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BOLETIM MUNICIPAL

Aprovado 
Plano Municipal 
de Habitação 
do Concelho do Seixal
Mais soluções para 
jovens e famílias

O Plano Municipal de Habitação 
do Concelho do Seixal foi 
aprovado pelos órgãos munici-
pais. 
O plano caracteriza a realidade 
do parque habitacional e aponta 
soluções para famílias de baixos 
rendimentos e jovens com 
dificuldades no acesso 
à habitação. 15

Obras de construção e requalificação e apetrechamento de escolas

Investimento municipal 
de mais de 15 milhões 

na área da educação

Suplemento

cm-seixal.pt

Um espaço para toda 
a família
Parque Urbano 
do Seixal reabriu com 
novos equipamentos 5

 
 
  

Inaugurado o Centro 
Internacional de Medalha 
Contemporânea 
Aposta na cultura 10

 
 

  
  

Centenário do Amora 
Futebol Clube
Novo centro de treinos 
com investimento 
municipal de 2,5 milhões 
de euros 9

Investimento da câmara 
de 2,3 milhões de euros 
Piscina municipal
em Paio Pires ao 
serviço da população 7

Concerto comemorativo 
do 25 de Abril no Seixal
Regresso aos grandes 
espetáculos 
com Fausto 
e Diogo Piçarra 8

Rotunda na Ponte da Fraternidade
Câmara substitui-se 
ao Governo e avança 
com obra

A Câmara Municipal do Seixal vai proceder à reparação 
de uma passagem hidráulica na rotunda junto à Ponte da 
Fraternidade e consequente pavimentação do local, face 
à inércia do Governo. 20
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Seleção Nacional 
de futsal apurada 
para o Euro 2022

Foi nas instalações no Pavilhão 
Municipal da Torre da Marinha 
que a equipa portuguesa se 
qualificou para o campeonato 
europeu. A realização deste jogo 
prova, mais uma vez, a excelên-
cia dos equipamentos desporti-
vos existentes no concelho. 

Pág. 4

Abertura da nova 
Loja do Munícipe 
de Miratejo

No dia 10 de abril entrou em 
funcionamento a nova Loja do 
Munícipe situada no Centro 
Comercial Miratejo. Além de re-
forçar os serviços e o atendimen-
to aos munícipes, a intenção da 
autarquia, ao investir neste novo 
espaço, é também de dinamizar 
o centro comercial. 

Aniversário 
dos Bombeiros 
Mistos de Amora

O Município do Seixal e o seu 
presidente, Joaquim Santos, 
foram condecorados pela Liga 
Portuguesa de Bombeiros pela 
prática de atos e serviços rele-
vantes e de inquestionável con-
tributo para a causa dos bom-
beiros.

Pág. 17 Pág. 18
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Abril à Janela no 
concelho do Seixal

Durantes as celebrações do ani-
versário do 25 de Abril, houve 
animações musicais nas ruas 
para a população assistir no con-
forto das suas casas. Por vários 
pontos do concelho foi celebrada 
a cultura e o 25 de Abril, sem dei-
xarem de se respeitar as medi-
das de segurança.

 

Na última quinzena de abril, o Auditório Municipal 
voltou a abrir, com apresentação de espetáculos 
comemorativos do 25 de Abril e do Dia Mundial da 
Dança. Nos dias 22 e 23 de abril, respetivamente, 
houve a apresentação da peça de teatro «O Punho» e 
do espetáculo musical Por Terras do Zeca, inseridos 
nas comemorações do 47.º aniversário da Revolução 
dos Cravos. No dia 29 de abril, deu-se a apresenta-
ção do espetáculo de dança Em Branco para come-
morar o Dia Mundial da Dança. 
Mas muitos mais espetáculos estão previstos para 

assinalar o regresso aos palcos. Destaque para o 
próximo espetáculo do Teatro da Terra, companhia 
residente do concelho, que se chama «A Grande 
Revolução dos Insectos», uma peça de teatro infantil 
com marionetas e cabeçudos que vai ser apresenta-
da em diversos locais durante o mês de maio.
De realçar que todos os espetáculos decorrem em 
segurança e respeitam as normas da Direção-Geral 
da Saúde.

