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Fatura de água, 
saneamento 
e resíduos sólidos 
baixa 20 por cento
Autarquia reduz 1 milhão 
de euros em benefício 
da população 15

Desvio na Ponte 
da Fraternidade, em Amora
Câmara insiste junto das 
Infraestruturas de Portugal 
para intervenção urgente 
11

Comemorações 
do 25 de Abril de 1974 
no concelho do Seixal
Abril é força para vencer!
Destacável

Seixal investe na qualidade de vida da população

Piscina Municipal 
de Aldeia de Paio Pires 

é inaugurada a 25 de abril

cm-seixal.pt

Destacável

Loja do Munícipe de Miratejo
é inaugurada a 10 de abril

Parque Urbano do Seixal
abre a 17 de abril

Centro Internacional de Medalha 
Contemporânea é inaugurado a 30 de abril

Centro de  Treinos do Amora Futebol Clube
é inaugurado a 1 de maio

Centro de Saúde de Corroios
é inaugurado em maio

Mercado Municipal da Cruz de Pau
reabre a 8 de maio

Visita aos centros 
municipais de vacinação
Câmara exige mais 
vacinas ao Governo

O processo de vacinação no 
concelho do Seixal leva mês 
e meio, sem que os obje-
tivos inicialmente propostos 
tenham sido cumpridos. 
A escassez de vacinas faz 
com que a vacinação seja 
feita a conta-gotas, situação 
que é urgente alterar por 
parte do Poder Central.4 e 5
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Toca e Foge! 
procura projetos 
musicais de jovens

O projeto Toca e Foge! – Música 
no Património é uma nova ini-
ciativa da Câmara Municipal do 
Seixal que procura projetos mu-
sicais desenvolvidos por jovens, 
dos 14 e os 30 anos, do distrito 
de Setúbal. Uma oportunidade 
para mostrarem o trabalho ao 
vivo e também online.

Pág. 4

Autarquia entrega 
máscaras sociais 
aos bombeiros 

O executivo visitou os quartéis 
dos bombeiros de Amora e do 
Concelho do Seixal, para entre-
gar máscaras sociais e agrade-
cer aos homens e mulheres que 
nunca deixaram de socorrer a 
população. Desde o início do 
ano, a autarquia apoiou os bom-
beiros com cerca de um milhão 
de euros. 

ANAC chumba 
construção 
do aeroporto 
do Montijo

A Autoridade Nacional da 
Aviação Civil chumbou o pedido 
de apreciação prévia de viabili-
dade para construir o futuro ter-
minal aeroportuário no Montijo. 
Para a Câmara do Seixal, deve 
ser retomada a construção no 
Campo de Tiro de Alcochete.

Pág. 11 Pág. 20 e 21

Pág. 8 e 9

Mais segurança 
com nova esquadra 
da Divisão Policial 
do Seixal

O reforço de meios das forças de 
segurança é crucial, área que o 
Governo tem descurado. Já a au-
tarquia do Seixal mostra total dis-
ponibilidade para avançar com o 
processo de construção da nova 
esquadra da Divisão Policial do 
Seixal, na Quinta do Cabral, em 
Arrentela. 

 

No dia 5 de abril, os recenseadores começaram a 
distribuir em todas as caixas de correio uma carta 
com um código e palavra-passe para aceder e dar 
resposta online aos Censos 2021. As respostas de-
vem ser dadas entre 19 de abril e 3 de maio.
Este ano, a recolha de informação será feita predo-
minantemente através da internet, estratégia que 
não só possibilita uma resposta mais simples e 
cómoda para os cidadãos, como é a mais segura em 
tempos de pandemia de covid-19. 
Para responder pela internet:
1 – Aceda a censos2021.ine.pt
2 – Digite o código e a palavra-passe indicados 
na carta que recebeu do Instituto Nacional de 
Estatística (INE);
3 – Responda às questões e quando terminar sele-

cione «Entregar».
No entanto, para a população com maior dificuldade 
na resposta pela internet ou impedidos de contacto 
presencial, nomeadamente por razões de saúde 
pública, haverá alternativas:
• Telefone, através da linha de apoio 210 54 20 21 
para grupos da população com maior dificuldade 
na resposta pela internet ou impedidos de contacto 
presencial;
• Nas juntas de freguesia, que poderão ajudá-lo no 
preenchimento do questionário;
• Autopreenchimento dos questionários em papel, 
entregues pelos recenseadores. A partir de 31 de 
maio, os recenseadores começam a recolher as res-
postas que ainda não tenham chegado por telefone 
ou pelos meios eletrónicos.

Respostas maioritariamente online



 MARÇO 2021   SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 762

EDITORIAL     3

Celebrar Abril, 
com luta 
e esperança

falhar no processo de vacinação, que tem vindo a sofrer 
percalços e a ser dilatado no tempo. Nesse sentido, insis-
tiremos junto das autoridades competentes para termos 
não só mais vacinas, como um plano de testagem massiva 
que permita retomar a atividade laboral e aos mais novos 
o ensino presencial. 
O interesse das populações é o fio condutor da nossa atua-
ção. Por isso, foi com agrado que recebemos a decisão da 
Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) de abandonar 
a construção do terminal aeroportuário no Montijo e reto-
mar a solução  Campo de Tiro de Alcochete. Uma opção 
com menos impactos na qualidade de vida e de saúde das 
populações dos concelhos envolvidos, como é o do Seixal, 
além de mais barata e de permitir uma construção faseada 
e progressiva.
Manter o equilíbrio ambiental e ecológico e fomentar a qua-
lidade de vida dos munícipes faz parte do ADN deste mu-
nicípio. Assim, assinalámos, a 21 de março, o Dia Mundial 
da Árvore, reiterando a aposta no ambiente, enquanto eixo 
estruturante da nossa ação. Mantemos múltiplos espaços 
verdes, estamos a plantar árvores, em todas as freguesias. 
Estamos a investir no Parque Urbano do  Seixal e no Par-
que  Urbano  de  Miratejo, projetados em harmonia com a 
malha urbana em que estão inseridos. Vamos construir o 

Quando se aproxima Abril, símbolo da conquista de direi-
tos, liberdades e garantias, ultimamente reféns da crise 
pandémica, eis que um novo desconfinamento nos devolve 
esperança como a que, há 47 anos, nos era devolvida com 
a Revolução dos Cravos.
Durante o último ano, assistimos ao aprofundar das desi-
gualdades em quase todas as áreas, incluindo no acesso à 
educação, ao emprego, à habitação e aos cuidados de saú-
de, que é urgente reverter. O tempo é de traçar um caminho 
seguro nesta fase da luta contra a pandemia, para que se 
reabra não só o concelho, mas o país, permitindo que a po-
pulação e as instituições retomem a sua vida e enfrentem 
os desafios que um reerguer implica. Na Câmara Municipal 
do Seixal vamos continuar o nosso trabalho pautado pela 
proximidade à população e por um serviço público de qua-
lidade.
Neste momento, a vacinação é a nossa maior arma contra 
o vírus, por isso, é fundamental que todos sejamos vaci-
nados com brevidade. No concelho do Seixal, estamos a 
fazer tudo o que está ao nosso alcance para que o processo 
decorra com eficácia. Para isso, estamos a cooperar com as 
autoridades de saúde e instalámos três centros municipais 
com capacidade para vacinar mais de 6 mil pessoas por 
semana. Além disso, disponibilizamos transporte a todas as 
pessoas que dele necessitem até aos locais de vacinação.
Recentemente, visitámos o Centro Municipal de Vacinação 
de Corroios para agradecer aos profissionais de saúde que 
estão a vacinar os utentes e deixámos uma oferta simbóli-
ca, em reconhecimento pelo trabalho que estão a fazer em 
prol da saúde pública. 
Temos plena convicção de que, todos juntos, vamos vencer 
este grande desafio das nossas vidas. A população fez a 
sua parte, os municípios continuam na linha da frente, ago-
ra é a altura de o Governo fazer o que lhe compete e não 

Joaquim Cesário Cardador dos Santos 
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Reunião com a comissão 
de utentes da saúde

Reuni-me com a comissão de utentes para fazermos 
o ponto de situação sobre o hospital do Seixal, cuja 
decisão judicial agora entrava o avanço da obra. Não 
desistiremos, tal como não desistimos do novo Cen-
tro de Saúde de Corroios, a inaugurar em maio. No 
sentido de assegurarmos mais cuidados de saúde 
manifestamos, junto da ARSLVT, interesse em reali-
zar um protocolo para assumirmos a construção das 
novas unidades de saúde nos Foros de Amora, em 
Aldeia de Paio Pires e as instalações para acolher a 
USF Rosinha, em Amora. 

Vida e obra
de Manuel Cargaleiro

Quero felicitar o mestre Manuel Cargaleiro pelos 
seus 94 anos de vida. Este conceituado pintor e 
ceramista português prestigia o país e o município 
do Seixal, onde viveu na infância, e com quem tem 
mantido uma forte relação ao longo da vida.
Para o concelho do Seixal é um privilégio a presença 
da sua obra, na Oficina de Artes com o seu nome, 
situada na Quinta da Fidalga, num edifício projetado 
por Siza Vieira. Um equipamento cultural de referên-
cia, em que é possível conhecer a obra do mestre 
que continua a pintar e a inovar.

47 anos depois de Abril

Após um ano muito difícil para todos, a liberdade 
que conquistámos com o 25 de Abril de 1974 ga-
nhou ainda maior significado. Vamos assinalar a 
data, ao longo do mês de abril e ainda em maio, 
com a abertura de equipamentos importantes para 
a vida da população. É que, mesmo em tempos de 
pandemia, a Câmara do Seixal e os seus trabalha-
dores continuaram na linha da frente, a prestar o 
serviço público e para não parar o caminho de pro-
gresso que iniciámos há 47 anos. Cumprindo a tra-
dição, vamos prestar homenagem a todos os que 
lutaram por um país livre e democrático. No conce-
lho do Seixal, Abril é força para vencer.

Destaco ainda...

Parque Metropolitano da Biodiversidade, o segundo maior 
da Área Metropolitana de Lisboa. No total temos mais de  
1 146 hectares de área verde e de lazer.
Estamos ainda a desenvolver o projeto Seixal On, com um 
conjunto de ações assentes em soluções tecnológicas na 
área do ambiente e energia com vista à descarbonização e 
à mitigação das alterações climáticas. No âmbito do Pacto 
de Autarcas para a Energia e o Clima 2020, que previa a 
redução de emissões carbónicas em 20 por cento, resultou 
a redução de emissões CO2 em 36 por cento, três anos 
antes. E, até 2030, a meta será reduzir mais 40 por cento 
as emissões carbónicas.
Nos últimos anos temos vindo a adotar um conjunto de 
estratégias e políticas ambientais para um município mais 
sustentável. A adesão ao Acordo Cidade Verde é a mais re-
cente opção que contribui para sermos um território ainda 
mais atrativo para viver.
Com luta e esperança, vamos celebrar Abril!

Joaquim Santos 
Presidente da Câmara 

A vacinação é a nossa maior arma contra o vírus, por isso, 
no concelho do Seixal, estamos a fazer tudo o que está ao 
nosso alcance para que o processo decorra com eficácia. 
Agora é altura de o Governo fazer o que lhe compete e 
não falhar no processo de vacinação.
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O PRESIDENTE da Câma-
ra do Seixal esteve no Centro 
Municipal de Vacinação de Amora 
para agradecer o trabalho realiza-
do pelas equipas e acompanhar o 
processo de vacinação de mais de 
mil trabalhadores do ensino pré- 
-escolar e do 1.º ciclo das escolas 
do concelho. A visita decorreu no 
dia 27 de março, na sequência de 
uma outra no dia 16 realizada ao 
Centro Municipal de Vacinação de 
Corroios, num conjunto que está 
a ser realizado às três estruturas 
instaladas pela autarquia.

Joaquim Santos agradeceu aos 
profissionais dos centros de saúde 
do concelho, que estão a vacinar os 
utentes, e deixou uma oferta sim-
bólica em reconhecimento pelo 

trabalho em prol da saúde pública, 
«um trabalho de cooperação em 
que também estamos envolvidos».

Ainda  na primeira fase do pro-
cesso, o autarca mostrou preocu-
pação com o ritmo de vacinação 
e  deixou o alerta para a necessi-
dade de testagem em massa nesta 
fase de desconfinamento, em que 
se estão a retomar as atividades 
profissionais e as atividades leti-
vas presenciais. «Do ponto de vis-
ta institucional, estamos junto do 
Governo a insistir para que exis-
tam mais vacinas para conseguir-
mos utilizar a capacidade instalada 
dos nossos três centros municipais 
de vacinação. Até ao dia 27 de mar-
ço no concelho foram adminis-
tradas cerca de 14 000 vacinas, o 

que é manifestamente insuficien-
te. Estamos também a instar para 
que se avance com uma testagem 
massiva para evitar focos de infe-
ção». O edil salientou: «Além dos 
comportamentos preventivos da 
população, só com vacinas e testa-
gem vamos poder desconfinar com 
segurança».

No dia 27 de março, também o 
vereador da Proteção Civil, Joa-
quim Tavares, visitou os três cen-
tros municipais de vacinação.  n

Visita aos centros municipais de vacinação

Câmara exige mais 
vacinas ao Governo

Bombeiros de Amora 
e do Concelho do Seixal
Distribuição de máscaras 
aos bombeiros

Nos dias 2 e 9 de março, o executivo municipal visitou, respetivamen-
te, os quartéis das associações humanitárias de bombeiros mistos de 
Amora e do Concelho do Seixal, com o objetivo de entregar máscaras 
sociais e expressar o mais profundo agradecimento aos homens e 
mulheres que desde o início da pandemia de covid-19 nunca deixa-
ram de estar na linha da frente no transporte e socorro da população.
Independentemente das dificuldades extras sentidas no último ano, 
em que os testes para a doença só muito tardiamente chegaram aos 
soldados da paz e em que foram esquecidos nas prioridades para 
vacinação, os bombeiros recebem muitas vezes com atraso os paga-
mentos referentes a despesas de socorro, sendo os apoios do Estado 
Central manifestamente insuficientes.
Ao longo dos anos, a Câmara Municipal do Seixal tem sido reconhe-
cida como uma das primeiras autarquias no apoio dado às suas 
corporações de bombeiros, seja na beneficiação e construção de 
equipamentos, na dotação com viaturas e equipamentos de proteção 
individual, seja ainda assegurando as verbas que permitem o seu 
funcionamento regular e pagamento aos seus trabalhadores. Neste 
âmbito, recorde-se a aprovação, já no final de janeiro deste ano, de 
um apoio de quase um milhão de euros destinado pela autarquia aos 
bombeiros de Amora e do Concelho do Seixal. 

O dia 15 de março marcou a reaber-
tura das escolas. Assim, no âmbito 
deste reinício da atividade das es-
colas do 1.º ciclo do ensino básico 
e jardins de infância da rede públi-
ca, a Câmara Municipal do Seixal 
procedeu, entre os dias 12 e 14 de 
março, a trabalhos para garantir to-
das as condições ao nível de aces-
sibilidade, segurança e limpeza dos 
espaços para receber a comunidade 
educativa nesta etapa, após dois 
meses sem aulas presenciais.
Destaca-se o processo para assegu-
rar as refeições escolares, com a lim-
peza das cozinhas e dos refeitórios e 
o abastecimento das cozinhas pelos 

fornecedores dos bens alimentares, 
bem como limpeza de todas as salas 
de pré-escolar.
Nas escolas onde estão a decor-
rer obras de requalificação do edi-
ficado, como as escolas básicas 
do Casal do Marco, das Paivas, da 
Quinta da Cabouca e Corroios N.º 1, 
decorreram igualmente as limpezas 
e delimitação de espaços de circu-
lação.
A par destes estabelecimentos tam-
bém as Atividades de Tempos Livres 
(ATL) destinadas às crianças até ao 
1.º ciclo voltaram a abrir as portas. 
Assim, foi dado o primeiro passo no 
processo de desconfinamento.

