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Fernão Ferro
Câmara e pais levam  Assembleia 
da República a decidir nova escola 
dos 2.º e 3.º ciclos e do secundário 

A urgência de construção de uma es-
cola dos 2.º e 3.º ciclos do ensino bá-
sico e ensino secundário em Fernão 
Ferro foi aprovada por sete partidos na 
Assembleia da República, tendo recebi-
do apenas a abstenção do PS. O debate 
decorreu no dia 22 de dezembro, em 
resultado de um abaixo-assinado com 
4370 assinaturas. 5

Mobilidade
Obras de melhoramento 
de ruas, passeios 
e estacionamento

4

9 

7

Ensino secundário 
e superior
Autarquia atribuiu 30 bolsas 
de estudo

24

Aprovado concurso público para a construção 

Centro Cultural de Amora
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SIGA-NOS

Novas viaturas 
aumentam recolha 
de biorresíduos

A autarquia já recebeu três das 
seis viaturas adquiridas para 
aumentar a recolha seletiva 
de biorresíduos no concelho, 
no âmbito da implementação  
da 2.ª fase do projeto Recolher 
Porta a Porta para Valorizar, que 
vai abranger mais 15 mil  domi-
cílios.

Pág. 22

Biblioteca
Municipal promove 
nova atividade  

A Biblioteca Municipal do Seixal 
iniciou um novo projeto: o kit E 
Se… Pudéssemos Mergulhar 
nos Livros?, uma iniciativa 
promovida em parceria com a 
Associação Acrescer. A atividade 
dá a conhecer um conjunto de 
propostas de leituras e uma ativi-
dade de exploração lúdica.

Pág. 6

Autarquia apoia 
o movimento 
associativo

A Câmara do Seixal continua a 
apoiar o movimento associati-
vo para dotar as coletividades 
com recursos que lhes permita 
prosseguir a sua atividade em 
prol da população do concelho. 
O apoio abrange a remodelação 
das sedes sociais e a construção 
de novos equipamentos.

Tour do Pitéu 
apoiou restauração
 
O Tour do Pitéu decorreu no 
Seixal entre novembro e de-
zembro. A iniciativa revestiu-se 
de «especial importância no 
contexto de pandemia porque 
ajudou a promover e apoiar a 
restauração», assegurou o presi-
dente da câmara.

Pág. 21

Pág. 18

A exposição de rua do projeto Histórias & Memórias 
Fotográficas vai estar patente até ao dia 28 de feve-
reiro. Na mostra instalada em Arrentela (Avenida da 
República), Aldeia de Paio Pires (Jardim da Quinta do 
Mirante), Fernão Ferro (Mercado Municipal), Amora 
(Praça 5 de Outubro), Corroios (Jardim da Quinta da 
Água) e no Seixal (Praça da República), estão expos-
tas imagens que foram recolhidas junto da comuni-
dade local e que contam a história do Seixal e das 
suas gentes.
O retorno positivo por parte da população levou a 
autarquia a prolongar a exposição. A proposta que lhe 
deixamos é para que, em segurança, relembre locais 
e tradições, através de imagens com memórias.  
A exposição é organizada pelo Ecomuseu Municipal 
do Seixal, no âmbito do projeto Histórias & Memórias 
Fotográficas, cujo objetivo é resgatar memórias cole-
tivas relacionadas com o concelho do Seixal. Nesse 
sentido foi lançado o desafio aos munícipes para que 

Preservar edivulgar a história do Seixal
Histórias & Memórias Fotográficas patente até final de fevereiro

partilhassem o seu testemunho sobre os aconteci-
mentos, ao cederem as suas imagens e documen-
tos, registos valiosos quer para o património, quer 
para o concelho. Assim está a ser construído um 
álbum coletivo que se assume como um museu-vivo 
da história local.
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Acreditar e trabalhar 
para um ano melhor

para a realização de infraestruturas nas Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal do concelho é um dos objetivos relativamen-
te ao planeamento e urbanismo.
Para 2021 queremos concluir as obras do Jardim de Infân-
cia de Paio Pires e abrir novo concurso para a requalifica-
ção e ampliação da Escola Básica de Aldeia de Paio Pires 
e adjudicar e iniciar a obra do novo Jardim de Infância da 
Quinta de São Nicolau.
Para a juventude, estamos a programar um novo Centro 
de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil em Amora e o 
lançamento de um novo festival direcionado para a música 
rock e heavy metal.
Na cultura, estamos a concluir o Centro Internacional de 
Medalha Contemporânea na Quinta da Fidalga, em Arren-
tela, e lançámos o  concurso para a obra do Centro Cultural 
de Amora.
Pretendemos continuar a investir nos equipamentos des-
portivos no concelho, concluindo a obra da Piscina Muni-
cipal da Aldeia de Paio Pires, Centro de Treinos do Amora 
Futebol Clube e Complexo Desportivo do Clube Associativo 
de Santa Marta do Pinhal.
Na área da saúde vamos concluir a construção dos es-
paços exteriores do novo Centro de Saúde de Corroios, e 
construir os acessos principais e infraestruturas exteriores 
ao Hospital no Seixal, assim que o projeto for adjudicado e 
concluído pelo Governo.
Para 2021, vamos ainda investir na área social, apoiando 
a construção do novo Lar de Idosos de Fernão Ferro e con-
tinuar a assegurar as medidas de apoio às famílias, insti-
tuições e empresas, adequadas à situação epidemiológica.
O realojamento social e intervenções nos bairros, a reabili-
tação de habitações e de espaços públicos estão entre as 
medidas que têm vindo a ser tomadas na área da habita-
ção, com destaque para o realojamento das famílias que 
habitam em Vale de Chícharos.

Chegámos ao fim de um ano atípico e marcado por uma 
pandemia, que alterou planos e que mudou a nossa forma 
de estar, de agir e de viver em sociedade. 
Se há balanço de 2020 que possa ser feito, é de valoriza-
ção do esforço de cada um para ultrapassar esta situação, 
é da união e solidariedade entre todos e da resiliência ao 
enfrentar momentos tão difíceis. Não posso deixar de des-
tacar quem esteve na linha da frente: profissionais da área 
da saúde, forças de segurança, bombeiros, instituições so-
ciais e educativas e trabalhadores municipais. 
Ao entrar em 2021, não podemos baixar os braços perante 
a pandemia e devemos continuar a cumprir todas as medi-
das de segurança. Mas também não devemos deixar que o 
medo se instale e que as experiências de 2020 toldem as 
nossas expectativas para este novo ano. Temos de acredi-
tar. Temos de ter esperança.
No concelho do Seixal, nunca parámos de trabalhar. Conti-
nuámos a prestar o serviço público à população, no abas-
tecimento de água e saneamento, na limpeza e desinfeção 
do espaço público, na concretização e projetos de inúmeras 
obras, parcerias nas áreas da saúde, sociais e económicas, 
a apoiar o movimento associativo e os bombeiros do nosso 
concelho, e a promover projetos culturais e desportivos.
Em 2021, este trabalho vai prosseguir. Na área do serviço 
público e participação destaco a Loja do Cidadão em Amo-
ra, com obra já em curso, a instalação da nova Loja do Mu-
nícipe de Miratejo no centro comercial ou a construção do 
Cemitério Municipal de Fernão Ferro, em adjudicação.
Em termos de desenvolvimento económico, vamos propor-
cionar condições para receber as mais diversas atividades 
económicas e projetos inovadores, através do Centro Inova 
Miratejo e do Centro de Inovação Criativa no Seixal. Na área 
do turismo, vamos iniciar a construção dos Centros Náuti-
cos de Amora e do Seixal.
Prosseguir as parcerias com as associações de moradores 

Joaquim Cesário Cardador dos Santos 
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Centro Cultural de Amora

A Câmara Municipal do Seixal aprovou, na reunião 
de câmara de 22 de dezembro, a abertura do con-
curso público para a construção do Centro Cultural 
de Amora. Este será mais um equipamento cultural 
de elevado nível ao serviço da população, que possi-
bilitará a realização de eventos culturais e também 
proporcionar o apoio aos jovens do concelho, já que 
irá incluir o Centro da Juventude e ainda o Polo de 
Amora da Biblioteca Municipal do Seixal. Represen-
ta um investimento de mais de 5 milhões de euros e 
prevê-se a sua conclusão para 2023.

Vitória no Parlamento para 
nova escola dos 2.º e 3.º ciclos
e secundária em Fernão Ferro
 
O Poder Local, a população e as associações de pais al-
cançaram mais uma vitória na Assembleia da Repúbli-
ca (AR), no dia 22 de dezembro, em que sete partidos 
reconheceram, com a abstenção do Partido Socialista, 
a necessidade de uma escola dos 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico e secundário em Fernão Ferro. A constru-
ção é uma necessidade urgente, levada a debate na AR 
em resultado de um abaixo-assinado com 4370 assi-
naturas. Congratulamo-nos por mais esta vitória e sau-
damos todas as pessoas que assinaram esta petição.

Área Dedicada para Doentes
 Respiratórios abre no início 
de janeiro

Vai entrar em funcionamento, a partir de 5 de janei-
ro, no Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacra-
mento, uma Área Dedicada para Doentes Respira-
tórios, instalada pela Câmara Municipal do Seixal, 
e com cuidados de saúde a cargo do Agrupamento 
de Centros de Saúde Almada-Seixal. Ali vai ser fei-
ta a avaliação clínica dos doentes com suspeita de 
infeção respiratória. Trata-se de mais um contribu-
to da autarquia no combate que travamos contra a 
covid-19.

Destaco ainda...

Na área do ambiente, queremos continuar a Implementar 
o Laboratório Vivo para a Descarbonização, no âmbito do 
Projeto Seixal On, e construir o Parque Metropolitano da 
Biodiversidade, avançando com a construção da 1.ª fase 
na Verdizela.
Relativamente à água e saneamento, estamos a concluir 
a obra do Centro Distribuidor de Água de Fernão Ferro e 
vamos avançar com o concurso da obra de ampliação e 
requalificação do Centro Distribuidor de Água de Belverde.
O investimento na mobilidade vai continuar, com o projeto 
Peões em Segurança e a criação de parques de estaciona-
mento gratuitos nas envolventes dos interfaces de trans-
portes públicos, num total de 2 mil novos lugares, sendo 
que já estão concluídos cerca de 300 em dois parque de 
estacionamento.
O apoio às duas associações de bombeiros é uma cons-
tante e vai continuar, bem como a capacitação do Serviço 
Municipal de Proteção Civil com mais meios para melhor 
intervenção.
Na área do bem-estar animal, vamos executar os projetos e 
lançar o concurso para a obra de construção do novo Cen-
tro de Recolha Oficial de Animais de Companhia e construir 
novos parques de atividades para canídeos.
Em 2021, todos estes projetos vão permitir consolidar o 
caminho de progresso que transformou o Seixal num dos 
municípios mais desenvolvidos do país. Estão previstos e 
em curso mais de 900 milhões de euros de investimento 
público e privado no concelho.
A Câmara Municipal do Seixal vai continuar este caminho 

Joaquim Santos 
Presidente da Câmara 



O CONCELHO do Seixal 
vai ter em funcionamento a par-
tir do dia 5 de janeiro uma nova 
ADR – Área Dedicada para Doentes 
Respiratórios na Comunidade 
(ADR-C), situada no Complexo 
Municipal de Atletismo Carla 
Sacramento, junto ao centro de 
rastreio móvel da covid-19, na 
Cruz de Pau, em Amora. A Câmara 
Municipal do Seixal foi responsável 
pela instalação deste equipamento, 
o que significou um investimento 
na ordem dos 200 mil euros.

Os cuidados de saúde prestados 
na unidade são da responsabili-
dade do Agrupamento de Centros 
de Saúde (ACES) Almada-Seixal e 
a nova ADR-C Seixal vai funcionar 
nos dias úteis e aos fins de semana 

entre as 11 e as 18 horas. 
A unidade, com quatro gabinetes 

para consultas, uma sala de trata-
mentos e outros espaços de apoio, 
terá um corpo clínico composto por 
dois médicos e dois enfermeiros 
que vão receber todos os doentes 
com quadros respiratórios agudos 
que, pela gravidade dos sintomas, 
necessitem de avaliação médica 
presencial, seja em resultado da 
gripe comum ou da covid-19. Os 
casos serão encaminhados pelos 
centros de saúde e através da tria-
gem efetuada pela linha Saúde24.

Durante uma visita efetuada ao 
local, o diretor executivo do ACES 
Almada-Seixal, Alexandre Tomás, 
agradeceu o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal que «permitiu 

concretizar com celeridade esta 
resposta», e explicou que «todo o 
circuito foi pensado para garantir 
segurança, tanto para os profissio-
nais de saúde, como para a popu-
lação». 

Já o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, salientou a importância da 
implementação desta resposta. «É 
uma missão coletiva combater a 
pandemia. E nesse sentido realiza-
mos um trabalho de proximidade 
com o ACES, para adequar os meios 
que permitam responder à espe-
cificidade destas patologias e para 
que a população tenha a melhor 
oferta de cuidados de saúde neste 
contexto». n
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Autarquia investiu 200 mil euros na instalação da nova unidade de saúde
Área Dedicada para Doentes 
Respiratórios no concelho do Seixal

A CÂMARA Municipal do 
Seixal aprovou, na reunião de 22 
de dezembro, a abertura do con-
curso público para a construção do 
Centro Cultural de Amora, um equi-
pamento cultural de elevado nível 
ao serviço da população que repre-
senta um investimento municipal 
de 5 789,792,16 euros. Prevê-se a 
sua conclusão para 2023.

