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Inauguração do Pavilhão Desportivo Municipal

Homenagem ao hoquista
Leonel Fernandes

A primeira Loja do Cidadão de segunda 
geração no distrito
Câmara municipal adjudica obra 
no valor de 1,2 milhões de euros

Com a adjudicação e aprovação da minuta de contra-
to da obra da Loja do Cidadão aprovada na reunião 
da Câmara Municipal do Seixal de 29 de julho, dá-se 
mais um passo para a sua concretização. Embora 
as lojas do cidadão sejam uma responsabilidade do 
Governo, a autarquia do Seixal vai investir 1,2 milhões 
de euros, para tornar possível a criação deste equipa-
mento, e vai ainda realizar a obra de requalificação 
dos espaços exteriores. 20

Câmara avança 
com mais 2000 lugares 
de estacionamento 
gratuito para a população
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Câmara isenta pequenas 
e médias empresas 
de taxas no valor  
de 132 mil euros

18 
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SUPLEMENTO

Os espaços verdes e de lazer urbanos são cada vez mais 
importantes na melhoria da qualidade de vida. Contribuem 
para um melhor ambiente, reduzem os níveis de ruído e são 
fundamentais para a sensibilização e a educação ambiental. 
No meio da agitação do dia a dia, os espaços verdes e de lazer 
são perfeitos para recuperar o fôlego e relaxar. E se estiver 
bom tempo, ainda melhor.
Com o estado de emergência da pandemia da covid-19, 
os parques e jardins fi caram interditos à população. Foram 
reabertos, mas a sua utilização requer alguns cuidados para 
conter o contágio.

Mais de 356 mil m2 de área verde

Visite os 52 parques
e jardins do concelho
do Seixal

Para voltar em segurança
- Cumpra o distanciamento (2 metros);
- Circule pela direita;
- Use máscara;
- Evite aglomerados e atividades em grupo;
- Não utilize os equipamentos de recreio e estadia;
- Evite o contacto com as superfícies;
- Se tossir ou espirrar, faça-o para um lenço ou para o cotovelo;
- Higienize as mãos frequentemente;
- Se está doente, fique em casa.
Com o respeito pelas normas de segurança, faça uma visita a um dos nossos par-
ques ou jardins. Alguns deles têm espaços de jogo e recreio e parques infantis, mas 
lembre-se que esses ainda não podem ser utilizados. 

Aproveite o verão ao ar livre e em família no Seixal, de forma segura e responsável.

Visite parques e jardins 
no concelho em segurança

Com o estado de emergência da pandemia da 
covid-19, os parques e jardins ficaram interdi-
tos à população. Foram reabertos, mas a sua 
utilização requer alguns cuidados para conter o 
contágio. 
Faça uma visita a um dos nossos parques ou jar-
dins, com respeito pelas normas de segurança.
Os espaços de jogo e recreio e parques infantis 
ainda não podem ser utilizados. 
Aproveite o verão ao ar livre e em família no con-
celho, de forma segura e responsável. 
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SIGA-NOS

Requalificação 
do parque escolar

A requalificação  das escolas 
é uma prioridade da Câmara 
Municipal do Seixal, que tem vin-
do a realizar obras nos jardins 
de infância e escolas do 1.º ciclo 
do ensino básico. 

Pág. 12

Reabertura 
de espaços 
com novas normas 
de segurança

A autarquia está a promover o 
regresso aos seus espaços, equi-
pamentos e serviços em segu-
rança. Os equipamentos de ju-
ventude, a Quinta da Fidalga, as 
zonas ribeirinhas, os parques e 
jardins já reabriram à população.

Pág. 17

S. Pedro 
à Sua Porta 
e Cantigas na Rua

As iniciativas S. Pedro à Sua 
Porta e Cantigas na Rua ani-
maram as freguesias do Seixal, 
Arrentela e Fernão Ferro, levando 
música e a tradição dos santos 
populares a casa dos munícipes.

Município investe 
no bem-estar
animal

O Centro de Recolha Oficial de 
Animais de Companhia tem 
agora uma nova área de aten-
dimento aos munícipes e novas 
salas de recobro, quarentena e 
maternidade.

Pág. 11
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Investimento público 
é essencial ao concelho 
e ao país

só a construção do pavilhão, mas também a recupera-
ção do antigo edifício 73 da Mundet, onde estão os bal-
neários e áreas de apoio.
Este é mais um equipamento que vem dar uma nova 
vida à Mundet, ao espaço da antiga fábrica, que temos 
estado a revitalizar, e onde já estão sediados o Parque 
Urbano do Seixal, o Núcleo da Mundet do Ecomuseu Mu-
nicipal, o Polo do Seixal da Escola de Música do Conser-
vatório Nacional, o Armazém 56 – Arte SX, o restaurante 
Mundet Factory, e ainda onde está a ser construído o 
Hotel Mundet.
Esta nova vida na Mundet é mais um exemplo da es-
tratégia que estamos a promover de potenciar o investi-
mento público e privado no concelho. O investimento é 
uma condição essencial para o crescimento económico 
e para o aumento da produtividade, tão necessários na 
crise social e económica que atravessamos, ao mesmo 
tempo que enfrentamos a crise sanitária provocada pela 
pandemia da covid-19.
No concelho do Seixal, vamos continuar com o investi-
mento municipal previsto, mesmo com a perda de 13,7 
milhões de euros de receitas devido à pandemia. Man-
temos o quadro de investimentos, ao mesmo tempo que 
estamos também a apoiar o tecido empresarial conce-
lhio, nomeadamente a isenção das taxas de ocupação 
do espaço público, medida que resolvemos estender até 

O dia 29 de junho, feriado municipal, Dia de S. Pedro, 
foi este ano celebrado de forma diferente devido à pan-
demia da covid-19. No entanto, não quisemos deixar de 
assinalar esta data, e fizemo-lo em três momentos dife-
rentes.
Dois deles foram para homenagear os bombeiros do nos-
so concelho, uma vez que o dia 29 de junho é também 
o Dia Municipal do Bombeiro. Quis agradecer-lhes, e às 
suas famílias, o socorro às populações que desenvolvem.
Primeiro estive com os bombeiros de Amora, no novo 
quartel, onde a Câmara Municipal do Seixal ofereceu seis 
aparelhos respiratórios isolantes de circuito aberto para 
o combate aos incêndios. 
Depois, no quartel dos bombeiros do concelho do Sei-
xal, a autarquia atribuiu uma comparticipação financeira 
para apoio à aquisição de um veículo florestal de comba-
te a incêndios. 
Com mais estes equipamentos, os nossos bombeiros re-
forçam a sua capacidade operacional e a segurança no 
trabalho que realizam todos os dias por todos nós, não 
só no combate à pandemia, como agora no combate aos 
incêndios.
O terceiro momento a assinalar neste dia foi a inaugura-
ção do Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes. 
Numa cerimónia reservada, homenageámos Leonel Pe-
reira Fernandes, homem da terra que começou no hó-
quei em patins no Grupo Desportivo Mundet e que mais 
tarde integrou a Seleção Nacional e conquistou vários 
títulos para Portugal. Leonel Fernandes é uma figura in-
contornável da história do hóquei em patins nacional e 
uma referência no Seixal, aquela que é a sua terra, terra 
que o valoriza e admira.
A nova geração de hoquistas tem agora a oportunidade 
de praticar a modalidade neste novo equipamento, com 
todas as condições. Tratou-se de um investimento muni-
cipal de cerca de 1,2 milhões de euros, que incluiu não 

Joaquim Cesário Cardador dos Santos 
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

«Esta nova vida na Mundet é mais um exemplo 
da estratégia que estamos a promover de potenciar 
o investimento público e privado no concelho»

Adjudicação da obra da Loja do 
Cidadão do Concelho do Seixal

Tem sido uma luta de muitos anos, mas no concelho 
do Seixal não desistimos de reivindicar serviços e equi-
pamentos do Estado essenciais para a população. É o 
caso da Loja do Cidadão. No dia 29 de julho, foi apro-
vada na reunião da Câmara Municipal do Seixal a adju-
dicação da obra e aprovação da minuta de contrato. A 
autarquia cede as instalações no Edifício Alentejo, em 
Amora, e vai investir cerca de 1,2 milhões de euros. A 
obra deve iniciar-se dentro de 3 meses, após o visto do 
Tribunal de Contas.

Final do ano letivo

O final do ano letivo foi diferente de tudo o que imagi-
naríamos: a pandemia obrigou ao encerramento das 
escolas antes do final do segundo período e à imple-
mentação da telescola e aulas virtuais no terceiro pe-
ríodo. No entanto, a comunidade educativa conseguiu 
ultrapassar as dificuldades. No concelho, vamos pros-
seguir o investimento na educação, com a ampliação e 
requalificação das escolas básicas da Quinta de Santo 
António e de Aldeia de Paio Pires, com a  substituição 
de coberturas em escolas do 1.º ciclo e diversas requa-
lificações para que em cada ano letivo tenhamos uma 
escola cada vez melhor e mais qualificada.

Aeroporto no Montijo prejudica 
população e ambiente

O Governo insiste em construir um terminal aeropor-
tuário no Montijo, sem a devida Avaliação Ambiental 
Estratégica e cujo Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 
tem resultado global negativo. Esta opção contribui 
para a destruição do património ambiental do estuá-
rio do Tejo e afetará a qualidade de vida de 90 mil 
pessoas. Esta é a pior localização para construir esta 
infraestrutura, num projeto sem futuro, com impactos 
no ruído e na poluição, principalmente sobre Aldeia de 
Paio Pires e Fernão Ferro, no concelho do Seixal.

Destaco ainda...

ao final do ano, bem como a isenção de taxas referentes 
a atividades diversas, desde a realização de espetáculos 
ao licenciamento de acesso à atividade de transporte em 
táxi.
No total, são mais de 132 mil euros com que a autar-
quia irá apoiar as pequenas e médias empresas através 
destas medidas excecionais e temporárias da pandemia 
covid-19.
Considero que as medidas de apoio às famílias, institui-
ções e empresas que tomámos no nosso município, bem 
como o reforço do investimento público, têm sido muito 
importantes para ajudar a nossa população, o nosso te-
cido associativo e económico e ainda contribuir para a 
retoma da nossa economia, apesar de continuar a faltar 
o investimento do Governo.
Neste caminho, é preciso ainda apostar na produção na-
cional e no emprego com direitos. Só assim conseguire-
mos ultrapassar estes tempos difíceis e prosseguir o de-
senvolvimento económico e social do concelho do Seixal.

Joaquim Santos 
Presidente da Câmara 
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O PAVILHÃO Desportivo 
Municipal Leonel Fernandes foi 
inaugurado no dia 29 de junho, 
feriado municipal. Situado no es-
paço da antiga fábrica corticeira 
Mundet, o equipamento homena-
geia o antigo hoquista do conce-
lho Leonel Fernandes. Devido às 
contingências da covid-19, a ce-
rimónia foi reservada, mas ficou 
prometida uma grande celebra-
ção com a presença dos jovens 
atletas e suas famílias.

O novo pavilhão foi construído 
por cima do antigo rinque onde, 
nos anos 50 e 60 do século passa-
do, jogavam os atletas do Grupo 
Desportivo Mundet, que inicia-
ram a prática de hóquei em pa-
tins no concelho. A modalidade 
será agora dinamizada no pavi-
lhão pela Criar-T – Associação de 
Solidariedade.

No evento, foi ainda inau-
gurada uma estátua de Leonel 
Fernandes à escala real e descer-
rada a placa comemorativa do 
equipamento.

A felicidade do antigo hoquis-
ta foi evidente, mas também dos 
outros antigos atletas do Grupo 
Desportivo Mundet que estiveram 
presentes e foram homenageados.

Marcaram ainda presença 
Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, 
Alfredo Monteiro, presiden-
te da Assembleia Municipal do 
Seixal, vereadores da autarquia, 
presidentes e representantes 
da União das Freguesias do Sei-
xal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, da Junta de Freguesia de 

Inauguração do Pavilhão 
Desportivo Municipal 
Leonel Fernandes

Joaquim Santos, 
presidente da Câmara
Municipal do Seixal

«Hoje é dia de homenagem a Leonel 
Fernandes, que foi operário da Mundet, 
hoquista do município e da Seleção 
Nacional,mas também a todos os antigos 
atletas do Grupo Desportivo Mundet e a 
toda a nova geração que tem agora a opor-
tunidade de praticar esta modalidade nes-
te novo pavilhão desportivo municipal. A Câmara Municipal do Seixal 
investiu 1,2 milhões de euros nesta obra, que incluiu a construção do 
pavilhão e a recuperação do antigo edifício 73, para contribuir para 
esta nova vida na Mundet».

Fernando Marques,
Criar-T – Associação
de Solidariedade
«O Leonel Fernandes merece que o con-
celho tenha este reconhecimento. Há pes-
soas com uma história de vida tão grande, 
que passam por dificuldades e chegam a 
este nível, como é o caso do Leonel, que 
merecem ser valorizados. Estou feliz por 
podermos continuar este trabalho no hó-
quei em patins». 

José Narciso, 
ex-atleta do Grupo
Desportivo Mundet
«Comecei aqui a jogar hóquei com 7 anos 
e tenho muito boas memórias desses tem-
pos. Agora continuo ligado à modalidade, 
pois estou na Criar-T a ensinar crianças a jo-
gar desde os 3 anos. A minha vida é aqui» .