O presidente da Câmara do Seixal 
salienta que neste regresso a autar-
quia assegurou um conjunto de pro-
cedimentos no que respeita a proto-
colos de circulação e da higienização 
dos espaços que fazem das escolas 
lugares seguros. No entanto, alerta 
para a necessidade de garantir um 
programa de testagem massiva, pa-
ra se detetar no momento em que as 
pessoas regressam aos estabele-
cimentos de ensino possíveis focos 
de infeção, além da urgência de se 
avançar com a vacinação dos docen-
tes e não docentes. «Vamos insistir 
junto do Governo. É preciso  mais 
vacinas e mais testagem».

Reinício das atividades escolares presenciais
Regresso  às aulas em segurança 
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A CÂMARA Municipal 
do Seixal aprovou a Estratégia 
Municipal de Combate à Covid-19 
que visa apoiar empresas e famí-
lias. Destaque para a redução da 
tarifa da água, saneamento e re-
síduos em 20 por cento. A aprova-
ção resulta das diretivas definidas 
no início de março pelo Conselho 
Consultivo Seixal Saudável, com-
posto por 18 membros e presidi-
do por Joaquim Santos, presiden-
te da autarquia.

O documento contempla oito 
estratégias de intervenção muni-
cipal e 20 medidas locais, visando 
responder aos desafios do com-

bate à pandemia e atuar na recu-
peração do tecido socioeconómi-
co, definindo medidas de saúde 
pública de prevenção do contá-
gio, prevendo a implementação 
de medidas de desconfinamento 
progressivo e promovendo a re-
cuperação das dinâmicas sociais 
e económicas. Entre as medidas 
tomadas conta-se a aprovação da 
continuação da isenção do paga-
mento de rendas aos arrendatá-
rios de espaços comerciais, pelo 
menos até ao próximo dia 1 de 
julho.

De acordo com Joaquim Santos, 
«o combate à pandemia exige um 

conhecimento e monitorização 
constante da situação epidemio-
lógica do país, da região e do mu-
nicípio, requerendo um conhe-
cimento profundo da realidade 
local, nomeadamente dos perfis 
epidemiológicos associados à in-
feção, adaptando as medidas ao 
nível de risco e tendo em conta 
o impacto das mesmas na saúde 
individual e coletiva». 

Recorde-se que tendo investi-
do já 3,5 milhões no combate à 
covid-19, a Câmara Municipal do 
Seixal disponibilizou igualmente 
três centros municipais de vaci-
nação contra a covid-19 locali-

zados no Pavilhão Multiusos da 
Quinta da Marialva, em Corroios, 
no Pavilhão Desportivo Escolar 
Paulo da Gama, em Amora, e no 
Pavilhão Desportivo do Portugal 
Cultura e Recreio (PCR), em 
Arrentela. A autarquia disponibi-
liza igualmente transporte para 
as pessoas que tenham dificulda-
de em dirigir-se aos mesmos. 

No Seixal, o processo de va-
cinação da população, após um 
primeiro período que abran-
geu utentes e profissionais dos 
lares, começou no dia 12 de fe-
vereiro e até ao final de março 
foram realizadas unicamente  

14 339 inoculações, o que fica  
aquém da capacidade de vacina-
ção instalada e só encontra justi-
ficação na não disponibilização 
de vacinas por parte do Poder 
Central. O presidente da Câmara 
do Seixal manifesta preocupação 
perante esta insuficiência e alerta 
para a necessidade de uma maior 
abrangência e urgência na vacina-
ção, uma vez que no seu conjunto 
os três centros municipais podem 
vacinar cerca de 1200 pessoas 
por dia, ou seja 6 mil pessoas por 
semana, o que está muito longe de 
acontecer por falta de vacinas. n

Medidas de prevenção de contágio e de recuperação social e económica

Autarquia reforça medidas de apoio 
às famílias e empresas

Na sequência do levantamento 
de medidas de confinamento, a 
Biblioteca Municipal do Seixal rea-
briu ao público no dia 16 de março, 
com o horário normal de funciona-
mento de terça a sexta-feira, das 
10 às 20.30 horas, e aos sábados, 
com horário reduzido, entre as 10 
e as 13 horas.
Nesta fase estão disponíveis os 
serviços de empréstimos, informá-
tica, Dar de Volta, Biblio@porta e 
Bibliodomus. A área para estudo e 
consulta local está condicionada a 
cinco mesas, na zona do átrio, e a 
seleção documental e serviço de 
referência é realizado pelos técni-
cos. O acesso às salas de leitura, 
Espaço Jovem e Espaço Criança 
encontra-se interdito e os polos de 

Amora e Corroios continuam para 
já encerrados. 
Quanto à reabertura do Centro de 
Documentação e Informação do 
Ecomuseu Municipal, o atendimen-
to presencial far-se-á mediante mar-
cação prévia, através do telefone 
210 976 112 ou do email ecomu-
seu.cdi@cm-seixal.pt. Horário de 
funcionamento do equipamento: 
de outubro a maio, de terça a sexta-
-feira, das 10 às 17 horas, e de junho 
a setembro, de terça a sexta-feira, 
das 10 às 12.30 horas e das 14 às 
17 horas.
 A situação será avaliada em função 
do contexto pandémico e estão ga-
rantidas todas as regras de acesso 
aos equipamentos, com as medidas 
de higiene e segurança indicadas.

Permanência em parques 
O diploma publicado volta a per-
mitir a permanência em parques, 
jardins e espaços verdes. O Parque 
Urbano do Seixal reabre dia 17 de 
abril e os restantes no dia 5. No 
mesmo dia abrem também os es-
paços de jogos e recreio.
A Câmara do Seixal lembra que 
no interesse da saúde pública é 
crucial que todos mantenham as 
regras de segurança e higiene. Em 
caso de aglomeração de pessoas, 
as autarquias podem decidir pelo 
encerramento dos espaços públi-
cos.
Está previsto que em abril reabram 
as escolas dos restantes graus de 
ensino e na área cultural reabrirão 
teatros e salas de espetáculo. O 

Retoma das atividades feita com segurança de todos
Reabertura de equipamentos municipais

População aguarda pela toma da vacina no Centro 
Municipal de Amora

O Parque Urbano dos Almeirões  é um dos equipamentos que vai reabrir

Auditório Municipal reabrirá no dia 
22 de abril. A atividade física vol-
tará  a ser permitida ao ar livre em 
grupo até seis pessoas, bem como 
as modalidades desportivas de 
médio risco. O plano prevê ainda 
a realização de eventos exteriores 

com diminuição de lotação
Quanto ao uso de máscara na rua 
vai continuar a ser obrigatório pelo 
menos até julho. A Assembleia da 
República aprovou o prolongamen-
to da lei, em vigor desde outubro.

Autarquia cria medidas de recuperação social e económica
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AS ESCOLAS básicas da 
Quinta do Conde de Portalegre, das 
Paivas e do Alto do Moinho foram 
alvo de intervenções de qualifi-
cação e, durante o mês de março, 
receberam a visita do executivo 
municipal para acompanhar o de-
senvolvimento das obras. 

A Escola Básica das Paivas tem 
oito salas e 11 turmas, num total 
de 238 alunos. Já este ano, o equi-
pamento de ensino recebeu um 
novo espaço de jogo e recreio, a 
que acresce um investimento de 
131 969 euros, tendo em vista pin-
turas de interiores, qualificação e 
construção de casas de banho para 
adultos e para crianças com neces-
sidades educativas especiais e a 
construção de dois telheiros.

Com cerca de 250 alunos, oito 
salas e 11 turmas, a Escola Básica 
da Quinta do Conde de Portalegre, 
em 2019, recebeu obras de quali-
ficação de interiores que incluíram 
a reformulação total de instalações 
sanitárias e pinturas, entre outras, 
assim como um novo telheiro e, 
no final de 2020, mais 92 novas 
cadeiras para o refeitório. Este ano, 
foi instalado no espaço de jogo e 
recreio um novo parque aventura 
num investimento de 18 500 eu-
ros.

Maria João Macau, vereadora 
da Educação da Câmara Municipal 
do Seixal, esteve presente na vi-
sita a ambos os estabelecimentos 
de ensino e enfatizou os vários 
investimentos inseridos no plano 

de requalificação do parque esco-
lar gerido pela autarquia que tem 
levado a diferentes intervenções 
de beneficiação no interior e exte-
rior das escolas. A autarca acredita 
que «brincar é uma coisa séria» e 
lembra que, além de uma faceta 
lúdica, os equipamentos de jogo e 
recreio têm também uma verten-
te pedagógica, contribuindo para 
desenvolver capacidades motoras, 
mas também dinâmicas de grupo 
e competências de sociabilização, 
partilha e troca de experiências.

Por sua vez, a Escola Básica do 
Alto do Moinho acolheu uma in-
tervenção de limpeza da cobertura 
e de pintura de muros exteriores, 
uma intervenção a cargo da Junta 
de Freguesia de Corroios, realizada 

Câmara do Seixal investe na educação

Escolas básicas da Qt.ª do Conde de Portalegre, 
Paivas e Alto do Moinho requalificadas
A requalificação do parque escolar tem sido uma prioridade, com intervenções de beneficiação no interior e exterior 
das escolas, proporcionando melhores condições de ensino e aprendizagem às crianças e melhores condições 
de trabalho a todos os profissionais.

Novo espaço de jogo e recreio na EB Quinta do Conde de Portalegre Executivo municipal visita escolas intervencionadas

Beneficiação do interior da EB das PaivasObras de requalificação exterior na EB do Alto do Moinho

ao abrigo do protocolo de descen-
tralização de competências entre 
a Câmara Municipal do Seixal e a 
autarquia local.

Eduardo Rosa, presidente da 

Junta de Freguesia de Corroios, ex-
plica que intervenções similares 
têm sido realizadas no mesmo âm-
bito em quase todas as escolas da 
freguesia. n

Pintura de cobertura e muros na EB do Alto do Moinho
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Executivo municipal visita obras no concelho

Parque Urbano do Seixal 
com novos equipamentos 
para as crianças
NOS DIAS 2 e 9 de março, 

o executivo municipal visitou um 
conjunto de intervenções  que es-
tão a decorrer em diversos pon-
tos do concelho, entre os quais o 
Mercado Municipal de Aldeia de 
Paio Pires, a Rua Natália Correia, 
em Santa Marta do Pinhal, e o 
Parque Urbano do Seixal.

A intervenção no Mercado 
Municipal de Aldeia de Paio Pires 
visa uma requalificação do edi-
ficado, através da realização de 
pinturas interiores e exteriores, 
reparação dos espaços de venda, 
entre outras ações, e insere-se 
num conjunto de obras de qualifi-
cação que abrangem igualmente 
os mercados municipais do Casal 
do Marco e de Pinhal de Frades. 
Num investimento da câmara de 
quase 30 mil euros, a obra em 

Aldeia de Paio Pires tem a finali-
dade de melhorar as condições 
para comerciantes e clientes e in-
centivar as compras no comércio 
local.

A requalificação do espaço ex-
terior entre a Rua Natália Correia 
e a Rua Manuel Ferreira, em Santa 
Marta do Pinhal, na freguesia de 
Corroios, recebe um investimen-
to de mais de 125 mil euros e inci-
de sobre uma área com 3187 m². 
 A obra dá resposta ao pedido de 
vários moradores e qualifica um 
espaço sem intervenção ante-
rior, implicando a construção de 
pavimentos, ligações pedonais, 
passadeiras e mais de 50 lugares 
de estacionamento, e define uma 
zona verde permeável e arbori-
zada, com bebedouros e bancos 
de jardim.

O Parque Urbano do Seixal foi 
durante muitos anos um segredo 
bem preservado e, desde 2019, 
que está aberto à população. O es-
paço da antiga fábrica corticeira 
Mundet tem sido qualificado com 
equipamentos e dinamizado com 
atividades e acolhe agora dez 
novos espaços de jogo e recreio 
destinados a crianças, mas um 
dos quais com utilização também 
para adultos, num investimento 
que ascende aos 150 mil euros. A 
Câmara Municipal do Seixal tem 
também aberto um concurso pa-
ra um espaço de cafetaria e es-
planada no local e está a preparar 
uma exposição sobre a Mundet 
para uma das entradas do par-
que. n

Avenida Central, no Fanqueiro, 
e praça de táxis na Cruz de Pau
Construção de novos lugares 
de estacionamento em Amora

No âmbito de um conjunto de intervenções de construção e 
conservação de passeios, a Câmara Municipal do Seixal está a 
intervir na praça de táxis na Cruz de Pau, com vista a melhorar 
as condições para taxistas e passageiros, lojistas e moradores. 
A intervenção, que inclui igualmente uma área coberta para os 
utentes do serviço de táxi aguardarem pelo mesmo, contempla a 
construção de cinco lugares para táxis e quatro lugares para car-
gas e descargas (das 8 às 18 horas), sendo de utilização livre fora 
desse horário.
A câmara municipal está também intervir na Avenida Central, no 
Fanqueiro, nos Foros de Amora, com a construção de um recorte 
para estacionamento com capacidade para parqueamento de on-
ze viaturas. A obra decorre no âmbito do Gabinete de Participação 
do projeto Seixal + e localiza-se junto à zona de estadia e lazer, 
bem como do novo Pavilhão Multiusos Águias Unidas, e requalifica 
um espaço em terra batida sem continuidade pedonal. A interven-
ção constitui também uma oportunidade para a elaboração de 
um projeto de beneficiação mais vasto para o espaço verde aqui 
existente. 

Parque Urbano do Seixal reabre com novos equipamentos

Autarcas visitam obras no Mercado Municipal 
de Aldeia de Paio Pires

Requalificação do espaço exterior entre a Rua 
Natália Correia e a Rua Manuel Ferreira, Santa 
Marta do Pinhal Intervenção na praça de táxis na Cruz de Pau

Novos lugares de estacionamento na Avenida Central, 
no Fanqueiro, Foros de Amora
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AS VISITAS iniciaram-se 
no Grupo Futsal Amigos Encosta 
do Sol (GFAES), onde estão a de-
correr obras de beneficiação do 
equipamento. Inserido numa ur-
banização em Aldeia de Paio Pires, 
o GFAES procura diversificar a  sua 
oferta e afirmar-se na comunida-
de. Atualmente, está em curso uma 
intervenção que visa a ampliação 
da esplanada, a reparação do piso 
do polidesportivo e a instalação de 
iluminação LED. Um investimento 
municipal de 56 mil euros na linha 
de apoio ao movimento associa-
tivo.

Equipamentos 
para a infância
As respostas na área da infância 

são essenciais para as famílias. A 
autarquia procura soluções tendo 
em conta os equipamentos existen-
tes. Uma das visitas realizadas foi 
à antiga creche Sonho Azul, gerida 
pela Cooperativa Pelo Sonho É Que 
Vamos, que entrou em processo 
de insolvência, o que levou ao en-
cerramento da creche. O equipa-
mento foi adquirido pela Câmara 
Municipal do Seixal que quer rea-
tivar a creche. Nesse sentido, está a 
aferir com as instituições sociais do 
concelho qual poderá fazer a ges-
tão do equipamento para que a cre-
che reabra no próximo ano letivo. 

 Durante a visita à creche, a ve-
readora do Pelouro do Desenvol-

vimento Social, Manuela Calado, 
alegou que: «No período difícil que 
vivemos, temos de encontrar solu-
ções que potenciem respostas so-
ciais para as famílias».