O edifício do equipamento fi-
cará situado num quarteirão na 
confluência entre a Rua Gomes 
Freire de Andrade e as avenidas da 
Liberdade e Marcos Portugal, em 
Amora.

Será constituído por três blo-

cos, com uma área de implantação 
de  2 317,60 m2, e terá quatro va-
lências: sala de espetáculos, espa-
ço expositivo, Centro de Apoio ao 
Movimento Associativo juvenil e 
o Polo de Amora da Biblioteca 
Municipal do Seixal. 

Possibilitará a realização de 
eventos culturais e conferências, 
exposições e apoio aos jovens do 
concelho, num centro que lhes é 
dedicado. O novo Polo de Amora da 
Biblioteca Municipal do Seixal terá 
melhores condições para a promo-
ção do livro e da leitura.

Entre as salas de exposições e de 
espetáculos localiza-se o foyer e um 

bar de apoio. Haverá ainda cama-
rins, vestiários e salas de progra-
mação para apoio aos espetáculos.

Serão utilizados materiais espe-
cíficos de acordo com o funciona-
mento de cada valência, nomea-
damente para a criação de zonas 
de absorção sonora nas áreas de 
maior afluência e permanência de 
público.

O equipamento dispõe de várias 
saídas de emergência, parques de 
estacionamento no piso -1 do bloco 
C, além de um lugar exterior para 
parqueamento de camião TIR (de 
transporte das produções que a sa-
la de espetáculos irá receber). n

Aprovado concurso público para a construção 

Centro Cultural de Amora

Área onde ficará localizado o Centro Cultural de Amora Projeto do Centro Cultural de Amora

Joaquim Santos, presidente da autaquia, visitou o ADR-C do Seixal

Características do equipamento

• Sala de espetáculos para teatro, cinema, dança, música e realiza-
ção de conferências, situado no integrada no bloco B, ocupando os 
pisos -1, 0, 1, 2 e 3, com a área útil de 2 784,30 m2 ;
• Espaço de exposições, no bloco B, piso 0; com a área útil de 103,20 m2;
• Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil, no bloco B, piso 
0; com a área útil de 167,10 m2 ;
• Polo de Amora da Biblioteca Municipal do Seixal, no bloco A, piso 1, 
com a área útil de 796 m2;
• Entradas e serviços, incluindo bar, esplanadas interior e exterior, 
bilheteira, entre outros, com a área útil de 440,60 m2.
• Estacionamento, no bloco C, piso -1, com a área útil de 875,50 m2.
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A URGÊNCIA de construção 
de uma escola dos 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico e ensino secundá-
rio em Fernão Ferro foi aprovada 
por sete partidos na Assembleia 
da República (AR), tendo recebido 
apenas a abstenção do PS. O debate 
decorreu no dia 22 de dezembro, 
em resultado de um abaixo-assi-
nado com 4370 assinaturas, entre 
as quais a do presidente da Câmara 
Municipal do Seixal.

Esta aprovação deverá agora ser 
alvo de um documento único re-
digido em conjunto por todos os 

grupos parlamentares, o qual de-
verá constituir uma recomendação 
ao Governo para a construção de 
um ou mesmo dois equipamen-
tos. Joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, e 
Liliana Fernandes, em representa-
ção da Associação de Pais da Escola 
Básica dos Redondos, acompanha-
ram a discussão e demonstraram 
satisfação com o resultado da vo-
tação. 

«Fernão Ferro é uma freguesia 
com quase 20 mil habitantes que 
não tem nenhuma escola destes 

níveis de ensino, ou seja, não tem 
qualquer escola da responsabili-
dade exclusiva do Ministério da 
Educação», explicou o autarca, o 
qual considerou «positivo» esta 
«quase unanimidade, em que nin-
guém votou contra» o reconheci-
mento desta urgência.

Na transição para os 2.º e 3.º ci-
clos e ensino secundário, os alunos 
da freguesia inserem-se na Escola 
Básica Dr. Carlos Ribeiro, sede do 
Agrupamento de Escolas de Pinhal 
de Frades, a funcionar em turnos 
duplos, devido a ter 10 turmas 

acima do seu limite de capacidade 
educativa. As outras alternativas 
são escolas mais distantes, algu-
mas delas situadas fora do conce-
lho.

Liliana Fernandes afirmou estar 
«feliz» com o resultado na AR e con-
siderou quase inexistente «uma 
resposta de transportes públicos 
em Fernão Ferro que permita as 
deslocações dos alunos para ou-
tras freguesias, dentro e fora do 
concelho» o que obriga os pais a 
fazer este transporte ou a recorrer 
a transportes privados.

A Câmara do Seixal já disponi-
bilizou terrenos para a construção 
destes estabelecimentos de ensino, 
estabelecidos na Carta Educativa 
do concelho, e tem já em prepa-
ração o projeto para um pavilhão 
municipal desportivo junto à loca-
lização onde deverá ser construída 
a escola básica dos 2.º e 3.º ciclos, 
dando assim resposta a uma ne-
cessidade deste nível de ensino. O 
concurso público para a obra do 
equipamento desportivo deverá 
ser lançado no primeiro semestre 
de 2021. n

A estátua de uma peregrina, a que 
não faltam o chapéu, o cantil e a 
camisola atada à cintura, valoriza 
agora a nova Praça do Peregrino 
de Fernão Ferro. A escultura e a 
designação foram atribuídas pe-
la Câmara Municipal do Seixal na 
reunião de câmara de 4 de novem-
bro à zona de recreio e lazer na 
confluência entre as ruas Eça de 
Queirós e Gil Vicente.
«A Câmara do Seixal respondeu à 
vontade da comunidade católica 
com a atribuição da designação 
“Praça do Peregrino” a este local, 
como forma de assinalar os 20 
anos do Grupo de Peregrinos e os 
50 anos da Paróquia de Fernão 
Ferro», explica Joaquim Santos. 
«Além da atribuição do topónimo 

ao local onde se costumam reunir 
os peregrinos após chegarem de 
Fátima, decidimos também home-
nagear todos aqueles que levam o 
nome da freguesia e do concelho 
a Fátima através da expressão da 
sua fé e solidariedade», diz.
O presidente da Câmara Municipal 
do Seixal realça igualmente o «tra-
balho social da Igreja Católica no 
município no apoio em diferentes 
idades da vida», o qual tem conta-
do com o reconhecimento e apoio 
regular da autarquia. «Temos vin-
do a desenvolver em conjunto vá-
rios projetos que, assim como os 
apoios, é um trabalho que iremos 
continuar», assegura. 
«Grande alegria e gratidão» são 
as expressões encontradas pelo 

padre Rui Simão para descrever o 
que sente perante a cerimónia. O 
pároco de Fernão Ferro salienta «o 
significado da peregrinação para 
tanta gente que acorre a este gru-
po e peregrina com ele» e salienta 
o significado especial da home-
nagem «num ano em que não foi 
possível ir a Fátima a pé».
O Grupo de Peregrinos reúne cerca 
de 40 voluntários desta fregue-
sia e de outros locais do concelho, 
que prestam apoio a mais de 300 
peregrinos por ano. Ao longo de 
toda a sua existência, o coletivo já 
apoiou um total superior a 7000 
pessoas no caminho entre o Seixal 
e Ourém, onde está localizado o 
Santuário de Fátima.
Composto por pessoas que sen-

Escola dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário 

Nova escola em Fernão Ferro aprovada 
com a abstenção do Partido Socialista

Entre as ruas Eça de Queirós e Gil Vicente, em Fernão Ferro
Câmara Municipal do Seixal
inaugura Praça do Peregrino 

tem a «necessidade de ajudar ou-
tras a cumprir as suas promessas 
e as suas caminhadas até Fátima», 
segundo Hugo Ferrão, o grupo 
distribui-se por funções de «apoio, 
na enfermagem, na cozinha, co-
mo condutores e na estrada, onde 
zelam pela segurança dos peregri-
nos». Em representação do grupo, 

o responsável assume a solicita-
ção à autarquia para a nova toponí-
mia a par de «uma alegria enorme» 
por «a câmara ter tido a ideia de pôr 
esta estátua maravilhosa aqui», 
a qual «representa todos os pere-
grinos».
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A CÂMARA Municipal do 
Seixal continua a apoiar o movi-
mento associativo para dotar as 
coletividades com recursos que 
viabilizem a sua atividade e di-
versifiquem a oferta desportiva, 
cultural e recreativa aos muníci-
pes. O apoio abrange a remode-
lação das sedes e a construção de 
novos equipamentos. 

 O executivo está a realizar visi-
tas para acompanhar as interven-
ções e estabelecer contactos com 
os dirigentes dos clubes. Segundo 
Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, «es-
tamos muito satisfeitos com a 
resposta que as coletividades de-
ram a este desafio. Temos cons-
tatado a boa aplicação das ver-
bas disponibilizadas. Queremos 
chegar ao fim do mandato com 
as coletividades remodeladas e 
equipadas para oferecerem o me-
lhor à população».

Espaço Memória Albano
Narciso Pereira
Está quase concluída a remode-

lação do edifício que vai acolher 
o Espaço Memória e a sede social 
do Núcleo do Sporting Clube de 
Portugal do Seixal. O equipamen-
to, que conta com um financia-
mento de 369 278 euros, homena-
geia um atleta da terra de renome 
que é um dos memoráveis Cinco 
Violinos. O projeto contempla sa-
las para a direção e para reuniões; 
área administrativa; cafetaria; es-
planada virada para a Baía, e o mu-
seu dedicado ao atleta, que será 
utilizado para exposições e even-
tos desportivos e culturais.

Centro de Treinos 
do Amora Futebol Clube
O equipamento gerido pelo 

Amora Futebol Clube irá contri-
buir para o desenvolvimento do 
futebol. A infraestrutura, em fase 

de conclusão, recebeu um apoio 
municipal superior a 2 milhões de 
euros e tem já em funcionamento 
o campo de jogos, balneários e ga-
binetes de apoio médico e acolhe 
não só os escalões de formação de 
futebol, como os jogos da equipa 
sénior de futebol feminino.

Independente Futebol
Clube Torrense
Após as obras de beneficiação, 

o salão polivalente da sede social 
do Independente Futebol Clube 
Torrense tem todos os requisi-
tos para receber as 100 atletas 
da ginástica acrobática, bem co-
mo para as aulas de manutenção. 
O espaço nobre da coletividade 
teve intervenções na substitui-
ção da cobertura do edifício; na 
substituição do chão; na pintura 
da fachada; na renovação da ins-
talação elétrica e na instalação de 
climatização. 

Sociedade Filarmónica
Operária Amorense
A coletividade centenária foi 

alvo de vários apoios municipais. 
O último resultou na requalifi-
cação do salão nobre, no valor 
de mais de 133 mil euros, inter-
venção que se traduziu em me-
lhores condições para receber os 
ensaios da banda. Em 2021 vai 
avançar a 3.ª fase, que incluirá a 
requalificação dos balneários; ca-
marins e acessos; a substituição 
dos panos de palco e a instalação 
de climatização para as salas de 
aulas.  

Clube Associativo 
de Santa Marta do Pinhal
Prossegue a construção do 

complexo desportivo que inclui 
o campo de jogos e a bancada 
e um pavilhão polivalente com 
balneários. O equipamento será 
gerido pelo clube. A obra, finan-

ciada pela Câmara do Seixal, num 
investimento de cerca de 2 mi-
lhões de euros, irá permitir a prá-
tica regular de atividades físicas 
e desportivas numa área com 12 
mil habitantes.

Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre 
Seixalense
A obra abrange a requalifica-

ção do segundo andar, incluindo 
a substituição do telhado; subs-
tituição do teto falso por acústi-
co nas salas da escola de música; 
bem como a substituição do piso 
e das portas em todas as salas da 
escola de música; pintura de pa-
redes e tetos e colocação de lumi-
nárias LED. A coletividade teve 
um apoio municipal de cerca de 
100 mil euros. n

Visita a obras no movimento associativo

Autarquia ao lado das coletividades 
no apoio à população

Espaço Memória Albano Narciso Pereira Centro de Treinos do Amora Futebol Clube Independente Futebol Clube Torrense

Sociedade Filarmónica Operária Amorense Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal Sociedade Filarmónica  Democrática Timbre 
Seixalense
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O PLANO de Pavimen-
tações para a Freguesia de Amora 
constitui um investimento muni-
cipal de 226 655 euros e abran-
ge a qualificação de 35 000 m² 
de arruamentos, num total de 37 
artérias. Após a intervenção em 
Amora, a Câmara Municipal do 
Seixal irá iniciar uma intervenção 
similar em Corroios. 