António Ferreira, 
ex-atleta do Grupo
Desportivo Mundet
«O Leonel foi meu treinador, meu colega de 
equipa e meu adversário. Lembro-me que 
quando alguém dizia: «Leonel, segura!», 
mais ninguém tocava na bola. Esta home-
nagem é mais do que merecida, é justa. 
E este pavilhão é uma oportunidade para 
trazer mais jovens para  esta modalidade».

Nelson Cruz, 
ex-atleta do Grupo 
Desportivo Mundet
«Tenho memórias muito boas do hóquei em 
patins, foi uma época muito feliz. Esta ho-
menagem ao Leonel Fernandes é mais do 
que merecida pelo que ele fez pelo Seixal 
e pelo hóquei em patins. O nome do Seixal 
espalhou-se pelo mundo com o Leonel. 
Agora, tem se aproveitar bem o espaço e a 
Criar-T poderá pôr esta malta nova a calçar 
patins».

Corroios e de Amora, Fernando 
Marques, da Criar-T, e Luís Sénica 
e Vítor Ferreira, da Federação de 
Patinagem de Portugal.

Andreia Fernandes, neta de 
Leonel Fernandes, falou em nome 

do avô, referindo-se a ele «como 
um exemplo a seguir» e alguém 
que «atingiu o sucesso unicamen-
te através do seu trabalho árduo, 
do seu esforço e da sua dedica-
ção». n

«Este é um dia histórico na mi-
nha vida. Tenho boas memó-
rias deste lugar, desde a infân-
cia, de quando comecei aqui 
a praticar hóquei em patins. 
Treinávamos em cimento, caía-
mos e ficávamos todos queima-
dos, os braços e as pernas. Este 
pavilhão é espetacular, tem 
um piso formidável. São umas 
instalações como nós não tí-
nhamos na altura. Hoje é uma 
beleza jogar hóquei. Agora não 
falho, venho ver todos os jogos 
neste pavilhão».

Leonel Fernandes, campeão nacional,
 europeu e mundial de hóquei em patins



  JULHO 2020    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 754

EM FOCO     5

Entrevista a Leonel Fernandes, 
campeão de hóquei em patins

«Fui sempre
 trabalhador 
e jogador»
EM 1951, ainda crian-

ça, Leonel Fernandes começou a 
jogar hóquei em patins no Grupo 
Desportivo da Mundet, no Seixal. De 
1962 a 1981, até aos 44 anos de ida-
de, alinhou pelo Grupo Desportivo 
da CUF, do Barreiro, como joga-
dor e treinador das camadas jo-
vens. Vestiu 109 vezes a camisola da 
Seleção Nacional, pela qual marcou 
120 golos.

Foi bicampeão mundial (Santiago 
do Chile, 1962; Porto, 1968); tri-
campeão europeu (Porto, 1963; 
Lisboa, 1965; Bilbau, Espanha, 
1967) e campeão nacional, pelo 
Grupo Desportivo da CUF em 1965. 
Venceu ainda duas Taças Latinas, 
quatro Taças das Nações e duas 
Taças Ibéricas.

O concelho do Seixal, onde nas-
ceu, cresceu, trabalhou e tem vivido 
durante toda a sua vida, fez-lhe uma 
homenagem, ao construir um pavi-
lhão destinado à prática do hóquei 
em patins com o seu nome, à entra-
da do qual existe uma estátua sua, 
no mesmo local onde se apaixonou 
pela modalidade: a antiga fábrica 
Mundet.

Em entrevista ao Seixal Boletim 
Municipal, Leonel Fernandes, co-
nhecido no Seixal como «Nhéu», 
aos 83 anos lembra a sua infância, 
o Grupo Desportivo Mundet, os títu-
los conquistados e fala do reconhe-
cimento que nunca pediu, mas que 
lhe enche o coração de felicidade.
Seixal Boletim Municipal (SBM) 
− Nasceu e cresceu no concelho. 
Como foi a sua infância no Seixal?
Leonel Fernandes (LF) − Foi um 
bocadinho dura. Fiquei sem pai aos 
5 anos. Mas tenho boas memórias 
dele. Quando o meu pai morreu, a 
minha mãe não trabalhava e não ha-
via subsídios para nada. Os patrões 
da Mundet deram trabalho à minha 
mãe, porque o meu pai trabalhava 
lá, fazia rolhas. A minha mãe vinha 
trabalhar e nós ficávamos aqui na 
praia do Seixal. Eu vinha para o pé 
do estaleiro, passava aqui os dias. 
A minha mãe trabalhava muito, era 
muito boa e muito reta. Éramos dois 

rapazes e três raparigas. Dávamo- 
-nos muito bem, éramos muito uni-
dos.
SBM − Como surgiu a oportunida-
de de jogar hóquei em patins no 
Grupo Desportivo Mundet?
LF − Para eu jogar a minha mãe ti-
nha de ser sócia, mas não tínhamos 
dinheiro. Então eu andava a varrer 
as bancadas, regar as flores, arranjar 
as cadeiras para o cinema e no inter-
valo ia vender rebuçados... Eu fazia 
esses trabalhos todos para dar uma 
voltinha nos patins. Ficava todo con-
tente. De manhã à noite, estava sem-
pre aqui. Depois comecei a jogar e 
já depressa eu mandava nos outros.
SBM − Mas aos 12 anos teve de ir 
trabalhar....
LF − Andei na escola até à 4.ª clas-
se. Aos 12 anos fui trabalhar para 
a Fábrica de Vidros da União, no 
Bairro Alto. Apanhava o barco às 6 
da manhã, era um trabalho de es-
cravidão, a levar a areia para eles 
tratarem o vidro. Então, como já an-
dava aqui no hóquei na Mundet, o 
meu tio João começou a pressionar a 
direção para eu vir para cá trabalhar. 
E lá consegui, vim para a secção de 
prancha. Depois pedi para apren-
der um ofício e fui para a serralharia 
para torneiro-mecânico. Estive na 
Mundet até 1962.
SBM − Foi à seleção quando 
ainda estava a jogar no Grupo 
Desportivo Mundet...
LF − Eu ia sempre aos treinos da 
seleção, mas todos os dias manda-
vam-me embora. Era por eu ser da 
Margem Sul. Até que perceberam 
que era melhor pôr-me a jogar. Eu 
quando jogava tinha noção do jogo 
e dos jogadores. Via como eles jo-
gavam, já sabia para onde eles iam 
para depois lhes roubar a bola.
SBM − Aqui no Seixal como é que 
as pessoas reagiram quando sou-
beram que ia à seleção?
LF − Foi uma alegria, vinham falar 
comigo na rua todos contentes.
SBM − Em 1962 foi trabalhar e 
jogar para outro clube: o Grupo 
Desportivo da CUF, do Barreiro. 
Como surgiu esta oportunidade?

LF − O nosso campo aqui na Mundet 
foi castigado porque houve um 
adepto nosso que mandou um tijolo 
a um árbitro. Tivemos de ir jogar ao 
Barreiro os três jogos que faltavam 
e tínhamos de ganhar todos para 
não descer de divisão. E ganhámos. 
Então eles ficaram muito impres-
sionados comigo e convidaram-me.
SBM − E ajudou logo o clube a che-
gar a campeão nacional, não foi?
LF − Foi. E fui considerado o melhor 
jogador do campeonato.
SBM − No Barreiro também come-
çou a treinar os jovens. Gostava 
de ser treinador?
LF − Gostava muito de ensinar. 
Treinei quase sempre camadas jo-
vens. Ainda treinei seniores, mas 
foi a maior asneira que fiz, querem 
saber muito.
SBM − Nos anos 60 ganhou imen-
sos títulos. Além do campeonato 
nacional com a CUF, ganhou dois 
títulos de campeão mundial, três 
de campeão europeu...
LF − Ganhei ainda duas Taças 
Latinas, quatro Taças das Nações 
e duas Taças Ibéricas. Também jo-
guei no Torneio Lourenço Marques, 
jogos luso-brasileiros... esses jogos 
ganhei sempre, não perdi nenhum. 
SBM − Não gostava de perder...
LF − Perder custava um bocadinho. 
Chegávamos a estar a perder ao in-
tervalo e o José Marques dizia-me: 
«Leonel, abre lá o livro, ainda tens 
o livro fechado». Na segunda parte, 
eu lá «abria o livro» e mudava aquilo 
tudo. Eu protegia muito bem a bola. 
SBM − O mundo do hóquei em pa-
tins trouxe-lhe muitas alegrias?
LF − Muitas. A vida era dura, fui sem-
pre trabalhador e jogador. Acabava 
o trabalho e ia treinar até à meia-
-noite. Mas conheci muita gente, 
fui a muitos sítios... Também tive 
a maior tristeza. Em 68 ganhámos 
o campeonato mundial, os outros 
jogadores receberam a Medalha 
de Mérito Desportivo e eu recebi 

Medalha de Bons Serviços. Aquilo 
ficou-me atravessado. Só pode ter 
sido por eu ser da Margem Sul.
SBM − Em 1977 terminou a sua 
carreira como jogador. Foi difícil 
arrumar os patins?
LF − Foi difícil deixar de jogar, já 
fazia parte da minha vida. Depois 
de  mais de 30 anos a jogar e a lidar 
com tanta gente... mas já era altura. 
Fizeram-me uma festa de despedi-
da no Barreiro, muito bonita. Mas 
a CUF desceu de divisão e, depois 
da festa, o treinador foi-me buscar 
outra vez. Só depois de subirmos de 
divisão é que deixei de jogar.
SBM − O que acha do lema «Des-
porto para Todos» e do trabalho 

nesta área que tem vindo a ser 
desenvolvido no município?
LF − No concelho há a possibilida-
de de todos os jovens praticarem 
o desporto que querem. E é mui-
to importante praticar desporto, 
criam-se amizades e um ambiente 
espetacular.
SBM − E este pavilhão com o seu 
nome?
LF − Foi uma surpresa quando o se-
nhor presidente da câmara anun-
ciou, fiquei sem reação. Este pavi-
lhão é espetacular para os miúdos, 
tem umas excelentes condições. 
Estou muito agradecido com esta 
homenagem. n
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O DIA 29 de junho, Dia de 
S. Pedro, é feriado municipal no 
concelho do Seixal, e é também 
a data em que se celebra o Dia 
Municipal do Bombeiro.

Este ano, devido às contingên-
cias da pandemia da covid-19, a 
efeméride foi assinalada de for-
ma simbólica, não deixando por 
isso de homenagear os soldados 
da paz e apoiar com investimento 
municipal a aquisição de equipa-
mentos essenciais para que pos-
sam desenvolver o seu trabalho 
em prol da proteção, segurança e 
saúde das populações.

Joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
Alfredo Monteiro e Américo 
Costa, presidente e 1.º secretá-
rio da Assembleia Municipal do 
Seixal, respetivamente, os pre-

sidentes e representantes das 
juntas de freguesia, direções e 
comandos das duas corporações 
de bombeiros do concelho estive-
ram presentes neste dia.

Para Joaquim Santos, é impor-
tante assinalar este dia, mesmo 
numa cerimónia reservada, «para 
homenagear os nossos bombeiros 
e agradecer-lhes, e às suas famí-
lias, todo o trabalho essencial de 
apoio ao socorro às populações 
que desenvolvem. Com mais es-
tes equipamentos, reforçam a sua 
capacidade operacional e a sua 
segurança nos combates que irão 
travar por todos nós».

Além de outros apoios atribuí-
dos, no dia 25 de abril a autar-
quia ofereceu ainda duas ambu-
lâncias, uma a cada corporação 
de bombeiros do concelho, num 

investimento de 130 mil euros, 
apoiou a construção do Quartel 
de Fernão Ferro dos Bombeiros 
do Concelho do Seixal, inaugu-
rado no ano passado em Fernão 
Ferro, e a construção do no-
vo Quartel dos Bombeiros de 
Amora, na Cruz de Pau, inaugura-
do em novembro de 2019.

 
Amora
No quartel de Amora, o presi-

dente da Câmara Municipal do 
Seixal e Lúcia Soares, presidente 
da Associação Humanitária de 
Bombeiros Mistos de Amora, as-
sinaram um protocolo de colabo-
ração para a atribuição de apoio 
financeiro municipal à institui-
ção no valor de 8 949,48 euros, 
para aquisição de seis aparelhos 
respiratórios isolantes de circui-

to aberto, equipamentos essen-
ciais no combate aos incêndios.

Lúcia Soares destacou a im-
portância do apoio da Câmara 
Municipal do Seixal no funciona-
mento da associação e do quartel, 
«sendo fundamental para garan-
tir a sustentabilidade da associa-
ção».

Dirigindo-se aos bombeiros 
de Amora, afirmou ainda: «Con-
tinuem a honrar a farda dos Bom-
beiros de Amora e dos bombeiros 
portugueses. Se nos sentimos se-
guros, é porque vocês existem». 

Seixal
A autarquia atribuiu uma 

comparticipação financeira 
à Associação Humanitária de 
Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal, no valor de 45 160 eu-

ros para apoio à aquisição de um 
veículo florestal de combate a in-
cêndios. 