Segurança rodoviária 
A Câmara Municipal do Seixal 

tem investido na reabilitação das 
vias com várias intervenções. No 
que toca à sinalização horizontal, 
decorreram trabalhos na fregue-
sia de Corroios, para assegurar 
que tanto as passadeiras como as 
restantes vias estão devidamente 
sinalizadas e visíveis. Os trabalhos 
incluíram a pintura de passadeiras 
e linhas longitudinais, bem como a 
inclusão de novas marcas. Garantir 
as condições de segurança aos con-
dutores e peões, com vista à dimi-
nuição do risco de ocorrências, foi 
o objetivo deste investimento que 
se soma a todas as ações realizadas 
nas acessibilidades e na mobilida-
de no concelho.

Prosseguem as pavimentações 
das artérias de Amora, de acordo 
com o Plano Municipal de Pavi-
mentações. As últimas interven-
ções ocorreram nas pracetas An-
tónio José Brandão e Leonardo 
Coimbra e na Rua 1.º de Maio, com 
a realização de trabalhos de fresa-
gem e pavimentação.

O executivo municipal visitou os 
locais e referiu a importância do 
plano que integra 40 vias, com um 

investimento de 226 655 mil euros. 
«Queremos melhorar as condições 
de circulação das pessoas, através 
destas intervenções por adminis-
tração direta que são realizadas 
pelos trabalhadores da Câmara 
Municipal do Seixal», frisou o ve-
reador José Carlos Gomes.

Nova esquadra policial
Também as instalações das for-

ças de segurança mereceram des-
taque, com a deslocação às insta-
lações da Divisão Policial do Seixal, 
em Arrentela. O executivo entre-
gou máscaras comunitárias ao efe-
tivo e agradeceu o trabalho reali-
zado. Durante o encontro com o 
comando da PSP, a autarquia mos-
trou disponibilidade para avançar 
com o processo de construção da 
nova esquadra da Divisão Policial 
do Seixal, num terreno de 3150 m2, 
que cedeu na Quinta do Cabral. A 
nova esquadra irá agregar as es-
quadras do Seixal e da Torre da 
Marinha que funcionam em espa-
ços distintos, para que o efetivo 
de 270 elementos policiais tenha 
condições para o desempenho das 
suas funções. 

Após reuniões entre a Secretaria 
de Estado da Administração Inter-
na e a autarquia, ficou acordado 
que, em setembro de 2020, a tutela 
entregaria o projeto de execução 
da esquadra à câmara municipal, 
o que ainda não aconteceu, co-

Executivo municipal visita obras no concelho

Obras avançam na Esco la Secundária 
João de Barros

Retomar das obras na Escola Secundária João de Barros merece visita do executivo

Obras de  beneficiação no Grupo Futsal Amigos Encosta do Sol

Autarquia cedeu terreno para a nova esquadra 
da Divisão Policial do Seixal

Autarquia vai reativar a creche Sonho Azul

Equipamentos desportivos, sociais, educativos e das forças de segurança 
mereceram a visita do executivo municipal nos dias 16 e 23 de março, 
com o objetivo de fazer a radiografia do concelho. Outra das áreas em 
destaque neste périplo foi a segurança rodoviária, com a deslocação aos 
locais onde estão a decorrer intervenções de pavimentação.

Prosseguem as pavimentações na freguesia de Amora
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Executivo municipal visita obras no concelho

Obras avançam na Esco la Secundária 
João de Barros

mo explicou o vereador Joaquim 
Tavares. O autarca salientou a ne-
cessidade da nova esquadra, que 
trará um reforço de meios.

Piscina Municipal de Amora
A opção municipal passa pela 

requalificação dos equipamentos 
desportivos. Está em curso a pre-
paração dos trabalhos de requa-
lificação da Piscina Municipal de 
Amora. O equipamento que, este 
ano, comemora 26 anos, terá uma 
intervenção na substituição da 
rede de água e na impermeabili-
zação do terraço e posterior pin-
tura. Já está concluída a substitui-
ção da ponte metálica de acesso 
ao terraço. 

O investimento situa-se nos 
157 780 euros, para que na ter-
ceira fase de desconfinamento 
se regresse à prática da ativida-
de desportiva, num concelho que 
privilegia o Desporto para Todos.

Educação pública 
de qualidade
A luta pela conclusão das obras 

de requalificação da Escola Secun-
dária João de Barros dura há mais 
de10 anos. O primeiro concurso foi 
lançado em outubro de 2010, ten-
do a empreitada sofrido sucessivos 
contratempos com paragens da 
obra, o que motivou vários protes-
tos da comunidade educativa, bem 
como da Câmara do Seixal.

As obras foram retomadas em 
fevereiro, prevendo-se que a inter-
venção fique concluída em março 
de 2022. No dia 23 de março reali-
zou-se uma visita ao equipamento 
que contou com a presença do exe-
cutivo municipal, de representan-
tes da Parque Escolar, do respon-
sável pela obra, da associação de 
pais e encarregados de educação 
e do diretor do Agrupamento de 
Escolas João de Barros. 

O objetivo é que, após a conclu-

são das obras, esta seja uma es-
cola de referência, dotada de um 
equipamento de qualidade, com 
«uma renovada esperança de que 
poderemos dar corpo ao projeto 
educativo que temos para esta co-
munidade», refere o diretor.

Já para a associação de pais, 
importa que até ao final da obra a 
Parque Escolar reconsidere e exe-
cute uma infraestrutura fechada 
que «permita aos alunos a práti-
ca de Educação Física com condi-
ções».

O presidente da Câmara do Sei-
xal, Joaquim Santos, destacou as 
condições das instalações que vão 
reforçar a qualidade da escola pú-
blica no concelho do Seixal. «Obras 
pelas quais a população escolar 
há muito ansiava. É uma vitória de 
quem nunca desistiu, acreditou 
que é possível insistir junto dos go-
vernos, até que as necessidades do 
concelho sejam atendidas». n

Reparação da ciclovia MST está concluída
Autarquia quer alargar rede ciclável no concelho 
Os trabalhos de correção da ciclo-
via e pedovia que acompanha o 
traçado do Metro Sul do Tejo (MST) 
estão concluídos. A intervenção 
resultou das reivindicações apre-
sentadas pela Câmara Municipal 
do Seixal junto da empresa respon-
sável pela exploração do metro de 
superfície e vai permitir à popula-
ção o usufruto do espaço após a 
qualificação do pavimento que se 
encontrava bastante degradado.
Na visita ao local, a vereadora da 

Mobilidade, Maria João Macau, 
referiu que a obra corresponde 
a um caderno de encargos que a 
autarquia entregou à MST, com a 
identificação das necessidades de 
requalificação, orçadas em 150 
mil euros. Adiantou ainda que uma 
rede de ciclovias é um complemen-
to para uma rede de transportes 
sustentáveis.
A autarca falou sobre o trabalho 
municipal em curso para a imple-
mentação de percursos cicláveis, 

nomeadamente na Avenida Afonso 
Costa, em Amora. «O objetivo é jun-
tar este troço aos existentes para  
contribuir para a deslocação em 
modos de transporte suaves».
Maria João Macau alertou ain-
da para a urgência da expansão 
da rede do Metro Sul do Tejo: «A 
execução da 2.ª fase, Corroios- 
-Fogueteiro, irá certamente au-
mentar a oferta de transporte 
público e promover a mobilidade 
sustentável».

Trabalhos de manutenção da sinalização horizontal
decorreram na freguesia de Corroios

Pavimentação na Rua 1.º de Maio, em Amora

Piscina Municipal de Amora vai ser requalificadaIntervenção na Escola Secundária João de Barros concluída em março de 2022



NO DIA 30 de março, o 
executivo municipal efetuou um 
conjunto de visitas que teve como 
finalidade acompanhar o desen-
volvimento de obras que estão 
ainda a decorrer ou que já se en-
contram finalizadas.

Os autarcas estiveram na 
Escola Básica José Afonso, em 
Miratejo, para conhecer os traba-
lhos de requalificação já concluí-
dos, com especial atenção para 
o novo campo de jogos de apoio 
às crianças do 1.º ciclo. A cons-
trução do campo de jogos foi a 
última intervenção a ser concluí-
da, após beneficiação do interior, 
com a execução de pinturas e pa-
vimentos, novas casas de banho e 
requalificação do ginásio, num in-
vestimento inteiramente supor-
tado pela autarquia. A escola vai 

ainda ser intervencionada com a 
substituição da cobertura, assim 
que tenha começado a pausa leti-
va para as férias de verão.

Os eleitos deslocaram-se se-
guidamente ao Parque Urbano da 
Quinta da Marialva, na freguesia 
de Corroios, onde se encontra em 
construção uma casa de apoio ao 
furo de captação de água. A obra 
permite a posterior instalação do 
sistema de bombagem e restante 
equipamento eletromecânico, o 
que permitirá uma nova capta-
ção, com um caudal estimado em 
25 litros por segundo, o equiva-
lente a 90 metros cúbicos por ho-
ra, tendo como objetivo reforçar 
a capacidade de reserva e abaste-
cimento de água à população ser-
vida pelo Centro Distribuidor de 
Água de Santa Marta de Corroios, 

beneficiando o abastecimento de 
água de 50 a 60 mil munícipes.

A última visita do dia foi ao 
Complexo Desportivo do Parque 
Municipal do Serrado para co-
nhecer as novas intervenções 
realizadas no Centro de Treinos 
do Amora Futebol Clube, equipa-
mento que recebeu um investi-
mento municipal de 2,5 milhões 
de euros e que tem beneficiado, 
não só os escalões de formação 
e a prática desportiva da equipa 
principal do Amora, como alavan-
cou o desenvolvimento da equipa 
feminina de futebol do clube.  

Construído em terreno cedido 
pela autarquia, já com algumas 
valências em funcionamento, o 
Centro de Treinos do Amora tem 
acolhido os jogos da equipa femi-
nina. A obra encontra-se ainda em 

fase de acabamentos e contempla 
a construção do campo de futebol, 
balneários, uma bancada coberta 
com mil lugares, uma área restrita 
a sócios e adeptos com bar, insta-
lações sanitárias, inclusivamen-
te para pessoas com mobilidade 
condicionada, posto médico, loja 
azul e espaço polivalente. 

Na visita, Joaquim Santos, pre-
sidente da Câmara Municipal do 
Seixal, referiu que o desejo da 
autarquia é oferecer esta obra à 
população no dia 1 de maio, data 
em que o Amora Futebol Clube 
completa 100 anos, e que após a 
conclusão da mesma será altura 
de avançar para a beneficiação do 
Estádio da Medideira, obra que o 
clube pretende desenvolver e que 
conta igualmente com o apoio da 
autarquia. n
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Executivo municipal acompanha obras no concelho

Câmara investe 2,5 milhões de euros 
no novo Centro de Treinos 
do Amora Futebol Clube

Campo de jogos da Escola Básica  José Afonso, em Miratejo Eleitos visitam Centro de Treinos do Amora Futebol Clube

Centro de Treinos do Amora Futebol Clube, uma intervenção em conclusãoGarantir água pública de qualidade à população é um dos objetivos da autarquia

O objetivo  
é dotar 
o concelho de 
infraestruturas 
que assegurem 
à população 
acesso 
à educação, 
à água pública 
de qualidade 
e à prática 
desportiva
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A AUTORIDADE Nacional 
da Aviação Civil (ANAC), orga-
nismo regulador da aviação civil 
em Portugal, divulgou no dia 2 
de março a decisão de chumbar o 
projeto para a construção do ter-
minal aeroportuário no Montijo, 
ao não fazer apreciação prévia 
de viabilidade e o motivo são os 
pareceres desfavoráveis das câ-
maras municipais do Seixal e da 
Moita e a ausência de parecer de 
Alcochete, três dos cinco conce-
lhos afetados pela construção do 
futuro aeroporto de Lisboa.

Para Joaquim Santos, presiden-
te da Câmara Municipal do Seixal, 
esta decisão da ANAC «era espe-
rada, pois não existiam todas as 
condições para que esta entidade 
pudesse apreciar esta proposta» 
e «esperamos que o Governo en-
cerre definitivamente esta opção 

do Montijo e avance para a cons-
trução do novo aeroporto em 
Alcochete».

O autarca explica ainda os ar-
gumentos que levam o Seixal e 
um amplo conjunto de entidades 
técnicas e políticas regionais e 
nacionais a posicionaram-se con-
tra a opção Montijo: «O impacto 
fortíssimo sobre as populações, 
com aeronaves a sobrevoar a 
baixa altitude milhares de pes-
soas; os impactos ambientais; o 
custo da obra, porque fazer uma 
pequena pista na península do 
Montijo tem muito mais custos 
do que fazer uma pista no Campo 
de Tiro de Alcochete como estava 
previsto; e é uma infraestrutura 
sem futuro, porque a península 
do Montijo não comporta mais 
do que esta pequena pista e os 
equipamentos e infraestruturas 

de acesso e de apoio, enquanto o 
Campo de Tiro de Alcochete po-
de receber até quatro pistas com 
todos os movimentos possibili-
tados». 

A decisão da ANAC levou o 
Governo a considerar a opção de 
construir o novo aeroporto inter-
nacional de Lisboa em Alcochete, 
além de outras duas soluções, 
uma seria o Aeroporto Humberto 
Delgado como principal e um 
complementar no Montijo, e ou-
tra seria o aeroporto no Montijo a 
passar progressivamente a prin-
cipal e o Aeroporto Humberto 
Delgado a complementar.

Sobre estas opções, o presiden-
te da Câmara do Seixal entende 
que o Governo «tem de refletir 
e redefinir a sua estratégia a fa-
vor da opção Alcochete, única 
que reúne um amplo consenso 

técnico e político, comprovando 
que esta é a opção que defende o 
interesse nacional, com possibi-
lidade de crescimento no futuro, 
com menor impacto sobre as po-
pulações e o ambiente».

O edil reforça que «o aeroporto 
no Campo de Tiro de Alcochete, 
apesar de ter sido posto na gaveta 
durante quase 10 anos, está mais 
próximo de ser realidade do que 
a opção Montijo, que acabou de 
ser chumbada pela ANAC». 

Joaquim Santos concluiu que 
a «única coisa que mudou neste 
processo do novo aeroporto foi a 
privatização da ANA e os protago-
nistas mudaram de opinião para 
beneficiar uma empresa», mas o 
autarca defende que «temos de 
beneficiar é o serviço público, a 
população e o país. E nesse senti-
do a melhor opção é Alcochete».

 ANMP contra alteração 
de normas legais
Na sequência da decisão da 

ANAC em chumbar o projeto do 
de construção do aeroporto no 
Montijo, o Governo resolveu apre-
sentar uma proposta de lei no sen-
tido de evitar a necessidade de pa-
receres autárquicos favoráveis à 
construção desse tipo de infraes-
truturas. A Associação Nacional 
de Municípios Portugueses foi 
consultada sobre esta resolução e 
emitiu um parecer, a 23 de março, 
defendendo que «não se devem 
alterar normas legais com proces-
sos de decisão a decorrer, uma vez 
que as leis devem ser gerais e abs-
tratas e não concretas». n

Autoridade Nacional da Aviação Civil chumba terminal aeroportuário no Montijo

Governo não pode prejudicar as 
populações e o interesse nacional 

4

1 Aeroporto de Lisboa (Portela)

2 Base Aérea n.º6 do Montijo

3 Cais do Seixalinho

4 Campo de Tiro de Alcochete

Devido ao colapso de uma passa-
gem hidráulica sob a rotunda da 
Ponte da Fraternidade, foi necessá-
rio proceder a um desvio de trânsito 
no local, devidamente identificado. 
Quem circula no sentido Amora- 
-Seixal está impedido de fazer a ma-
nobra nesta rotunda e deve recorrer 
à rotunda da Praça das Geminações, 
Torre da Marinha, podendo aí reto-
mar a direção para o Seixal.
Tendo em conta que se trata de uma 
estrada nacional (EN 378), a inter-

venção é da responsabilidade das 
Infraestruturas de Portugal (IP). 
No dia 16 de março, Maria João 
Macau, vereadora da Mobilidade 
da autarquia, reuniu-se com repre-
sentantes das IP, solicitando a inter-
venção urgente para que se possa 
retomar a normalidade da circula-
ção. Na reunião, as IP informaram 
que, no ano passado, lançaram em 
Diário da República o concurso pa-
ra o projeto de reabilitação de um 
troço da Estrada Nacional 378, que 

inclui a intervenção na passagem 
hidráulica. No entanto, devido ao 
abatimento registado no início de 
março, consideram que há urgência 
na sua reparação para garantir a 
estabilidade do piso, mas não foi 
avançada nenhuma data para o 
seu início. Da parte da autarquia, foi 
demonstrada disponibilidade para 
colaboração e expressa a necessi-
dade de uma intervenção célere, até 
pelos problemas de trânsito que o 
desvio provoca. 