Ao longo do mês de dezembro, 
as intervenções em curso rece-
beram um acompanhamento no 
local pelos eleitos do executivo 
da Câmara Municipal do Seixal 
que, além de se inteirarem do an-
damento das obras, contactaram 
com os trabalhadores e diversos 
residentes.

O executivo municipal visi-
tou a Travessa António Aleixo, 
no Fogueteiro, onde decorrem 

trabalhos de repavimentação, 
nomeadamente em zonas de es-
tacionamento e de acesso a ga-
ragens. O executivo municipal vi-
sitou ainda a Rua 1.º de Maio, em 
Amora, onde decorreram traba-
lhos de repavimentação com vis-
ta a uma crescente melhoria do 
espaço público, nomeadamente 
das condições ambientais e de 
segurança.

No contexto deste acompa-
nhamento, os eleitos estiveram 
igualmente presentes na repavi-
mentação da Rua das Camélias, 
na Cruz de Pau, intervencionada 
numa área de cerca de 650 m2, in-
cluindo bolsas de estacionamento 
e faixa de rodagem. Também a Rua 
25 de Abril conta com um novo 
pavimento betuminoso e recebeu 
a visita do executivo municipal.

União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires 
Acompanhado por eleitos da 

União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
o executivo municipal esteve 
igualmente num novo parque de 
estacionamento, construído na 
Boa Hora, o qual conta com mais 
de duas dezenas de lugares. A in-
tervenção incluiu a execução de 
caixas para as árvores existen-
tes no local, arranjo de passeios 
e pavimentação dos lugares de 
estacionamento. A obra de proxi-
midade é da responsabilidade da 
união das freguesias, em parceria 
com a câmara municipal, que veio 
corresponder às necessidade de 
estacionamento no território.

Os executivos da câmara mu-

nicipal e da União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires visitaram ainda um 
conjunto de intervenções rea-
lizadas em parceira no Casal do 
Marco. A obra de qualificação do 
passeio na Avenida 25 de Abril, 
com colocação de lajeta, valori-
zou esta artéria que diariamen-
te regista bastante circulação de 
viaturas e peões.

Construção de passeios 
em Fernão Ferro
No âmbito da ação do Gabinete 

de Participação de Fernão Ferro, 
estão a ser executados os pas-
seios na Avenida Vasco da Gama 
e Avenida dos Redondos, uma 
artéria muito movimentada, que 
faz a ligação da zona central des-
ta freguesia à Cucena, Estrada 

Nacional 10 e estação ferroviária 
de Coina. A obra consiste na co-
locação de lajetas de betão numa 
área de 5000 m2, num investi-
mento municipal de cerca de 100 
mil euros.

A Câmara Municipal do Seixal 
decidiu desenvolver um conjun-
to de obras para fazer as interli-
gações entre os vários núcleos e 
as várias AUGI de Fernão Ferro, 
em que se inclui a intervenção na 
Avenida Vasco da Gama, porque 
«a nossa missão é apoiar a popu-
lação na qualificação do territó-
rio e da qualidade de vida», expli-
ca Joaquim Santos, presidente da 
autarquia.  n

Mais e melhor mobilidade

Obras de melhoramento 
de ruas, passeios 
e estacionamento

Avenida  Vasco da Gama, Fernão Ferro Quinta da Boa Hora, Arrentela Rua 1.º de Maio, Fogueteiro

Rua 25 de Abril,  Amora Rua das Camélias, Cruz de Pau Travessa António Aleixo, Fogueteiro
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A beneficiação do espaço público, 
no sentido de melhorar a fruição 
destes locais pelos munícipes, é 
um dos objetivos da intervenção 
municipal.
Nesse âmbito, a autarquia está a 
proceder a uma intervenção do es-
paço exterior na Rua dos Pinheiros, 
no Casal do Marco. A beneficiação 
contempla a criação de uma zona 
de lazer, com um plano de arboriza-
ção, a instalação de um espaço de 
jogo e recreio e uma bolsa de sete 
lugares de estacionamento, num 
investimento municipal de cerca 
de 50 mil euros. A requalificação 
iniciou-se no dia 10 de dezembro, 
com a movimentação de terras. O 
objetivo «é tornar este espaço nu-
ma nova zona de fruição para as 
crianças e os moradores», explicou 
o vereador Joaquim Tavares.
Já em fase de conclusão está a 
reabilitação da Avenida Quinta da 
Atalaia, na Cruz de Pau, que me-
receu a visita do executivo a 22 de 
dezembro. A intervenção, que re-
presenta um investimento de cerca 
de 50 mil euros, incluiu a substitui-
ção do piso, a colocação de mobiliá-
rio urbano e a criação de 11 novos 
lugares de estacionamento, sendo 
um deles para pessoas portadoras 
de deficiência. Além de melhorar 

a imagem urbana e o nível de con-
forto dos utilizadores do espaço, a 
obra garante a plena acessibilida-
de a todos os cidadãos.
No dia 29 de dezembro, o executivo 
municipal visitou mais um conjunto 
de intervenções a decorrer.
A visita começou na Rua Olivença, 
no Bairro Novo, Seixal, onde a au-
tarquia está a executar a recons-
trução do muro de suporte de uma 
barreira. Trata-se de uma interven-
ção complexa, orçada em cerca de 
170 mil euros. Nesta fase, já estão 
construídas as cofragens para re-
ceber o betão de suporte à restante 
estrutura do muro. Prevê-se que 
a obra esteja concluída dentro de 
um mês, assegurando então todas 
as condições de segurança para 
que os moradores possam circular 
nesta artéria.
Na Quinta do Lírio, no Fogueteiro, 
prosseguem as obras de requali-
ficação do espaço público, num 
investimento superior a 300 mil eu-
ros, que contemplam a criação de 
acessos pedonais e de espaços de 
jogo e recreio para as crianças, de 
lazer e de fitness para todos os mo-
radores. Nesta fase já se procedeu 
à marcação da obra, movimentos 
de terras e abertura de caixas de 
pavimentação. Joaquim Santos, 

presidente da câmara, adiantou 
que o objetivo da intervenção «é 
continuar a requalificar a zona do 
Fogueteiro e os espaços públicos 
do município, criando espaços de 
fruição onde as pessoas possam 
conviver, praticar atividades físicas 
e desportivas e as crianças possam 
brincar, com vista a termos um con-
celho sustentável, com mais quali-
dade de vida para todos». 
A autarquia também está a realizar 
duas intervenções de reabilitação 
do espaço público no bairro da 
Quinta do Cabral, em Arrentela, no 
valor de cerca de 700 mil euros. Na 
área junto ao ringue desportivo, o 
projeto contempla a remodelação 
deste ringue, um espaço de jogo e 
recreio, circuitos pedonais e zonas 
de estar com bancos e pérgula e 
áreas de lazer. Na área residencial 
dos prédios amarelos, a obra in-
tegra a construção de um parque 
infantil e uma zona de estar com 
bancos e pérgula, criando-se uma 
área de convívio multigeracional. 
As duas obras incluem mobiliário 
urbano e plano de arborização e 
vegetação. «Com estas duas inter-
venções estamos a requalificar o 
bairro e a dar melhor qualidade de 
vida às nossas populações», frisou 
o vereador Joaquim Tavares.

Requalificação de mercados municipais
Autarquias locais investem 
mais de 329 mil euros 

As intervenções inserem-se no projeto municipal que «tem como objetivo 
a dinamização dos mercados tradicionais e municipais como locais de 
identidade das nossas populações, numa aposta no comércio retalhis-
ta», tal como referiu a vereadora da Câmara Municipal do Seixal Maria 
João Macau durante as visitas que o executivo realizou em dezembro 
às obras em curso no Mercado Municipal da Cruz de Pau e no Mercado 
Municipal do Casal do Marco.
Neste âmbito, já foram requalificados os mercados municipais de 
Corroios e Miratejo, encontra-se em fase de conclusão o projeto do 
Mercado Municipal da Torre da Marinha e brevemente serão interven-
cionados os mercados municipais de Aldeia de Paio Pires e de Pinhal de 
Frades.

Mercado Municipal da Cruz de Pau
A intervenção em curso está a ser executada em parceria entre a Câmara 
Municipal do Seixal e a Junta de Freguesia de Amora.  Durante as obras, o 
mercado continua a funcionar, com o objetivo de assegurar os postos de 
trabalho dos cerca de 100 operadores. A obra irá melhorar as condições 
de trabalho dos comerciantes, mas também dos utentes, que vão ter um 
espaço mais aprazível para fazer as suas compras. O edifício do mercado 
está a ser requalificado e ampliado com uma nova área para armazena-
mento de frescos. Estão ainda a ser construídas instalações sanitárias, 
bancas de venda e de apoio. 

Mercado Municipal do Casal do Marco
Estão a decorrer os trabalhos de reabilitação do Mercado Municipal do 
Casal do Marco, que incluem, entre outras beneficiações, a reparação 
de paredes e pinturas. O objetivo desta intervenção municipal é melhorar 
as condições de trabalho para os comerciantes e tornar o equipamento 
mais apelativo para que as pessoas continuem frequentar este espaço 
de comércio tradicional.

Obras melhoram qualidade de vida
Valorização do espaço público

Mercado Municipal da Cruz de Pau Rua Olivença, Seixal Quinta do Cabral, Arrentela

Mercado Municipal do Casal do Marco

Rua António Aleixo, Amora Rua dos Pinheiros, Aldeia de Paio Pires
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A Câmara Municipal do Seixal prossegue o investimento no apoio à cons-
trução de equipamentos para valências nas áreas educativa, social e cul-
tural. Entre 17 e 29 de dezembro, o executivo municipal visitou quatro pro-
jetos em construção, para acompanhar no terreno a evolução das obras. 

Novas instalações da Universidade Sénior do Seixal
Já se iniciou a construção das novas instalações da Universidade Sénior 
do Seixal, no edifício do antigo Grémio da Lavoura, no Fogueteiro. O equi-
pamento de dois pisos terá 11 salas de aula, um pavilhão multiusos, zona 
de secretaria e direção e sala de reuniões. O presidente da autarquia real-
çou a «importância do projeto que resulta de um investimento municipal 
de 2 milhões de euros na promoção do envelhecimento ativo».

Lar Social de Fernão Ferro
As obras do novo Lar Social da Associação de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Fernão Ferro avançam a bom ritmo e o município do Seixal 
já atribuiu um apoio superior a 1 milhão de euros para o equipamento. A 
estrutura tem capacidade para 32 quartos com camas para 63 utentes e 
apoio domiciliário para 40 pessoas.

Centro Internacional da Medalha Contemporânea do Seixal 
Prossegue a obra de requalificação de um edifício na Quinta da 
Fidalga, em Arrentela, que receberá o Centro Internacional da Medalha 
Contemporânea do Seixal, num investimento municipal de 200 mil euros.
O equipamento compreende área para exposições temporárias, salas 
para reuniões e ateliês e um centro de documentação.

Loja do Munícipe de Miratejo 
Estão a decorrer as obras da nova Loja do Munícipe de Miratejo, que inclui-
rá novos serviços, numa intervenção de cerca de 32 mil euros, O projeto 
requalificará este espaço e melhorará o serviço público prestado à popula-
ção. A loja ficará instalada no Centro Comercial de Miratejo.

Os executivos da câmara municipal e da União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires visitaram, no dia 15 de dezembro, interven-
ções realizadas em parceria, como cinco parques infantis e um parque de 
merendas, essenciais para a melhoria da qualidade de vida da população. Os 
equipamentos têm agora melhores condições de segurança para as crianças 
brincarem, logo que a situação pandémica da covid-19 o permitir.
O novo Parque Infantil nas Colinas do Sul, em Aldeia de Paio Pires, vem juntar-
-se aos 63 de parques do concelho e aos 26 novos em construção ou em pro-
gramação. O equipamento é uma mais-valia para a comunidade, constituída 
por uma população essencialmente jovem e com muitas crianças. 
O Parque Infantil da Boa Hora, em Arrentela, foi reformulado na sua totalida-
de, desde os equipamentos de brincadeira e recreio ao piso, correspondendo 
às expectativas da população do bairro.
O Parque Infantil do Jardim de Arrentela, na frente ribeirinha, foi totalmente 
requalificado com a recuperação e colocação de novos brinquedos e subs-
tituição do piso. A envolvente do parque também foi beneficiada com a colo-
cação de bancos, permitindo às famílias desfrutar deste espaço privilegiado. 
O Parque Infantil da Quinta do Mirante, em Aldeia de Paio Pires, foi alvo de 
uma intervenção profunda, contemplando a recuperação dos brinquedos e 
do piso. 
Ali ao lado, o parque de merendas junto ao Monumento aos Sinistrados do 
Trabalho também foi requalificado, apresentando-se agora mais apelativo e 
com mais dignidade e condições para as pessoas usufruírem para lazer ou 
para os trabalhadores fazerem as suas refeições, recuperando hábitos que 
vêm do século passado. 