Para Brázio Romeiro, presi-
dente da instituição, a celebração 
do Dia Municipal do Bombeiro 
«é o reconhecimento do muni-
cípio pelo trabalho voluntário, 
dinâmico, solidário e humanista 
da nossa corporação, que todos 
os dias trabalha com sentido da 
responsabilidade na sua missão: 
ajudar os outros».

Quanto ao apoio municipal, o 
dirigente lembrou que tem sido 
constante, não só para o funcio-
namento diário do quartel e na 
atribuição de equipamentos, mas 
também no combate à pandemia, 
com equipamentos de proteção 
individual, máscaras, viseiras e 
refeições. n

Dia Municipal do Bombeiro 

Autarquia atribui equipamentos de 
mais de 54 mil euros aos bombeiros

Neste período difícil que estamos 
a viver devido à pandemia provo-
cada pelo novo coronavírus, as 
nossas empresas, coletividades 
e pessoas individuais continuam 
a mostrar-se solidárias através de 
dádivas diversas destinadas à po-
pulação e instituições do concelho.
Uma ação solidária chegou atra-
vés do Grupo Desportivo Unidos 
do Arco, da freguesia de Corroios, 
que entregou, no dia 24 de ju-
nho, um cheque de 1000 euros 
à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Mistos de Amora, com 
o objetivo de apoiar os homens e 
mulheres da corporação que estão 
na linha da frente no combate à 
pandemia.
A Câmara Municipal do Seixal este-
ve presente na iniciativa na pessoa 
do vereador José Carlos Gomes, 
que agradeceu o contributo soli-
dário.
Também a empresa Multicash 
Import Export Lda., sediada no 
Casal do Marco, doou ao município 
do Seixal bens alimentares, entre 

os quais águas, sumos e alimentos 
não perecíveis, que vão ser distri-
buídos às instituições sociais do 
concelho.
No dia 3 de julho, o vereador 
Joaquim Tavares e o coordenador 
do Serviço Municipal de Proteção 
Civil da Câmara Municipal do 
Seixal deslocaram-se à empresa 
para recolher os bens alimentares 
e expressar o agradecimento.

Dádivas em prol dos bombeiros, instituições e população
Empresas, personalidades e coletividades solidárias

Associação Humanitária dos Bombeiros  Mistos de Amora Associação Humanitária dos Bombeiros  Mistos do Concelho do Seixal
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José Carlos Gomes e Manuela Calado, vereadores da Câmara Municipal do Seixal,
e Eduardo Rosa, presidente da Junta de Freguesia de Corroios, estiveram na Praça José 
Queluz para uma abertura simbólica do espaço

O CONCELHO do Seixal vai 
passar a ter mais 2000 lugares de 
estacionamento gratuito para dar 
resposta às dificuldades de esta-
cionamento e acessibilidade em 
várias áreas habitacionais do con-
celho, entre elas nas zonas junto às 
estações ferroviárias de Corroios, 
Foros de Amora e Fogueteiro. No 
total, vão ser criados seis novos 
parques de estacionamento  num 
investimento municipal global de 
1 293 696,30 euros.

O objetivo da criação destes par-
ques é responder às dificuldades 

de acessibilidade, pois o Governo 
e a Fertagus mantêm uma política 
de preços elevados dos seus par-
ques, tendo a Câmara Municipal do 
Seixal defendido, ao longo dos anos, 
que se baixassem os seus preços e 
se abrissem os parques que estão 
encerrados. Como o Governo e a 
Fertagus não quiseram, a autarquia 
decidiu avançar com estes novos 
parques gratuitos para a população.

Praça José Queluz, Corroios
O primeiro, já disponível para 

utilização, é o da Praça José Queluz, 

em Corroios, junto à interface 
do Metro Sul do Tejo (estação de 
Corroios), com 94 lugares (2 luga-
res para pessoas com mobilida-
de reduzida), uma obra no valor 
de 144 836,72 euros. José Carlos 
Gomes e Manuela Calado, vereado-
res da Câmara Municipal do Seixal, 
estiveram no local para uma aber-
tura simbólica do espaço.

Junto ao Mercado 
de Levante, Corroios 
Depois da criação do estaciona-

mento na Praça José Queluz, em 

Corroios, a Câmara Municipal do 
Seixal iniciou as obras para a cria-
ção de mais um estacionamento 
na freguesia. Junto ao Mercado de 
Levante, estão a ser criados mais 
220 lugares, uma obra com um in-
vestimento de 82 680 euros.

Mais 4 estacionamentos
Após estas  obras, vão ser criados 

mais quatro estacionamentos:
• Junto ao Bairro 1.º de Maio, no 
Casal do Marco: 132 lugares (4 para 
pessoas com mobilidade reduzida e 
1 posto de carregamento elétrico);

• Na envolvente à Escola Secun-
dária João de Barros: 300 lugares 
(4 para pessoas com mobilidade 
reduzida e 4 postos de carregamen-
to elétrico);
• Na envolvente à Estação Ferro-
viária dos Foros de Amora: 1000 
lugares (6 para pessoas com mobi-
lidade reduzida e 4 postos de carre-
gamento elétrico);
• Na envolvente à Estação Ferro-
viária do Fogueteiro: 250 lugares 
(2 para pessoas com mobilidade re-
duzida e 2 postos de carregamento 
elétrico). n

Governo e Fertagus preferem parques fechados e preços elevados

Câmara avança com mais 2000 lugares 
de estacionamento gratuito

Com a entrada em vigor do novo 
modelo do passe social intermo-
dal, que reduziu o valor do passe 
e abrangeu todos os operadores 
em toda a Área Metropolitana de 
Lisboa, mais pessoas passaram 
a utilizar os transportes públicos. 
Para este novo passe, a Câmara 
Municipal do Seixal investe todos 
os anos mais de 2 milhões de eu-
ros.
No entanto, também se verificou 
o aumento do fluxo de veículos 
nas áreas envolventes das esta-
ções de comboios da Fertagus, 
no Fogueteiro, Foros de Amora e 
Corroios, e do cais da Transtejo, no 
Seixal, devido à falta de opções de 
transportes de ligação. 
Sobretudo nas envolventes às es-
tações de comboio, que são zonas 
urbanas, os utentes estacionam 
nos lugares dos moradores pa-

ra fugir aos preços elevados dos 
parques de estacionamento, pro-
vocando inúmeras situações de 
estacionamento desordenado.
Por um lado, há desinvestimen-
to nos transportes públicos, por 
outro, existem parques com luga-
res vagos ou mesmo encerrados. 
Muitos parques da Fertagus estão 
vazios e o da Transtejo tem ocu-
pado um quarto de uma área com 
1900 lugares de estacionamento.
A Câmara Municipal do Seixal de-
fende que todos os concelhos te-
nham a possibilidade de gerir os 
seus espaços de acordo com as 
necessidades e a realidade urba-
na de cada um.
Segundo Joaquim Santos, presi-
dente da Câmara Municipal do 
Seixal, a solução é passar a ges-
tão dos estacionamentos para a 
autarquia e torná-los gratuitos: 

«Temos tentado, quer junto do 
Governo, quer junto da Fertagus 
e da Transtejo, ficar com a gestão 
dos parques de estacionamento e 
torná-los gratuitos para a popula-
ção, mas não têm sido sensíveis 
a esta nossa pretensão, pois não 
querem abdicar de uma receita 
para resolver esta situação».
Quanto à melhoria da oferta, o 
autarca disse: «Já conseguimos 
o novo sistema de passe social 
intermodal, agora a questão é ter 
mais transportes para servir a po-
pulação».
«Temos visão integrada do terri-
tório e uma visão transversal das 
respostas para os transportes e a 
mobilidade das pessoas, que con-
sideramos como um serviço que 
contribui para o  desenvolvimen-
to e qualidade de vida», afirmou 
Joaquim Santos.

Câmara do Seixal defende gestão municipal
Estacionamentos da Fertagus 
e da Transtejo devem ser gratuitos

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, visitou o local da obra junto 
ao Mercado de Levante, em Corroios

     1 293 696 

Gratuito

PRAÇA JOSÉ QUELUZ

LUGARES: 94
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181 639

Clube Recreativo e Desportivo de Miratejo
Obras de requalificação das instalações
O Clube Recreativo e Desportivo de Miratejo tem vindo a receber obras de requalifica-
ção com o apoio da Câmara Municipal do Seixal, no âmbito do Plano de Investimento 
nos Equipamentos Desportivos do Seixal, que visa o apoio ao movimento associativo 
popular.
A última intervenção realizada permitiu a substituição da cobertura do ginásio, remo-
delação dos balneários, reabilitação da fachada, das arrecadações e da cafetaria, 
num investimento municipal de 181 639, 89 euros.
José Carlos Gomes, vereador do pelouro do Desporto, visitou as instalações do clube 
para conhecer as últimas obras de melhoria na sua sede social.

Avenida José Afonso, Arrentela

Rua 25 de Abril,  Cruz de Pau

Aumentar a segurança dos peões 
Lombas e passadeiras sobrelevadas
Como medida de acalmia de tráfego e para aumentar a segurança dos peões, a 
Câmara Municipal do Seixal está a executar passadeiras sobrelevadas em várias 
zonas do concelho.
Em Arrentela, foram feitas passadeiras elevadas na Avenida José Afonso e na Rua 
Carlos Oliveira.
As obras prosseguiram para a freguesia de Amora, na Rua Amora Futebol Clube, na 
Rua 25 de Abril, na Cruz de Pau, e na Rua da Escola, no Fanqueiro.
Outra medida que visa a redução de velocidade dos automobilistas é a implementa-
ção de lombas redutoras de velocidade, a exemplo do que aconteceu na Avenida dos 
Metalúrgicos, no Casal de Santo António, em Aldeia de Paio Pires.

Divisão Policial do Seixal
Substituição da cobertura do edifício
A Câmara Municipal do Seixal procedeu à substituição da cobertura do edifício onde 
está a funcionar a Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial do Seixal, na 
Torre da Marinha. Esta obra representa um investimento municipal de 51 834 euros.

51 834
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Rua do Casal do Marco, Torre da Marinha

Seixal, Casal do Marco, Arrentela e Amora
Pavimentação de vias
A Câmara Municipal do Seixal prossegue o Plano Municipal de Pavimentações.
Entre as pavimentações realizadas, destacam-se a Avenida Albano Narciso Pereira, 
no Seixal, a Rua Nóbrega de Sousa, no Casal do Marco, e a Rua Movimento das Forças  
Armadas, em Amora.
Foi também pavimentado e sinalizado o parque de estacionamento na Praceta 
Gregório Crispim Oliveira, na Quinta da Boa Hora, em Arrentela. 

Abastecimento de água e saneamento
Manutenção das redes
 
A manutenção das redes de abastecimento de água e saneamento é um trabalho que 
é diariamente assegurado pela Câmara Municipal do Seixal.
Recentemente, as equipas municipais procederam à reparação de avarias em Fernão 
Ferro, em Aldeia de Paio Pires e no Casal do Marco.
É de referir que este foi um trabalho que esteve sempre a ser assegurado pela autar-
quia, mesmo em tempo de confinamento, devido à pandemia da covid-19. 

Rua Movimento das Forças Armadas, Amora

Farinheiras, Aldeia de Paio Pires

Avenida Albano Narciso Pereira, Seixal

Rua Nóbrega de Sousa, Casal do Marco

Torre da Marinha e Arrentela
Renovação da sinalização horizontal
A Câmara Municipal do Seixal está a proceder à renovação da sinalização horizontal 
em várias zonas do concelho. 
Recentemente, foi realizada a pintura de passadeiras na Torre da Marinha e Arrentela.

Praceta Gregório Crispim Oliveira , Arrentela
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 Reunião de 17 de junho 
Presidência
• Hasta pública para exploração 
turística do antigo terminal fluvial 
do Seixal (conceção, construção e 
exploração do antigo terminal do 
Seixal). Abertura de procedimento.
• Associação Humanitária de Bom-
beiros Mistos do Concelho do Seixal. 
Comparticipação financeira para 
aquisição de veículo florestal de 
combate a incêndios. Aditamento 
ao protocolo de colaboração. 
Aprovação.
• Associação Humanitária de Bom-
beiros Mistos de Amora. Apoio finan-
ceiro para aquisição de aparelhos 
respiratórios isolantes de circuito 
aberto (ARICA). Aditamento ao pro-
tocolo de colaboração. Aprovação.
• Estádio da Medideira. Constituição 
de direito de superfície a favor do 
Amora Futebol Clube. Aprovação.
• Contrato promessa de permu-
ta e de cedência a celebrar entre 
a Identiperímetro, Sociedade Imo-
biliária, SA e o Município do Seixal. 
Aprovação.

Pelouro da Cultura, Participação, 
Habitação, Juventude 
e Desenvolvimento Social
• Contratação pública. Concurso pú-
blico internacional com publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia, 
para aquisição de equipamentos 
de impressão, software de gestão 
centralizada e respetivos serviços 
de manutenção e assistência técni-
ca. Processo n.º CP 39/2019. Adju-
dicação e aprovação de minutas.
• Plano específico de apoio à 
Associação Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Corroios. 
Apoio na elaboração de estudo geo-
lógico e geotécnico e dos projetos 

de especialidades do Equipamento 
Integrado para Pessoas Idosas de 
Corroios. Contrato-programa e com-
participação financeira.
• Apoio ao movimento associativo 
cultural do Seixal. Projetos e pro-
gramas pontuais 2020. Apoio pa-
ra as obras a realizar no 2.º andar 
da sede da Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre Seixalense. 
Contrato-programa e comparticipa-
ção financeira.