Desvio na Ponte da Fraternidade, em Amora
Obra é da responsabilidade das Infraestruturas de Portugal
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Os trabalhadores da Câmara Municipal do Seixal 
efetuam ações diárias de manutenção e limpeza 
por todo o concelho para garantir um espaço pú-
blico de qualidade.
Para reforçar este trabalho, é também realizada, 
semanalmente, às quartas-feiras e, quinzenal-
mente, aos sábados a iniciativa Seixal + Perto, 
em que equipas de trabalhadores municipais de 
várias áreas intervêm numa determinada zona do 
concelho, com meios adaptados às especificida-
des e necessidades dessa zona.
Essas intervenções envolvem lavagem de conten-

tores e ecopontos, recolha de monos, reparação de 
mobiliário urbano, varredura e lavagem de ruas, 
despejo de papeleiras, desmatações, cortes de 
ervas e contenção das copas das árvores,  manu-
tenção de canteiros, controlo de pragas, desobs- 
trução de coletores e sarjetas e reparação de as-
falto e passeios. 
São também feitas verificações nos marcos e 
bocas de incêndio e nas bocas de rega, a ma-
nutenção preventiva da rede de saneamento e 
reparação de câmaras de visita e de sumidouros e 
conservação de sinalização vertical.

Durante as iniciativas, é ainda analisada a ilu-
minação pública, de modo que sejam detetadas 
anomalias que são reportadas à EDP no âmbito 
do contrato de concessão.
Esta iniciativa é sempre acompanhada por 
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, e vereadores da autarquia, que contac-
tam com os trabalhadores e com a população, 
obtendo sugestões e opiniões, com vista a um 
serviço público com cada vez mais qualidade.

Garantir um espaço público de qualidade

Parque Luso, CorroiosTorre da Marinha
Joaquim Santos, presidente da autarquia, e o vereador 
Joaquim Tavares estiveram na Torre da Marinha 

O Seixal Limpo é um projeto 
que sensibiliza para a cor-
reta deposição de resíduos 
e disponibiliza contactos 
telefónico e por email para 
esclarecimentos, informa-
ções e marcações de servi-
ços de recolha. 

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

Fernão FerroOs vereadores José Carlos Gomes e Manuela Calado 
estiveram na iniciativa na Marisol, CorroiosMarisol
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Casal do MarcoCavaquinhas, ArrentelaQuinta da Boa Hora, Arrentela

AmoraForos de Amora
A vereadora Maria João Macau contactou
com os moradores nos Foros de Amora

CorroiosAmoraFernão Ferro

Quinta dos Franceses, SeixalQuinta D. Maria, SeixalQuinta da Queimada, Aldeia de Paio Pires
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Reunião de 10 de março
Presidência
• Ata da reunião ordinária de 24 de fe-
vereiro de 2021. Aprovação.
• Estratégia Municipal de Combate à 
Covid-19. Aprovação.
• Medidas excecionais e temporárias 
de contingência covid-19. Apoio às em-
presas e ao emprego no concelho do 
Seixal. Aprovação.
• Prorrogação de período de incubação. 
4ITFuture. Aprovação.
• Projeto de Novo Regulamento 
da Incubadora de Empresas e 
Cooperativas Baía do Seixal, com re-
vogação do anterior Regulamento 
da Incubadora de Empresas Baía do 
Seixal. Aprovação e consulta pública.
• Quiosques municipais. Novo modelo 
dos contratos de concessão. Aprovação 
das minutas.
• Adesão ao Acordo Cidade Verde. 
Aprovação.
• Concurso público para a empreitada 
de refuncionalização do antigo terminal 
fluvial do Seixal – 2.ª fase – equipamen-
tos náuticos. Abertura do procedimen-
to.
• Associação Humanitária de 
Bombeiros Mistos da Amora. 
Infraestrutura de telecomunicações 
a instalar no prédio urbano sito na 
Avenida Seixalíada, Vale de Gatos, Cruz 
de Pau, Amora. Autorização.
• Associação de Municípios do Portugal 
Romano. Designação dos representan-
tes do município nos órgãos sociais. 
Aprovação.
• Contratação pública. Processo n.º 
36/2020. Empreitada de Construção 
do Centro Cultural de Amora. 
Ratificação do Despacho n.º 201-
PCM/2021, de 1 de março.
• Plano de Pormenor de Reconversão 
da Quinta das Flores. Processo N.º 
13/M/2001. Primeira correção mate-
rial. Aprovação.
• Abertura e movimentação de con-
ta bancária titulada pelo Município – 
CENSOS 2021. Aprovação.

Pelouro da Cultura, Participação, 
Habitação, Juventude
e Desenvolvimento Social
• Alteração às normas de participa-
ção do projeto Às Vezes Tenho Ideias 
Felizes. Aprovação.
• Produção do filme documentário 
«O Privilégio da Liberdade». Compar-
ticipação financeira.
• Elaboração do estudo prévio da am-
pliação do Centro de Dia da Associação 
Unitária de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Paio Pires. Contrato-programa 
e comparticipação financeira.
• Prorrogação do prazo de constituição 
de direito de superfície sobre uma par-
cela de terreno, a favor da Santa Casa 
da Misericórdia, para a construção uma 
Unidade de Cuidados Integrados do 
Seixal. Aprovação. 

Pelouro do Ambiente, Bem-Estar
Animal, Serviços Urbanos 
e Proteção Civil
• Novo Regulamento da Rede de 
Hortas Urbanas do Município do Seixal. 
Aprovação.
• Contratação pública (CP 15/2016). 
Empreitada de reabilitação do sistema 
de abastecimento de água de Fernão 
Ferro. Trabalhos a mais. Aprovação.
• Contratação pública (Consulta prévia 
n.º 66/DCA/2021). Empreitada de rea-
bilitação do sistema de abastecimento 

de água de Fernão Ferro – conclusão 
dos trabalhos contratuais. Abertura de 
procedimento.

Pelouro do Desporto, 
Obras Municipais,
Fiscalização e Trânsito
• Designação de toponímia. Artéria de 
ligação e morada da Piscina Municipal 
de Aldeia de Paio Pires. Aprovação.
• Apoio ao movimento associativo des-
portivo do concelho do Seixal para a 
execução de projetos de atividades re-
gulares e pontuais para o ano de 2021. 
Contratos-programa e comparticipações 
financeiras.
• Contrato de comodato de um pré-
dio urbano (terreno) sito em sapal da 
Pedrosa, freguesia de Amora, com  
20 000 m2, para a construção do Centro 
Náutico de Amora e de um passadiço 
pedonal de acesso, a celebrar entre o 
Município do Seixal e a Associação Naval 
Amorense e o Clube de Canoagem de 
Amora. Aprovação de minuta.
• Clube de Canoagem de Amora. 
Continuação da construção de um edi-
fício de apoio para atletas, praticantes, 
funcionamento das atividades náuticas 
e hangar de embarcação, que integra a 
área global do Centro Náutico de Amora, 
e de um passadiço pedonal de aces-
so entre o passeio ribeirinho de Amora 
e o Centro Náutico. Reforço do apoio. 
Contrato-programa e comparticipação 
financeira.
• Associação Naval Amorense. Con-
tinuação da construção de um edifício 
de apoio para atletas, praticantes, fun-
cionamento das atividades náuticas e 
hangar de embarcação, que integra a 
área global do Centro Náutico de Amora, 
e de um passadiço pedonal de aces-
so entre o passeio ribeirinho de Amora 
e o Centro Náutico. Reforço do apoio. 
Contrato-programa e comparticipação 
financeira.
• Seixal Clube 1925. Intervenções na 
cobertura dos balneários do Estádio 
Municipal do Bravo. Contrato-programa 
e comparticipação financeira.
• Amora Futebol Clube. Continuação 
das obras do centro de treinos. Contrato- 
-programa e comparticipação financeira.
• Protocolo a celebrar entre o Muni-
cípio do Seixal e a Associação das Cole-
tividades do Concelho do Seixal para de-
senvolvimento das atividades regulares. 
Aprovação de minuta.

Pelouro da Educação, Urbanismo 
e Recursos Humanos
• Casa do Educador. Obras de requalifi-
cação. Contrato-programa e compartici-
pação financeira.
• Delimitação de duas unidades de 
execução na Unidade Operativa de 
Planeamento e Gestão 24 (Processo 
n.º 24/M/20). Relatório e versão final. 
Aprovação.

Reunião de 24 de março
Presidência
• Ata da reunião ordinária de 10 de mar-
ço de 2021. Aprovação.
• Isenção do pagamento de taxas no 
âmbito das medidas excecionais e tem-
porárias durante a pandemia da doença 
covid-19. Apoio às famílias e à economia 
local. Prorrogação da isenção de paga-
mento de taxas de ocupação do espaço 
público municipal em estabelecimentos 
comerciais e isenção das taxas referen-
tes a atividades diversas. Aprovação.
• Regulamento Municipal de Apoio ao 

Movimento Associativo do Município 
do Seixal para Instalação de Sistemas 
Fotovoltaicos. Versão definitiva. 
Aprovação.
• Quiosques municipais. Novo modelo. 
Transmissão de concessão. Aprovação.

Pelouro da Cultura, Participação,
Habitação, Juventude
e Desenvolvimento Social
• Diferimento do pagamento de rendas 
de habitação social no âmbito das medi-
das excecionais e temporárias durante a 
pandemia da doença covid-19. Apoio às 
famílias. Aprovação.
• Apoio ao movimento associativo cultu-
ral. Projetos e programas de continuida-
de. Contratos-programa e comparticipa-
ções financeiras. Aprovação.
• Contrato-programa a celebrar entre 
o Município do Seixal e a Associação 
de Reformados, Pensionistas e Idosos 
do Fogueteiro. Plano de apoio espe-
cífico ao funcionamento, manutenção 
e à sustentabilidade de intervenção. 
Comparticipação financeira.

Pelouro do Ambiente, Bem-Estar
Animal, Serviços Urbanos 
e Proteção Civil
• Redução da tarifa integrada de água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âm-
bito das medidas excecionais e tempo-
rárias durante a pandemia da doença 
covid-19. Apoio às famílias e à economia 
local. Aprovação.
• Pacto para o Combate às Perdas de 
Água. Subscrição.

Pelouro do Desporto, Obras Municipais, 
Fiscalização e Trânsito
• Contrato-programa de desenvolvimen-
to desportivo a celebrar entre o Município 
do Seixal e o Clube de Praticantes 
de Voleibol Lobatos Volley. Pavilhão 
Desportivo Municipal Cidade de Amora. 
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvolvimen-
to desportivo a celebrar entre o Município 
do Seixal e o Centro Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho. Substituição da cober-
tura. Comparticipação financeira.
• Contratação pública. Empreitada de 
construção do Cemitério Municipal de 
Fernão Ferro. Adjudicação.
• Contratação pública. Concurso público 
para a empreitada Centro de Saúde de 
Corroios - Espaços Exteriores. 1.ª altera-
ção contratual. Aprovação.

Pelouro da Educação, Urbanismo 
e Recursos Humanos
• Loteamento de Vila Alegre. Processo 
n.º 107/A/67. Alteração ao loteamento. 
Aprovação.

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

Reuniões de 10 e 24 de março
Deliberações da Câmara Municipal do SeixalQuinta da Trindade, Seixal

8.º aditamento ao alvará 
de licença de loteamento (n.º 1/2021)
Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com a redação atualizada, torna-se público que 
a Câmara Municipal do Seixal emitiu em 29/01/2021 o 8.º adita-
mento ao alvará de licença de loteamento (n.º 1/2021), processo 
90/A/78, em nome de Identiperímetro – Sociedade Imobiliária, S.A., 
na sequência do Despacho n.º 217-VMJM/2021, de 28 de janeiro, 
proferido no uso das competências delegadas/subdelegadas atra-
vés do Despacho n.º 2074/PCM, de 6/09/2019, relativo ao prédio 
inscrito na matriz predial rústica da freguesia do Seixal, sob o artigo 
cadastral número 4 da secção B e descrito na Conservatória do 
Registo Predial do Seixal sob o n.º 00304/930617, do loteamento 
sito em Quinta da Trindade, Seixal, união das freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, deste município.
Do presente aditamento consta a seguinte retificação:
- Anula-se a indicação «O aumento da área de implantação não pode 
promover o agravamento da área permeável da totalidade do lotea-
mento em conformidade com o art.º 62.º do RUMUS, devendo ser ti-
do em conta no âmbito do procedimento da edificação dos lotes», in-
serida no aditamento n.º 7/2020 de 6 de novembro (7.º aditamento).
Seixal, 19 de fevereiro de 2021  

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

Parque Industrial do Seixal 
1.º aditamento ao alvará de licença 
de loteamento (n.º 2/2021)
Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com a redação atualizada, torna-se público que 
a Câmara Municipal do Seixal emitiu, em 29/01/2021, o 1.º adita-
mento ao alvará de licença de loteamento (n.º 2/2021), processo 
12/A/91, em nome de A CENTAZZI, LDA., na sequência dos despa-
chos n.os 12087-VMJM/2019, de 28 de maio, e 4218-VMJM/2020, 
de 4 de dezembro, proferido no uso das competências delegadas/ 
/subdelegadas através do Despacho n.º 2074/PCM, de 6/09/2019, 
relativo ao prédio sito em Parque Industrial do Seixal (Fase 1), Rua 
Rodrigo Sarmento de Beires, n.º 23, Parque Industrial do Seixal, 
união das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Seixal sob o n.º 
1709720011105 e inscrito na matriz sob o n.º 4208, natureza: urba-
na, da respetiva freguesia deste município.
Do presente aditamento consta o seguinte:
- Emparcelamento/unificação dos lotes 58 e 61, passando para um 
só lote, designado de lote 58.
- Diminuição do n.º total de lotes destinados a indústria, passando 
de 64 para 63.
- Alteração do polígono de implantação dos lotes emparcelados, con-
forme planta síntese.
Seixal, 19 de fevereiro de 2021

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

Consulta pública 
Delimitação de unidade de execução 
de Muxito, Amora

O edital n.º 035/2021, 4 de fevereiro de 2021, divulga a deliberação 
da Câmara Municipal do Seixal de 20 de dezembro de 2020, a qual 
aprovou o relatório de ponderação dos resultados da discussão pú-
blica da proposta de delimitação da unidade de execução de Muxito, 
na freguesia de Amora.
O referido relatório de ponderação encontra-se disponível para 
consulta pública na página da internet da autarquia (área de urba-
nismo), em cm-seixal.pt.
O edital está afixado na freguesia de Amora, publicado na comuni-
cação social e na página da internet da Câmara Municipal do Seixal, 
bem como nos locais de estilo. 
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O CONCURSO público para um novo 
cais de acostagem no antigo terminal fluvial 
do Seixal foi aprovado na reunião de câmara 
de 10 de março, num investimento munici-
pal de 273 429 euros.