Mais valências para os munícipes
Autarquia investe na construção 
de equipamentos 

Investimento público ao serviço da população

Mais parques infantis 
em todo o concelho

Parque Infantil nas Colinas do Sul, 
Aldeia de Paio Pires Parque Infantil do Jardim de Arrentela

Parque Infantil da Boa Hora, Arrentela Parque Infantil da Quinta do Mirante, 
Aldeia de Paio Pires

Novas instalações da Universidade 
Sénior do Seixal Construção do Lar Social de Fernão Ferro

Centro Internacional da Medalha Contemporânea 
do Seixal Loja do Munícipe de Miratejo 
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A INAUGURAÇÃO da iluminação de Natal do 
concelho realizou-se no dia 9 de dezembro, junto à 
magnífica árvore de Natal instalada no núcleo urba-
no antigo do Seixal, em frente à Mundet. 

O momento contou com a presença de Joaquim 
Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, de 
vereadores da autarquia e de Isaú Maia, presidente 
da Associação do Comércio, Indústria, Serviços e 
Turismo do Distrito de Setúbal – Delegação do Seixal.

As luzes de Natal acenderam-se neste dia nas seis  
freguesias e Joaquim Santos salientou que foram 
mais de 50 os locais decorados com as luzes alusivas 
à quadra natalícia, contabilizando mais de 1700 pe-
ças «que tentam dar uma expressão maior àquilo que 
é o Natal no nosso município, alegrando as ruas e as 

localidades e também dando maior apetência para as 
pessoas poderem usufruir dos espaços públicos e do 
comércio local».

Isaú Maia considerou as iniciativas da autarquia 
importantes para o comércio local, como a ilumina-
ção de Natal e os apoios aos pequenos e médios co-
merciantes: «O comércio em geral fica bastante agra-
decido à autarquia por ter reforçado a iluminação de 
Natal, ainda mais nestes tempos de pandemia.» n

Dinamização de espaços 
públicos e comércio local

Luzes de Natal 
decoraram as 
seis freguesias

Aldeia de Paio Pires Arrentela Seixal

Amora Corroios Fernão Ferro
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              NUM ANO atípico como foi 2020, o 
Natal não pôde ser celebrado da forma como 
gostaríamos. No entanto, a Câmara Municipal 
do Seixal não quis deixar de assinalar esta 
data, cumprindo todas as medidas de saúde 
pública.
No núcleo urbano antigo do Seixal esteve 
aberto o Mercado de Natal, com artesanato 
e doçaria da época. Outra grande atração foi 
a roda gigante, instalada junto ao Parque da 
Quinta dos Franceses, na qual foi possível ter 
uma perspetiva diferente  da Baía do Seixal.

Houve ainda animação diária sobre rodas, 
com a iniciativa O Natal Está à Sua Porta, em 
que o autocarro do Pai Natal percorreu as 
seis freguesias do concelho e fez as delícias 
de miúdos e graúdos. Ao som de música de 
Natal, vários personagens como o Pai Natal 
e os duendes fizeram malabarismos e dan-
ças e animaram quem estava nas janelas, 
varandas e quintais. Mário Barradas e Diana 
Soares foram dois artistas do concelho que 
também participaram na animação.
Joaquim Santos, presidente da Câmara 

Municipal do Seixal, vereadores da autarquia 
e presidentes das juntas de freguesia estive-
ram presentes na abertura do Mercado de 
Natal.
O presidente da câmara municipal salientou a 
importância de realizar as iniciativas de Natal, 
mesmo em tempo de pandemia: «A Câmara 
Municipal do Seixal tomou medidas extraor-
dinárias para continuar a realizar estas inicia-
tivas, com todas as orientações da Direção- 
-Geral da Saúde, tendo a máxima prevenção 
e a máxima segurança, porque considerámos 

que era importante assinalar esta quadra, 
num ano tão difícil como tem sido 2020. Este 
ano já não tivemos a Aldeia Natal, mas sim o 
Mercado de Natal, apenas um divertimento, 
a roda gigante, com a devida higienização, 
e a casa do Pai Natal, mas sem o Pai Natal, 
porque ele este ano andou em circuito num 
autocarro por todo o concelho, para que as 
pessoas não tivessem de sair de casa.»
Com todas as condições de segurança, foi 
possível viver a magia do Natal no concelho 
do Seixal.

Mercado, autocarro do Pai Natal e roda gigante

Celebração do Natal em segurança

O presidente da Câmara e vereadores visitam 
o mercado de Natal

Roda gigante Casa do Pai Natal

Paio PiresCorroiosAmora

Arrentela SeixalFernão Ferro

Fo
to

: A
le

xa
nd

re
 B

al
as

  



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 759    DEZEMBRO 2020

12     NATAL

O ESPETÁCULO Mais Um 
Natal sem Hospital no Seixal rea-
lizou-se online, com transmissão 
no dia 19 de dezembro, a partir 
da Sociedade Filarmónica União 
Arrentelense (SFUA).

Comissões de utentes de saúde, 
órgãos autárquicos e Plataforma 
Juntos pelo Hospital têm estado 
juntos nesta luta por mais e melho-
res cuidados de saúde da popula-
ção. Este ano, o projeto do hospital 
já devia ter sido adjudicado, mas, 
depois de vários adiamentos por 

parte do Governo, o processo volta 
a não avançar. 

No espetáculo Mais Um Natal 
sem Hospital no Seixal vários artis-
tas locais e nacionais associaram-
-se a esta luta: Fernando Viegas, 
Maria de Lourdes, David Antunes, 
Diana Soares, Manuela Sameiro, 
David Ventura, Diamantina, Mário 
Barradas, Banza, Brothers Soul, 
Dany Silva, Eduardo Santana, Elisa-
bete e Vítor Paulo. 

A iniciativa contou ainda com as 
intervenções de Joaquim Santos, 

presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, e Maria José Paiva, da 
Comissão de Utentes de Saúde do 
Concelho do Seixal.

Joaquim Santos agradeceu aos 
artistas presentes a sua associação 
a esta iniciativa e à SFUA pela ce-
dência do espaço. Sobre o processo 
do hospital, disse: «Foi positivo o 
facto de o Governo ter inscrito no 
Orçamento do Estado para 2021 
uma verba para o hospital no Seixal, 
mas o projeto e a sua adjudicação 
ainda não foram concretizados. Era 

para ter sido em 2019. O Ministério 
da Saúde está a atrasar a adjudica-
ção do projeto.»

O autarca afirmou ainda que «da 
parte da câmara municipal também 
existe o compromisso de execu-
tarmos arranjos e infraestruturas 
exteriores, num investimento de 
mais de 3 milhões de euros, mas só 
poderemos avançar quando tiver-
mos o projeto» e assegurou: «Da 
parte das autarquias do concelho, 
iremos continuar esta luta, sempre 
com as nossas comissões de utentes 

de saúde, para fazer esta pressão 
positiva para construir o hospital.»

Maria José Paiva lembrou que 
«são mais de 20 anos de luta» e 
fez um resumo dos últimos anos 
do processo, com a garantia do 
Governo em 2018 (na assinatura 
da adenda ao acordo de 2009) de 
que o hospital estaria construído 
em 2021.

«Enquanto não houver hospital 
no Seixal, a luta e a reivindicação 
por este equipamento irão conti-
nuar», garantiu. n

Espetáculo Mais Um Natal sem Hospital no Seixal

Coro de vozes exige hospital do Seixal

Joaquim Santos, presidente da autarquia, garantiu que 
a luta  pela contrução do hospital do Seixal vai continuar

Maria José Paiva, da Comissão de Utentes de Saúde
do Concelho do Seixal, falou sobre o processo que dura 
há 20 anos Diamantina

Vítor Paulo Banza Diana Soares

David Ventura Fernando Viegas Maria de Lourdes
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AS MEDIDAS de prevenção da covid-19 fo-
ram bastante restritivas na passagem de ano, pelo 
que a Câmara Municipal do Seixal levou animação 
a todo o concelho para que ninguém tivesse de sair 
de casa para se divertir.

Na noite de 31 de dezembro, houve fogo de arti-
fício em todo o concelho, com seis pontos de lança-
mento, um em cada freguesia, ao qual foi possível 
assistir em casa.

No dia 1 de janeiro de 2021, quatro grandes 
nomes da música nacional e local percorreram o 
concelho em palcos móveis para celebrar o novo 
ano: Bárbara Bandeira, Zimbro, Anjos e Toy.

Os munícipes estiveram nas varandas, nas jane-
las, à porta de casa, para cantar e dançar ao som 

dos grandes sucessos dos músicos convidados, 
numa iniciativa de grande sucesso.

Sobre a celebração de ano novo, Joaquim Santos, 
presidente da Câmara Municipal do Seixal, disse: 
«Ninguém precisou de sair de casa para brindar 
a 2021, foi possível festejar, sem sair de casa, este 
novo ano, que queremos todos que seja melhor 
do que 2020, que seja de ultrapassagem da crise 
pandémica, para que possamos prosseguir com as 
nossas vidas. Fizemo-lo, com todas as medidas de 
segurança, para a nossa população.» n

Fogo de artifício e músicos
 em movimento 

Celebração 
do ano 
novo

Anjos Toy

Zimbro

Bárbara Bandeira
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Na quadra festiva e no âmbito do trabalho de parceria existente entre 
a autarquia e as instituições sociais da área da terceira idade, infância 
e deficiência, a Câmara Municipal do Seixal ofereceu diversos equipa-
mentos, essenciais ao seu funcionamento diário, como máquinas de 
lavar, televisões, computadores portáteis ou aquecedores, uma forma 
de reconhecimento pelo trabalho que realizam em prol da população. 
Os presentes solidários foram entregues pelo presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim Santos, e pelos vereadores Maria 
João Macau e Joaquim Tavares, que marcaram presença nas 12 
associações de reformados, pensionistas e idosos do concelho, na 
CERCISA – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos 
Inadaptados do Seixal e Almada e na Associação dos Serviços Sociais 
dos Trabalhadores das Autarquias do Seixal (ASSTAS).
As crianças da ASSTAS receberam brinquedos, além da visita do pre-
sidente da autarquia, que chegou acompanhado do Pai Natal e da sua 
equipa. Estes visitaram a creche e jardim de infância da ASSTAS, para 
um momento cheio de magia e alegria.
Esta foi a forma de o executivo reconhecer a importância das respos-
tas sociais que cada instituição oferece aos munícipes, ao desenvolver 
um vasto conjunto de atividades e serviços, dirigidos a todas as faixas 
etárias da população, trabalho com o qual promovem o desenvolvi-
mento socioeducativo das crianças e a inclusão social dos idosos.
O executivo aproveitou para transmitir a todos força para continuarem 
a sua atividade na atual situação de pandemia, com o desejo de que 
em 2021 possam voltar a festejar esta época juntos e deixaram votos 
para que o novo ano traga esperança no futuro. 

Num contexto em que não puderam ocorrer as tradicionais festas de 
Natal escolares, no final do período letivo, as crianças do 1.º ciclo do en-
sino básico das escolas públicas do concelho do Seixal realizaram várias 
decorações alusivas à quadra natalícia. 
Fazendo uso de diversos materiais, da imaginação e de maior ou menor 
arte e vocação, todas elas se empenharam com amor na realização de 
desenhos e peças decorativas para o espaço escolar ou para aquecerem 
os seus lares durante a quadra. 
Pinheirinhos, embrulhos e prendas, estrelas, bonecos de neve, renas, 
doces, fitas e bolas para enfeitar a árvore de Natal foram algumas das 
figuras do imaginário natalício que integraram estas grandes obras reali-
zadas pelos nossos mais pequenos. 

Oferta de presentes solidários às instituições
Câmara apoia associações que 
asseguram respostas à população

Escolas do 1.º ciclo do ensino básico 
com atividades natalícias
Crianças esmeraram-se na 
realização de diferentes decorações
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Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis
Aprovação do plano de atividades 
e orçamento para 2021

A última reunião de 2020 da Assembleia Intermunicipal da Rede 
Portuguesa de Municípios Saudáveis (RPMS) realizou-se no dia 18 de 
dezembro, por videoconferência, com a participação de representan-
tes de 38 municípios membros, entre os quais Joaquim Santos, presi-
dente da Câmara Municipal do Seixal, município que preside à RPMS.
Na reunião foram aprovadas por unanimidade as propostas de adesão 
de três novos membros, os municípios de Chamusca, Pombal e São 
Roque do Pico, sendo que a  RPMS conta agora com 61 associados.
Discutiu-se ainda o plano de atividades e orçamento para 2021, que, 
devido à covid-19, retoma as ações previstas em 2020, numa perspeti-
va de continuidade, procurando cumprir objetivos traçados, bem como 
os desafios que se colocam no plano internacional, nacional e local. O 
plano de atividades para 2021 e respetivo orçamento foram igualmen-
te aprovados por unanimidade.

O PRESIDENTE da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, reivindicou junto do 
Governo a gratuitidade do esta-
cionamento no parque junto ao 
Terminal Fluvial do Seixal.

 A Câmara já pediu ao Ministério 
do Ambiente que possibilite «a 
gestão pela autarquia do atual 
parque de estacionamento da 
Transtejo» para que depois seja 
disponibilizado de forma gratuita 
à população do Seixal.

Estão em causa uma centena de 
lugares que não são utilizados pe-
los munícipes, em grande parte 
devido ao elevado preço pratica-
do, pelo que este espaço de esta-
cionamento está praticamente ao 
abandono. 