Pelouro do Ambiente, Bem-Estar 
Animal, Serviços Urbanos
 e Proteção Civil
• Regulamento da Rede de Hortas 
Urbanas do Município do Seixal. Alte-
ração. Consulta pública. Aprovação.
• Associações zoófilas. Apoio finan-
ceiro. Aprovação.
• Jardim sito na Rua João da Nova, 
em Vale de Milhaços. Atribuição de 
nome. Aprovação.

Pelouro do Desporto, Obras 
Municipais, Fiscalização e Trânsito
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de am-
pliação da EB da Quinta de Santo 
António. Trabalhos complementa-
res. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de rea-
bilitação dos espaços exteriores da 
Quinta da Princesa. Abertura de pro-
cedimento.

Pelouro da Educação, Urbanismo 
e Recursos Humanos
• Isenção do pagamento de taxas 
no âmbito das medidas excecionais 
e temporárias durante a pandemia 
da covid-19. Apoio às famílias e às 
empresas. Prorrogação da isenção 
de pagamento de taxas de ocupa-

ção do espaço público municipal 
em estabelecimentos comerciais 
(Deliberação n.º 65/2020-CMS 
de 6 de maio), e isenção das taxas 
referentes a atividades diversas. 
Aprovação.
• Casa do Educador. Obras de re-
qualificação. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.

Pelouro do Património Histórico 
e Cultural
• Associação Portuguesa dos 
Municípios com Centro Histórico. 
Aceitação dos estatutos. Adesão.
 
Reunião de 1 de julho 
Presidência
• Contratação pública. Concurso pú-
blico para a empreitada de instala-
ção da Loja do Cidadão do Concelho 
do Seixal. Contrato n.º 51/2019. 
Resposta à lista de erros e omissões 
das peças do projeto de execução; 
retificação de peças; prorrogação 
do prazo para apresentação de pro-
postas. Ratificação do despacho n.º 
942-PCM/2020 de 18 de junho.
• Aceitação de doação para aquisi-
ção de material de proteção contra a 
propagação da covid-19. Protocolo a 
celebrar entre o Município do Seixal 
e a Baía do Tejo, SA. Aprovação.
• Hasta pública para arrendamento 

de edifício municipal para alojamen-
to local, no Seixal. Abertura de proce-
dimento.
• Quiosques municipais. Quiosque 
da Rua Cidade de Luanda, Amora. 
Rescisão da concessão. Aprovação.
• Contrato promessa de permu-
ta e de cedência a celebrar entre 
a Identiperímetro, Sociedade Imo-
biliária, SA e o Município do Seixal. 
Aprovação.
• Acordo de pagamento a cele-
brar entre o município do Seixal e o 
Instituto de Proteção e Assistência 
na Doença, IP (ADSE, IP). Aprovação 
de minuta.

Pelouro da Cultura, Participação, 
Habitação, Juventude 
e Desenvolvimento Social
• Apoio ao movimento associativo 
cultural do Seixal. Projetos e pro-
gramas pontuais 2020. Sociedade 
Filarmónica União Arrentelense. 
Obras a realizar no pavilhão. 
Contrato-programa a comparticipa-
ção financeira.
• Associação para o Desenvol-
vimento das Mulheres Ciganas 
Portuguesas. Contrato-programa a 
comparticipação financeira.
• Banco Alimentar contra a Fome 
na Península de Setúbal no âmbito 
da pandemia da covid-19. Contrato-

-programa a comparticipação finan-
ceira.
• Centro Paroquial de Bem-Estar 
Social de Arrentela. Plano específico 
de apoio à requalificação do Centro 
Comunitário Várias Culturas Uma Só 
Vida. Contrato-programa a comparti-
cipação financeira.
• Protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal do Seixal e 
o Centro de Atividades Sociais de 
Miratejo para apoio à construção de 
creche no âmbito da candidatura ao 
PARES 2.0. Aprovação de minuta.
• Acordo de parceria a celebrar 
entre o Município do Seixal, o Alto 
Comissariado para as Migra-
ções, a Criar-T – Associação de 
Solidariedade e a Santa Casa da 
Misericórdia do Seixal. Projeto DDT 
– Diálogos Diversos com Tod@as. 
Aprovação de minuta. 

Pelouro do Ambiente, Bem-Estar 
Animal, Serviços Urbanos 
e Proteção Civil
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de rea-
bilitação do sistema de abaste-
cimento de água de Fernão Ferro. 
Protecnil - Sociedade Técnica de 
Construções, SA. Resolução do con-
trato. Aprovação.

Pelouro do Desporto, Obras 
Municipais, Fiscalização e Trânsito
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de re-
qualificação do espaço exterior 
e do polidesportivo do Bairro da 
Cucena. CP. 23/2020. Processo n.º 
2020/300.10.001/89. 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 câmara de 17 de junho e 1 de julho
Seixal promove turismo, economia local e criação de emprego

Resposta às dificuldades emergentes
Autarquia apoia movimento
associativo e instituições

A Câmara Municipal do Seixal continua a apoiar o movimento associativo e 
instituições do concelho, neste período de redobradas dificuldades subse-
quentes da pandemia da covid-19 e perante a ausência de soluções a nível 
governamental.
Os apoios municipais são fundamentais para as coletividades e instituições 
poderem prosseguir a atividade social, cultural educativa, recreativa e des-
portiva em prol da população do concelho.
Nesse contexto, a autarquia deliberou, na reunião de 17 de junho, atribuir 
apoios no total de 479 881,83 euros e na reunião de 1 de julho, a câmara 
municipal deliberou a atribuição de apoios no total de 187 377,65 euros às 
coletividades e instituições constantes do quadro em anexo.

Apoios municipais atribuídos nas sessões de 17 de junho e 1 de julho
Coletividades e instituições Comparticipação

Associação de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Corroios

126 493,25 euros – estudo geológico e geotécnico 
e projetos de especialidades do novo Lar de Idosos de Corroios

Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense 96 279,10 euros – requalificação da sede

Grupo de Voluntários do Canil/Gatil Municipal do Seixal, Associação 
dos Amigos dos Animais do Seixal e Animalife – Associação 

de Sensibilização e Apoio Social e Ambiental
1000 euros cada

Casa do Educador do Seixal 200 mil euros – obras de construção da Universidade Sénior 
do Concelho do Seixal

Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos 
do Concelho do Seixal

45 160 euros – aquisição de um veículo florestal 
de combate a incêndios

Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora 8 949,48 euros – aquisição de seis aparelhos respiratórios 
isolantes de circuito aberto

Sociedade Filarmónica União Arrentelense 60 402,45 euros – requalificação da sede

Associação para o Desenvolvimento das Mulheres 
Ciganas Portuguesas (AMUCIP) 1500 euros – apoio a projetos e iniciativas

Banco Alimentar contra a Fome na Península de Setúbal 5000 euros

Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Arrentela 26 202,50 euros – obras de requalificaçãoo

Centro de Atividades Sociais de Miratejo Tranche de 94 272,70 euros – apoio à construção 
da nova creche social de Miratejo

Total 667 259,48 euros
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Desde dia 1 de julho, o Centro de Recolha Oficial de Animais de 
Companhia do Seixal conta com uma nova área de atendimento ao mu-
nícipe, constituída por salas de receção e apoio administrativo, gabinete 
de apoio médico-veterinário e gabinete da direção.
A qualificação do espaço faz parte da política prosseguida pelo municí-
pio do Seixal, no reconhecimento da importância dos direitos dos ani-
mais, os quais devem guiar as atividades humanas a eles associadas. 
Com esta intervenção, a autarquia assume igualmente uma melhoria de 
condições para os trabalhadores do espaço, assim como de atendimen-
to ao público e promoção do bem-estar animal. 
Também neste sentido, a autarquia está a investir nas condições do 
espaço que, além de um novo espaço de atendimento público, conta já 
com uma nova sala de recobro de felídeos abrangidos pelo programa 
CED (captura, esterilização, devolução), assim como com uma sala de 
quarentena e uma sala de maternidade.

Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia do Seixal
Município investe no bem-estar animal

Crescimento turístico alicerça economia local 
e promoção de emprego
Hasta pública para alojamento local 
no núcleo antigo do Seixal

Edital n.º 103/2020 promove conceção/construção 
e exploração
Hasta pública para restaurante 
no antigo terminal fluvial do Seixal

A Câmara Municipal do Seixal possui indi-
cadores de que o concelho tem verificado 
um aumento significativo de turistas de ano 
para ano e tem investido numa resposta 
adequada a esta crescente procura, que 
simultaneamente rentabilize o seu patri-
mónio edificado, colocando-o ao serviço da 
economia local e promovendo a criação de 
emprego. 
Neste sentido, a autarquia está a promover 
uma hasta pública para arrendamento de 
um edifício municipal para instalação de 
alojamento local. Localizado na Rua 1.º de 
Dezembro, n.º 2 e 2A, no núcleo urbano 
antigo do Seixal, território da união das fre-
guesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires. 
O edifício em questão é um imóvel, sem 
elevador, construído em 1952, que se en-
contra em bom estado de conservação e é 
constituído por três pisos: rés do chão com 
um espaço amplo e duas instalações sani-

tárias; piso 1, com quatro divisões e uma 
instalação sanitária; e piso 2, com quatro 
divisões e uma instalação sanitária, com 
acesso a mezzanine e com terraço. A área 
de implantação é de 122,66 m2 e a área 
bruta privativa corresponde a 367,98 m2.
A autarquia oferece um contrato por quinze 
anos (prorrogável) e promove uma hasta 
pública que tem a entrega de propostas até 
31 de agosto e cuja licitação decorre às 10 
horas do dia 10 de setembro.
A hasta pública tem como critério de sele-
ção o valor mais alto de licitação (a partir de 
800 euros/mês) sendo que a reabilitação 
funcional do edifício se encontra estimada 
num mínimo de 91 995 € (comparticipado 
pelo município até um valor máximo de  
40 735 €).
Para outras informações consulte o Edital 
n.º 110/2020, em cm-seixal.pt.

Dando seguimento à política da Câmara 
Municipal do Seixal para requalificação e 
reabilitação do espaço urbano, incremen-
to da coesão social, dinamização da vida 
cultural e apoio à economia do município, 
a autarquia abriu uma hasta pública para a 
conceção, construção e exploração de um 
restaurante a implantar na estrutura por-
tuária do antigo terminal fluvial da Seixal.
Este imóvel localiza-se na Av. Dom Nuno 
Álvares Pereira na união das freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires. O 
objeto da hasta pública destina-se à trans-
formação do antigo cais fluvial do Seixal, 
com a área de implantação de 900 m2 em 
restaurante /bar, implantado sobre o plano 
de água, incluindo o acesso à construção de 
um cais de embarque. 
O procedimento definido contempla uma 
primeira fase de apresentação de propos-
tas por carta fechada e uma segunda fase 
de licitação em ato público para arremata-

ção, procurando garantir o interesse público 
com a apresentação de propostas que as-
segurem a melhor qualidade arquitetónica, 
inserção no espaço, modelo de gestão e 
sustentabilidade do empreendimento. O 
vencedor do procedimento será o adjudica-
tário do novo equipamento de restauração 
e bebidas por um prazo  de 25 anos.
O valor base de licitação da hasta pública 
é de 2 000 € (dois mil euros/mês), valor 
abaixo do qual não são admitidas propos-
tas. O objeto da hasta pública tem um valor 
atribuído de 553 500 €.
As dúvidas e pedidos de esclarecimentos 
deverão ser apresentados por escrito e di-
rigidos ao presidente da Câmara Municipal 
Seixal, para os Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal, sitos na Alameda dos 
Bombeiros Voluntários, n.º 45, 2844-001 
Seixal, Portugal.
Para outras informações consulte o Edital 
n.º 103/2020.



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 754    JULHO 2020

12     MUNICÍPIO

OS PASSEIOS pedonais 
constituem uma infraestrutura 
básica de segurança para a circu-
lação pedonal, que valoriza habi-
tações e arruamentos. Através do 
programa Peões em Segurança, a 
Câmara Municipal do Seixal incen-
tiva a melhoria das condições de 
acessibilidade, prosseguindo um 
investimento de apoio à constru-
ção de novos passeios pedonais em 
Fernão Ferro.

Este programa destina-se aos 
proprietários de lotes com licença 
de utilização ou construção devi-
damente identificada em sede de 
aprovação de loteamento e abran-
ge toda a freguesia de Fernão Ferro. 
Os candidatos deverão preencher 
um requerimento disponível no 
Gabinete de Participação de Fernão 
Ferro, anexando o título de pro-
priedade do imóvel; um registo fo-
tográfico a cores, caracterizador 
do estado atual do passeio frontal 
ao lote e a planta de localização à 
escala 1:1000.

Aprovada a candidatura, a au-
tarquia fornece gratuitamen-
te lajeta de betão retangular 
0,20x0,10x0,05 m. À autarquia 
compete verificar a área de inter-
venção; calcular as quantidades 
de material necessário; colocar o 
material cedido na imediação da 
área de intervenção, em data e local 
a acordar; e verificar os trabalhos 
concluídos.