A intervenção contempla a construção 
de um pontão flutuante, com 45 metros de 
comprimento e quatro de largura, e respe-
tivas infraestruturas, na extremidade do 
antigo terminal fluvial do Seixal (estrutura 
já existente), a criação de condições para 
acostagem em segurança das embarcações 
tradicionais do município, bem como do 
serviço de marinheiro e de embarcações 
marítimo-turísticas, o aumento dos lugares 
de acostagem e ainda a construção de um 
espaço de restauração sobre a ponte-cais. O 
prazo previsto para a execução da obra é de 
120 dias.

O pavimento do novo cais será de réguas 
de madeira imputrescível ou de material 
compósito, para garantir um piso rígido, an-
tiderrapante e resistente ao desgaste. 

Ainda no sentido de garantir a seguran-
ça, serão instaladas escadas e módulos de 
emergência equipados com bóia, extintor de 
incêndio, vara com pega de auxílio e kit de 
primeiros socorros. 

O pontão flutuante disporá de iluminação 
pública e será equipado com redes de água e 
de energia elétrica e módulos multiuso que 
dispõem de torneiras e tomadas de energia 
para uso dos utilizadores deste novo cais de 
acostagem.

O acesso ao pontão será efetuado a partir 
da ponte-cais, através de uma nova ponte 
com 18 metros de comprimento e um metro 
de largura, constituída por uma estrutura 
de aço ou de liga de alumínio marítimo. O 
pavimento será idêntico ao aplicado no pon-
tão. Um portão permitirá aceder ao pontão 
flutuante, garantindo o condicionamento de 
acessos. 

O novo cais terá capacidade para a acosta-

gem de 10 a 12 embarcações em simultâneo, 
com uma dimensão dos seis a oito metros. 
Esta estimativa tem em conta as embarca-
ções de classe III, a classe predominante até 
à data na Estação Náutica Baía do Seixal. 

A nova estrutura prevê a acostagem das 
embarcações tradicionais da autarquia, o 
que ocupará um espaço de cerca de 41 me-
tros (25 metros para o varino «Amoroso» 
e 16 metros para o bote de fragata «Baía 
do Seixal»), podendo ainda receber cinco a 
seis embarcações de recreio, mas libertando 
espaço no atual cais da náutica de recreio 
(Cais de Pedra) para acostagem de mais em-
barcações.

O projeto incorpora ainda um acesso a 
este pontão flutuante através de um pas-
sadiço adjacente a um estabelecimento de 
restauração a construir sobre a ponte-cais, 
prevendo-se a sua edificação em 2021. 

As duas novas estruturas integram a rea-
bilitação da frente ribeirinha do Seixal e con-
tribuem para o desenvolvimento turístico 
local, tendo em conta que estão associadas à 
náutica de recreio, ao futuro porto de recreio 
e ao núcleo urbano antigo do Seixal.n

A CÂMARA Municipal do Seixal 
aprovou, na reunião de 24 de março, a re-
dução em 20 por cento da tarifa integrada 
de água, saneamento e resíduos sólidos 
para apoiar as famílias e a economia do 
concelho. 

Trata-se de «mais uma das medidas de 
apoio que o município presta às famílias 
e ao tecido económico local, perante os 
constrangimentos decorrentes do estado 
de emergência», afirmou o presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, que afirmou estar em vigor entre 
1 de abril e 30 de junho, abrangendo to-
dos os consumidores domésticos e não 
domésticos.

Joaquim Santos salientou que «com es-
ta medida, o município abdica de cerca de 
1 milhão de euros a favor das famílias, ins-
tituições e empresas, pois entendemos 
que a realidade decorrente da pandemia 
tem imposto dificuldades acrescidas às 
famílias e à atividade económica, que vi-
ram os seus rendimentos diminuídos». 

Recorde-se ainda o estudo publica-
do em 2020, pela DECO – Associação 
Portuguesa para a Defesa dos Consu-
midores, no qual o município do Seixal, 

«cuja água é de excelente qualidade, tem 
das tarifas mais baixas de água, sanea-
mento e resíduos das áreas metropolita-
nas de Lisboa e Porto». 

Por isso a autarquia continua a defen-
der a gestão pública da água, saneamento 
e resíduos, o único garante de qualidade 
destes serviços e tarifas mais baixas. 

Outras medidas 
de apoio à população
Na mesma reunião de câmara de 24 

de março, a autarquia aprovou outras 
medidas de apoio no âmbito da covid-19, 
designadamente a prorrogação da sus-
pensão da cobrança e a isenção do paga-
mento de diversas taxas, até ao próximo 
dia 30 de junho, para todas as micro e 
pequenas empresas.

O executivo deliberou ainda a criação 
de um regime excecional com vista a isen-
tar os arrendatários do parque habitacio-
nal municipal, com quebras de rendimen-
to em virtude da pandemia, dos valores 
das rendas sociais. A medida abrange 
cerca de 1120 famílias, que beneficiam 
assim da isenção do pagamento das ren-
das até 30 de setembro.  n

Refuncionalização do antigo terminal 
fluvial do Seixal
Novo cais de acostagem 
para 12 embarcações

Fatura de água, saneamento 
e resíduos sólidos baixa 20 por cento
Autarquia reduz 1 milhão 
de euros em benefício 
da população 

20.01 €                  16 €- 20% = 

 Redução 20% na fatura da água, saneamento e resíduos

SEIXAL ABDICA DE UM MILHÃO DE EUROS 
PARA APOIAR FAMÍLIAS, INSTITUIÇÕES E EMPRESAS
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O Maio Social associa-se ao Ano 
Internacional da Erradicação do 
Trabalho Infantil e decorre entre os 
meses de abril e junho. Um even-
to dinamizado pela Rede Social do 
Seixal, mas aberto a todos os que 
queiram conhecer os projetos com 
impacto na intervenção social de 
proximidade que entidades de vá-
rios quadrantes desenvolvem no 
terreno.

Destaques do programa
14 de abril, das 10 às 12.30 horas
79.ª Reunião Plenária Ordinária do 
Conselho Local de Ação Social do 
Seixal, via plataforma Webex

De 21 a 30 abril 
Um Direito da Criança por dia, ativi-
dade de divulgação de 10 direitos 
fundamentais da criança nas redes 
sociais do município

Dias 22 de abril, 6 e 27 de maio, das 
15 às 16.30 horas
Sessão de esclarecimento: Como 
Obter o Reconhecimento do Cuida-
dor Informal, dinamizado pela Asso-
ciação Nacional de Cuidadores Infor-
mais, via plataforma Webex

26 de abril, das 10 às 12.30 horas
Apresentação pública do documen-
tário: «Migrações» no Seixal, via pla-
taforma Webex

Dias 27 de abril, 12 e 26 de maio,
 9 e 23 de junho e 7 de julho,
 das 15 às 16.30 horas
Ação de Capacitação: Capacitar pa-
ra o Cuidar da Pessoa com Demên-
cia, dinamizado pelo ACES Almada- 
-Seixal, via plataforma Zoom

27 de abril, 14 horas
Campanha Laço Azul – Desfile de 
motards, por vários locais do conce-
lho, de sensibilização para a preven-
ção dos maus-tratos na infância 

18 de maio, 
das 14.30 às 16.30  horas
Webinar: A Questão da Pandemia 
em Desporto, via plataforma Webex

20 de maio, das 14.30 às 18 horas 
Webinar: Povos, Culturas e Pontes – 
Paz e Cidadania Global

25 de maio,
das 14.30 às 16.30 horas
Webinar: Brincar em Pandemia: 
o Efeito do Confinamento nas 
Crianças

28 de maio, das 14.30 às 17 horas
A Deficiência e as Mulheres: Apoios 
Sociais, Saúde Física e Mental nas 
Múltiplas Deficiências, dinamizado 
pelo Movimento Democrático de 
Mulheres, via plataforma Webex

Maio Social 2021 
Iniciativa assinala o Ano Internacional 
da Erradicação do Trabalho Infantil

A Câmara Municipal do Seixal 
concretizou, no dia 30 de mar-
ço, a aquisição do edifício dos 
Serviços Operacionais da Câmara 
Municipal do Seixal (SOCMS), 
instalações adaptadas às neces-
sidades da área operacional da 
autarquia e que potenciam a mis-
são de serviço público da câmara 
municipal. 
Esta aquisição também constitui 
uma mais-valia em termos econó-
micos, pois representa uma pou-
pança anual média de mais de 1 
milhão e 200 mil euros.

Com esta aquisição e com a 
compra do edifício dos Serviços 
Centrais, no final de dezembro 
de 2018, a Câmara Municipal do 
Seixal alcança, neste mandato, 
uma poupança de cerca de 2 mi-
lhões e 200 mil euros por ano e vê 
inscritos no seu património dois 
edifícios de suporte essencial à 
atividade municipal, representan-
do um acréscimo de 59 milhões de 
euros ao ativo da autarquia.
«Estas aquisições enquadram-se 
numa estratégia de reforço do pa-
trimónio municipal, gestão eficien-

te, com poupança anual concreta 
e melhores condições para pres-
tação de um serviço público cada 
vez mais qualificado», assegurou 
o presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Joaquim Santos.
Os SOCMS entraram em funciona-
mento em 2005 e vieram possibili-
tar a centralização da área opera-
cional em instalações adequadas 
e preparadas para as exigências, 
com capacidade para 1000 traba-
lhadores, 300 máquinas e equipa-
mentos.

Serviços Operacionais da Câmara Municipal do Seixal
Autarquia adquire edifício e garante o futuro

Quinta das Chinelinhas, Fernão Ferro
Alvará de licença de loteamento 
n.º 1/2015 (n.º 4/2021)

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de de-
zembro, com a redação atualizada, torna-se público que a Câmara Municipal 
do Seixal emitiu em 22/02/2021 o 1.º aditamento ao alvará de licença de lo-
teamento n.º 1/2015 (n.º 4/2021), processo 2/G/98, em nome de Comissão 
da Administração da AUGI FF12 a FF16, na sequência dos despachos  
n.os 4394-VMJM/2020, de 21 de dezembro, e 537-VMJM/2021, de 22 de 
fevereiro, proferidos no uso das competências delegadas/subdelegadas 
através do despacho n.º 2074/PCM, de 6/09/2019, relativos aos seguintes 
prédios rústicos sitos na Quinta das Chinelinhas, Fernão Ferro, descritos 
na Conservatória do Registo Predial do Seixal sob os n.os 6369/20150528, 
6370/20150528, 6371/20150528, 6372/20150528 e 6373/20150528 
da referida freguesia e inscritos na matriz, respetivamente sob os artigos  
n.os 418, 419, 420, 421 e 422, da Secção L1, da referida freguesia.
Do presente aditamento constam as seguintes alterações:
- Aumento da área de construção, de 13 014 m2 para 14 830 m2.
- Diminuição do número total de fogos passando de 70 para 69.
- Diminuição do número total de áreas comerciais, passando de 19 para 13.
Seixal, 12 de março de 2021

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

Av. Pinhal do Caldas, Verdizela, Corroios
Alvará de licença de loteamento 
n.º 6/70 (n.º 3/2021)
Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com a redação atualizada, torna-se público que a Câmara 
Municipal do Seixal emitiu em 19/02/2021 o 6.º aditamento ao alvará 
de licença de loteamento n.º 6/70 (n.º 3/2021), processo 88/A/69, em 
nome de Fernando Santos & Antunes, Lda., na sequência dos despachos 
n.os 3665-VMJM/2020, de 26 de outubro, e 513-VMJM/2021, de 19 de 
fevereiro, proferidos no uso das competências delegadas/subdelegadas 
através do despacho n.º 2074/PCM, de 6/09/2019, relativos ao prédio 
sito em Avenida Pinhal do Caldas, Lote 789/790, Verdizela, freguesia de 
Corroios, descrito na Conservatória do Registo Predial de Amora sob o 
número 9850/20151127 e inscrito na matriz sob o n.º 14190, natureza: 
urbana, da respetiva freguesia deste município.
Do presente aditamento consta o seguinte:
- Aumento da área de construção do Lote 789/770 e, por conseguinte, da 
totalidade do loteamento em 747,60 m²;
- As cedências foram efetuadas por compensação, de acordo com o dispos-
to no Regulamento de Compensações do Município do Seixal.
Seixal, 12 de março de 2021

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

Quinta de Argena, freguesia de Corroios 
Alvará de licença de loteamento 
n.º 3/2000 (n.º 5/2021)

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com a redação atualizada, torna-se público que a Câmara 
Municipal do Seixal emitiu em 26/02/2021 o 6.º aditamento ao alvará 
de licença de loteamento n.º 3/2000 (n.º 5/2021), processo 12/A/95, 
em nome de Etapa Destemida, Lda., na sequência dos despachos  
n.os 507-VMJM/2021, de 18 de fevereiro, e 570-VMJM/2021, de 26 de fe-
vereiro, proferido no uso das competências delegadas/subdelegadas atra-
vés do despacho n.º 2074/PCM, de 6/09/2019, relativos aos prédios sitos 
em Quinta de Argena, freguesia de Corroios, descritos na Conservatória 
do Registo Predial de Amora sob os números 6100/20000229, 
6101/20000229; 6102/20000229 da referida freguesia e inscritos na 
matriz predial urbana, respetivamente sob os artigos n.os 10796, 10795 e 
10794 da referida freguesia, correspondentes aos lotes 1, 2 e 3.
Do presente aditamento consta o seguinte:
- É alterada a altura das edificações dos lotes 1, 2 e 3 passando de 6 para 
8 metros.
Seixal, 12 de março de 2021

O presidente da Câmara Municipal do Seixal
Joaquim Cesário Cardador dos Santos
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O PROJETO do primeiro 
ferryboat elétrico de Portugal foi 
apresentado no dia 25 de março, 
no estaleiro da Navaltagus, no 
Seixal, empresa do Grupo ETE, lo-
cal onde vai ser construído.

Será o primeiro ferryboat elé-
trico a operar em Portugal e dos 
primeiros em toda a Europa, com 
exceção feita aos países nórdicos 
onde esta tipologia de transporte 
já é comum.

O novo ferryboat, que fará a li-
gação diária entre São Jacinto e o 
Forte da Barra, em Aveiro, é um 
projeto desenvolvido inteiramen-
te em Portugal e vai começar a ser 
construído no 3.º trimestre de 
2021.

Resulta em zero emissões de 
carbono para a atmosfera, acaban-
do com a emissão de 300 tonela-
das de CO2 pelo atual ferry. Os ní-
veis de ruído serão baixos, haverá 
mais conforto para os passageiros 
e mais capacidade de transporte, 
tanto para viaturas (30 por cen-

to) como para passageiros (90 por 
cento).

Joaquim Santos e Alfredo 
Monteiro, presidentes da Câmara 
e da Assembleia Municipal do 
Seixal, respetivamente, estiveram 
presentes neste evento, ao lado do 
presidente da Câmara Municipal 
de Aveiro, José Ribau Esteves, e do 
administrador do Grupo ETE, Luís 
Figueiredo.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal do Seixal deu as boas-
-vindas a todos e lembrou que, 
historicamente, o concelho es-
tá ligado à construção naval: «O 
Seixal, ao longo dos séculos, tem 
dado muito ao país e ao mundo. Foi 
daqui que se iniciou a epopeia dos 
Descobrimentos com a construção 
das caravelas que nos levaram a to-
dos os pontos do mundo. Ficamos 
muito contentes por estarmos no-
vamente no caminho da inovação, 
das novas tecnologias ao serviço 
dos transportes, com um ferryboat 
totalmente elétrico».

O autarca falou sobre a impor-
tância da Navaltagus e da indústria 
naval no concelho: «Infelizmente 
muitos estaleiros navais, que 
eram setores importantíssimos 
da economia local, têm estado a 
desaparecer. Este estaleiro, com 
este enquadramento na Baía do 
Seixal, tem-se adaptado às novas 
realidades e tem estado na linha 
da frente».