A objetivo da autarquia é munir 

o concelho de parques de estacio-
namento municipais, gratuitos em 
zonas de grande densidade popu-
lacional e junto às estações ferro-
viárias e fluvial. 

O projeto da Câmara Municipal 
do Seixal, que prevê a criação de 
um total de 2 mil lugares, num 
investimento de 1,3 milhões de 
euros, está em execução, tendo já 
sido inaugurados dois parques,  
no concelho, com capacidade para 
mais de 300 lugares.

Entretanto, as obras de substi-
tuição do pontão de embarque e 
desembarque do Terminal Fluvial 
do Seixal, da responsabilidade da 
Transtejo e Soflusa, já termina-
ram, o que permitiu restabelecer 
a ligação fluvial entre o Seixal e o 
Cais do Sodré, em Lisboa.

A suspensão da ligação – durante 
49 dias – foi muito criticada pela 
câmara municipal e pela Comissão 
de Utentes de Transportes do 
Seixal que defendiam uma solução 
que não prejudicasse as cerca de 
2500 pessoas que utilizam diaria-
mente o barco, a qual passava pela 
colocação de um pontão provisório 
durante a realização das obras. n

Parque do Terminal Fluvial do Seixal 

Câmara quer 
estacionamento gratuito 
para a população 

Terminal fluvial reabriu após conclusão das obras de substituição do pontão

O presidente da autarquia e o ministro do Ambiente visitaram 
o terminal fluvial no dia da sua reabertura

Reunião com Baía do Tejo e Administração
 do Porto de Lisboa
Seixal defende valorização
económica do domínio público 
e marítimo

A Câmara Municipal do Seixal está empenhada em valorizar os 70 
hectares da área do domínio público hídrico e marítimo, que estão sob 
a jurisdição da Administração do Porto de Lisboa (APL), e que neste 
momento estão sem qualquer aproveitamento económico.
O assunto esteve em cima da mesa, no passado dia 11 de dezembro, 
numa reunião promovida pela autarquia, e na qual esteve presente 
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e os 
presidentes da Baía do Tejo e da APL, Jacinto Pereira e Lídia Sequeira, 
respetivamente.
A área está atualmente quase devoluta e obsoleta e com importantes 
necessidades de recuperação ambiental. O objetivo do encontro 
foi o de conhecer e compatibilizar os projetos da Baía do Tejo, tendo 
Joaquim Santos apresentado a posição da autarquia para o melhor 
aproveitamento dos 70 hectares. O projeto do município visa a con-
versão daquela zona para utilizações de logística e serviços, com 
recuperação e aproveitamento do cais já existente, servindo de apoio 
às atividades económicas existentes. 
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NA REUNIÃO de câmara 
de 22 de dezembro, foi aprova-
da a abertura do concurso públi-
co para a construção do Centro 
Cultural de Amora, orçado em 
5 789 792,16 euros, com conclu-
são prevista até 2023. O equipa-
mento inclui sala de espetáculos 
e conferências, espaço de exposi-
ções, Centro da Juventude e o Polo 
de Amora da Biblioteca Municipal 
do Seixal.

Outras deliberações de relevo 
nesta reunião foram a aquisição 
de um sistema de gestão inteli-
gente de resíduos urbanos, no va-
lor de 406 463,41 euros; a prorro-
gação da isenção de taxas para as 
micro, pequenas e médias empre-
sas, para mitigar as dificuldades 
provocadas pela covid-19; e ainda 
o apoio o movimento associativo 
social, desportivo e cultural num 
valor superior a 711 mil euros.

Entre as deliberações da reu-
nião de câmara de 9 de dezembro, 
destaca-se a abertura do concur-
so para a substituição da ilumi-
nação pública do concelho para 
LED e a comparticipação de 75 
mil a cada uma das associação de 
bombeiros do concelho (Seixal 
e Amora). O executivo aprovou 
ainda outros apoios ao movimen-
to associativo social, desportivo 
e cultural na ordem dos 590 mil 
euros.

Reunião 
de 9 de dezembro

 Presidência
• Ata da reunião ordinária de 4 de 
novembro de 2020. Aprovação.
• Procedimento para contra-
tação de empréstimo a médio/ 
/longo prazo para investimento. 
Aprovação. 
• Preçário para 2021. Atualização 
de preços. Aprovação.
• Contratação pública. Proce-
dimento por concurso público (CP 
n.º 27/2020), para a empreitada 
de construção do novo Jardim de 
Infância de São Nicolau. Processo 
n.º  2020/300.10.001/129. 
Ratificação do despacho n.º 2132-
PCM/2020, de 23 de novembro.
• Contratação pública. Pro-
cedimento por ajuste dire-
to (AD n.º 29/2020), para 
a reconstrução do muro na 
Rua Olivença. Processo n.º 
2020/300.10.001/154. Ratifi-

cação do despacho n.º 2156- 
-PCM/2020, de 27 de novembro.
• Associação Humanitária de 
Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal. Aditamento ao protoco-
lo de colaboração. Aprovação.
• Associação Humanitária de 
Bombeiros Mistos de Amora. 
Aditamento ao protocolo de cola-
boração. Aprovação.

Pelouro da Cultura,
 Participação,
 Habitação, Juventude
 e Desenvolvimento Social 
• Centro Social e Paroquial de 
Corroios. Creche Os Pastorinhos. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira.
• Drive In Arte – edição 14. 
Normas gerais de participação. 
Aprovação.
• Projeto Às Vezes Tenho Ideias 
Felizes. Normas gerais de partici-
pação. Aprovação.

Pelouro do Ambiente, 
Bem-Estar Animal, Serviços 
Urbanos e Proteção Civil
• Regulamento do Abastecimento 
de Água e do Saneamento de 
Águas Residuais do Município do 
Seixal. Tarifário. Atualização das 
tarifas dos artigos 1.º a 19.º do 
Anexo V.
• Regulamento do Serviço de 
Gestão de Resíduos Urbanos do 
Município do Seixal. Tarifário. 
Atualização das tarifas dos arti-
gos 1.º e 2.º do Anexo I.

Pelouro do Desporto, 
Obras Municipais,
 Fiscalização 
e Trânsito
• Contratação pública. Proce-
dimento por consulta prévia (CP 
n.º 65/2020), para implemen-
tação de medidas de eficiência 
energética no sistema de ilumina-
ção pública no concelho do Seixal. 
Abertura de procedimento.
• Contratação pública. Proce-
dimento por concurso público, 
para a empreitada de constru-
ção da Piscina Municipal de Paio 
Pires. Trabalhos complementa-
res. Erros e omissões. 2.ª alte-
ração contratual. Processo n.º 
2019/300.10.001/24. DPMU-
DGUE.03.DP.2017. Aprovação.
• Contrato-programa de desen-
volvimento desportivo a celebrar 

entre o Município do Seixal e o 
Clube Associativo de Santa Marta 
do Pinhal. Comparticipação fi-
nanceira.
• Contrato-programa de desen-
volvimento desportivo a celebrar 
entre o Município do Seixal e o 
Grupo Desportivo do Cavadas. 
Comparticipação financeira.
• Projeto de regulamento de zo-
na de estacionamento automóvel 
condicionada na urbanização de 
Vale de Gatos e envolvente, Cruz 
de Pau, Amora. Consulta pública. 
Aprovação.

Pelouro da Educação,
 Urbanismo e Recursos
 Humanos
• Casa do Educador. Processo  
n.º 2020/750.20.600/19. Con-
trato-programa e comparticipa-
ção financeira.
• Bolsas de estudo do ensino se-
cundário e do ensino superior 
2020-2021. Aprovação.
• Ampliação do Centro de Estágios 
do Sport Lisboa e Benfica. Isenção 
de taxas urbanísticas. Aprovação.

Reunião 
de 22 de dezembro

Presidência 
• Constituição do Conselho Con-
sultivo Seixal Saudável. Regu-
lamento. Aprovação.
• Contrato interadministrativo 
de cooperação entre a Agência 
Portuguesa do Ambiente, IP e o 
Município do Seixal, para a exe-
cução do estudo de caracteriza-
ção da contaminação existente 
no areeiro Fernando Pacheco. 
Al teração da  del iberação  
n.º 253/2020-CMS, de 18 de no-
vembro.
• Procedimento para contrata-
ção de empréstimo a curto prazo. 
Adjudicação.
• Contratação pública. Proce-
dimento por ajuste direto (AD n.º 
29/2020) para a reconstrução do 
muro na Rua Olivença. Processo 
n.º 2020/300.10.001/154. Ra-
tificação do despacho n.º 2215- 
-PCM/2020, de 11 de dezembro.
• Isenção do pagamento de taxas 
no âmbito das medidas excecio-
nais e temporárias durante a pan-
demia de covid-19. Apoio às famí-
lias e às empresas. Prorrogação 
da isenção de pagamento de taxas 
de ocupação do espaço público 

Deliberações da câmara de 9 e 22 de dezembro

Jardim de Infância da Quinta de São 
Nicolau em concurso

municipal em estabelecimentos 
comerciais e isenção das taxas 
referentes a atividades diversas. 
Aprovação

Pelouro da Cultura, 
Participação,
Habitação, Juventude
e Desenvolvimento Social
• Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Fernão 
Ferro. Plano específico de apoio 
à construção do equipamento in-
tegrado para pessoas idosas de 
Fernão Ferro. Contrato-programa 
e comparticipação financeira.
• Candidaturas ao PARES 3.0. 
Aprovação da emissão de declara-
ções de assunção de compromis-
so municipal no cofinanciamento 
da construção dos equipamentos. 
Aprovação de minuta.
• Contrato promessa de cedência 
em direito de superfície de uma 
de parcela de terreno do domínio 
privado municipal de 5500m2, sita 
na Rua Virgílio Martinho, Quinta 
das Felícias, Vinha da Cabrita, 
em Aldeia de Paio Pires, a favor 

da ANPAR – Associação Nacional 
de Pais e Amigos de Rett. Centro 
de Atividades Ocupacionais. 
Aprovação de minuta.
• Contrato promessa de cedên-
cia em direito de superfície de 
terreno municipal com a área de 
3633 m2, sito em Pinhal de Frades, 
Seixal, a favor da Associação 
de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Pinhal de Frades 
(ARPIPF). Equipamento in-
tegrado para pessoas idosas. 
Aprovação de minuta.
• Contrato promessa de desafe-
tação do domínio público para 
o domínio privado municipal de 
uma parcela de terreno, com área 
de 2252 m2, sita na Rua Serra do 
Caramulo, freguesia de Fernão 
Ferro, que integrou o domínio 
público municipal, através do 
Alvará de Loteamento n.º 7/2010, 
correspondente ao processo n.º 
6/A/06, para constituição do 
direito de superfície a favor de 
Universoautista – Associação de 
Jovens e Adultos. Aprovação de 
minuta.

Jardim de Infância 
da Quinta de São Nicolau

O concurso para a construção do Jardim de Infância da Quinta de São 
Nicolau foi aprovado na reunião de câmara de 9 de dezembro, com um 
investimento municipal de 1 876 200 euros.
O novo equipamento a construir localiza-se entre a Rua Cidade de 
Lobito e a Rua da Casa do Povo e apresenta as seguintes caraterísticas:
capacidade para 100 crianças; quatro salas de atividades; sala poliva-
lente; refeitório; sala de reuniões; três gabinetes de trabalho; cozinha e 
copa; refeitório; instalações sanitárias; arrumos; espaço exterior com 
recreio; área lúdica equipada com brinquedos e áreas cobertas.
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6.ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Seixal
Novas competências nas áreas da saúde, 
da educação e da ação social sem condições 
de transferência

A sessão da Assembleia Mu-
nicipal decorreu no dia 28 de de-
zembro por videoconferência. 
O debate centrou-se na trans-
ferência de competências da 
Administração Central para a 
Local, nas áreas da saúde, educa-
ção e ação social. Os municípios 
tinham de comunicar à Direção-
Geral das Autarquias Locais, até 
31 de dezembro, se considera-
vam assumir essas competências 
em 2021. Foi proposto o adiamen-
to da assunção destas competên-
cias, pois segundo o presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
«ao analisarmos os respetivos di-
plomas setoriais vemos que es-
tes não estabelecem os recursos 
humanos e financeiros a transfe-
rir, os quais são indispensáveis 
ao exercício destas importantes 
áreas da vida das populações». E 
adiantou que o modelo de trans-
ferência de atribuições não pode 
consistir em transferir problemas, 
transformando descentralização 
em desresponsabilização.
Joaquim Santos esclareceu ainda 
que perante a ausência de res-
postas aos ofícios «que enviamos 
a solicitar os projetos de mapas 
alusivos aos recursos a transferir, 
decidimos contactar as institui-
ções locais para constituir grupos 
de trabalho para uma avaliação 
adequada que nos permita uma 
pronúncia mais consolidada». E 
adiantou: «Perante a desrespon-
sabilização do Governo, optamos 
por assumir a prorrogação dada 
até março de 2022». 
O adiamento da transferência de 
competências foi aprovada pela 
Assembleia Municipal com os vo-
tos a favor da CDU, do presidente 
da Junta de Freguesia de Fernão 

Ferro, BE e PAN, a abstenção do 
CDS e os votos contra do PS e PSD.
Seguiu-se a aprovação dos con-
tratos de constituição do direito 
de superfície sobre um prédio e 
terrenos a favor da Associação 
de Paralisia Cerebral de Almada-
Seixal, da Associação Nacional 
de Pais e Amigos de Rett e da 
Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Pinhal 
de Frades. O autarca explicou que 
a celebração dos contratos permi-
te às instituições formalizarem a 
candidatura para financiamento 
ao programa PARES, de constru-
ção e requalificação de equipa-
mentos sociais. 
Foi ainda aprovada a constituição 
do Conselho Consultivo Seixal 
Saudável. A câmara municipal, 
que coordena o projeto Seixal 
Saudável, pretende com este ór-
gão ouvir os intervenientes locais 
para concertar dinâmicas que au-
mentem os indicadores de saúde 
no concelho.