Em abril, os auditórios reabriram

Espetáculo comemorativo do Dia Mundial da Dança
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No concelho do Seixal, 
Abril é força para vencer

gue ter acesso a uma habitação digna e a um preço justo.
Em relação à mobilidade e aos transportes, desde abril de 
2019, fruto do trabalho articulado dos municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa e do investimento anual da Câma-
ra Municipal do Seixal de 2 milhões de euros, foi possível 
criar o novo passe intermodal que veio ajudar muitas famí-
lias. Também vamos ter a circular nas ruas do concelho, 
ainda este ano, um novo operador de transportes, a Carris 
Metropolitana, que vai aumentar em 65 por cento a oferta 
de transporte público no município, com mais autocarros e 
mais circuitos.
Estamos também a viver momentos difíceis no combate à 
pandemia. Se não tivéssemos um Poder Local Democrá-
tico com condições, não conseguiríamos apoiar o Serviço 
Nacional de Saúde, com a construção de uma área de 
despiste de doenças respiratórias e a instalação de três 
centros municipais de vacinação. Em 10 semanas de vaci-
nação, já devíamos ter vacinado cerca de 60 mil pessoas 
e foram vacinadas somente 30 mil. São precisas mais va-
cinas, porque já percebemos que é pela vacinação que va-
mos debelar a pandemia. Da parte da câmara municipal, 
tudo iremos fazer para apoiar os profissionais de saúde e a 
nossa população, neste processo de vacinação que quere-
mos que corra da forma mais rápida possível.
Com o lema «Abril É Força para Vencer», estamos no conce-
lho a celebrar Abril e os direitos e conquistas que todos os 
dias têm que ser afirmados. 
Celebramos a liberdade que conquistámos em 1974 e que, 
após o ano muito difícil que todos vivemos, ganha ainda 
mais significado. Mas também celebramos a força que nos 
tem permitido ultrapassar dificuldades e vencer desafios.
Estamos gradualmente a sair do confinamento, depois de 
um ano de pandemia, tempo durante o qual continuámos a 
trabalhar para que agora fosse possível abrir as portas, não 

O 25 de Abril de 1974 foi uma data que transformou o nosso 
país, o nosso concelho e a vida da população para melhor.
No município do Seixal, estava tudo por fazer, e o Poder 
Local Democrático e as suas populações puseram mãos à 
obra e, nestes 47 anos, transformaram-no num concelho 
de referência em termos de desenvolvimento económico e 
social e qualidade de vida.
Este é também o ano em que se celebram os 45 anos da 
Constituição da República Portuguesa, aprovada em 1976, 
que nos garantiu um conjunto de direitos que precisamos 
de ver efetivados, nomeadamente o direito à saúde, à edu-
cação, à habitação, aos transportes ou à cultura.
Na área da saúde, o Poder Local tem estado sempre ao 
lado das comissões de utentes e da população pela rei-
vindicação de equipamentos essenciais para colmatar as 
necessidades de cuidados primários e hospitalares. Fruto 
dessa luta, será aberto em breve o novo Centro de Saúde 
de Corroios, que aguarda indicação da data por parte da 
Administração Regional de Saúde. Mas é preciso lembrar 
que a luta pela construção do hospital do Seixal, que dura 
há 20 anos, continua, à espera do projeto de execução da 
responsabilidade do Governo.
No direito à educação, em 47 anos, a autarquia tem vindo 
a construir escolas do 1.º ciclo e jardins de infância e tem 
vindo a requalificar equipamentos e a realizar projetos para 
termos uma escola pública mais inclusiva e de qualidade e 
que garanta um maior e melhor sucesso educativo.
No entanto tem faltado o investimento nas escolas do 2.º e 
3.º ciclos e secundárias do concelho, ainda com cinco pavi-
lhões desportivos escolares por construir.
O concelho do Seixal está também na linha da frente nas 
políticas de habitação. Aprovámos recentemente o Plano 
Municipal de Habitação, com o qual queremos erradicar as 
construções precárias e apoiar a população que não conse-

Joaquim Cesário Cardador dos Santos 
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

184.º aniversário 
do concelho do Seixal

No dia 6 de novembro de 2020 o concelho do Seixal 
comemorou o seu 184.º aniversário, mas não foi pos-
sível assinalar a data na altura, devido às medidas de 
contenção da pandemia de covid-19. 
A habitual sessão solene será realizada em dois mo-
mentos, nos dias 14 e 15 de maio, de forma que se 
possam homenagear trabalhadores das autarquias, 
pessoas e instituições que contribuíram ativamente 
para o desenvolvimento do município, com especial 
destaque para a atribuição da medalha coletiva «Tra-
balhadores na Linha da Frente».