Joaquim Santos deu ainda a co-
nhecer alguns projetos em torno 
da Baía do Seixal e junto aos es-
taleiros da Navaltagus: um novo 
porto de recreio associado a um 
hotel e um centro náutico no Seixal 
com uma componente lúdica e 
desportiva e de uma área para os 
pescadores; e um centro náutico 
em Amora. O objetivo é «continuar 
a investir para trazer mais desen-
volvimento económico e a qualida-
de de vida que a nossa população 
merece». n

Construção no estaleiro da Navaltagus

Ferryboat elétrico 
apresentado no Seixal

Até dia 23 de abril, estão abertas candidaturas para juiz social no 
Juízo de Família e Menores do Seixal. Esta é uma figura que existe 
na lei desde 1978, mas começou a ter mais expressão nos tribu-
nais de família e menores com a entrada em vigor da Lei Tutelar 
Educativa e da Lei de Promoção e Proteção, que em 2001 determi-
nou a necessidade de intervenção nos processos dos juízes sociais.
São cidadãos que se candidatam livremente e são depois escolhi-
dos pelas autarquias para intervir no julgamento em coletivo. No 
fundo, é um tribunal coletivo misto, composto por um juiz profissio-
nal e dois juízes sociais. São estes os três tipos de processos em 
que têm de intervir: nos processos de promoção e proteção quando 
há necessidade de debate (depois da não aceitação de um acordo 
das partes); já nos processos da Lei Tutelar e Educativa, os juízes 
sociais só intervêm quando é requerido internamento dos jovens 
entre os 12 e os 16 anos; intervêm também em casos de apadri-
nhamento civil, quando não há acordo e é necessário julgamento. O 
mandato é de dois anos.
Pode ser juiz social quem tenha entre 25 e 65 anos, saiba ler e 
escrever, esteja no pleno gozo dos direitos civis e políticos, nunca 
tenha sido condenado, nem esteja pronunciado por crime doloso e 
resida no concelho do Seixal. A inscrição é feita mediante o preen-
chimento de formulário online em cm-seixal.pt, ou presencialmente 
no atendimento dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal e nas lojas do munícipe. 

Inscrições até dia 23 de abril  
Candidaturas para juízes sociais

A Câmara Municipal do Seixal procede regularmente a intervenções 
na rede de abastecimento de água, quer para reparações, quer 
para substituição das infraestruturas existentes que vão sofrendo o 
desgaste normal após funcionamento prolongado.
No cruzamento da Rua da Casa Branca com a Rua Amália Rodrigues, 
 foi feita a remodelação do nó da rede de abastecimento de água.
Outros dos locais intervencionados foram a zona de Miratejo e da 
Quinta do Rouxinol.

Fernão Ferro e Miratejo
Intervenções na rede 
de abastecimento de água

O presidente da Câmara Municipal do Seixal falou sobre a importância da Navaltagus 
e da indústria naval no concelho

Maquete do 1.º ferryboat  elétrico em Portugal, que vai ser construído no Seixal
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Horta Urbana do Alto do Moinho
Arte de Gonçalo Mar valoriza 
instalações 
As instalações de apoio à Horta Urbana do Alto do Moinho foram vanda-
lizadas, sendo necessário proceder à cobertura das letras resultantes 
do ato.
O município do Seixal desafiou artistas do concelho para realizar uma 
pintura no espaço vandalizado, solicitando que o tema da intervenção 
artística abordasse a interação das pessoas com a terra e a natureza, de 
modo que este trabalho confira ao espaço agrícola também um conceito 
estético.
O artista Gonçalo Mar, residente no concelho do Seixal, mostrou-se pron-
tamente disponível para colaborar de forma gratuita nesta iniciativa, que 
decorreu no final de março.
Gonçalo Mar é licenciado em Design de Moda pela Faculdade de 
Arquitetura de Lisboa. Em 1998, começou o seu percurso no graffiti. Tem 
participado em várias festivais nacionais e internacionais. Tem obras em 
diversos espaços do país. Realiza exposições individuais e participa em 
coletivas. Foi mentor do Seixal Graffiti entre 2004 e 2016. Desenvolve 
colaborações com a Câmara Municipal do Seixal em várias iniciativas.
Presentemente, o objetivo do artista passa pela exploração contínua de 
novos espaços urbanos e pela evolução do seu trabalho por áreas no 
campo visual e gráfico que o graffiti oferece.

Seixal associou-se à Hora do Planeta
Ambiente e sustentabilidade 
são preocupações da autarquia
Uma vez mais, a Câmara Municipal do Seixal aderiu, no dia 27 de março, 
à Hora do Planeta, este ano dedicada à água e às alterações climáticas, 
para desta forma reafirmar o seu compromisso com o ambiente. Durante 
uma hora, as iluminações de dois edifícios municipais, Serviços Centrais, 
no Seixal, e Serviços Operacionais, na Cucena, Aldeia de Paio Pires, 
estiveram desligadas. Dado as alterações climáticas e a perda de biodi-
versidade que está a acontecer no nosso planeta, a autarquia do Seixal 
associou-se novamente ao maior movimento que pretende mobilizar a 
sociedade para a luta contra o aquecimento global. A Hora do Planeta 
foca-se na consciencialização do que todos podemos fazer algo por um 
planeta mais sustentável, instigando a mudança de hábitos quotidianos 
e a consciencialização sobre os impactos que estes podem ter na sobre-
vivência da espécie humana.
A iniciativa que começou como um evento simbólico em Sydney, em 
2007, é agora celebrada em mais de 190 países, como um momento glo-
bal de solidariedade pelo planeta. Em Portugal, aderiram 67 municípios, 
entre os quais o Seixal.
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal realçou a 
importância desta ação para a defesa do ambiente e para a preservação 
do nosso planeta, sublinhando que devemos todos contribuir para a 
«construção de um futuro mais sustentável. Estamos a implementar um 
conjunto de projetos que fazem do município um dos bons exemplos em 
matéria ambiental».

COINCIDINDO com a co-
memoração do Dia Mundial da 
Árvore, assinalado no dia 21 de 
março, a Câmara Municipal do 
Seixal destacou nas suas redes 
sociais o trabalho desenvolvido 
pela autarquia para promover 
e manter a arborização no con-
celho, tendo em vista manter o 
equilíbrio ambiental e ecológico e 
fomentar a qualidade de vida dos 
munícipes.

Neste âmbito, recorde-se que a 
Câmara Municipal do Seixal se en-
contra a plantar 480 árvores, dis-
tribuídas por todas as freguesias 
do concelho. A poda de árvores 
é outra das ações que o municí-
pio efetua. Esta prática hortícola 

consiste na remoção de galhos e 
folhagens e permite maior inci-
dência de luz na coroa, sem alte-
rar a forma e o tamanho geral da 
árvore. A maioria das árvores re-
quer uma poda regular para cres-
cer uniformemente e desenvolver 
uma estrutura forte e saudável.

Outra vertente em que a câma-
ra municipal atua é na área da 
fitossanidade e controlo de pra-
gas, através do tratamento por 
microinjeção nas árvores.  Esta é 
uma medida preventiva que tem 
em vista a eliminação da lagarta-
-do-pinheiro em áreas com maior 
afluência de munícipes ou fre-
quentadas com regularidade por 
crianças e animais.

A Câmara Municipal do Seixal 
faz também a regular monitori-
zação do estado de saúde e con-
dições de crescimento dos exem-
plares arborícolas existentes no 
concelho, seja em espaços verdes, 
seja em bairros e vias, de modo 
que se promova a sua manuten-
ção e crescimento saudável, ao 
mesmo tempo que assegura ques-
tões de segurança e de saúde pú-
blica que possam decorrer da sua 
existência em contexto urbano. n

Dia Mundial da Árvore assinalado a 21 de março

Câmara planta 
480 novas árvores 
no concelho
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A CÂMARA Municipal do 
Seixal aprovou, na reunião de 10 
de março, a adesão ao Acordo 
Cidade Verde, iniciativa que foi 
lançada pela Comissão Europeia 
em outubro de 2020.

Trata-se de um movimento 
voluntário de autarcas europeus 
empenhados em tornar as cida-
des mais verdes, mais limpas e 
mais saudáveis, em alinhamento 
com o Pacto Ecológico Europeu e 
os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da Organização das 
Nações Unidas (ONU), e que con-
tou com a adesão da Associação 
Nacional de Municípios Portugue-
ses (ANMP). 

O acordo é fundamental no 
sentido de estimular boas práti-
cas ambientais, lançando medi-
das concretas para serem postas 
em prática até 2030. São cinco as 

áreas-chave nas quais os municí-
pios deverão intervir e intensifi-
car os seus esforços: qualidade do 
ar; qualidade da água; natureza e 
biodiversidade; economia circu-
lar e resíduos, e intervenção na 
área do ruído.

O município do Seixal segue os 
padrões de atuação da ANMP, que 
aderiu ao acordo, «mantendo-se 
na vanguarda das políticas am-
bientais, sendo um concelho onde 
é bom viver, trabalhar e investir, e 
onde os cidadãos podem respirar 
ar puro, desfrutar de água limpa e 
ter acesso a parques e inúmeros 
espaços verdes», referiu Joaquim 
Santos, presidente da Câmara do 
Seixal.

Com mais esta iniciativa, o mu-
nicípio espera poder vir a ter re-
percussões positivas no futuro, 
aliando-se a outros projetos já em 

desenvolvimento, como o Seixal 
On, que abrange, entre outros, a 
implementação do Laboratório 
Vivo para a Descarbonização da 
Baía do Seixal.

Joaquim Santos conside-
ra que com a adesão ao acordo 
«pretende-se que o nosso conce-
lho fique ainda mais verde, mais 
limpo e mais saudável, em ali-

nhamento com o Pacto Ecológico 
Europeu e com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da 
ONU». n

Tornar os municípios mais verdes, mais limpos e mais saudáveis

Seixal adere ao Acordo Cidade Verde

No concelho, a principal ferramenta 
de defesa da floresta contra incên-
dios é o Plano Municipal de Defesa 
da Floresta contra Incêndios. Uma 
das medidas é a limpeza de terre-
nos (trabalhos de gestão de com-
bustível).
O prazo para a limpeza de terrenos 
termina a 15 de maio, segundo o 
Decreto-Lei n.º 22-A/2021, artigo 
35.º-C, publicado a 17 de março.
Os trabalhos de gestão de combus-
tível devem decorrer nestes locais:
– Terrenos confinantes a edifícios 
inseridos em espaços rurais;
– Aglomerados populacionais inse-
ridos ou confinantes com espaços 
florestais;
– Parques de campismo, parques e 

polígonos industriais, plataformas 
de logística e aterros sanitários.
Também o edital municipal n.º 031/ 
/2021 notifica os proprietários a 
procederam à gestão de combus-
tível.
No site da autarquia encontra in-
formações sobre como proceder à 
gestão de combustível em terrenos 
florestais, assim como à limpeza de 
terrenos em áreas urbanas.

Realização de queimas
A queima de sobrantes deve ser co-
municada, através da plataforma 
Queimas e Queimadas, através da 
página fogos.icnf.pt.
Caso não possua acesso à internet, 
pode agendar o atendimento no 

Balcão Único de Atendimento (pelo 
email dpat@cm-seixal.pt ou telefo-
ne 212 276 770) ou em qualquer 
Loja do Munícipe (pelo email agen-
da.lojas@cm-seixal.pt ou telefone 
212 275 776).
Esta comunicação gera automatica-
mente uma notificação à autarquia, 
que procede à autorização da reali-
zação da queima (por mail ou tele-
móvel), sendo esta autorização que 
deve ser mostrada às autoridades, 
em caso de abordagem a respeito 
da realização da queima.
Para mais informações, contacte 
o Gabinete Técnico Florestal, pelo 
email gtf@cm-seixal.pt ou telefone 
210 976 011.

Defesa da floresta contra incêndios
Proceda à limpeza de terrenos até 15 de maio

Aplicação da AMESEIXAL integra programa 
nacional para a mobilidade sustentável
PeddyApp incentiva população 
escolar a andar a pé

A Agência Municipal de Energia do 
Seixal  (AMESEIXAL) apresentou a 
candidatura da aplicação PeddyApp 
ao programa EduMove-te: Educar 
para a Mobilidade Sustentável, do 
Fundo Ambiental, a qual foi aprova-
da.
A iniciativa teve em conta que os tra-
jetos casa-escola representam uma 
percentagem significativa das deslo-
cações diárias, sendo considerável o seu impacto no ambiente urbano, devi-
do ao elevado número de pais que conduz os filhos à escola, de automóvel, 
contribuindo para a diminuição da atividade física nos jovens e o aumento da 
obesidade infantil. 
O projeto PeddyApp visou precisamente a adoção de práticas mais susten-
táveis ao nível do uso dos transportes, incentivando, de forma original e 
inovadora, os alunos a deslocarem-se a pé, de casa até à escola e para as 
atividades extracurriculares. No âmbito do projeto, foi desenvolvida uma 
aplicação para telemóvel que contabilizou os quilómetros percorridos a pé 
por cada aluno participante.
Para criar um estímulo para este público-alvo, a AMESEIXAL promoveu uma 
competição entre alunos e escolas, premiando os maiores níveis de adesão 
a este modo ativo de deslocação. O concurso disponibilizado pela aplicação 
PeddyApp decorreu de 30 de setembro a 10 de novembro de 2020. No âm-
bito da competição, foram realizadas 37 sessões de educação ambiental, 
dirigidas a jovens dos 10 aos 21 anos, com a participação de 1945 alunos. 
A competição contou com a participação de mais de 3064 utilizadores, con-
cretizada com um registo na aplicação PeddyApp.
Verificou-se a alteração dos hábitos de deslocação de cerca dos 1000 jovens 
participantes na competição PeddyApp, os quais passaram a deslocar-se 
efetivamente a pé, percorrendo 15 838 quilómetros; durante esse período 
foram evitados 1901 kg de CO2 decorrentes da participação dos utilizadores 
da aplicação. A iniciativa reuniu 75 alunos no evento final, que decorreu na 
Escola Secundária Manuel Cargaleiro.
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Novo projeto para a juventude
Concurso nas áreas da fotografia, 
escrita e desenho/pintura

O novo projeto municipal Às Vezes Tenho Ideias Felizes consiste num concur-
so nas áreas de fotografia, escrita e desenho/pintura dirigido aos alunos das 
escolas secundárias (do 9.º ao 12.º ano) e básicas do 3.º ciclo (9.º ano) do 
concelho do Seixal, a decorrer durante o presente ano letivo.
O projeto visa estimular o lado criativo dos jovens através de uma reflexão 
sobre o mundo e o lugar que nele ocupam; proporcionar uma oportunidade 
de criação coletiva, valorizando-a com a atribuição de prémios; promover a 
partilha de ideias entre os jovens e dar a conhecer o seu trabalho artístico ao 
público através de uma exposição.
Os jovens têm até 21 de maio para apresentarem os trabalhos a concurso, 
sendo que cada participante poderá apresentar um trabalho original por ca-
tegoria (não publicado e não apresentado noutros concursos), subordinado 
ao tema «Da Mais Alta Janela da Minha Casa: o Mundo».
Haverá prémios para cada uma das categorias: 1.º, 500 euros; 2.º, 250 euros 
e 3.º, 150 euros.
Para obter mais informação sobre as normas de participação, contacta o 
Gabinete da Juventude da Câmara Municipal do Seixal, pelo email juventu-
de@cm-seixal.pt ou pelo telefone 212 275 616.

ESTE ANO, o Março Jo-
vem apresentou cinco noites 
com cinco bandas, com um con-
junto de cinco atuações em live 
streaming do Centro de Apoio ao 
Movimento Associativo Juvenil – 
CAMAJ. A transmissão decorreu 
entre os dias 24 e 28 de março e 
assinalou mais um Março Jovem, 
num ano em que não pudemos 
estar juntos, ao som de bandas de 
destaque nacional e internacional 
e presenças assíduas pelos palcos 
portugueses e além-fronteiras. 