É compromisso dos proprietá-
rios o assentamento da lajeta sobre 
almofada de pó de pedra e com as 
juntas fechadas com traço de ci-
mento e/ou pó de pedra, a publica-
ção obrigatória do apoio em local 
visível, num formato a fornecer, e a 

Peões em Segurança em Fernão Ferro

Câmara apoia 
construção de passeios

Programa
de apoio
à construção
de novos
passeios
pedonais
em Fernão
Ferro

Construção de passeios na Av. Vasco da Gama

Regresso em segurança 
Equipamentos municipais 
já abriram portas
Os equipamentos municipais de juventude, nomeadamente a 
Oficina da Juventude de Miratejo e o Centro de Apoio ao Movimento 
Associativo Juvenil, e os equipamentos culturais, já estão abertos 
ao público. O regresso está a ser feito adotando novas medidas de 
saúde pública como desinfeção das mãos antes da entrada; distân-
cia de segurança: 1,5 – 2 metros.
De referir que em agosto, equipamentos culturais como a Oficina de 
Artes Manuel Cargaleiro, a Galeria Municipal de Corroios e a Galeria 
de Exposições Augusto Cabrita, no Fórum Cultural do Seixal, encer-
ram ao público e regressam em setembro com novas exposições.

Este Verão na Fidalga
A 3.ª edição arranca em agosto e abre portas à música, à expressão 
plástica e ao cinema. As iniciativas decorrem ao ar livre no pátio 
da quinta centenária e junto ao edifício da Oficina de Artes Manuel 
Cargaleiro.Este ano, devido à pandemia da covid-19, o projeto 
realiza-se de acordo com as normas estipuladas pela Direção Geral 
da Saúde (DGS). Assim, será implementado um sistema de controlo 
das entradas através de marcação prévia.
Da programação constam as oficinas de desenho Desenhar para 
Conhecer que decorrem entre as 10 e as 13 horas, nos dias 8 e 
22 de agosto. Outra das propostas são as sessões de cinema em 
família, nos domingos 9 e 23 de agosto, pelas 21.30 horas. Já as 
noites repletas de música realizam-se às 22 horas, com a atuação 
de David Ventura (fado), no dia 8 de agosto, e um tributo à música 
portuguesa no dia 22 de agosto pela voz de David Ripado que apre-
sentará o concerto Lusitânia Expresso.
A inscrição é gratuita mas obrigatória e deve ser efetuada através 
do telefone 915 635 090  (das 10 às 12 horas e das 14 às 17 
horas) para as sessões de cinema e concertos e através do email  
manuela.rolao.desenho@gmail.com para as oficinas de desenho.

 Reabertura do Moinho de Maré de Corroios
O Moinho de Maré de Corroios reabre ao público no início de 
agosto. Aqui os visitantes podem conhecer a forma como se 
aproveitava a energia das marés para a atividade moageira 
desenvolvida outrora no estuário do Tejo e ver a exposição 600 
Anos de Moagem no Moinho de Maré de Corroios, a qual passa 
a integrar novos painéis expositivos em que se incluem ilustra-
ções científicas de Mafalda Paiva e de Xavier Pita, que convi-
dam à redescoberta do património representativo do concelho.
A lotação do Moinho de Maré de Corroios é de 7 visitantes. 
Recomenda-se a utilização de máscara, a desinfeção das 
mãos à entrada, o cumprimento da etiqueta respiratória e 
distância social e evitar manusear os objetos expostos. A visita 
não deve exceder os 20 minutos e será dada prioridade aos 
agendamentos através do telefone 210 976 112 ou do email 
ecomuseu.se@cm-seixal.pt.

Gabinete de Participação 
de Fernão Ferro 

Loja do Munícipe, 
Rua da Igreja, 19 B. 
Eng.ª Vera Rodrigues
Telemóvel: 932 780 151
Email: participacao@cm-seixal.pt

conclusão das obras no prazo de 30 
dias, salvo em casos justificados e 
aceites pela autarquia.

Ao abrigo do disposto nos n.º 4 
e 5 do artigo 8.º do Regulamento 

de Taxas do Município do Seixal, 
estas obras têm uma redução de 
100 por cento na taxa de ocupação 
de espaço público. Consulte o Edital  
n.º 98/2020 em cm-seixal.pt. n
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Pandemia não trava município
Autarquia incentiva dinamismo 
económico local

O Seixal continua empenhado em impulsionar o desenvolvimento 
económico do concelho, algo que «a pandemia não conseguiu tra-
var neste município», segundo declarou Joaquim Santos, presiden-
te da câmara municipal.
Deste modo, e tendo em conta a situação provocada pela covid-19, 
a Câmara Municipal do Seixal deliberou, por unanimidade, na 
reunião de 17 de junho, prorrogar a suspensão da cobrança e a 
isenção das taxas relativas à ocupação de espaço público a estabe-
lecimentos comerciais, até 31 de dezembro de 2020, como medida 
de apoio às micro, pequenas e médias empresas e ao emprego no 
concelho do Seixal.
O município aprovou ainda, por unanimidade, a hasta pública para 
a exploração turística do antigo terminal fluvial do Seixal, o que 
permitirá a promoção da reabilitação urbana deste espaço, onde 
surgirá um novo restaurante/bar, num local privilegiado com vista 
para a Baía do Seixal. O vencedor deste procedimento irá explorar 
este equipamento de restauração durante 25 anos.
O novo equipamento será mais um elemento de desenvolvimento 
do turismo, pois constituirá uma infraestrutura de excelência, asso-
ciada à náutica de recreio, em ligação com o futuro porto de recreio 
e o núcleo urbano antigo do Seixal.
Na área das intervenções municipais, a autarquia aprovou a abertu-
ra do concurso público da empreitada de reabilitação dos espaços 
exteriores da Quinta da Princesa, pelo valor base de 648 988,98 
euros, acrescido de IVA, a dividir entre 2020 e 2021.
Na reunião de 1 de julho, o executivo municipal aprovou a hasta pú-
blica para o arrendamento de um edifício municipal situado na Rua 
1.º de Dezembro, número 2 e 2 A, no Seixal, para estabelecimento 
de alojamento local. O presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, mostrou-se confiante de que «a procura por parte 
de turistas irá crescer no concelho, como tem vindo a acontecer de 
ano para ano, pelo que é importante que se prepare uma resposta 
adequada». Referiu ainda que «esta é uma forma de a autarquia 
rentabilizar o seu património edificado, colocando-o ao serviço da 
economia local e promovendo a criação de emprego».
Nesta reunião o executivo deliberou também a abertura do concur-
so público para a empreitada de requalificação do espaço exterior 
e do polidesportivo do Bairro da Cucena, que compreende a cons-
trução de diversos novos espaços, designadamente o circuito de 
manutenção e de bicicletas, o parque infantil e o anfiteatro, com 
o preço base de 473 049,50 euros, acrescidos de IVA e repartidos 
pelos anos 2020 (28 301,89 euros mais IVA) e 2021 (444 747,61 
euros mais IVA), com um prazo de execução de 240 dias. 

JOAQUIM SANTOS, presi-
dente da Câmara Municipal do 
Seixal, participou numa audição 
de presidentes de câmaras dos 
concelhos diretamente afetados 
pela construção do novo terminal 
aeroportuário do Montijo que de-
correu no dia 15 de julho, no âm-
bito da Comissão de Ambiente, 
Energia e Ordenamento do Terri-
tório da Assembleia da República.

 A audição contou ainda com 
Joaquim Tavares, vereador do 
Ambiente da Câmara Municipal 
do Seixal, na qualidade de mem-
bro do conselho diretivo da 
Associação de Municípios da 
Região de Setúbal (AMRS) e inci-
diu sobre a avaliação de impac-
to ambiental da infraestrutura, 
assim como do alargamento do 
atual aeroporto da cidade de 
Lisboa. 

A construção de um novo ae-
roporto está em discussão há dé-
cadas, tendo sido alvo de estudos 
por sucessivos governos. 

Desde 2008 que a sua cons-
trução no Campo de Tiro de 
Alcochete é considerada a solu-
ção mais adequada, de acordo 
com uma Avaliação Ambiental 
Estratégica (AAE) desenvolvida 
pelo Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil com o apoio do 
Instituto Superior de Economia 

e Gestão. Esta localização tem 
igualmente um Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) com pa-
recer favorável válido até dezem-
bro de 2020.

A opção no Montijo não só 
carece de AAE como tem um 
EIA com conclusões erradas, 
denunciado por diversas asso-
ciações e movimentos ambien-
talistas, ouvidas no mesmo dia 
na Assembleia da República. A 
ausência e imprescindibilidade 
da AAE, por exemplo, foi denun-
ciada pela ZERO  e pelo GEOTA. Já 
a SPEA – Sociedade Portuguesa 
para o Estudo das Aves denun-
ciou «lacunas de informação» e 
«falhas» no EIA sobre espécies 
«prioritárias, por estarem amea-
çadas» e a LPN – Liga Portuguesa 
para a Natureza considerou-
-o «insuficiente» e mal feito. O 
projeto tem também oposição 
da Plataforma BA6-Montijo 
Não! e da Associação Natureza 
Portugal/World Wild-life Fund, 
entre outras, a qual defende 
igualmente a realização de uma 
AAE.

Na audição dos autarcas, Joa-
quim Santos afirmou que o EIA 
para o Montijo tem «um resulta-
do global negativo» e denunciou 
impactos «não só no ambiente, 
mas também na qualidade de vi-

da e saúde das populações dos 
concelhos envolvidos, estiman-
do-se que mais de 90 mil pessoas 
serão afetadas de forma direta» e 
acrescentou ainda que «a opção 
Montijo não serve os interesses 
das populações, da região e do 
país. Defendeu ainda que «este 
é um projeto sem futuro» e que 
em poucos anos «estará esgota-
do, enquanto uma primeira fase 
no Campo de Tiro de Alcochete 
far-se-ia mais obra pelo mesmo 
valor «sem afetar a saúde de mi-
lhares de pessoas e no futuro po-
derá substituir o atual aeroporto 
Humberto Delgado, em Lisboa».

A Câmara do Seixal é desfavo-
rável à construção desta intraes-
trutura na Base Área Militar do 
Montijo, secundada por várias as-
sociações ambientais nacionais e 
estrangeiras, numa posição parti-
lhada pelos municípios da Moita, 
Palmela, Sesimbra, Setúbal e 
Benavente, e apoiada pela AMRS, 
Ordem dos Engenheiros, Ordem 
dos Biólogos e profissionais do 
setor da aviação. n

Presidente da Câmara do Seixal 
ouvido na Assembleia da República

Aeroporto no Montijo 
afeta a vida de mais 
de 90 mil pessoas
A localização do terminal aeroportuário do Montijo não tem 
Avaliação Ambiental Estratégica e é uma opção errada sem futuro.

Assistência farmacêutica às populações 
 Ligue 1400 e receba os 
medicamentos de forma eficaz

No contexto da pandemia covid-19, para assegurar os serviços 
farmacêuticos com a segurança devida, a Associação Nacional 
das Farmácias (ANF) criou a Linha Nacional de Assistência 
Farmacêutica às populações – Linha 1400.
Os utentes podem pedir os medicamentos via telefone, através da 
marcação do número 1400, e escolher a farmácia para os levantar 
ou a sua entrega ao domicílio. A ANF  pretende contribuir para uma 
assistência farmacêutica diferenciada e adequada às reais neces-
sidades das populações.
A linha gratuita funciona em todo o país e garante aconselhamento 
farmacêutico 24 horas por dia. Perante a crescente adesão dos 
utentes, as unidades hospitalares e de cuidados primários já se en-
contram a referenciar os doentes no período noturno para a Linha 
1400, uma nova porta de entrada nas farmácias.

O presidente da Câmara Municipal do Seixal disse na Assembleia da República 
que o Estudo de Impacto Ambiental para o Montijo tem um resultado global negativo
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O Conselho Municipal de Educação 
do Seixal (CMES) reuniu-se, atra-
vés de videoconferência, no dia 9 
de julho, tendo efetuado o balanço 
do ano letivo de 2019-2020 e apre-
sentado e aprovado os planos de 
Transportes Escolares e Ação Social 
Escolar.
Relativamente ao balanço do ano 
letivo de 2019-2020, com um final 
ano «atípico», destacou-se o «papel 
essencial» dos professores e auxilia-
res de ação educativa na organiza-
ção de todos os materiais a serem 
utilizados pelos alunos para colma-
tar a ausência presencial, bem como 
«todo o empenho e dedicação» na 
preparação das aulas por parte dos 
professores.
Foi referido que a autarquia, em arti-
culação com as juntas de freguesia 
e outras entidades, reuniu todos os 

esforços para entregar aos alunos 
carenciados e sem recursos digitais 
todos os materiais necessários para 
a realização das tarefas letivas pro-
postas pelas escolas.
Conclui-se também que este estado 
de alerta evidenciou as assimetrias 
que existem na população estudan-
til, em que a igualdade de acesso às 
plataformas e suportes informáticos 
não estão asseguradas de forma 
universal, pondo em causa a igual-
dade de acesso a uma escola que 
seja promotora de equidade.
Salientou-se a preocupação da au-
tarquia, desde o primeiro instante, 
com o fornecimento de refeições 
gratuitas a todos os alunos dos es-
calões A e B em modalidade de take-
-away.
Os planos de Transportes Escolares 
e de Ação Social Escolar foram apre-

sentados e obtiveram parecer favo-
rável dos conselheiros.
Foram ainda colocadas algumas 
preocupações em relação ao próxi-
mo ano letivo. A vereadora da Edu-
cação, Maria João Macau, salientou 
que o documento orientador para 
o próximo ano letivo emitido pelo 
Ministério da Educação/DGEste, 
«sendo apenas um documento me-
ramente orientador e de recomen-
dações, remete para as escolas to-
das as responsabilidades no que diz 
respeito ao normal funcionamento 
das atividades letivas».
Os representantes dos pais chama-
ram a atenção para os rácios do pes-
soal não docente, «que neste mo-
mento são insuficientes, e por parte 
do Ministério da Educação nada foi 
referido sobre o reforço dos mesmos 
para o próximo ano letivo».