Protesto junto da ministra
da Saúde sobre problemas 
na vacinação

Enderecei um ofício com carácter de urgência à minis-
tra da Saúde, apelando a uma maior eficácia no auto- 
agendamento para a vacinação contra a covid-19. 
Com a introdução do portal do autoagendamento, 
ocorreram vários episódios de sobreposição que cau-
saram constrangimentos aos utentes.
Lamentamos esta lacuna de articulação entre os Ser-
viços Partilhados do Ministério da Saúde e a agenda 
de vacinação do ACES Almada-Seixal, em consonância 
com o município, que atrasa o processo de vacinação. 

Concelho vai ter novo pavilhão 
desportivo para voleibol
 
Um novo equipamento desportivo está a ser construi-
do no Parque Municipal do Serrado. O Pavilhão Mu-
nicipal Cidade de Amora, vocacionado para a prática 
de voleibol, é a próxima casa do Lobatos Volley. O 
pavilhão, com 2500 metros quadrados e capacidade 
para 500 lugares, será único no país e permite aco-
lher competições nacionais.
Mas este será também um espaço multiusos ao ser-
viço da freguesia e do concelho que será palco de 
um conjunto de atividades desportivas, culturais e 
recreativas.

Destaco ainda...

só de nossas casas, para poder voltar a viver normalmen-
te as nossas vidas, mas também de novos equipamentos 
que vamos colocar ao serviço da população: a nova Loja 
do Munícipe de Miratejo, os novos equipamentos de jogo 
e recreio do Parque Urbano do Seixal, a Piscina Municipal 
de Aldeia de Paio Pires, o Centro Internacional de Medalha 
Contemporânea, o Centro de Treinos do Amora Futebol Clu-
be, o Núcleo do Sporting Clube de Portugal do Seixal e o 
Espaço Memória Albano Narciso Pereira.
O espetáculo comemorativo do 25 de Abril no Parque Urba-
no do Seixal contou com Fausto e Diogo Piçarra, com limite 
de lotação e com o cumprimento de todas as medidas das 
autoridades de saúde, provando que é possível trazer a cul-
tura de volta às nossas vidas.
Estamos, assim, a retomar com segurança a nossa ativida-
de cultural e desportiva, a vida do nosso município, inspi-
rados em Abril.
Quarenta e sete anos depois, é tempo de continuar a so-
nhar a esperança gerada pela Revolução, celebrar as con-
quistas que foram alcançadas e lutar pelos desejos e aspi-
rações que estão por cumprir.
No concelho do Seixal, Abril é força para vencer.

Joaquim Santos 
Presidente da Câmara 



«ESTAR MAIS perto dos 
cidadãos, prestar um serviço pú-
blico de melhor qualidade e bene-
ficiar as condições dos trabalha-
dores» foram as motivações que 
levaram à criação da nova Loja do 
Munícipe de Miratejo, cuja abertu-
ra decorreu no dia 10 de abril, no 
Centro Comercial Miratejo (CCM), 
integrada nas comemorações do 
47.º aniversário do 25 de Abril.

As palavras são de Joaquim 
Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, e foram pro-
feridas no momento inaugural do 
equipamento, em que também 
estiveram presentes a vereadora 
Manuela Calado e Eduardo Rosa, 
presidente da Junta de Freguesia 
de Corroios.

No concelho do Seixal exis-
tem seis lojas do munícipe, em 
Amora, Torre da Marinha, Aldeia 
de Paio Pires, Santa Marta do 

Pinhal, Fernão Ferro e Miratejo. 
Anteriormente situada junto ao 
mercado, esta última somou uma 
média de mais de 200 atendimen-
tos mensais em 2019 e tem agora 
condições para mais atendimen-
tos, uma vez que foi aumentada 
com mais um posto de trabalho. 
O atendimento será realizado me-
diante marcação prévia, através 
do email agenda.lojas@cm-seixal.
pt ou pelo número de telefone 212 
275 776.