Período antes da ordem 
do dia
Neste período foram aprovadas 
três moções e uma saudação da 
CDU. A moção «Escola dos 2.º e 3.º 
ciclos do ensino básico e ensino 
secundário em Fernão Ferro mais 
próxima de ser concretizada?» 
congratulava-se com a discussão 
na Assembleia da República da 
petição sobre a necessidade da 
escola. 
O documento seguinte pugnava 
pela renacionalização dos CTT 
– Correios de Portugal. Joaquim 
Santos recordou que, no Seixal, fo-
ram encerradas as lojas de Amora 
e Aldeia de Paio Pires e que, «é 
necessário voltar a ter um serviço 

público postal eficiente». A apro-
vação do subsídio de insalubri-
dade, penosidade e risco para os 
trabalhadores da área da recolha 
de resíduos, pretensão defendi-
da pela CDU, foi objeto da moção 
seguinte. Foi criado há 20 anos e 
ainda não tinha sido regulamen-
tado. Joaquim Santos disse que 
a Câmara do Seixal será das pri-
meiras a implementar este apoio 
inteiramente justo para os traba-
lhadores da higiena urbana e sa-
neamento. Foi ainda aprovada a 
saudação pelos 44 anos do Poder 
Local Democrático.
A Assembleia Municipal do Seixal 
aprovou uma saudação do PS re-
lativa à quadra natalícia. Quanto 
ao grupo do PAN, apresentou 
um voto de condenação pelo 
massacre de animais ocorrido 
na Azambuja, bem como a reco-
mendação pela implementação 
de uma estratégia de combate 
ao descarte ilegal de resíduos. 
Joaquim Santos lamentou que a 
deposição ilegal ainda se verifi-
que em algumas zonas do conce-
lho. O autarca valorizou o trabalho 
desenvolvido pelos trabalhadores 
da autarquia em particular nestes 
tempos de pandemia e informou 
ainda que a Câmara Municipal do 
Seixal tem investido e continuará 
a investir substancialmente nes-
ta área sendo disso exemplo, a 
implementação do sistema de re-
colha semienterrada, bem como 
o alargamento da recolha seletiva 
de biorresíduos, tenho adquirido 
para o efeito seis novas viaturas 
pesadas, para além de estar a in-
vestir também numa plataforma 
digital onde se irá monitorizar todo 
o sistema de recolha de resíduos 
do município.

• Anulação da Deliberação  
n.º 425/2018 no âmbito do pla-
no anual de apoio aprovado em 
reunião de câmara de 19-2-2018 
– proposta de comparticipação 
financeira para a Associação Dá-
me a Tua Mão. Aprovação.
• Proposta de cedência da loja si-
ta na Rua das Flores, 4B, r/c dto., 
2845-367 Paivas, ao Movimento 
Democrático de Mulheres – 
Delegação do Seixal, em regi-
me de comodato e atribuição 
de comparticipação financeira 
para as obras de remodelação. 
Aprovação.
• Apoio ao movimento asso-
ciativo cultural do Seixal – pro-
jetos e programas pontuais 
2020 – Sociedade Filarmónica 
União Arrentelense. Contrato-
programa e comparticipação fi-
nanceira.
• Apoio ao movimento associa-
tivo cultural do Seixal – projetos 
e programas pontuais 2020 – 
Sociedade Musical 5 de Outubro. 
Contrato--programa e comparti-
cipação financeira.
• Apoio ao movimento associa-
tivo cultural do Seixal – proje-
tos e programas pontuais 2020 
– Sociedade Filarmónica União 
Seixalense. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Plano de Juventude do Muni-
cípio do Seixal – parceria com o 
Instituto Politécnico de Setúbal 
– Centro de Investigação em 
Educação e Formação. Aprovação.
• Apoio à Santa Casa da Miseri-
córdia do Seixal ao abrigo do rea-
lojamento de 64 agregados fami-
liares do loteamento da quinta 
de Vale de Chícharos. Contrato-
programa e comparticipação fi-
nanceira.

Pelouro do Ambiente, 
Bem-Estar Animal, Serviços 
Urbanos e Proteção Civil
• Contratação pública. Proce-
dimento por concurso públi-
co com publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia (CP 
n.º 28/2020) para aquisição de 
um sistema de gestão inteligen-
te de resíduos urbanos para uma 
monitorização da recolha de re-
síduos pelo município do Seixal. 
Abertura de procedimento. 
• Hasta pública para a concessão/ 
/construção e exploração de 
quiosque/cafetaria no Parque 
Urbano do Seixal. Abertura de 
procedimento.
• Hasta pública para concessão 
de licença municipal de uso pri-
vativo para exploração de insta-
lações existentes para cafetaria 
no Parque Urbano dos Almeirões, 
sito em Aldeia de Paio Pires. 
Abertura de procedimento.

Pelouro do Desporto, Obras
Municipais, Fiscalização
e Trânsito
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada do 
Centro de Saúde de Corroios. 
Espaços exteriores. Processo 
n.º 2019/300.10.001/29. Subs-
tituição do diretor da obra. 
Aprovação.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada 
do Cemitério Municipal de 
Fernão Ferro. Processo n.º 
2020/300.10.001/124. Revo-
gação da decisão de contratar.
• Contratação pública. Concurso 
público com publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia 
(CP 36/2020) para a emprei-
tada de construção do Centro 
Cultural de Amora. Processo n.º 
2020/300.10.001/153. Abertura 
de procedimento. 
• Protocolo a celebrar entre o 
Município do Seixal e a Associação 
das Coletividades do Concelho do 
Seixal, para apoiar o desenvolvi-
mento das atividades inerentes à 
37.ª Seixalíada 2020. Aprovação 
de minuta. 
• Contrato-programa de de-
senvolvimento desportivo a 
celebrar entre o Município do 
Seixal e o Amora Futebol Clube. 
Centro de Treinos. Reforço. 
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desen-
volvimento desportivo a celebrar 
entre o Município do Seixal e o 
Seixal Clube 1925, para garantir 
o apoio necessário para as repara-
ções no relvado e a substituição da 
iluminação do Estádio Municipal 
do Bravo. Comparticipação finan-
ceira.

Pelouro da Educação,
 Urbanismo e Recursos 
Humanos
• Delimitação de unidades de exe-
cução na unidade operativa de 
planeamento e gestão (UOPG) 21. 
Processo n.º 17/M/20. Versão fi-
nal. Aprovação.
• Programa de apoio à imprensa e 
rádio escolares. Plano Educativo 
Municipal 2020-2021. Contratos-
programa e comparticipações fi-
nanceiras.
• Programa de apoio a projetos 
e atividades escolares. Plano 
Educativo Municipal 2020-2021. 
Contratos-programa e comparti-
cipações financeiras.
• Alteração à operação de lotea-
mento. Consulta pública. Processo 
n.º 13/A/02. Aprovação. 

As deliberações são publicadas na ín-
tegra nas atas das reuniões, as quais 
podem ser consultadas em cm-seixal.pt.
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Entre janeiro e maio, a processioná-
ria ou lagarta-do-pinheiro começa 
a descer da árvore para se enterrar 
na terra, cumprindo a «procissão» de 
que recebe o nome. Durante este pe-
ríodo, é mais provável que animais e 
seres humanos contactem com esta 
praga e acabem por sofrer irritações 
na pele, nos olhos e no aparelho res-
piratório, pelo que é importante evi-
tar o contacto com a espécie.
A lagarta-do-pinheiro é um inseto 
desfolhador dos pinheiros e cedros. 
Tem o corpo dividido em pequenos 
segmentos, cada um dos quais 
com milhares de pelos urticantes 
de coloração alaranjada que se vão 
libertando e espalhando pelo ar à 
medida que a lagarta se desloca. As 
lagartas de processionária têm, tal 
como todos os seres vivos, um papel 
importante, constituindo alimento 
para inúmeras aves (chapins e pou-
pas), morcegos e outros animais.
Dado que no Seixal o pinheiro-bravo 
é uma espécie abundante em zonas 
com afluência de pessoas, como é 
o caso das escolas básicas do 1.º 
ciclo ou jardins de infância, áreas 
de jogos e recreio ou parques e jar-
dins, é importante conhecer e es-
tar atento à presença deste insecto 

que pode gerar uma reação alérgica 
grave, uma vez em contacto com a 
pele, mucosas e olhos. Sobretudo 
porque estas áreas recebem com 
frequência crianças e canídeos, os 
principais grupos de risco pela sua 
curiosidade natural e alheamento 
do perigo inerente.
Através do Plano de Combate à 
Processionária-do-Pinheiro, incluin-
do a monitorização da praga, a co-
locação de armadilhas iscadas com 
feromonas sexuais, tratamentos por 
microinjeção e remoção de ninhos, 
em locais de maior risco de contac-

to com as lagartas, como acontece 
nas escolas básicas do 1.º ciclo ou 
jardins de infância, áreas de jogos e 
recreio ou parques e jardins.

Recomendações/precauções
Em caso de fortes sintomas de aler-
gia cutânea dirija-se ao posto médi-
co. Em caso de contacto dos animais 
domésticos com a lagarta, dirija-se 
ao veterinário mais próximo. Para 
mais informações ligue para o telefo-
ne 210 976 011 ou envie o seu email 
para seixal.limpo@cm-seixal.pt.

Entre janeiro e maio, o risco de contacto aumenta
Autarquia promove combate à lagarta-do-pinheiro

A Agência Municipal de Energia 
do Seixal (AMESEIXAL) desenvol-
veu duas candidaturas ao Fundo 
Ambiental que resultaram nas apli-
cações gratuitas para smartphone 
Bio Escape Room e na AppGO, no 
âmbito das quais se realizaram con-
cursos entre novembro e dezembro, 
dirigidos à comunidade educativa, 
envolvendo 13 escolas do concelho.
Através da aplicação Bio Escape 
Room, os jogadores tinham de com-
pletar uma missão a resolver que-

bra-cabeças, charadas ou encon-
trar pistas. Para isso, foi criada uma 
base de dados sobre temas ligados 
ao património natural, biodiversida-
de, geodiversidade, energias reno-
váveis e medidas de adaptação e 
mitigação às alterações climáticas. 
No final da competição, venceram 
os três jogadores que completaram 
o jogo em menor tempo.
O projeto AppGO visava cativar o 
maior número de jovens a mudar de 
hábitos de deslocação, efetuando 

os trajetos em transportes públicos, 
numa perspetiva de educar para 
agir. Foram percorridos 8509 quiló-
metros pelos participantes, nos 19 
dias da competição, numa média 
de 448 quilómetros por dia. A dis-
tância total percorrida equivale a 
uma deslocação entre o Seixal e a 
cidade indiana de Goa. Foram evita-
dos 1 022 kg de CO2 decorrentes da 
participação no jogo. Premiaram-se 
os 3 alunos com maior distância 
percorrida. 

AMESEIXAL desenvolve aplicações inovadoras
Concursos envolveram 13 escolas

Recolher Porta a Porta para Valorizar
Novas viaturas para aumentar 
a recolha de biorresíduos

A Câmara Municipal do Seixal recebeu três viaturas, de um total 
de seis, que foram adquiridas para aumentar a recolha seletiva de 
biorresíduos no concelho, no âmbito do projeto Recolher Porta a 
Porta para Valorizar.
Este projeto é desenvolvido pela Câmara Municipal do Seixal com 
apoio do POSEUR – Programa Operacional de Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos.
Numa primeira fase do projeto, este tipo de recolha foi imple-
mentada na Marisol, Vale de Carros e Belverde, abrangendo 975 
moradias, com o objetivo de recolher anualmente cerca de 374 
toneladas de resíduos urbanos biodegradáveis.
Pretende-se, em 2021, implementar a 2.ª fase do projeto, com 
recolha seletiva de biorresíduos em todas as zonas do concelho 
que atualmente têm recolha de resíduos urbanos porta a porta, 
ou seja, a mais de 15 mil moradias de Vale de Milhaços, Verdizela, 
Fernão Ferro, Foros de Amora, Pinhal Conde da Cunha, Pinhal de 
Frades e Redondos. 
Com esta 2.ª fase implementada em pleno, prevê-se a recolha 
anual de mais de 4 mil toneladas de biorresíduos.