Reunião do Conselho Municipal de Educação
Pandemia evidenciou assimetrias sociais

O ano letivo terminou no dia 26 de 
junho, numa conjuntura marcada 
por muitos desafios e dificuldades 
de vária ordem, que a comunidade 
educativa soube ultrapassar com 
todo o empenho, dedicação, profis-
sionalismo e competência.
Para assinalar o momento, o pre-
sidente da Câmara Municipal do 
Seixal, Joaquim Santos, acompa-
nhado pela vereadora da Educação, 
Maria João Macau, visitou as obras 
da Escola Básica (EB) da Quinta de 
Santo António, cujo edifício está a 
ser alvo de uma obra de ampliação 
e requalificação, um investimento 
municipal de 1 854 943 euros, que 
deverá estar concluída em setem-
bro próximo. 
Joaquim Santos dirigiu uma mensa-
gem de «agradecimento e valoriza-
ção» aos professores, educadores e 

auxiliares, pais e alunos, a toda a co-
munidade educativa «pelo facto de 
termos conseguido manter aquilo 
que é o essencial da escola pública, 
com um grande esforço adicional». 
O edil garantiu que a Câmara Mu-
nicipal do Seixal «continua a traba-
lhar para que consigamos prosse-
guir o nosso investimento na educa-
ção». Referiu que a pandemia «não 
conseguiu travar o investimento no 
concelho» e que a autarquia «está a 
investir 7,5 milhões de euros, quer 
na ampliação de duas escolas (a EB 
Quinta de Santo António e a EB de 
Aldeia de Paio Pires), quer também 
a investir mais 1 milhão de euros 
na substituição de coberturas em 
várias escolas do 1.º ciclo e também 
a fazer novas obras de arranjos exte-
riores e de requalificações interiores 
para que em cada ano letivo tenha-

mos uma escola cada vez melhor, 
mais renovada e preparada para os 
professores e as nossas crianças». 
Joaquim Santos sublinhou que este 
investimento municipal de 7,5 mi-
lhões de euros deveria ter paralelo 
no investimento do Estado e deu o 
exemplo da Escola Secundária João 
de Barros, em que os alunos conti-
nuam a ter aulas contentores há 10 
anos; as coberturas em fibrocimen-
to nas escolas dos 2.º e 3.º ciclos e 
secundárias no concelho, como é 
o caso da EB Dr. António Augusto 
Louro. 
O autarca apontou também o exem-
plo da falta de escolas, «como é o 
caso da freguesia de Fernão Ferro, 
que não tem nenhuma resposta do 
Ministério da Educação, lutamos por 
uma escola dos 2.º e 3.º ciclos e se-
cundária para a freguesia», afirmou. 

Final do ano letivo
Mensagem de agradecimento à comunidade educativa

Autarquia investe 1 milhão de euros
Acabar com o fibrocimento 
nas escolas

A Câmara Municipal do Seixal está a proceder à remoção das cobertu-
ras em fibrocimento (com amianto) em 14 escolas do concelho do 1.º 
ciclo do ensino básico, procedendo à colocação de novas coberturas, 
intervenção esta que representa um investimento municipal de 1 mi-
lhão de euros. Recentemente, foi concluída a intervenção na Escola 
Básica (EB) de Santa Marta de Corroios, com um investimento de  
42 196 euros. As próximas intervenções irão decorrer nas escolas: 
EB Casal do Marco, EB Quinta das Inglesinhas, EB Nuno Álvares 
Pereira e EB Vale Milhaços. 
Neste contexto, a autarquia continua também a reivindicar a remo-
ção das coberturas em fibrocimento existentes nas escolas básicas 
dos 2.º e 3.º ciclos e secundárias, da responsabilidade do Governo.

Conservatório Nacional 
Governo parou as obras

Encontram-se paradas as obras no Conservatório Nacional, em 
Lisboa, não se conhecendo por parte do Ministério da Educação a 
intenção de abertura de novo concurso ou os novos prazos previstos 
para a conclusão do processo. Recorde-se que está a funcionar no 
concelho do Seixal, desde 2013, o Polo do Seixal da Escola de Música 
do Conservatório Nacional, em instalações cedidas pela Câmara 
Municipal do Seixal. Nesse contexto, o presidente da autarquia, 
Joaquim Santos, proferiu, no dia 1 de julho, uma declaração relati-
vamente à situação, em que endereçou «uma palavra de valorização 
a todos aqueles que lutam para que as obras do Conservatório 
Nacional sejam retomadas», fazendo um apelo ao Governo para que 
tome as medidas com esse objetivo, «e que se consiga ter a melhor 
qualidade educativa ao nível artístico e cultural que o Conservatório 
confere à nossa educação». 
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A VEREADORA da Educa-
ção da Câmara Municipal do 
Seixal, Maria João Macau, visitou 
três escolas do 1.º ciclo do ensi-
no básico onde foram realizadas 
obras de requalificação, para ver 
o resultado dos trabalhos e aferir 
necessidades junto da comunida-
de educativa.

Na Escola Básica da Quinta do 
Campo, em Corroios, foi substituí-
do o pavimento vinílico do refeitó-
rio que se encontrava danificado, 

uma intervenção que contou com 
um investimento municipal de 6 
132,29 euros.

Na Escola Básica D. Nuno 
Álvares Pereira, também em 
Corroios, a autarquia efetuou di-
versas obras de requalificação, 
que incluíram a substituição e 
ampliação dos dois telheiros exis-
tentes, a colocação de pavimento 
vinílico no ginásio e num gabinete 
de apoio, colocação de porta entre 
o ginásio e o refeitório e instalação 

de videoporteiro para o jardim 
de infância. Esta intervenção teve 
um investimento municipal de 37 
891,61 euros.

A Escola Básica da Quinta da 
Medideira, em Amora, foi alvo de 
obras de melhoramentos ao nível 
de pinturas interiores de vários 
espaços e da substituição de pisos, 
um investimento de 49 789, 47 
 euros.

Investimento municipal no parque escolar

Visita a escolas 
requalificadas

Melhores condições de aprendizagem 
e brincadeira
Obras em escolas e espaços 
de jogo e recreio
A Câmara Municipal do Seixal está a realizar arranjos exteriores e inte-
riores em várias escolas do 1.º ciclo do ensino básico, aproveitando a 
pausa escolar das férias grandes de verão.
O objetivo é proporcionar condições que potenciem a qualidade do 
ensino e o conforto de todas as crianças que frequentam estes esta-
belecimentos. Foi o caso da Escola Básica de Corroios N.º1, onde foi 
feito o afagamento do piso, uma obra no valor de cerca de 3800 euros.
Outros equipamentos destinados às crianças são os espaços de jogo 
e recreio, na requalificação dos quais a Câmara Municipal do Seixal 
investe regularmente. No espaço de jogo e recreio da Quinta D. Maria, 
no Seixal, foi colocado um novo piso. Esta intervenção representou um 
investimento de 24 063,51 euros.

Entrega de computadores 
na Escola Básica Nun’Álvares
Autarquia reforça parque 
informático escolar 
A Câmara Municipal do Seixal procedeu no dia 16 de julho à  entrega 
e instalação de 12 computadores na Escola Básica (EB) Nun’ Álvares, 
Arrentela, concretamente três postos de trabalho para o jardim de in-
fância e nove equipamentos para o 1.º ciclo do ensino básico.
Este é um processo que a autarquia tem vindo a implementar, mas 
devido ao contexto de pandemia que levou ao encerramento das es-
colas, a câmara municipal teve de interromper. Nesta fase serão ainda 
abrangidas a EB Vale Milhaços com um  posto de trabalho; a EB Quinta 
Santo António com a atribuição de 4 e a EB de  Miratejo com 3.
Durante a entrega de computadores, a vereadora da Educação, Maria 
João Macau, esteve presente na EB Nun’Álvares e inteirou-se junto 
dos responsáveis da escola das dificuldades sentidas durante o 3.º 
período escolar.
A autarca referiu que a educação é uma das prioridades da autarquia 
e «um instrumento de sucesso individual e coletivo, pelo que temos de 
assegurar condições educativas para os alunos do concelho, através 
da disponibilização de recursos digitais que respondam aos desafios 
da aprendizagem no século XXI»..
Refira-se que a Câmara Municipal do Seixal tem investido, nos últimos 
anos, na mobilização das tecnologias digitais para fins educativos 
designadamente com a entrega de computadores nos agrupamentos 
de escolas do concelho.

A vereadora Maria João Macau visitou a Escola Básica D. Nuno Álvares Pereira, na Quinta do Rouxinol

Escola Básica da Quinta do Campo, Corroios

Escola Básica da Quinta da Medideira, Amora
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Ações de limpeza e remoção de tags

Serviços municipais 
eliminam pinturas 

A Câmara Municipal do Seixal procedeu a uma ação de limpeza da Vala 
Real de Corroios, resolvendo um problema de salubridade que teve ori-
gem em descargas indevidas de águas residuais domésticas oriundas do 
município de Almada.
Esta situação causou problemas de maus odores para os moradores, 
além de representar um problema grave para o ambiente e para a saúde 
pública. Apesar de o problema ter tido origem em Almada, a Câmara 
Municipal do Seixal repôs a normalidade, a bem da  sua população, e con-
tinuará a defender a qualidade de vida e um ambiente urbano saudável.

Esgotos de Almada
poluem concelho do Seixal
Limpeza da Vala Real de Corroios

A CÂMARA Municipal do 
Seixal, através do Gabinete de 
Participação, iniciou no concelho 
em junho um plano de ações de 
limpeza e remoção de pinturas 
que degradam os edifícios (ta-
gs). Estas ações limpam os danos 
no património edificado e poten-
ciam as boas práticas, melhoran-
do o espaço público.

O processo é feito com um 
produto especial que permite 
retirar a tinta, sendo toda a área 

posteriormente limpa. As pri-
meiras limpezas aconteceram em 
Amora, na Avenida 1.º de Maio, ao 
longo da Estrada Nacional 10. 

É necessário não confundir ta-
gs com graffiti. Como arte urbana, 
os graffiti têm o seu espaço no 
concelho do Seixal, tendo a autar-
quia promovido iniciativas para 
o seu desenvolvimento como o 
Seixal Graffiti ou o Festival Street 
Art. Os tags, geralmente assina-
turas dos writers, não causam da-

nos estruturais, mas degradam 
os edifícios.

Neste contexto, e no sentido de 
fomentar a cidadania, a Câmara 
Municipal do Seixal promoveu 
ainda, em conjunto com a Policia 
de Segurança Pública – Escola 
Segura, ações de sensibilização 
juntos de alunos dos 2.º e 3.º ci-
clos. A iniciativa envolveu 15 tur-
mas do 7.º ano. n

Seixal, Amora e Miratejo
Instalação de novos contentores 
semienterrados 

A Câmara Municipal do Seixal continua a substituição de contentores 
convencionais de recolha de resíduos urbanos por contentores se-
mienterrados em todo o concelho, investindo na melhoria da higiene 
urbana.  
No Seixal, foram colocados estes contentores nas ruas de Santa 
Teresinha e de Santo António.
Em Amora, têm estado a ser colocados cerca de 200 contentores, 
estando a instalação pronta em locais a sul da EN10, como a Rua do 
Roque, a Praceta Salgueiro Maia ou Rua do Minho.
Já a funcionar em Amora estão os contentores na zona a norte da 
EN10, como a Avenida Marcos Portugal, Rua 1.º de Maio e Praceta 
Manuel Arriaga.
Foram ainda reforçados os contentores semienterrados em Miratejo, 
mais precisamente nas ruas Eça de Queiroz, Bernardo Santareno, 
Luís de Camões e das Flores.
Os contentores semienterrados tornam a deposição mais cómoda, 
fácil e segura. Têm o dobro da capacidade dos contentores conven-
cionais, o que permite uma maior concentração e compactação dos 
resíduos. 
Estes contentores são também mais ecológicos e higiénicos. Como 
se encontram parcialmente enterrados no solo, a temperatura no seu 
interior é menor, tornando o processo de decomposição mais lento, 
minimizando os odores e aumentando as condições de higiene.

Ações de sensibilização nas escolasAção de remoção e limpeza de tags
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A SUSPENSÃO das festas 
populares e romarias religiosas 
em todo o país devido à covid-19 
levou a que as famílias fizessem a 
festa em casa. No Seixal, o S. Pedro 
é sempre celebrado com animação, 
mas este ano também houve que 
adaptar a celebração à nova «nor-
malidade».