A nova loja situa-se nas lojas 31 
e 32 do Centro Comercial Mira-
tejo, sito na Rua Soeiro Pereira 
Gomes, 33-33A, e disponibiliza 
serviços de informação; forneci-
mento e receção de modelos e for-
mulários; sugestões/participa-
ções; serviços relacionados com 
o fornecimento de água, higiene 
urbana, educação e habitação 
(exceto cobrança de rendas); li-

cenças de publicidade e ocupação 
de espaço público; empréstimo 
domiciliário de documentos da 
Biblioteca Municipal do Seixal 

e serviços relacionados com o 
Parque Subterrâneo Municipal de 
Miratejo. 

O investimento no novo espa-
ço foi integralmente municipal 
e ascende aos 100 000 euros. 
De acordo com Joaquim Santos, 
a intenção foi ainda «dinamizar 
um centro comercial que outrora 
teve uma grande dinâmica social 
e que com o passar do tempo foi 
perdendo vitalidade», trazendo 
os munícipes a este espaço e, as-
sim, contribuindo para um recur-
so dos mesmos aos serviços aqui 
existentes e para a dinamização 
da economia local.

A dinamização do CCM pela 
Câmara do Seixal inclui ainda a 
criação do Centro Inova Miratejo, 
uma incubadora de empresas, que 
disponibiliza lojas adquiridas pe-
la autarquia a pessoas singulares 
e coletivas para instalarem pro-

jetos empresariais sustentados 
que estejam no início, proporcio-
nando igualmente consultoria de 
gestão, contabilística, financeira 
e jurídica.

A autarquia investiu ainda na 
requalificação do antigo cinema 
para o converter em auditório mu-
nicipal, dinamizado pela AESCA – 
Associação Espaço Sócio Cultural 
Adorar Artes, num investimen-
to de 150 mil euros que, além da 
aquisição, contemplou a amplia-
ção e pintura do palco, a criação de 
lugares e de uma rampa de acesso 
para pessoas com mobilidade re-
duzida, a criação e beneficiação da 
área técnica e do teto, colocação 
de revestimento no piso e de no-
vas cadeiras na plateia, a substi-
tuição da instalação elétrica e do 
sistema de iluminação, um novo 
sistema sonoro e a beneficiação 
da caixa de palco. n
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Mais perto do cidadão e melhor serviço público

Nova Loja do Munícipe já funciona 
no Centro Comercial Miratejo

Realizaram-se recentemente 
obras de requalificação nas insta-
lações do Polo do Seixal da Escola 
Artística de Música do Conser-
vatório Nacional (EAMCN), situa-
das na Mundet, num investimen-
to municipal de cerca de 28 mil 
euros.
A intervenção decorreu no espa-
ço interior, nomeadamente com a 
substituição das caixilharias das 

portas e janelas. Anteriormente, 
o edifício também foi beneficiado 
com a reparação da cobertura e 
das paredes exteriores, pintura e 
substituição de estores. 
A requalificação «vai permitir me-
lhorar as condições de trabalho 
e de aprendizagem nas diferen-
tes aulas de música», afirmou a 
vereadora Manuela Calado, do 
Pelouro da Juventude, durante a 

visita do executivo municipal ao 
Polo do Seixal da EAMCN.
A vereadora adiantou ainda que a 
autarquia vai celebrar um proto-
colo com a EAMCN para a imple-
mentação do 3.º ciclo do ensino 
básico no Polo do Seixal.

Escola Artística de Música do Conservatório Nacional
Requalificação do Polo do Seixal 

O atendimento 
será realizado 
mediante 
marcação prévia, 
através do email 
agenda.lojas@
cm-seixal.pt 
ou utilizando 
o número 
de telefone 
212 275 776
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O PARQUE Urbano do 
Seixal reabriu as portas com 10 
novos equipamentos de jogo e re-
creio, permitindo à famílias o usu-
fruto deste espaço de excelência.

Tratou-se de um investimento 
municipal de cerca de 150 mil eu-
ros e que integra um conjunto de 
intervenções que a autarquia está 
a realizar em mais de 20 espaços 
de jogo e recreio, entre requali-
ficações e construção de novos 
espaços.

O Parque Urbano do Seixal, lo-
calizado 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 percur-
sos pedonais e zonas de estadia, 
preservando o ecossistema na-
tural.