No primeiro dia, logo a 24 de 
março e para celebrar o Dia do Es-
tudante, Débora Umbelino subiu 
ao palco do Março Jovem . Com 24 
anos, a jovem dá vida a Surma, um 
projeto a solo que arrancou em 
2015 e que correu o país a desper-
tar a atenção do público e da im-

prensa. No dia 25, o destaque foi 
para a voz de Labaq. Diretamente 
de São Paulo para o Seixal, a artis-
ta é reconhecida como uma das 
vozes mais singulares da canção 
alternativa latino-americana, o 
que a levou a percorrer 15 países 
e a realizar 250 concertos em ape-
nas três anos.

Conhecido como Scúru Fit-
chádu, Marcus Veiga foi o convi-
dado da noite de 26. A atuação 
trouxe ao Março Jovem as novas 
linguagens da tradição musical 
cabo-verdiana, «funaná sem 
qualquer modéstia na forma de 
uma furiosa locomotiva de esté-
tica punk».

O som «que cruza o Mississipi 
blues e o folk» chegou no dia 27 
pela voz de Fast Eddie Nelson, 
alter-ego de Nelson Oliveira, um 

músico que se tem apresentado 
um pouco por todo o país e que 
já despertou o interesse interna-
cional, com atuações em Espanha 
e Itália. No Dia da Nacional da 
Juventude, assinalado a 28 de 
março, atuaram os D’Alva, um 
projeto iniciado por Alex D’Alva 
Teixeira e Ben Monteiro, com so-
noridades de inclusão, liberdade, 
frescura e honestidade.

O Março Jovem Seixal é uma 
das principais ações no âmbito 
da política para a juventude no 
nosso concelho. Na sua génese, 
está a comemoração do Dia do 
Estudante e do Dia Nacional da 
Juventude, acontecimentos que 
significam um conjunto de rei-
vindicações da população mais 
jovem a que importa dar voz e as-
sinalar de forma crescente. n

Cinco noites com cinco bandas

Março Jovem assi nala mês 
da juventude com músicaAposta no projeto Toca e Foge! – 

Música no Património
Procuram-se projetos musicais 
de jovens

Atenção, juventude! O município do Seixal lança este ano uma nova iniciati-
va: o projeto Toca e Foge! – Música no Património e, por isso, está à procura 
de projetos musicais desenvolvidos por jovens com idades compreendidas 
entre os 14 e os 30 anos, oriundos do distrito de Setúbal e que queiram mos-
trar o seu trabalho. 
O objetivo é promover e incentivar estes novos projetos musicais, integrando-
-os num programa anual que irá acontecer ao longo do presente ano.
Esta nova iniciativa na área da música consiste num conjunto de atuações 
mensais ao vivo em diferentes espaços municipais ligados ao património. Os 
concertos, além de terem público presente, serão simultaneamente transmi-
tidas online nas redes sociais da autarquia do Seixal, ficando posteriormente 
disponíveis no canal do YouTube do município. Não há prazos obrigatórios, 
enviem as projetos quando quiserem. Os jovens interessados em participar 
podem contactar a Câmara Municipal do Seixal através do email juventude@
cm-seixal.pt ou do telefone 212 275 616. 

D’Alva

Scúru Fitchádu
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Cinco noites com cinco bandas

Março Jovem assi nala mês 
da juventude com música

15.ª edição do Concurso Nacional de Leitura
Apuramento para a fase intermunicipal

A fase municipal da 15.ª edição do Concurso Nacional de Leitura (CNL) 
decorreu no dia 1 de março. Dirigido a alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico e do ensino secundário, este concurso tem como objetivo 
estimular o gosto e os hábitos de leitura e melhorar a compreensão leito-
ra, envolvendo as bibliotecas escolares e municipais. Este ano, devido à 
pandemia de covid-19, o evento decorre online.
O CNL teve início no dia 29 de outubro de 2020 e vai terminar a 5 de junho 
de 2021, dia da grande final. A primeira fase foi a escolar, que englobou 
provas nas escolas. A organização coube à Biblioteca Municipal do Seixal 
que elaborou uma prova escrita para realização online. No total, inscreve-
ram-se 22 escolas do concelho. Foram selecionados 51 alunos (13 do 1.º 
ciclo, 10 do 2.º ciclo, 18 do 3.º ciclo e 10 do ensino secundário) que reali-
zaram uma prova escrita online, constituída por 18 questões de escolha 
múltipla e duas de carácter aberto para desenvolvimento.
Os vencedores de cada ciclo de ensino da área do município irão prestar 
provas na fase intermunicipal, dia 13 de abril, na Biblioteca Municipal de 
Loures, e que apura oito alunos (dois por cada nível de ensino) para re-
presentar a sua comunidade intermunicipal/área metropolitana na final.
Os alunos selecionados foram os seguintes: 
1.º ciclo: Madalena da Silva Rodrigues, Escola Básica da Quinta de Nossa 
Sr.ª do Monte Sião; Beatriz Gonçalves da Silva, Escola Básica das Paivas; 
Júlia Pereira Órfão, Escola Básica do Alto do Moinho.; 2.º ciclo: Gabriel 
Bernardo Magalhães, Escola Básica Nun’Álvares; Mariana Galego, Escola 
Básica Carlos Ribeiro; Lia Maria Gonçalves Rosado, Colégio Atlântico; 
3.º  ciclo: Lara Rodrigues, Escola Básica Pedro Eanes Lobato; Nádia Sofia 
Ruão Nunes, Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira; Madalena 
Ribeiro, Escola Básica Carlos Ribeiro; Secundário: Inês Margarida 
Rodrigues Fernandes, Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira; Inês 
Catarina Duque Pinto, Escola Secundária Manuel Cargaleiro; Daniel 
Nunes Marques Rodrigues, Colégio Atlântico.

Fast Eddie Nelson

Labaq

Surma

Dias 22, 23, 29 e 30 de abril, às 20 horas
Dança, teatro e música no regresso 
ao Auditório Municipal

Uma vez que a cultura nos define, distingue e celebra, o Auditório Municipal 
do Fórum Cultural do Seixal reabre portas no dia 22 de abril para acolher qua-
tro espetáculos realizados no âmbito das comemorações do aniversário do 
25 de Abril de 1974, do Dia Mundial da Dança e do Dia Internacional do Jazz. 
Os espetáculos têm início às 20.30 horas.
São dois os espetáculos integrados no programa comemorativo do 25 de 
Abril, «O Punho», uma adaptação da peça homónima de Bernardo Santareno, 
com encenação de Fernanda Lapa, e «Por Terras do Zeca», uma homenagem 
à vida e à obra de José Afonso, génio maior da música portuguesa.
No dia 22 de abril, uma quinta-feira, a Escola de Mulheres apresenta a oposi-
ção entre camponesa Maria do Sacramento e a latifundiária D. Mafalda, uma 
peça que decorre mo Alentejo antes, durante e depois do período da Reforma 
Agrária. No dia 23 do mesmo mês, «Por Terras do Zeca» reúne em palco 
Filipa Pais, Maria Anadon, Vítor Paulo e João Afonso (vozes), Armindo Neves 
(guitarra elétrica), Ivo Martins (bateria), João Califórnia (teclados),  Luís Pinto 
(baixo) e Davide Zaccaria (direção, violoncelo e guitarras) e homenageia José 
Afonso, génio incomparável da música portuguesa, nas suas vertentes de 
compositor e poeta.
De entrada livre, sujeita a marcação, o Auditório Municipal recebe ainda 
«Em Branco», espetáculo de comemoração do Dia Mundial da Dança, com 
direção artística e coreográfica de Marina Nabais e interpretação de Carla 
Ribeiro e Marina Nabais. Esta viagem sensorial através da noite, entre o sono 
e a vigília, reflete sobre o silêncio e a suspensão do tempo, e decorre no dia 
29 de abril, quinta-feira.  
O Dia Internacional do Jazz vai ser assinalado no dia seguinte, 30 de abril, 
com um espetáculo de Andy Sheppard, saxofonista britânico cuja mudança 
para Portugal influenciou a sua abordagem à composição e criação musical 
e alimentou o desejo de trabalhar com músicos portugueses. No projeto 
Costa Oeste, Andy Sheppard convida três dos mais inovadores instrumen-
tistas a trabalhar no panorama português e surge no Seixal com o guitarrista 
Mário Delgado, o contrabaixista Hugo Carvalhais e o baterista Mário Costa.O 
ingresso para este espetáculo tem um custo de seis euros.
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Em março de 2020, antes da para-
gem forçada pela pandemia da co-
vid-19, o Portugal Cultura e Recreio 
(PCR) dinamizava cerca de 1000 
atletas nas várias modalidades. 
Presentemente, já estão ativas as 
modalidades de futsal (masculino e 
feminino) em nove escalões e ain-
da, na versão online, taekwondo, 
ginástica acrobática e terapêutica e 
escola de música. 
O património do clube tem sido valo-
rizado e hoje apresenta instalações 
sociais qualificadas e um pavilhão 

desportivo moderno e com excelen-
tes condições, inaugurado em 26 de 
setembro de 2020, aberto à prática 
desportiva e realização de eventos.
No dia 12 de março, o presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, e o vereador José 
Carlos Gomes, do pelouro do Des-
porto, reuniram-se com a direção do 
PCR com o objetivo de abordar algu-
mas necessidades da coletividade. 
Carlos Nunes, presidente da dire-
ção do PCR, destacou, entre outras 
questões, a iluminação pública do 

parque de estacionamento jun-
to ao novo pavilhão desportivo e 
a organização do Campeonato da 
Europa de Taekwondo no concelho 
do Seixal, que o clube vai organizar 
com a Federação Portuguesa de 
Taekwondo em novembro.
Joaquim Santos garantiu que a au-
tarquia «vai ver a melhor opção para 
resolver a questão da iluminação 
pública do parque de estacionamen-
to e irá apoiar o clube na organiza-
ção do Campeonato da Europa de 
Taekwondo».

Portugal Cultura e Recreio
Autarquia e clube encontram soluções conjuntas

Uma sessão solene online no dia 
23 de março foi o meio encontrado 
pela Sociedade Filarmónica União 
Arrentelense (SFUA) para assinalar 
o 149.º aniversário da coletividade.
António Aleixo, presidente da dire-
ção da SFUA, explicou que, devido 
à pandemia,  as atividades  estão 
paradas e as obras na coletivida-
de não estão terminadas. Revelou 
que «não tem sido fácil gerir a cole-
tividade sem receitas e conseguir 
suportar todas as despesas, mas 

seguimos o nosso caminho, com 
esperança de que melhores dias 
virão». 
Manuela Calado, vereadora do Pe-
louro da Cultura da Câmara Muni-
cipal do Seixal, referiu a importância 
do contributo da SFUA «em termos 
culturais, sociais e desportivos» e 
assumiu um presente marcado por 
«momentos difíceis», ainda que não 
impeditivos de que «continuemos 
a trabalhar para desenvolver este 
país e este concelho». 

A sessão solene foi dirigida por 
Rogério Roque, presidente da as-
sembleia-geral da SFUA, e contou 
ainda com intervenções de Augusto 
Flor, presidente da Confederação 
Portuguesa das Coletividades de 
Cultura, Recreio e Desporto, e de 
António Santos, presidente da União 
das Freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires. A ocasião ser-
viu ainda para assinalar os 50 anos 
de José Augusto Moura enquanto 
músico da banda da SFUA.

Percurso histórico com 149 anos
Sociedade Filarmónica União Arrentelense

Santa Marta do Pinhal
Obras do complexo desportivo

Prosseguem as obras de construção do Complexo Desportivo de 
Santa Marta do Pinhal, entre a Rua António Garibaldi e a Avenida 
Vieira da Silva, em Santa Marta do Pinhal. Para ver o andamento 
das obras, José Carlos Gomes, vereador do pelouro do Desporto da 
Câmara Municipal do Seixal, visitou o local. 
O complexo desportivo inclui um campo de jogos, bancada e um 
pavilhão polivalente, com balneários e um espaço para a sede do 
Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal. As novas instalações 
permitirão dar resposta à crescente atividade do clube. José Carlos 
Gomes adiantou que se prevê a conclusão da obra para junho e que a 
autarquia investiu neste projeto 1 800 000 euros. Para o autarca, es-
te é «um importante equipamento para a comunidade, que permitirá 
o reforço da atividade desportiva desenvolvida pelo clube»

Clube Recreativo e Desportivo 
Brasileiro-Rouxinol
Reunião entre autarcas 
e dirigentes
A direção do Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro-Rouxinol 
(CRDBR) esteve reunida com Joaquim Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, e José Carlos Gomes, vereador do Pelouro do 
Desporto, nos Serviços Centrais da autarquia. À semelhança do que 
está a acontecer com as outras coletividades do concelho, o funcio-
namento do CRDBR foi afetado pela pandemia de covid-19.  Para 
responder a esta situação, a Câmara Municipal do Seixal manteve 
o apoio ao movimento associativo do concelho e, em vez de atribuir 
comparticipações faseadas, atribuiu as comparticipações na totali-
dade. Na reunião, a autarquia assumiu ainda o compromisso de in-
vestir na requalificação dos balneários de apoio aos campos de ténis. 
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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 saneamento | 210 976 000
| 210 976 046 (depois das 17 horas) 
Proteção Civil Municipal
| 212 275 681
Leitura do consumo de água
| 800 500 210
CROACS | 210 976 200  
croacs@cm-seixal.pt

Agendamento prévio para 
atendimento nos Serviços Centrais
Atendimento geral e CIAC
| 212 276 770 | ciac@cm-seixal.pt
Urbanismo | 212 276 788  
dum@cm-seixal.pt
Divisão Administrativa de Água, 
Saneamento e Resíduos 
(faturação e contratos) | 212 276 720 
daas@cm-seixal.pt
Desenvolvimento Social e Cidadania
| 210 976 220 | ddsc@cm-seixal.pt
Finanças e Património | 212 275 780 
df@cm-seixal.pt
Fiscalização Municipal | 210 976 202 
dfm@cm-seixal.pt
Piquete de contadores 
| das 9 às 17 horas | 212 276 700
| das 17 às 22 horas | 210 976 046

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

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 217
Conservatória do Registo Predial 
Cruz de Pau | 212 260 620
Seixal | 212 271 280
Repartição de Finanças
Cruz de Pau | 212 260 760
Seixal | 212 219 710
Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

TELEFONES ÚTEIS

SEIXAL | LISBOAHorários

LISBOA | SEIXAL

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

Farmácias 
de serviço 
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 Far-
mácias recomenda, especial-
mente aos grupos de risco, que 
os utentes deixem de se dirigir 
diretamente às farmácias e 
adquiram medicamentos atra-
vés da linha telefónica gratuita 
1400. 
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COMEMORAÇÕES DO 47.º ANIVERSÁRIO
DA REVOLUÇÃO DO 25 DE ABRIL 

24 de abril
Parque Urbano do Seixal
21 horas FAUSTO
23 horas DIOGO PIÇARRA

24 horas 
Em todas as freguesias
FOGO DE ARTIFÍCIO
ao som da canção «Grândola, Vila Morena»

acesso condicionado mediante a apresentação de bilhete

saiba mais em cm-seixal.pt

*

*

MAFRA

ALMADA

CASCAIS

SEIXAL

 29,70 €

 16 €

 32,39 €

 23,68 €

REDUÇÃO DE 20% 
NA FATURA DA ÁGUA

* Valor médio para consumo de 10 m 3

Valor mensal da fatura da água *
saneamento e resíduos

SEIXAL APOIA FAMíLIAS, 
INsTITUIÇÕES E EMPRESAS 

COM 

1 MILHÃO DE EUROS

cm-seixal.pt



COMEMORAÇÕES DO 47.º ANIVERSÁRIO
DA REVOLUÇÃO DO 25 DE ABRIL 

CM-SEIXAL.PT

Comemorações do 25 de Abril 
de 1974 no concelho do Seixal

Abrir portas 
em Abril
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DESTACÁVEL