Para que não faltasse um dos ele-
mentos mais importantes das fes-
tas populares, a música, a Câmara 
Municipal do Seixal levou artistas 
do concelho à porta de casa de mui-
tos munícipes do Seixal, mais pre-
cisamente nas ruas Paiva Coelho, 
Nun’Álvares e Vasco da Gama e na 
urbanização de Sta. Teresinha.

Com a iniciativa S. Pedro à Sua 
Porta, entre 26 e 29 de junho, hou-
ve cantigas à janela, com a popu-
lação a acompanhar artistas co-
mo Diamantina, Mário Barradas, 
Margarida Andrade, Jean Cremona, 
Banda Sinal e PJ Band.

Animação nas ruas do Seixal

Artistas do concelho 
no S. Pedro à Sua Porta

Música anima noites de verão
Arrentela foi palco de Cantigas 
na Rua à Sua Porta  
A Câmara Municipal do Seixal e a União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires levaram música até à Torre da 
Marinha, nos dias 10, 11 e 12 de julho, com a iniciativa Cantigas 
na Rua à Sua Porta. Um palco itinerante a céu aberto, por onde 
passaram vários artistas, percorreu as principais artérias da Torre 
da Marinha.
A primeira noite foi animada com a atuação da Tutti-Frutti Band. 
Quem também marcou presença foi Jean Cremona que surpreen-
deu com os ritmos da música brasileira e, nesta programação 
de animação itinerante, não faltou o músico e cantor natural de 
Arrentela, Vítor Paulo, que  interpretou êxitos da música portugue-
sa, incluindo temas de Zeca Afonso, o seu cantor de eleição.

Banda Sinal PJ Band

Diamantina Margarida Andrade

Zimbro

Tutti-Frutti Band

Vítor Paulo

Animação de rua
Câmara promove artistas 
de Fernão Ferro
A animação de espaço público promovida pela Câmara Municipal do 
Seixal levou música à casa de quem mora na freguesia de Fernão Ferro, 
nos dias 24 e 25 de julho. Os protagonistas foram o cantor Melão, que 
revisitou alguns dos temas dos Excesso, bem como o seu hit Coração 
de Melão. Também a banda de baile e covers KZL Music e Margarida 
Andrade, a jovem que se inspira em todos aqueles que nunca desistiram 
dos seus sonhos, foram os artistas de serviço na primeira noite.
Seguiram-se as atuações de Dany Silva, Zimbro e PJ Band, numa iniciativa 
que transformou o momento em verdadeiros concertos, com os quais a 
Câmara Municipal do Seixal apoia a cultura e os artistas nesta fase que 
vivemos.

Melão
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Medidas de apoio ao tecido 
económico local
Câmara isenta pequenas 
e médias empresas de taxas 
no valor  de 132 mil euros

A Câmara Municipal do Seixal aprovou a prorrogação da suspensão 
da cobrança e isenção das taxas relativas à ocupação de espaço 
público a estabelecimentos comerciais até ao final do ano, bem 
como de várias taxas municipais. 
No total, são mais de 132 mil euros que a autarquia não irá receber 
com esta medida de apoio ao tecido económico local. 
Esta iniciativa foi tomada no âmbito das medidas excecionais e 
temporárias da pandemia covid-19.
A autarquia decidiu aprovar a suspensão da cobrança e a isenção 
até dia 31 de dezembro de 2020 das seguintes taxas municipais:
• Taxas relativas à ocupação de espaço público a estabelecimen-
tos comerciais;
Taxa pelo licenciamento para a realização de acampamento oca-
sionais;
• Taxa pelo licenciamento para a realização de espetáculos despor-
tivos nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre;
• Taxa pelo licenciamento para a realização de fogueiras e queima-
das;
• Taxa pelo licenciamento para a realização ocasional de espetácu-
los e divertimentos públicos (recintos de diversão provisória);
• Taxa pelo licenciamento de recinto itinerante ou improvisado,
• Taxa pelo licenciamento de acesso à atividade de transporte em 
táxi;
• Taxa pelo licenciamento pela mera comunicação prévia de horá-
rio de funcionamento de estabelecimento;
• Taxa relativa à busca documental no âmbito de pedidos de fotocó-
pias simples e autenticadas.
Nota: estão excluídas desta isenção as empresas de comércio a 
grosso, as empresas de comércio a retalho em supermercados e 
hipermercados (cadeias), as empresas de comércio a retalho de 
combustíveis, agências bancárias, agências de seguros, standes 
de automóveis, empresas de publicidade exterior, escolas de con-
dução, agências imobiliárias, empresas que procedam à instalação 
de tubos e cabos condutores similares no espaço aéreo, no solo ou 
subsolo do domínio municipal e todos os agentes económicos que 
não estejam sediados no concelho, independentemente da ativida-
de que desenvolvam.

DEBATER O impacto dos 
efeitos da pandemia sobre o tecido 
económico foi o objetivo da con-
ferência No Pós-pandemia, Que 
Futuro para as Micro, Pe-quenas e 
Médias Empresas?», que se reali-
zou no dia 8 de julho, no Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal.

Organizado pela Confederação 
Portuguesa das Micro, Pequenas e 
Médias Empresas (CPPME), com 
o apoio da Câmara Municipal do 
Seixal, o evento contou com a par-
ticipação de uma confederação, 
duas federações e cerca de 30 asso-
ciações e estruturas empresariais. 
Joaquim Tavares, vice-presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
marcou presença na conferência.

Afonso Luz, vice-presidente da 
direção da CPPME, moderou o de-
bate. As intervenções abordaram 
a realidade de setores de atividade 
como comércio, restauração e ser-
viços, creches e estabelecimentos 
de ensino particular, empresas de 
diversão, de eventos, barbeiros, ca-
beleireiros e institutos de beleza, 
transportes de passageiros, obras 
públicas, entre outras.

Com o decretar do estado de 
emergência, que levou ao confina-
mento para conter a pandemia da 
covid-19, verificou-se o encerra-
mento de muitas micro, pequenas 

e médias empresas. O Governo de-
cretou medidas para apoiar estas 
empresas, mas segundo a CPPME, 
apesar de «bem-vindas, foram in-
suficientes perante o que a situa-
ção exigia». 

Para Luís Pisco, presidente da 
direção da CPPME, o facto de o 
Orçamento do Estado suplementar 
para 2020 incluir algumas propos-
tas da confederação é insuficiente. 
«O poder político, a Assembleia 
da República e o Governo têm de 
olhar para o futuro. Incluindo o fu-
turo das micro e pequenas empre-
sas», disse o presidente da CPPME. 

No decorrer dos trabalhos foi 
lida uma mensagem de Marcelo 
Rebelo de Sousa, Presidente da 
República, que saudou a iniciativa 
da CPPME, deixando uma palavra 
de agradecimento ao esforço dos 
micro, pequenos e médios em-
presários e outra de «incentivo e 
apelo» para que não percam a es-
perança, pois há que ter «um oti-
mismo realista».

Apoiar o tecido 
empresarial do concelho
No concelho do Seixal, a Câmara 

Municipal do Seixal tem vindo a 
tomar medidas de apoio às empre-
sas e ao emprego. Joaquim Tavares, 
vice-presidente da autarquia, des-
tacou a suspensão da cobrança e a 

isenção das taxas relativas a ocu-
pação do espaço público a estabe-
lecimentos comerciais sediados 
no concelho até ao final do ano e 
a antecipação de pagamentos aos 
fornecedores, na ordem dos 19 mi-
lhões de euros.

Falou ainda sobre as medidas 
municipais de apoio à população 
durante a pandemia, como as li-
nhas de apoio social, a distribuição 
de 1 milhão de máscaras, a redução 
da taxa de IMI pelo 5.º ano conse-
cutivo e a alteração extraordinária 
na tarifa do abastecimento de água 
e saneamento para utilizadores 
domésticos, que pode atingir uma 
redução de 40 por cento, e o alarga-
mento do desconto da tarifa social 
da água de 50 para 65 por cento.

Fez ainda referência a vários 
projetos relacionados com o te-
cido empresarial que vão avan-
çar no concelho, entre os quais 
o Centro de Inovação Criativa do 
Seixal e o Centro Inova Miratejo. 
Sobre o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Económico e 
Social do Município do Seixal, re-
centemente criado, afirmou que 
tem como objetivo «fomentar a 
participação e promover a refle-
xão e o debate sobre as políticas e 
ações que tenham impacto no de-
senvolvimento económico e social 
do concelho». n

Conferência sobre futuro das micro, 
pequenas e médias empresas

Medidas do Estado 
foram insuficientes

Joaquim Tavares, vice-presidente da autarquia, na mesa de abertura, ao lado de representantes da CPPME: 
Luís Pisco e Afonso Luz, presidente e vice-presidente da direção, Clementina Henriques, presidente da as-
sembleia geral, e ainda Carlos Ramos, presidente da Federação Portuguesa do Táxi

No evento, foi referido que a Câmara Municipal do Seixal procedeu 
à  suspensão da cobrança e à isenção das taxas relativas à ocupação
do espaço público a estabelecimentos comerciais sediados no concelho 
até ao final do ano e  antecipou os pagamentos a fornecedores, 
na ordem dos 19 milhões de euros.
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SEIXAL | LISBOA

LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

SETÚBAL | SEIXAL | LISBOA
Horários

Horários

LISBOA | SEIXAL

FARMÁCIAS | JUL | AGO

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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M 53 23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53 53

23

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

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

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

(*) n Partida do Fogueteiro

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

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

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

PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis

H 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 1

M 43 13

43

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

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

32

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

03

23

43

13

43 58

13 43 28

Sábados, domingos e feriados

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

M 43 13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43 43

13

43 43

13 13

707 127 127 

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

PARTIDAS DE COINA (Concelho do Seixal) Dias úteis

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 contadores | 210 976 700
| 210 976 046 (depois das 17 horas]
Proteção Civil Municipal
| 212 275 681
Leitura do consumo de água
| 800 500 210
CROACS | 210 976 200  
croacs@cm-seixal.pt

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

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

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

Freguesias
Junta de Amora | 212 268 730
Junta de Corroios | 212 535 814
Junta de Fernão Ferro | 215 979 195
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires
| 211 316 223

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

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

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

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

Serviço permanente

ABREU CARDOSO | R. Cidade Setúbal, 1-B, 
Corroios | 212 545 585
ALÉM TEJO | Av. Dr. Arlindo Vicente, 20 A e 20 B 
Torre da Marinha | 212 223 736
ALVES VELHO | R. Luís de Camões, 27, 
Torre da Marinha | 212 211 132
BAIRRO NOVO | R. da Liberdade, 105-A,  
Bairro Novo | 212 220 959
BENTO LINO | Av. de Vale de Milhaços, 34, 
Corroios | 212 532 601 
BIOTIFAR | R. José Carlos Ary dos Santos, 2-A,
Miratejo | 212 536 351
CENTRAL DA AMORA | R. MFA, loja 22, Amora  
| 212 257 108
CENTRAL DE PAIO PIRES | Av. General 
Humberto Delgado, 9-11, Paio Pires 
|212 210 365
DO VALE | R. da Cordoaria, 5 B,Cruz de Pau 
| 212 255 919
DUARTE RAMOS | Centro Comercial Belsul, 11, 
Lj. 29, Cruz de Pau | 212 268 930
FLOR DA MATA | Av. 23 de julho, 56 
| 213 157 308 
FOGUETEIRO | Av. 1.º de Maio, 93 A e B, 
Fogueteiro | 212 229 522
FONSECA | Pátio das Artes, 36 loja C8, 
Estrada dos Foros de Amora 
| 212 259 813
FOROS DE AMORA | Estrada dos Foros 
de Amora, 120-A-B | 212 260 579
GODINHO | Largo da Igreja, 51, Seixal  
| 212 213 580
HOLON VALE DE MILHAÇOS | R. Alexandre 
Herculano, 2 A, Vale de Milhaços | 212 530 256
LUSITANA | Rua João Gil, 2, Arrentela 
| 212 277 959
PINHAL DE FRADES | R. Dr. Raul Machado, 
lote 52, Pinhal de Frades | 212 244 224
MATOS LOPES | R. 25 de Abril, 20 r/c, Amora 
| 212 246 355
MOURA CARNEIRO | RioSul Shopping, 
Loja 0.044 A | 212 277 868
NOBRE GUERREIRO | Av. Marcos de Portugal, 
20-A, Amora | 212 276 470
NOVA AMORENSE | R. Oliveira Martins, 4-B,   
Paivas | 212 268 818
NOVA SANTA MARTA | Av. Rui Grácio, 84 - A/B, 
Santa Marta do Pinhal | 213 462 687
NOVAIS | Av. José António Rodrigues, 89-A, 
Aldeia de Paio Pires | 212 225 495
NUREI | R. da Igreja, Lt. 831 A, r/c, 
Fernão Ferro | 212 120 384
QUINTA DA TORRE | Av. 25 de Abril, 65, 
Torre da Marinha | 212 224 750
ROMANA | R. Gil Vicente, 25, Vale de Milhaços 
| 212 546 293
SÃO BENTO | R. Ana Castro Osório, 10-A, Amora 
| 212 225 539
SEIXAL | Av. Vasco da Gama, 15, Seixal  
| 212 222 658
SERUCA LOPES | Trav. Paz, 4-B, Casal do Marco 
| 212 210 369
SILVA CARVALHO | Praceta Emídio Santana,  
6 – 6 A | Aldeia de Paio Pires | 210 993 415
SOUSA MARQUES | Av. Luís de Camões, 2, 
Miratejo | 212 555 006
ST.ª MARTA DO PINHAL | R. Mário Sampaio 
Ribeiro, 7, St.a Marta do Pinhal | 212 255 300
UNIVERSO | Av. 25 de Abril, 60 B, Corroios 
| 212 535 084
VALE BIDARRA | R. Luís de Camões, Lt. 350, 
Fracção A e B, Fernão Ferro | 212 121 121