A segunda fase de intervenções, 
no valor de cerca de 150 mil euros, 

incluiu a instalação de 10 equipa-
mentos de jogo e recreio destina-
dos a crianças, um dos quais aces-
sível a adultos: rocha de escalada, 
slide duplo, baloiço duplo, baloi-
ços rede ninho, parque aventura, 
cama de rede, trampolim, equipa-
mento multiuso e estrutura hexa-
gonal com múltiplos baloiços.

O pavimento de segurança dos 
equipamentos é composto por 
areia, ideal para o estímulo físico 
e sensorial das crianças.

A Câmara Municipal do Seixal 
tem também aberto um concurso 
para um espaço de cafetaria e es-
planada no local e está a preparar 
uma exposição sobre a Mundet 
para uma das entradas do parque.

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, fez 
uma visita ao local, acompanhado 
por vereadores da autarquia, por 
Américo Costa, primeiro secretá-
rio da Assembleia Municipal do 
Seixal, e por António Santos, pre-

sidente da União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, destacando a impor-
tância de espaços como o Parque 
Urbano do Seixal para a qualidade 
de vida das populações.

«Este parque já era um local 
extraordinário, mas precisava de 
uma intervenção para ser utiliza-
do como parque. A primeira fase 
permitiu a sua abertura no dia 25 
de abril de 2019. Nesta segunda 
fase, colocámos mais equipa-
mentos para que as crianças e as 
suas famílias possam passar aqui 
momentos agradáveis, ao ar livre, 
com todas as condições de segu-
rança», explicou Joaquim Santos.

«Se este parque já era fantásti-
co, ganhou ainda melhores condi-
ções com todos estes equipamen-
tos para que as nossas crianças 
possam usufruir deles. Quando 
falamos da melhoria da qualidade 
de vida, é precisamente isto», dis-
se António Santos. n

Um novo espaço para as famílias

Parque Urbano do 
Seixal reabriu com 
novos equipamentos

Saudação ao 25 de Abril 
e ao Poder Local Democrático
Necessário cumprir Abril

A saudação ao Poder Local Democrático marcou o início das come-
morações no dia 25 de abril. Na data em que se assinalaram os 47 
anos da Revolução dos Cravos, a cerimónia iniciou-se junto ao edifício 
dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal, com as bandas 
das sociedades filarmónicas Timbre Seixalense, União Seixalense, 
União Arrentelense, 5 de Outubro e Operária Amorense a saudarem os 
eleitos dos órgãos autárquicos. Os músicos interpretaram os hinos de 
cada coletividade, o «Hino Nacional», a «Marcha do MFA» e «Grândola, 
Vila Morena», o canto que se tornou a senha da liberdade. 
Os eleitos seguiram para a Praça 1.º de Maio, no Seixal, e depositaram 
um conjunto de cravos junto ao Monumento ao 25 de Abril, o primeiro 
monumento de homenagem à data que foi erguido no país.
O presidente da Câmara do Seixal, Joaquim Santos, dirigiu um cumpri-
mento à população. «Estamos a viver as comemorações dos 47 anos 
do 25 de Abril e dos 45 anos da Constituição da República Portuguesa, 
a lei que permitiu congregar direitos que hoje muitos consideram 
adquiridos, mas que foram fruto da luta para consagrar garantias e 
direitos, na educação, proteção social, trabalho ou saúde».
O autarca lembrou que foi o 25 de Abril que abriu portas a um no-
vo modelo de Poder Local, autónomo política e financeiramente. 
«Determinante para elevar as condições de vida das populações». 
Para Joaquim Santos: «Abril é a força da democracia, mas também da 
determinação para vencer as dificuldades do presente, de uma pan-
demia que colocou à prova o Serviço Nacional de Saúde, as forças hu-
manitárias e de segurança e as autarquias locais». E referiu: «Neste dia 
homenageamos os homens e as mulheres que tiveram a coragem de 
consolidar a democracia. Mas este também é o momento de continuar 
a cumprir Abril. Juntos vamos continuar a estimular o desenvolvimento 
económico e social do concelho, através de um projeto de progresso, 
em respeito por todas as gerações e populações». 
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NO DIA 24 de abril, decor-
reu em Fernão Ferro a iniciativa 
Abril à Janela. Das janelas e varan-
das de casa, os munícipes pude-
ram assistir a momentos musicais 
a partir de ruas, praças e avenidas.

A animação musical esteve a 
cargo de Ricardo Mestre, Tiago 
Morais & Rui Pires, Márcio e Mário 
Barradas.