Este ano, as comemorações do 25 de 
Abril no Seixal vão incluir, na noite de 24 
de abril, dois concertos há muito espera-
dos, no Parque Urbano do Seixal: Diogo 
Piçarra e Fausto. Os dois artistas já ti-
nham sido convidados no ano passado, 
mas devido à pandemia de covid-19 não 
foi possível a realização dos concertos. 
O espetáculo terá acesso condicionado 
mediante apresentação de bilhete. Os 
bilhetes podem ser levantados no Fórum 
Cultural do Seixal e nas lojas do muníci-
pe. Cada pessoa poderá levantar um má-
ximo de dois bilhetes.
O espetáculo de Fausto no concelho do 
Seixal, que começa às 21 horas, vai ser 
um momento único, pois o músico é par-
cimonioso a pisar os palcos e sempre 
preferiu a reserva à exposição.
Carlos Fausto Bordalo Gomes Dias nas-
ceu em 1948, a bordo do navio Pátria, 

que viajava entre Portugal e Angola. Ao 
fim de vinte anos em terra africana, via-
jou para Lisboa onde fixou residência. 
Estudou no Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Política Ultramarina e iniciou a 
sua carreira como cantor e compositor 
com um dos melhores agrupamentos an-
golanos. 
O seu primeiro grande sucesso, Chora, 
Amigo Chora, levou-o a ganhar o Prémio 
Revelação em 1969, aquele que seria o 
primeiro de grandes êxitos ao longo de 
cinco décadas de carreira e que o trans-
formou num dos mais criativos e expres-
sivos criadores e intérpretes da música 
portuguesa.
A seguir, às 23 horas, entra em palco Dio-
go Piçarra.
Natural de Faro, cantor, compositor, au-
tor, músico e produtor, Diogo Piçarra teve 
em 2006 as primeiras aulas de guitarra 

e, um ano depois, fundou a sua primeira 
banda, os Fora da Boia. Depois de com-
pletar os estudos na República Checa, 
regressou a Portugal, começando a apre-
sentar online vídeos com versões acústi-
cas de canções conhecidas.
Em 2012, venceu o concurso «Ídolos» e 
ganhou um curso na London Music 
School e um contrato discográfico com a 
Universal. O seu álbum de estreia, Espe-
lho (2015) alcançou o n.º 1 da tabela de 
vendas na primeira semana, foi disco de 
ouro em 2016 e de platina em 2017. Em 
2017, lançou o seu segundo álbum, do=s 
e, em 2018, apresentou o EP Abrigo. 
Em 2019 chegou a era South Side Boy, o 
terceiro álbum de estúdio, que o músico 
vai dar a conhecer no Seixal.
Às 24 horas, haverá fogo de artifício em 
todas as freguesias ao som de Grândola, 
Vila Morena. 

A partir das 21 horas, no Parque Urbano do Seixal

Espetáculo com Fausto e Diogo Piçarra

No mês de abril, o concelho do Seixal celebra a Revolução dos Cravos de uma forma 
especial. Não só através de eventos de homenagem ao 25 de Abril e ao Poder Local 
Democrático, mas também com a inauguração de obras e equipamentos importantes 
para a vida da população.
As celebrações do 25 de Abril já não se realizam só à janela, mas fora de portas. O 
destaque vai para o espetáculo comemorativo na noite de 24 de abril, com Fausto na 
primeira parte e Diogo Piçarra logo a seguir. Dois músicos que representam gerações 
diferentes, mas homenageiam ambos de forma única a música portuguesa.
Quanto a novos equipamentos, vão ser inauguradas a Piscina Municipal de Aldeia de 
Paio Pires, o Cento Internacional de Medalha Contemporânea, o novo Centro de Saúde 
de Corroios, o Mercado Municipal da Cruz de Pau após obras de requalificação, o Cen-
tro de Treinos do Amora Futebol Clube, a sede do Núcleo do Seixal do Sporting Clube 
de Portugal e a 2.ª fase de obras do Parque Urbano do Seixal. Eventos que vão desde 
meados de abril até ao final de maio.
Acresce ainda o facto de voltarmos a abrir as portas à cultura, com uma programação 
de qualidade no Auditório Municipal, depois do período de confinamento.
Todos os eventos serão realizados de acordo com as medidas de prevenção emanadas 
pela Direção Geral da Saúde. O objetivo é regressar à normalidade, com prevenção e 
segurança, ultrapassando os desafios que a pandemia nos trouxe. 
Abril é força para vencer!



Reabertura no dia 17 de abril, às 10 horas
Parque Urbano do Seixal
O Parque Urbano do Seixal, localizado na Mundet, no Seixal, é um espaço verde e de lazer 
e um miradouro natural que permite uma vista única sobre a Baía do Seixal e sobre Lisboa.
Numa primeira fase, a Câmara Municipal do Seixal criou percursos pedonais e zonas de es-
tadia, preservando o ecossistema natural e permitindo à população o usufruto deste espaço 
de excelência. 
A segunda fase de intervenções incluiu a instalação de 10 equipamentos de jogo e recreio 
destinados a crianças, um dos quais acessível a adultos: rocha de escalada, slide duplo, ba-
loiço duplo, baloiços rede ninho, parque aventura, cama de rede, trampolim, equipamento 
multiuso e estrutura hexagonal com múltiplos baloiços.
O valor global de investimento neste parque foi de 400 mil euros.
No dia 17 de abril, o Parque Urbano do Seixal irá reabrir as portas com os novos equipamen-
tos. 

Inauguração no dia 25 de abril, às 11 horas
Piscina Municipal de Aldeia de Paio Pires
A Piscina Municipal de Aldeia de Paio Pires fica situada na zona das Colinas do Sul, na con-
fluência entre a Avenida 8 de Março e Avenida 1 de Junho. Este equipamento, construído 
com um investimento municipal de 2 305 534 euros, permitirá complementar a oferta des-
portiva e o serviço municipal já prestado pelas piscinas municipais de Amora e Corroios.
Terá capacidade para receber aproximadamente 1000 utentes por dia e será servido por esta-
cionamento e paragem de autocarros.
Sobre este equipamento, Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, disse: 
«Esta é a terceira piscina do município. Um equipamento que se destaca pela eficiência 
energética, o que trará poupanças em termos do consumo de eletricidade e a redução de 
emissões de CO2. Esta piscina era algo muito ambicionado pela população e para nós é 
uma enorme satisfação podermos realizar mais este investimento em prol do desenvolvi-
mento do concelho do Seixal». 
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Inauguração no dia 30 de abril, às 17.30 horas
Centro Internacional de Medalha 
Contemporânea 

No dia 30 de abril, às 17.30 horas, vai ser inaugurado o Centro Internacional de Medalha 
Contemporânea (CIMC). Na Quinta da Fidalga, em Arrentela, a Câmara Municipal do Seixal in-
vestiu 248 594 euros para recuperar um edifício histórico para receber este equipamento, que 
pretende ser um espaço de valorização e divulgação da medalhística. 
O CIMC tem uma sala de exposições, duas salas para oficinas, um centro de documentação 
especializado e uma sala para acervo. A exposição de abertura do espaço é composta por meda-
lhas com datas que vão de 1813 até 2021. São doações da autoria de artistas que participaram 
nas bienais no Seixal e nos prémios que ali se promoveram. Uma significativa parte deste acervo 
foi doada pelo escultor João Duarte, um dos artistas nacionais que mais se tem dedicado à cria-
ção, ao ensino e à divulgação desta arte, e que colabora com o município há vários anos.

Características 

– Piscina desportiva com 25 metros x 12,5 metros, com seis corredores e uma profundi-
dade variável desde 1,10 metros até 2 metros;
– Distribui-se em dois pisos, um piso subterrâneo com áreas técnicas e de manutenção; 
e um piso térreo com o tanque, balneários e sanitários, bancada com 40 lugares para 
assistência, sala para técnicos e primeiros socorros e sala de espera;
– Dois conjuntos de vestiários, balneários e sanitários para utentes de ambos os sexos e 
outro para crianças acompanhadas dos pais ou educadores;
– Equipada com painéis solares e paredes envidraçadas para entrada de luz natural e 
menor dispêndio de energia.



Reabertura no dia 8 de maio, às 10 horas
Mercado Municipal da Cruz de Pau
O Mercado Municipal da Cruz de Pau irá reabrir as portas com melhores condições para os 
comerciantes e para os utentes. A obra, uma parceria entre a câmara municipal e a junta de 
freguesia, integrou a requalificação do edifício do mercado e a sua ampliação, com a constru-
ção de um edifício para armazenamento de frescos, bem como a requalificação dos espaços 
exteriores de venda, num total de 144 mil euros. O mercado terá ainda novas instalações sa-
nitárias, novas bancas de venda e de apoio, novo piso, acessos para pessoas com mobilidade 
reduzida e reformulação do arruamento de cargas e descargas.

Inauguração no dia 1 de maio, às 11 horas
Centro de Treinos do Amora Futebol Clube
O dia 1 de maio de 2021 é uma data que irá ficar para a história do concelho do Seixal. Por um 
lado, é o dia em que o Amora Futebol Clube celebra 100 anos de vida, por outro, é a data da 
inauguração do novo centro de treinos. Esta é a prova de que, apesar de uma história longa e rica 
no futebol local e nacional, o Amora Futebol Clube quer continuar a fazer a diferença e apostar 
em novos valores, não fosse o lema do centenário «A Jogar pelo Futuro». O Centro de Treinos do 

Amora Futebol Clube vai ajudar a cumprir esse objetivo. Fica situado num terreno no Parque 
Municipal do Serrado, cedido pela Câmara Municipal do Seixal, e é constituído por um campo de 
futebol, novos balneários e bancadas cobertas com mil lugares, bem como instalações de apoio. 
O investimento da Câmara Municipal do Seixal neste equipamento foi de 2 496 725 
euros.

A Câmara Municipal do Seixal cedeu instalações para a instalação do Núcleo do Sporting do 
Seixal na Rua Paiva Coelho, no Seixal. O edifício, com piso térreo e primeiro piso, foi requalificado 
também com investimento municipal, no valor de 369 278 euros, e dispõe de um espaço social 
reservado aos associados com áreas de leitura, convívio e lazer; um espaço comercial de apoio 
ao núcleo e aberto à comunidade; e um espaço institucional. Destaque para o Espaço Memória, 
uma área museológica que pretende homenagear Albano Narciso Pereira, com referência à sua 
ligação à terra, à sociedade em que viveu e à marca que deixou no futebol português. 
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Inauguração no dia 8 de maio,16 horas
Núcleo do Sporting do Seixal

O Punho
Comemorações do 25 de Abril
22 de abril, quinta-feira, 20.30 horas
Teatro
Texto: adaptação a partir de Bernardo 
Santareno 
Produção: Escola de Mulheres
M/ 14 anos • Duração: 90 min • Ingresso: 
6 euros*

Por Terras do Zeca
Comemorações do 25 de Abril
23 de abril, sexta-feira, 20.30 horas
Música
M/ 6 anos • Duração: 90 min • Ingresso: 
6 euros*

Em Branco
Comemoração do Dia Mundial da Dança
29 de abril, quinta-feira,  19 horas
Dança
M/ 6 anos • Duração: 45 min • Entrada 
livre**

Andy Sheppard Costa Oeste 
Comemoração do Dia Internacional 
do Jazz
30 de abril, sexta-feira, 20.30 horas
Música
M/ 6 anos • Duração: 90 min • Ingresso: 
6 euros

Auditório Municipal
Em Abril, portas abertas à cultura

** Reserva obrigatória 
email: bilheteira.cultura@cm-seixal.pt ou telefone: 
915 635 090 (de segunda a sexta-feira, das 10 às 
12 horas e das 14 às 17 horas).

* Descontos 
50% de desconto para jovens até 25 anos, re-
formados e trabalhadores das autarquias do 
Seixal.
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Programa
das comemorações
do 25 de Abril

Dia 17 de abril, sábado
10 horas
Reabertura do Parque Urbano do Seixal
Seixal

Dia 22 de abril, quinta-feira
20.30 horas
O Punho
Teatro 
Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal

Dia 23 de abril, sexta-feira
20.30 horas
Por Terras do Zeca
Música
Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal

Dia 24 de abril, sábado
15 horas
25 de Abril à Janela
Animação musical em todas as freguesias 

Concerto comemorativo do 25 de Abril *
21 horas
Fausto
23 horas
Diogo Piçarra
Parque Urbano do Seixal
Acesso condicionado mediante a apresentação de bilhete
Levantamento de bilhetes no Fórum Cultural do Seixal
e nas lojas do munícipe 
Máximo de dois bilhetes por pessoa

24 horas
Fogo de artifício ao som de Grândola, Vila Morena
Em todas as freguesias

Dia 25 de abril, domingo
9.30 horas
Saudação ao Poder Local Democrático
Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal

10 horas
Homenagem ao 25 de Abril
Praça 1.º de Maio, Seixal

11 horas
Inauguração da Piscina Municipal
de Aldeia de Paio Pires 
Colinas do Sul, Aldeia de Paio Pires
Inauguração da placa toponímica 
da Rua José Jorge Loureiro dos Santos
Rua adjacente à Piscina Municipal
de Aldeia de Paio Pires

12 horas
Inauguração do Monumento
de Homenagem ao 25 de Abril
Rotunda na Quinta de Santa Rita, Torre da Marinha
(Junto ao RioSul Shopping)

15 horas 
Desfile comemorativo do 25 de Abril
Av. da Liberdade, Lisboa

Dia 30 de abril, sexta-feira
17.30 horas
Inauguração do Centro Internacional de Medalha
Contemporânea
Quinta da Fidalga, Arrentela

Dia 1 de maio, sábado
11 horas
Inauguração do Centro de Treinos do Amora Futebol 
Clube
Parque Municipal do Serrado, Amora

Dia 8 de maio, sábado
10 horas
Reabertura do Mercado Municipal da Cruz de Pau
Cruz de Pau

16 horas
Inauguração das instalações
do Núcleo do Sporting Clube de Portugal do Seixal
e do Espaço Memória Albano Narciso Pereira 
Rua Paiva Coelho, Seixal

Dia 14 de maio, sexta-feira
20 horas 
Sessão solene do 184.º aniversário do concelho
do Seixal
Entrega de medalhas de honra, de bons serviços, 
de mérito municipal, empresarial, cultural 
e desportivo
Pavilhão Multiusos Águias Unidas, Amora

Dia 15 de maio, sábado
10 horas
Sessão solene do 184.º aniversário do concelho
do Seixal
Entrega de medalhas aos trabalhadores com 25 
e 40 anos de serviço e trabalhadores aposentados
Pavilhão Multiusos Águias Unidas, Amora

Maio
Inauguração do Centro de Saúde de Corroios 
Avenida Vieira da Silva, Santa Marta do Pinhal

Dias 28 e 29 de maio, sexta-feira e sábado
Festival do Maio
Parque Urbano do Seixal

Saiba mais em cm-seixal.pt

25 de Abril à Janela

Saudação ao Poder Local Democrático

Sessão solene do 184.º aniversário do concelho do Seixal

Desfile comemorativo do 25 de Abril em 2019

47.º aniversário da Revolução do 25 de Abril de 1974

*• Obrigatório o uso da máscara em permanência no recinto
    • Indicação dos lugares pelos assistentes de recinto
    • Cumprimento das orientações das autoridades de saúde
    •Não são permitidas bebidas alcoólicas nem garrafas de vidro
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