TELEFONES ÚTEIS
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Loja
do Cidadão
do Concelho
do Seixal

Câmara municipal adjudica obra
no valor de 1,2 milhões de euros

Com a adjudicação e aprovação da minuta de contrato da obra 
da Loja do Cidadão do Concelho do Seixal aprovada na reunião 
da Câmara Municipal do Seixal de 29 de julho, dá-se mais um 
passo para a sua concretização.
Em 2009 já tinha sido assinado um protocolo com o Governo 
com o objetivo de instalar uma Loja do Cidadão no concelho, 
contudo o mesmo não chegou a avançar por responsabilidade 
do Governo. 
Só em 2015 foi possível retomar este processo, tendo sido assi-
nado, em 2018, um novo protocolo, celebrado entre o Município 
do Seixal, a Agência para a Modernização Administrativa, o 
Instituto dos Registos e Notariado, a Autoridade Tributária e 
Aduaneira e o Instituto da Segurança Social, para definir os direi-
tos e obrigações das partes.
Embora as lojas do cidadão sejam uma responsabilidade do 
Governo, a autarquia do Seixal vai investir 1,2 milhões de euros, 
para tornar possível a criação deste equipamento fundamental 
para a população com serviços municipais e do Estado, evitan-
do deslocações para Lisboa ou para Setúbal.
O projeto de requalificação do espaço exterior também foi feito 
pela Câmara Municipal do Seixal. 
Depois de remeter o processo ao Tribunal de Contas para re-
colha de visto, o objetivo é avançar para o início da obra, que se 
prevê que aconteça dentro de 3 meses.

Novidades nos serviços

A Loja do Cidadão do Concelho do Seixal ficará situada no 1.º 
andar do Edifício Alentejo, na Rua Francisco Zambujal, em 
Amora, junto à EN10, e funcionará numa área de 1800 m2.
Será a segunda Loja do Cidadão no distrito e a primeira de se-
gunda geração.
As novas lojas do cidadão caracterizam-se por ser um pon-
to privilegiado de contacto com os serviços públicos da 
Administração Central e Local, e têm em conta as necessida-
des de cada região.
Estas novas lojas contam também com balcões multisserviço, 
onde o cidadão pode resolver questões relacionadas com 
vários ministérios, num único balcão e com ajuda do mesmo 
funcionário.  
A Loja do Cidadão do Concelho do Seixal contará com os servi-
ços do Instituto da Segurança Social, do Instituto dos Registos 
e Notariado e da Autoridade Tributária, e ainda com os serviços 
da Loja do Munícipe. No total, terá 38 postos de atendimento, 
além de vários postos de trabalho em backoffice.

Público

Público

Público

Público OperadorOperador

data:

escala:

desenho: A3técnico:

ESPAÇO CIDADÃO

MOBILIÁRIO DO ESPAÇO CIDADÃO

PROJETO DE EXECUÇÃO

MOBILIÁRIO PARA DOIS POSTOS DE ATENDIMENTO

2019

1/50

01
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SUPLEMENTO

Os espaços verdes e de lazer urbanos são cada vez mais 
importantes na melhoria da qualidade de vida. Contribuem 
para um melhor ambiente, reduzem os níveis de ruído e são 
fundamentais para a sensibilização e a educação ambiental. 
No meio da agitação do dia a dia, os espaços verdes e de lazer 
são perfeitos para recuperar o fôlego e relaxar. E se estiver 
bom tempo, ainda melhor.
Com o estado de emergência da pandemia da covid-19, 
os parques e jardins ficaram interditos à população. Foram 
reabertos, mas a sua utilização requer alguns cuidados para 
conter o contágio. 

Mais de 356 mil m2 de área verde

Visite os 52 parques
e jardins do concelho
do Seixal

Para voltar em segurança
- Cumpra o distanciamento (2 metros);
- Circule pela direita;
- Use máscara;
- Evite aglomerados e atividades em grupo;
- Não utilize os equipamentos de recreio e estadia;
- Evite o contacto com as superfícies;
- Se tossir ou espirrar, faça-o para um lenço ou para o cotovelo;
- Higienize as mãos frequentemente;
- Se está doente, fique em casa.
Com o respeito pelas normas de segurança, faça uma visita a um dos nossos par-
ques ou jardins. Alguns deles têm espaços de jogo e recreio e parques infantis, mas 
lembre-se que esses ainda não podem ser utilizados. 

Aproveite o verão ao ar livre e em família no Seixal, de forma segura e responsável.



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 754  JULHO 2020
2 SUPLEMENTO

Amora
Jardim da Paz
Rua da Estremadura, Cruz de Pau
Área verde: 1701 m2

Área total: 2827 m2

Parque das Galeguinhas/
/Jardim das Oliveiras
Rua Domingos Bontempo,
Cruz de Pau
Área verde: 6851 m2

Área total: 9493 m2

Jardim 5 de Junho
Rua S. Condestável, Paivas
Área verde: 3185 m2

Área total: 6100 m2

Jardim 5 de Junho II
Rua D. Manuel I, Paivas
Área verde: 918 m2

Área total: 1183 m2

Parque Urbano das Paivas
Rua Luís de Camões, Paivas
Área verde: 16 973 m2

Área total: 25 193 m2

Quinta do Cruzeiro
Rua Ribeiro Sanches, Amora
Área verde: 6669 m2

Área total: 7386 m2

Parque dos Pioneiros
Rua S. Condestável, Fogueteiro
Área verde: 1225 m2

Área total: 3409 m2

Parque Urbano do Fanqueiro
Avenida Central, Foros de Amora
Área verde: 5793 m2

Área total: 10 633 m2

Jardim do Fanqueiro
Rua da Escola, Foros de Amora
Área verde: 1998 m2

Área total: 2102 m2

Jardim dos Foros de Amora
Rua Cesário Verde, Foros
de Amora
Área verde: 356 m2

Área total: 684 m2

Parque Municipal do Serrado
Rua do Cachéu, Amora
Área verde: 16 410 m2

Área total: 19 010 m2

Espaço vedado

Frente ribeirinha de Amora
Avenida Silva Gomes, Amora
Área verde: 7 133 m 2
Área Total: 12 323 m 2

Parque Municipal do Serrado

Parque Urbano do Fanqueiro

Parque dos Pioneiros

Parque das Galeguinhas/Jardim das Oliveiras

Parque Urbano das Paivas

Jardim da Paz

Jardim dos Foros de Amora

Quinta do Cruzeiro

Frente ribeirinha de Amora
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Corroios
Jardim Alameda 25 de Abril
Alameda 25 de Abril, Miratejo
Área verde: 3389 m2

Área total: 4471 m2

Parque José Afonso
Rua Eça Queiroz, Miratejo
Área verde: 12330 m2

Área total: 14662 m2

Parque Juventude
Praceta Augusto Gil, Miratejo
Área verde: 768 m2

Área total: 1168 m2

Jardim Ferreira de Castro
Rua Ferreira de Castro, Miratejo
Área verde: 2576 m2

Área total: 4573 m2

Equipamentos: espaço de jogo e recreio

Jardim da Quinta da Água
Avenida Vale de Milhaços, Corroios
Área verde: 6373 m2

Área total: 12 780 m2

Jardim de Corroios
Rua Cidade de Faro, Corroios
Área verde: 1293 m2

Área total: 1815 m2

Quinta da Mata
Rua Dr. António Jorge Almeida, Corroios
Área verde: 2076 m2

Área total: 7209 m2

Jardim Qt.ª de São Nicolau
Rua Cidade de Porto Amélia, Corroios
Área verde: 1572 m2

Área total: 3074 m2

Parque Luso
Avenida D. Afonso Henrique,
Alto do Moinho
Área verde: 4787 m2

Área total: 6215 m2

Jardim da Liberdade
Rua João de Barros, Alto do Moinho
Área verde: 1651 m2

Área total: 3292 m2

Alameda St.ª Marta do Pinhal
Rua Silva Pereira, St.ª Marta do Pinhal
Área verde: 12 365 m2

Área total: 18 364 m2

Parque Urbano da Quinta da Marialva
Avenida Vale de Milhaços, 
St.ª Marta Pinhal
Área verde: 37 643 m2

Área total: 76 556 m2

Espaço vedado

Jardim da Fábrica da Pólvora
Avenida Fábrica da Pólvora, Vale de 
Milhaços
Área verde: 6880 m2

Área total: 9867 m2

Jardim de Vale de Milhaços
Rua Egas Moniz, Vale de Milhaços
Área verde: 3740 m2

Área total: 3782 m2

Praça do Talaminho
Rua St.ª Marta de Corroios,
 St.ª Marta de Corroios
Área verde: 6549 m2

Área total: 6658 m2

Parque Desportivo Municipal 
da Verdizela
Avenida da Verdizela, Verdizela
Área verde: 15 100 m2

Área total: 19 000 m2

Espaço vedado
Horário: segunda-feira a domingo 
das 8.30 às 21.30 horas

Parque Urbano da Quinta da Marialva

Parque Desportivo Municipal  da Verdizela

Jardim da Quinta da Água 

Parque José Afonso

Jardim da Fábrica da Pólvora Parque Luso
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Aldeia de Paio Pires

Jardim do Coreto
Rua da Juventude,
Fernão Ferro
Área verde: 923 m2

Área total: 1267 m2

Jardim 25 de Abril
Rua 25 de Abril,
Fernão Ferro
Área verde: 1229 m2

Área total: 3214 m2

Parque Urbano
dos Redondos
Rua Associação
de Moradores,
Redondos

Parque Urbano
dos Almeirões
Rua Quinta dos Almeirões, 
Alto dos Bonecos
Área verde: 34 124 m2

Área total: 45 146 m2

Espaço vedado
Horário: das 8 às 21 horas 

D. Paio Peres Correia
Largo D. Paio Peres Correia,
Aldeia de Paio Pires
Área verde: 336 m2

Área total: 1070 m2

Jardim 1.º de Maio
Largo 1.º de Maio, Aldeia
de Paio Pires
Área verde: 519 m2

Área total: 1842 m2

Fernão
Ferro

Parque Urbano de Fernão Ferro

Jardim da Boa Vontade

Jardim de Arrentela
Avenida da República,
Arrentela
Área verde: 243 m2

Área total: 706 m2

Jardim da Quinta
da Fidalga
Avenida da República,
Arrentela
Área verde: 756 m2

Área total: 770 m2

Parque da Paz
Rua da Paz,
Pinhal de Frades
Área verde: 2345 m2

Área total: 5174 m2

Arrentela

Jardim da Quinta da Fidalga

Praça Central da Torre da Marinha

Parque Lopes-Graça
Rua Luís de Camões,
Torre da Marinha
Área verde: 2051 m2

Área total: 3564 m2

Praça Central da Torre
da Marinha
Rua Gil Vicente
Área verde: 2291 m2

Área total: 4768 m2

Frente ribeirinha
de Arrentela
Avenida da República,
Arrentela
Área verde: 6 166 m 2
Área total: 9 621 m 2

Jardim do Seixal
Praça Mártires
da Liberdade,
Seixal
Área verde: 2562 m2

Área total: 5547 m2

Parque da Quinta
dos Franceses
Praça 1.º de Maio, Seixal
Área verde: 10 028 m2

Área total: 13 779 m2

Quinta D. Maria
Avenida Professor
Dr. Carlos Ribeiro, Seixal
Área verde: 701 m2

Área total: 6557 m2

Seixal
Parque Urbano
do Seixal
Avenida da República,
Seixal
Área verde: 46 610 m2

Área total: 56 525 m2

Espaço vedado

Frente ribeirinha
do Seixal
Avenida da República,
Seixal
Área verde: 6 825 m 2
Área Total: 9 993 m 2

Jardim da Quinta
do Mirante
Avenida General
Humberto Delgado,
Aldeia de Paio Pires
Área verde: 6397 m2

Área total: 8933 m2

Quinta da Courela
Praceta Q.ta da Courela
Área verde: 883 m2

Área total: 4204 m2

Bacelos de Gaio
Rua Jorge Peixinho,
Bacelos de Gaio
Área verde: 24 703 m2

Área total: 31 391 m2

Jardim da Juventude
Rua da Infância, Casal
do Marco
Área verde: 1034 m2

Área total: 2557 m2

Parque Urbano do Seixal Quinta dos Franceses

Parque Urbano dos Almeirões

Jardim da Quinta do Mirante

Área verde: 5691 m2

Área total: 5691 m2

Parque Urbano
de Fernão Ferro
Rua Carlos de Oliveira,
Fernão Ferro
Área verde: 8902 m2

Área total: 36 501 m2

Jardim da Boa Vontade
Rua Sofia de Sousa,
Pinhal do General
Área verde: 2850 m2

Área total: 3027 m2

Equipamentos: espaço
de jogo e recreio
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