Plano Municipal de Controlo de Pragas
Autarquia realizou cerca de 3500 
ações em 2020

Desde 2017, a Câmara Municipal do Seixal desenvolveu um Plano 
Municipal de Controlo de Pragas, com o objetivo de melhorar o 
controlo e tratamento das pragas urbanas, através da realização de 
tratamentos preventivos de desbaratização, desratização e desinseti-
zação que garantem a salubridade do espaço público.
Entre os meses de janeiro e novembro de 2020, através do recurso 
a uma empresa especializada em controlo de pragas urbanas, a 
Câmara Municipal do Seixal garantiu 2175 tratamentos preventivos 
de desbaratização e desratização no concelho do Seixal.
Ao longo do mesmo período, foram realizadas 1312 desinfesta-
ções em resposta a pedidos rececionados através dos Serviços 
Online ou diretamente no serviço Seixal Limpo, número 210 976 011 
e email seixal.limpo@cm-seixal.pt.
De referir ainda que a presença da vespa velutina ou asiática tem 
vindo a aumentar em todo o território nacional, estando referencia-
dos vários casos no distrito de Setúbal. No Seixal, foram eliminados 
sete ninhos até novembro de 2020, dos quais cinco na freguesia de 
Corroios, um em Amora e outro em Fernão Ferro.

Rafael Rodrigues, 1.º prémio, Bio Escape Room Daniel Baltazar, 1.º prémio, AppGo
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Quer em ações diárias por todo o concelho, quer 
em ações concertadas em determinados locais 
através da iniciativa Seixal + Perto, os trabalha-
dores da Câmara Municipal do Seixal fazem a ma-
nutenção do espaço público para qualificar o local 
onde vivemos, trabalhamos e estudamos.
Todos os dias, entre as 7 e as 21 horas, os trabalha-
dores estão na rua, em vários pontos do concelho, 
para limpar, desinfetar, higienizar e manter.
Realiza-se também semanalmente, às quartas-
-feiras, e quinzenalmente, aos sábados, a iniciativa 
Seixal + Perto, em que equipas com cerca de 50 
trabalhadores municipais intervêm numa determi-
nada localidade.
É feita a higiene e limpeza urbana, a lavagem de 
contentores e ecopontos, a manutenção e conser-
vação urbana, intervenções nas redes de água e 
saneamento, varredura e lavagem de ruas, despejo 
de papeleiras, desmatações, cortes de ervas e 
contenção das copas das árvores, manutenção de 
canteiros, controlo de pragas, desobstrução de co-
letores e sarjetas, reparação de asfalto e passeios e 
de sinalização vertical.
Esta iniciativa é acompanhada por Joaquim Santos, 
presidente da Câmara Municipal do Seixal, e ve-
readores da autarquia, que contactam com os tra-
balhadores e com a população, obtendo opiniões 
sobre o trabalho realizado e sugestões sobre novas 
intervenções.

Limpeza e manutenção do espaço público

Colinas do Sul, Aldeia de Paio Pires Miratejo, Corroios

Paivas, Amora Quinta do Batateiro, Amora

Casal do Marco, Aldeia de Paio PiresVerdizela, CorroiosQuinta da Escola, Fernão Ferro

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

Através do portal Seixal + os munícipes 
podem registar todo o tipo de ocorrên-
cias em tempo real. Para utilizar este 
portal deve usar um destes browsers:  
Google Chrome ou Microsoft Edge. 
Registe-se em https://seixalmais.cm-
-seixal.pt e faça o seu login. 
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O Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência comemora-se a 
3 de dezembro e tem como princi-
pal objetivo a motivação para uma 
maior compreensão dos assuntos 
relativos à deficiência e a mobili-
zação para a defesa da dignidade, 
dos direitos e do bem-estar de pes-
soas com deficiência. 
Manuela Calado, vereadora do 
Pelouro do Desenvolvimento Social 
da Câmara Municipal do Seixal, 
deixou neste dia uma mensagem 
no Facebook do município sobre 

esta importante data, em que fez 
referência às respostas sociais no 
concelho nesta área, fruto da par-
ceria entre a autarquia e diversas 
instituições sociais, que trabalham 
diariamente para a construção de 
um município inclusivo.
A vereadora afirmou que as 
Grandes Opções do Plano e 
Orçamento para 2021 «refletem o 
compromisso com a aprovação de 
apoios para esta área, nomeada-
mente com a atribuição de apoio 
financeiro às instituições com sede 

no concelho através da celebração 
de contratos-programa, da cedên-
cia de transportes e de espaços 
para atividades, cedência de trans-
porte adaptado, apoio técnico, lo-
gístico e investimento para a práti-
ca desportiva».
Manuela Calado revelou ainda 
que, no âmbito da candidatura das 
instituições ao programa Pares 
3.0, o apoio municipal na cedência 
de terrenos para a construção de 
equipamentos em falta ascende 
aos 3 milhões de euros.

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência
Construção de um município inclusivo em parceria

No dia 15 de dezembro,  o pre-
sidente da Câmara Municipal do 
Seixal, Joaquim Santos, em nome 
da autarquia, entregou um apoio 
à Associação Humanitária, dos 
Bombeiros Mistos do Concelho do 
Seixal (AHBMCS) no valor de 75 
mil euros, no âmbito do protocolo 
de colaboração firmado com a as-
sociação.
Joaquim Santos frisou que no âm-
bito da política de investimento 

social da autarquia «este é mais 
um apoio aos nossos bombeiros, 
no sentido de capacitar a sua res-
posta na salvaguarda das vidas e 
bens da população do concelho».
Recorde-se que, em outubro, 
aquando do 43.º aniversário da 
AHBMCS, a Câmara Municipal do 
Seixal ofereceu à instituição equi-
pamentos de proteção individual. 
Na ocasião também foi entregue 
um veículo automóvel todo o ter-

reno à instituição por João Torres  
presidente da EDP Distribuição. 
Na iniciativa estiveram também 
presentes Brázio Romeiro, presi-
dente da direção da associação, e 
José Raimundo, comandante dos 
bombeiros. 

Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal
Apoio concedido reforça a capacidade de resposta 

Celebrar a vitória sobre o nazifascismo
Seixal recebeu exposição pela paz 

Celebrar a Vitória, Defender a Paz é o título da exposição do Conselho 
Português para a Paz e Cooperação (CPPC) que foi inaugurada no dia 
18 de dezembro, no átrio dos Serviços Centrais da Câmara Municipal 
do Seixal. A exposição aborda os 75 anos da vitória sobre o nazifascis-
mo que pôs termo à Segunda Guerra Mundial. Na inauguração esti-
veram a vereadora Manuela Calado, do Pelouro do Desenvolvimento 
Social, Eugénia Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa das 
Migrações, e Ilda Figueiredo, presidente da direção do CPPC. Das 
suas intervenções ressalta a importância de «conhecer as causas e 
as consequências do flagelo da guerra, os mais 60 milhões de mortos 
e os milhões de deslocados e refugiados com todos os crimes do na-
zifascismo e do holocausto». Foi também destacada a necessidade 
de apelar à mobilização de todos na defesa da paz e na preparação 
do próximo Encontro pela Paz, que se realizará em 5 de junho, em 
Setúbal».
O evento reuniu ainda autarcas das freguesias e representantes do 
movimento associativo do concelho do Seixal.

Grupo 269 – Fernão Ferro da Associação
de Escoteiros de Portugal 
Tribo de Exploradores recupera 
vértice geodésico Redondo

Localizado na freguesia de 
Fernão Ferro, o vértice geo-
désico Redondo recebeu uma 
intervenção de recuperação 
pelo Grupo 269 – Fernão Ferro 
da Associação de Escoteiros de 
Portugal (AEP) durante o mês de 
novembro. 
Em resultado das dificulda-
des que a direção de Serviços 
de Geodesia, Cartografia e 
Informação Geográfica, per-
tencente à Direção-Geral do 
Território, enfrenta para man-
ter a Rede Nacional de Vértices 
Geodésicos em boas condições, o vértice geodésico Redondo encon-
trava-se em condições de manutenção pouco dignas e grafitado, sem 
as cores que o deveriam caracterizar. 
Composta por jovens entre os 13 e os 18 anos, a Tribo de Exploradores 
do Grupo 269 da AEP aplicou um pouco de tinta, muita determinação 
e a alegria que sempre a caracterizam para contribuir na recuperação 
de um edificado que é de todos nós. O resultado foi um vértice geodé-
sico, como novo, de cara lavada, branco e com a respetiva faixa negra, 
como manda o figurino. 
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A 6.ª EDIÇÃO do roteiro de compras 
e lazer «entre.ruas» é dedicada a Corroios e 
já está na rua, revelando a oferta em termos 
de comércio local e tradicional deste territó-
rio, bem como os descontos apelativos em 
vários serviços e estabelecimentos.

O roteiro pretende ser uma ferramenta 
importante para apoiar, divulgar e estimular 
o comércio de proximidade, contribuindo 
para a defesa e preservação da sua vitali-
dade, em harmonia com as necessidades e 
interesses da comunidade local e para o seu 
desenvolvimento económico e social. 

A Câmara Municipal do Seixal e a Asso-
ciação do Comércio, Indústria, Serviços e 
Turismo do Distrito de Setúbal – Delegação 
do Seixal (ACISTDS) apoiam esta publicação.

O lançamento do roteiro aconteceu na 
pastelaria Charme, no dia 16 de dezembro, 
com a presença de Joaquim Santos, presi-
dente da autarquia, Isaú Maia, presidente da 
ACISTDS – Seixal, e Ana Mestre, diretora da 
publicação.

Joaquim Santos afirmou que a publicação 
contou com a adesão de muitos comercian-
tes da freguesia e salientou a importância do 
roteiro chegar às pessoas em plena quadra 

natalícia e no atual contexto de pandemia, 
incentivando as pessoas a comprar no co-
mércio tradicional. O autarca frisou ainda a 
continuação da isenção de taxas aos peque-
nos e médios comerciantes até ao final de 
março de 2021, «sendo mais um contributo 
da câmara municipal para apoiar o comércio 
local».

Isaú Maia realçou a importância do ro-
teiro «entre.ruas» ao «divulgar e apoiar as 
casas comerciais e o comércio tradicional 
e expressou o agradecimento à autarquia 
porque «sempre que solicito qualquer apoio 
nunca é negado».

Por seu lado, Ana Mestre realçou os objeti-
vos da publicação, que «são apoiar o comér-
cio local e quem vive aqui, que ao receber 
o roteiro fica a saber o comércio que tem à 
sua porta, desde a retrosaria que já não se 
lembrava que existia, à papelaria que ainda 
faz fotocópias, ao fotógrafo que ainda impri-
me em papel ou à padaria que tem fabrico 
próprio, de modo que ao ler percebe que este 
guia é uma mais-valia». Frisou que a publi-
cação é totalmente gratuita, quer em termos 
da participação dos comerciantes, quer na 
distribuição à população.  n

UM PITÉU e uma cerveja por 3 
euros foi a proposta do Tour do Pitéu, 
que este ano decorreu no concelho do 
Seixal entre 28 de novembro e 13 de de-
zembro. A iniciativa contou com o apoio 
da Câmara Municipal do Seixal e foi or-
ganizada pela Associação do Comércio, 
Indústria, Serviços e Turismo do Distrito 
de Setúbal (ACISTDS) e promovida pela 
Traveller Boost. 

Da entidade promotora, Celso 
Machado explicou que «o Tour do Pitéu é 
um evento que já existe há três anos e que 
manteve sempre o mesmo valor de 3 eu-
ros para que seja acessível a todos e para 
que possam provar o maior número de 
pitéus possível. Faz sentido um valor bai-
xo, que as pessoas conheçam restauran-
tes  novos e fazer a divulgação de todas as 
casas participantes; não é um evento para 
lucrar, mas de promoção», adianta.

Distribuídas em torno da Baía, nas 
freguesias do Seixal e Amora, foram 19 
as casas participantes, todas com pitéus 
distintos que vão ao encontro da oferta 
gastronómica que já é a sua. Os pitéus 
incluíram salada de polvo com grão; bo-
lo do caco com queijo da ilha, bacon e 
mel; pica-pau de seitan com cogumelos 
frescos; moelas estufadas; amêijoas com 
cebolada; bolinhas de chili e queijo, entre 
outros.

«Este ano, o corte nos horários ao fim 
de semana por causa da covid-19 im-
pediu muitos estabelecimentos de res-
tauração de aderir ao projeto, ainda que 
aqueles que aderiram já nos tenham ma-
nifestado o sucesso que a iniciativa está 
a ter», afiança Isaú Maia, presidente da 
delegação do Seixal da ACISTDS. 

No dia 4 de dezembro, o presidente da 
Câmara Municipal do Seixal participou na 
iniciativa e provou o pitéu de lagartinhos, 
iguaria confecionada pelo restaurante 
O Cristino, em Amora. «O Tour do Pitéu 
oferece uma gastronomia muito diver-
sa e de grande qualidade e serve para 
demonstrar a excelência e variedade da 
gastronomia existente no concelho do 
Seixal», explicou Joaquim Santos.  

