura da estação de correios e pela abertura da Loja do Cidadão. 

Corroios tem perto de 48.000 habitantes, que fazem desta a 17.ª maior freguesia do País, com  
mais de 17 km2 de extensão territorial. Dotada de equipamentos, acessibilidades, infraestruturas e 
serviços, esta vila é muito procurada para zona habitacional, mas também onde podemos visitar 
locais importantes do património natural do concelho, como o Sapal do Talaminho e o Sapal de 
Corroios, com um ecossistema riquíssimo e, a nível do património histórico, destaque para o 
Moinho de Maré, Fábrica da Pólvora de Vale de Milhaços e Olaria Romana. 

Freguesia onde já foram concretizadas ou estão em curso diversas obras de equipamentos, 
espaços públicos ou infraestruturas, que vêm reforçar a oferta de serviços e qualidade de vida que 
a cidade tem, como a construção da nova escola básica integrada com jardim-de-infância de Santa 
Marta do Pinhal, diversas obras de arranjos exteriores, como na Rua Corticeiros e a requalificação 
das infraestruturas em Santa Marta do Pinhal, a valorização do Parque Urbano da Qta. da 
Marialva, qualificando este importante polo desportivo e de lazer da Freguesia, a conclusão das 
obras no mercado de Corroios e a construção da Secção Destacada de Corroios dos Bombeiros 
do Seixal, a inaugurar em breve. 

E onde pretendemos continuar a propiciar à nossa população mais e melhor serviço público, 
através da construção do novo jardim-de-infância na Quinta de S. Nicolau, da criação do Parque 
Urbano Miratejo, do desenvolvimento do Plano Urbano da Vila de Corroios, do apoio à construção 
do Lar de Idosos de Corroios, da responsabilidade do Governo, em terreno já cedido pela Câmara 
Municipal, da construção das Creches do Centro Paroquial de Corroios em Sta. Marta do Pinhal, 
do desenvolvimento do Espaço de Exploração Agrícola em Corroios e da construção da sede e do 
pavilhão desportivo do Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal. E onde foi assinado o acordo 
para a construção do novo Centro de Saúde de Corroios, que se prevê ser uma realidade em 
2018. 

Mas mantem-se atual um vasto conjunto de reivindicações, onde se destaca a retoma das obras 
de requalificação da Escola Secundária João de Barros, cujo concurso entretanto já foi lançado, a 
construção dos pavilhões desportivos escolares em falta, permitindo a sua utilização pelos clubes 
e coletividades do concelho, para além dos alunos, a reabertura dos Serviços de Atendimento 
Permanente (SAP) do Centro de Saúde de Corroios, a construção da Estrada Regional 10 (ER10), 
entre Corroios e a Moita, a execução da ER 377-2, entre a Fonte da Telha e Belverde, incluindo 
passeios e ciclovias e a abertura do nó de acesso à autoestrada. 
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Sobre Fernão Ferro, uma saudação aos seus mais de 17.000 habitantes, um número que quase 
duplicou nos últimos 15 anos, em virtude da qualidade de vida que lá se proporciona, nos seus 
mais de 25 km2 de extensão territorial. Dotada de equipamentos, acessibilidades, áreas verdes, 
infraestruturas e serviços, a proximidade do campo e da praia faz de Fernão Ferro uma freguesia 
onde é bom viver, com características urbanísticas de baixa volumetria, prevendo-se para os 
próximos anos o aumento gradual dos seus habitantes. Uma freguesia em que 65% do seu 
território assenta em áreas urbanas de génese ilegal, devido à ocupação ilegal do solo, que 
remonta ao início dos anos 60, realidade sobre a qual o município do Seixal, em conjunto com as 
associações de moradores, tem intervencionado com grande empenho, podendo-se afirmar da 
existência de vários casos de sucesso, que resultam em áreas reconvertidas, que correspondem a 
territórios consolidados urbanisticamente e integrados na estrutura da rede urbana, viária, de 
transportes, de equipamentos, de educação, saúde, segurança, de abastecimento de água, etc.  

Neste mandato foi possível inaugurar a Escola Básica dos Redondos, inaugurar e assegurar a 
constante valorização do Parque Urbano de Fernão Ferro – Quinta das Lagoas, realizar diversas 
obras de saneamento e pavimentação, pavimentar a Avenida 10 de junho, apoiar a construção da 
creche do centro paroquial de Fernão Ferro e a requalificação do Centro de Dia da Associação de 
Reformados e foi recentemente adjudicada a obra do Centro de Distribuição de Água de Fernão 
Ferro, que será o último grande equipamento de abastecimento de água do Município. 

E onde iremos continuar a alocar investimento, com a construção da Secção Destacada de Fernão 
Ferro da Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos do Seixal e continuar a execução da rede 
de saneamento nos Morgados, sem esquecer o caderno reivindicativo, como a construção do 
Quartel da GNR, o levantamento da servidão militar do depósito de munições da NATO, que 
impossibilita a reconversão do Pinhal da Palmeira e de outras AUGI, a construção da Escola 
Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Fernão Ferro e uma política de definição de um quadro de apoios à 
reconversão urbanística, através do financiamento governamental ao nível das suas infraestruturas 
básicas. 

Independentemente das dificuldades passadas e presentes, a população pode contar com o seu 
Poder Local Democrático.  

A Câmara Municipal do Seixal, reunida a 25 de maio de 2017, celebra as respetivas elevações e 
saúda toda a população do Concelho, bem como as suas forças vivas que constroem, diariamente 
e de forma coletiva e participada, uma terra de futuro, progresso e desenvolvimento. 

 

Seixal, 25 de maio de 2017 

 

   Joaquim Cesário Cardador dos Santos 

Presidente da Câmara Municipal do Seixal 