O presidente da câmara assegurou ain-
da que «em tempos de pandemia, ainda 
é mais importante promover e apoiar a 
nossa restauração», fazendo questão em 
dar o exemplo para afirmar que «é seguro 
frequentar os nossos restaurantes, desde 
que respeitemos as medidas de proteção 
adequadas à situação». n

Publicação pretende apoiar, divulgar 
e estimular o comércio local
«Corroios entre.ruas» 
já está disponível

Tour do Pitéu decorreu entre 
28 de novembro e 13 de dezembro
no município
Iniciativa apoiou 
restauração em 
tempos de pandemia

Joaquim Santos, presidente da câmara, Isaú Maia, da ACISTDS – Seixal e Ana Mestre, 
autora do projeto ,estiveram presentes no lançamento da publicação
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Biblioteca Municipal do Seixal 

Novo projeto incentiva 
a leitura em família

Estão abertas as inscrições para 
a 14.ª edição do Drive In Arte, uma 
exposição de pintura em grande 
formato, patente ao público, entre 
os meses de setembro e dezem-
bro, na Estrada Nacional 10, nas 
Paivas, Amora.
Os interessados podem apresen-
tar as suas propostas até ao pró-
ximo dia 19 de fevereiro. A iniciati-
va é dirigida a jovens com idades 

compreendidas entre os 14 e os 
30 anos, residentes no distrito de 
Setúbal. Mais informações, no-
meadamente sobre as normas de 
participação, podem ser obtidas 
através do telefone 212 275 616 ou 
do email juventude@cm-seixal.pt 
 ou em cm-seixal.pt.
O Drive In Arte é uma mostra públi-
ca em grande formato orientada 
para a modalidade de pintura que 

constitui um ponto de encontro en-
tre o trabalho de jovens artistas 
e um público heterogéneo. Uma 
oportunidade para os jovens mos-
trarem o seu talento e que se assu-
me como um estímulo à criativida-
de, à promoção da criação plástica 
e à fruição cultural.

Inscrições decorrem até dia 19 de fevereiro
Mostra o teu talento no Drive In Arte

A BIBLIOTECA Municipal 
do Seixal iniciou um novo projeto: 
o kit E Se… Pudéssemos Mergulhar 
nos Livros?, uma iniciativa promo-
vida em parceria com a Associação 
Acrescer.

Porque as histórias podem ser 
o contexto perfeito para momen-
tos divertidos em família, a ativi-
dade dá a conhecer um conjunto 
de propostas de leitura, disponi-
bilizadas mensalmente através de 
um vídeo publicado na página de 
Facebook do Município do Seixal e 
de uma atividade de exploração lú-
dica, dinamizada pela Associação 
Acrescer.

«Quero Um Abraço», de Simona 
Ciraolo, foi a primeira história a ser 
partilhada, no âmbito da iniciativa, 
no Facebook do município.

Mas este desafio não se fica 
apenas pelo formato online. A 
Biblioteca Municipal do Seixal dis-
ponibiliza um kit composto por 
uma ficha de exploração e outros 

materiais para uma oficina com-
plementar, que pode ser levantado 
na biblioteca. 

Se não participou, ainda vai a 
tempo de descobrir a próxima his-
tória. As famílias com crianças dos 
12 meses aos 12 anos têm a opor-
tunidade de criar momentos lúdi-
cos. Para isso, basta inscrever-se 
através do telefone 210 976 100 

 ou do email biblioteca.seixal@cm-
-seixal.pt e, num prazo de 48 ho-
ras, levantar o seu kit e dar largas à 
imaginação.  n

Cultura acessível, descentralizada 
e de qualidade
Música e dramaturgia 
para miúdos e graúdos

A cultura continua a trazer esperança e animação ao concelho do 
Seixal, através de múltiplas iniciativas que, não obstante o cumpri-
mento das normas de segurança e higiene e prevenção contra a 
covid-19, prosseguem uma política cultural acessível, descentra-
lizada e de qualidade.
No dia 27 de novembro, no Cinema S. Vicente, A Caravana apre-
sentou «Mininu», poema cénico para a infância que se inicia nos 
campos de arroz e tambores mandinga de Gabu e nos leva até aos 
ritmos da Guiné, passando por Bissau, Moscovo e Lisboa. A 6 e 13 
de dezembro, a sala acolheu igualmente «Salta-Pocinhas», uma 
apresentação teatral para a infância a cargo da Trópico de Artes.
Em dezembro, o Auditório Municipal recebeu as últimas duas 
datas do Festival de Teatro do Seixal. Numa encenação do Teatro 
Meridional, «O Sr. Ibrahim e as Flores do Corão» subiu ao palco 
no dia 11 para apresentar uma história de tolerância perante a 
diferença e a importância da amizade. No dia 18, o Teatro da Terra 
apresentou «A Pulga atrás da Orelha», sátira social ao casamento e 
à vida da burguesia parisiense do início do século XX. 
No Espaço 58, que promove as novas bandas do concelho e 
funciona no Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil 
(CAMAJ), na antiga Escola de Conde de Ferreira, atuaram ainda 
os Museu Museum e os irmãos Tiago e Joana Mestre, dupla co-
nhecida como Brothers Soul. Estes concertos foram transmitidos 
em direto através do Youtube e podem ser visualizados a partir da 
ligação cm-seixal.pt/espaco-58 ou na mesma plataforma.
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LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

SETÚBAL | SEIXAL | LISBOA

Horários

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro 
| 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

Assistência Farmâceutica 
às populações – Linha nacional | 1400

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200
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Domingos e feriados

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

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

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

(*) n Partida do Fogueteiro

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

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

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

PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis
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PARTIDAS DE COINA (Concelho do Seixal) Dias úteis
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O atendimento público dos pelouros da Câmara Municipal 
do Seixal é realizado mediante marcação prévia, de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 17.30 horas, através dos gabinetes 
de apoio aos vereadores.

808 203 050 TRANSTEJO  

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

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

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

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

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

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

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

TELEFONES ÚTEIS

SEIXAL | LISBOAHorários

LISBOA | SEIXAL

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

Farmácias 
de serviço 
Linha 1400
 
Para saber qual a farmácia de 
serviço mais perto de si, ligue 
para a Linha 1400.
A Linha 1400 é uma chamada 
gratuita e está disponível 24 
horas por dia durante todos os 
dias da semana.
 Ao ligar 1400, o operador indi-
ca-lhe onde o medicamento (ou 
produto) de que necessita está 
disponível e pode agendar a 
recolha na farmácia ou a entre-
ga em casa.
A Associação Nacional de 
Farmácias recomenda, espe-
cialmente aos grupos de risco, 
que os utentes deixem de se 
dirigir diretamente às farmá-
cias e adquiram medicamentos 
através da linha telefónica gra-
tuita 1400. 



A Câmara Municipal do Seixal avançou com as obras 
de construção do Jardim de Infância de Aldeia de Paio 
Pires, as quais estão a ser realizadas pelos seus traba-
lhadores. Esta decisão por parte da autarquia surgiu na 
sequência do incumprimento da empresa construtora 
na conclusão dos trabalhos. 
O novo jardim de infância que vai servir a rede pública 
do pré-escolar terá três salas de aula, refeitório, co-
zinha, instalações sanitárias e espaço técnico, fruto 
de um investimento integral da Câmara Municipal do 
Seixal estimado em 1,1 milhões de euros.
O executivo municipal visitou o local para ver o anda-
mento das obras. A vereadora do pelouro da Educação, 
Maria João Macau, destacou que o objetivo é que as 
crianças tenham todas as condições de segurança e de 
aprendizagem no novo jardim de infância, já no início 
do próximo ano letivo. 
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Alunos do ensino secundário e superior
Autarquia atribuiu 30 bolsas de estudo

Obras no Jardim de Infância de Aldeia 
de Paio Pires estão em curso
Câmara do Seixal assumiu 
a construção do equipamento

O uso obrigatório de máscara é uma das medidas de 
combate à propagação da covid-19. Nesse sentido, a 
Câmara Municipal do Seixal está a apoiar as famílias do 
concelho com a oferta de 10 mil máscaras reutilizáveis à 
comunidade educativa e 100 mil à população em geral, 
num investimento global de 100 mil euros.
A entrega simbólica de máscaras reutilizáveis aos alu-
nos, professores e auxiliares das escolas e jardins de in-
fância da rede pública do concelho aconteceu na Escola 
Básica da Quinta dos Franceses, no Seixal,  no dia 15 de 
dezembro, tendo sido recebidas pelo coordenador da 
escola, professor Nuno Cortes.
«A Câmara Municipal do Seixal continua na linha da 
frente a lutar contra a covid e a realizar um ano letivo 
com boas práticas e em segurança», afirmou a vereadora 
Maria João Macau, do Pelouro da Educação, durante a 
deslocação à Escola Básica da Quinta dos Franceses.

Reforçar a proteção contra a covid-19
Município ofereceu máscaras 
às escolas e à população

A Câmara Municipal do Seixal atribuiu 30 bolsas de es-
tudo a alunos do concelho que se distinguiram pelo mé-
rito escolar. A entrega de diplomas relativa à atribuição 
das bolsas realizou-se numa cerimónia que decorreu no 
dia 19 de dezembro, nos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal.
Foram atribuídas 10 bolsas de estudo a alunos do ensino 
superior, no valor de 1250 euros cada, e 20 a alunos do 
ensino secundário, no valor de 750 euros, relativas ao 
ano letivo 2020-2021.
Os certificados de atribuição das bolsas foram entregues 
por Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do 

Seixal, e por Maria João Macau, vereadora do Pelouro da 
Educação da autarquia.
Joaquim Santos deixou uma palavra de estímulo a todos 
os alunos: «O nosso objetivo é prestar um pequeno apoio 
para garantir que atingem o máximo das vossas potencia-
lidades e tenham igualdade de oportunidades no acesso 
ao ensino. Desejamos que todos vocês, que já deram 
provas de que são bons alunos, tenham um excelente 
percurso académico e escolar.»
Maria João Macau afirmou que a autarquia está a anali-
sar a possibilidade de aumentar o número de bolsas de 
estudo atribuídas: «Estamos a criar uma oportunidade de 
acesso e de sucesso escolar. E vamos continuar, prova-
velmente até alargando este quadro de bolsas de estudo 
ao número de bolseiros que temos atualmente, estamos 
a analisar a situação para chegar ainda a mais alunos.»

Os alunos
Diogo Simões é bolseiro do ensino superior e considera 
que esta bolsa de estudo «não nos deixa desistir e temos 
o nosso esforço e o nosso trabalho reconhecido pela 
comunidade». Bruna Santos, também aluna do ensino 
superior, diz que estar na faculdade «é extremamente 
caro, por isso toda a ajuda é bem-vinda». Ana Maia e 
Letícia Correia são alunas do ensino secundário e ambas 
consideram a bolsa de estudo um incentivo para manter 
as notas, estudar e ir para faculdade.

Remodelação da rede 
de abastecimento de água 
em Amora
 
A Câmara Municipal do Seixal vai proceder à remode-
lação da rede de abastecimento de água na Rua Dr. 
Emídio Guilherme Garcia Mendes, em Amora, com iní-
cio no cruzamento com a Rua 1.º de Maio e término no 
n.º 37. A intervenção localizar-se-á no passeio do lado 
das edificações com os números ímpares.
Para garantir a segurança de pessoas e bens e aten-
dendo a que execução das obras implicará a utilização 
de parte da via, solicita-se aos moradores a remoção 
das respetivas viaturas da zona de estacionamento, 
entre as 8 e as 20 horas (horário em que decorrem os 
trabalhos), a partir do dia 19 de janeiro de 2021 e até 
ao final da intervenção.
Informa-se ainda que poderão ocorrer algumas falhas, 
de curta duração, no abastecimento de água.
A autarquia pede a vossa melhor compreensão por 
eventuais incómodos causados.

Seixal participa 
na programação cultural 
em rede Mural 18

O Seixal vai ter em 2021 uma programação cultural 
em rede, designada por Mural 18, que pretende unir 
agentes culturais, municípios e cidadãos, em defesa 
da comunidade artística e do património cultural, ima-
terial e material. A plataforma surge da concertação 
dos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa, 
neste momento delicado para os agentes e estruturas 
do sector cultural.
A programação decorrerá com múltiplos eventos cul-
turais em todos os municípios, incluindo festivais de 
teatro, ciclos de concertos, concurso de DJ, jazz nos 
miradouros, dança contemporânea, encontro de es-
critores, conferências, pintura de murais e exposições.
A plataforma comparticipada pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, promove ainda espaços 
onde artistas e autarquias poderão dar maior visibilida-
de à sua atividade.

VIII Fórum da Rede 
Portuguesa de Municípios 
Saudáveis

O atual contexto de pandemia covid-19 levou à defi-
nição de uma nova metodologia de organização do 
Fórum da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis.
Este ano, a 8.ª edição do evento decorre ao longo de 6 
webinars temáticos, um por mês, entre janeiro e junho 
de 2021, enquadrados nos seis pilares da 7.ª fase 
da Rede Europeia de Cidades Saudáveis: Pessoas, 
Lugares, Planeta, Participação, Prosperidade e Paz.
O primeiro webinar decorre no dia 22 de janeiro, às 
15 horas, com o tema «O Isolamento Social e a Saúde 
Mental nos Lugares», ao qual poderá assistir em strea-
ming, no site redemunicipiossaudaveis.com.
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