Em Corroios, no Jardim da 
Quinta da Água, no dia 25 de abril, 

o Grupo Coral e Instrumental 
Ventos e Marés e o Grupo Coral 
da Associação Unitária de Refor-
mados, Pensionistas e Idosos de 
Corroios animaram um momen-
to protocolar de celebração do 
25 de Abril e foi inaugurada uma 
exposição sobre a Constituição da 
República Portuguesa, assinalan-
do o seu 45.º aniversário.

Em Amora, as comemorações 
iniciam-se a 23 de abril, com a 

inauguração da exposição de 
pintura Reviver Abril, da ARTES – 
Associação Cultural do Seixal, no 
auditório da Junta de Freguesia de 
Amora.

 No dia 25 de abril, o Parque 
Municipal do Serrado, o Parque do 
Fanqueiro e o Parque Urbano das 
Paivas receberam a animação mu-
sical dos Karma Drums e de Hélder 
Costa. n

«Abril É Força para Vencer!» foi o 
lema que acompanhou eleitos, tra-
balhadores e munícipes do Seixal 
à Avenida da Liberdade na tarde 
do dia 25 de abril. Esta foi mais 
uma das tradições cumpridas para 
celebrar a rutura com o regime di-
tatorial do estado fascista e a data 
fundadora da democracia portu-
guesa.
O município do Seixal fez questão 

de participar no desfile que todos 
os anos celebra a Revolução dos 
Cravos e que apenas no ano passa-
do, devido à situação de pandemia, 
não pôde ser realizado.  Sendo que 
o Poder Local Democrático é uma 
das grandes conquistas de Abril e 
uma vez que até à data os autar-
cas eram nomeados pelo Poder 
Central, o município não poderia 
deixar de assinalar esta que é 

uma das maiores vitórias da po-
pulação portuguesa obtidas com a 
Revolução dos Cravos.
A comitiva do município contou 
com as presenças de Joaquim 
Santos e Alfredo Monteiro, presi-
dentes da Câmara e da Assembleia 
Municipal do Seixal respetivamen-
te, assim como de vários eleitos 
destes órgãos autárquicos e juntas 
de freguesia do concelho.

Desfile comemorativo do 47.º aniversário do 25 de Abril
Conquistas do Poder Local Democrático

Música para celebrar a Revolução dos Cravos

Câmara levou Abril 
à janela da população

Noite de 24 de abril
Fogo de artifício e celebrações 
nas coletividades

Devido às condições atmosféricas adversas previstas para sábado, 
dia 24 de abril, o concerto comemorativo do 25 de Abril, com Fausto e 
Diogo Piçarra, que estava previsto para essa noite foi adiado para 30 
de abril, sexta-feira.
O fogo de artifício à meia-noite, ao som da canção «Grândola, Vila 
Morena», em todas as freguesias, manteve-se a 24 de abril.
Nas coletividades do concelho, instituições fundamentais na vida do 
município e que têm desde sempre estado ao lado da autarquia a tra-
balhar para o desenvolvimento de um concelho assente nos valores 
de Abril, foram erguidas faixas com o lema «Abril É Força para Vencer» 
e foi entoada a canção «Grândola, Vila Morena» à meia-noite, ao mes-
mo tempo que o fogo de artifício iluminou o céu em todo o concelho. 
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O DIA de abertura da 
Piscina Municipal de Aldeia de Paio 
Pires, 25 de abril, ficou igualmente 
marcado pela inauguração da to-
ponímia que presta homenagem 
a José Jorge Loureiro dos Santos, 
antigo presidente da Junta de 
Freguesia de Aldeia de Paio Pires e 
dirigente associativo. 

A rua adjacente à piscina rece-
beu o nome do homem que este-
ve ligado a várias instituições da 
sua terra natal, como o Paio Pires 
Futebol Clube e a Associação Uni-
tária de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Paio Pires. A cerimónia 
contou com a presença dos familia-
res, incluindo o neto André Palma, 
que agradeceu a homenagem ao 
avô. «Um homem que sempre aju-
dou todos e que, apesar de ter tra-
vado muitas batalhas, nunca fez 
inimigos».

O presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal, Joaquim Santos, 
referiu-se a José Jorge Loureiro dos 

Santos como «um representante 
do espírito de Abril, que abraçou a 
causa pública» e uma «referência 
para todos nós, que fica agora as-
sociado a mais um equipamento 
público feito para a população». 

A manhã terminou com a inau-
guração da Piscina Municipal de 
Aldeia de Paio Pires, com capacida-
de para receber 1000 utentes por 
dia, que será gerida em parceria 
entre a Câmara Municipal do Seixal 
e o Clube do Pessoal da Siderurgia 
Nacional (CPSN) e potencia uma 
utilização diversificada de ativida-
des aquáticas.

Para o presidente do CPSN, José 
Geraldo, a participação na gestão 
do plano de águas «será um desafio 
e revela a confiança que a câmara 
deposita no movimento associati-
vo. Em conjunto estamos a diver-
sificar a oferta desportiva à popu-
lação».

Para António Santos, presidente 
da União das Freguesias do Seixal, 

Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
este é um equipamento de excelên-
cia: «A sua concretização vai ao en-
contro dos desejos da população, 
com foco nas escolas e em quem 
pratica atividade desportiva». 

 Joaquim Santos destacou o sim-
bolismo que representa a abertura 
do equipamento que proporciona 
a democratização do desporto, re-
ferindo que «neste mandato mui-
tas são as obras concluídas ou em 
curso, com as quais vamos trans-
formar o território». 

Segundo o autarca, o Seixal tem 
ganhado notoriedade, avançado 
com projetos e isso deve-se ao tra-
balho conjunto entre autarquias e 
instituições. «A parceria que fize-
mos com o CPSN é sinónimo do fu-
turo que queremos implementar, 
uma gestão democrática e partici-
pativa em que todos dão o seu con-
tributo para o serviço público». n

Novo equipamento estimula a prática desportiva junto da comunidade

Piscina Municipal de Aldeia de Paio 
Pires ao serviço da população

A nova piscina

Investimento:  2 305 534 euros

Características: piscina desportiva com 25 metros x 12,5 metros, com 
seis pistas e uma profundidade variável até 2 metros; dois pisos, um pi-
so subterrâneo com áreas técnicas e de manutenção; e um piso térreo 
com o tanque, balneários e sanitários, bancada com 44 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 edu-
cadores; um sistema de elevada eficiência energética.

Modalidades :  natação – aprendizagem e aperfeiçoamento; Deep Mix 
(hidroginástica em zona da piscina profunda, sem pé); hidroginástica

Horário de funcionamento: sábado, das 7.45 às 20 horas.
Domingo, das 7.45 às 13.30 horas.
De segunda a sexta-feira, das 7.45 às 22.30 horas.

Contactos para inscrições: telefone 210 976 060; 
email piscina.aldeiapaiopires@cm-seixal.pt
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NO DIA 30 de abril, reali-
zou-se o concerto comemorativo 
do 25 de Abril com as atuações de 
Fausto e Diogo Piçarra. 

No ano passado, os artistas já 
tinham sido convidados para par-
ticiparem nas comemorações mas, 
devido à pandemia, não foi possí-
vel realizar estes concertos. 

Este ano, em abril, começou len-
tamente o regresso à normalidade 
com segurança e as comemorações 
do 25 de Abril não foram exceção. 
Apesar de ter sido um concerto 
com entrada gratuita, o acesso ao 
recinto foi condicionado mediante 
a apresentação de bilhetes e teve 
lotação limitada. Foi obrigatório o 

uso de máscara, houve distancia-
mento entre cadeiras e estiveram 
presentes forças de segurança e 
assistentes de recinto que permi-
tiram a realização segura dos con-
certos. 

O espetáculo começou com 
Fausto, um dos mais criativos e ex-
pressivos criadores e intérpretes 
da música portuguesa que, acom-
panhado de excelentes músicos, 
interpretou vários dos seus maio-
res êxitos, tais como «Lembra-me 
Um Sonho Lindo», «Foi por Ela» e 
«Navegar, Navegar». 

Seguiu-se a apresentação do ví-
deo «Abril É Força para Vencer!», 
sobre o concelho durante estes 

últimos 47 anos de liberdade. 
Relembrou-se a vida e as dificulda-
des durante o tempo da ditadura e 
como o concelho evoluiu em todos 
os aspetos desde a Revolução de 
Abril. Também se transmitiram as 
dificuldades que o país está a pas-
sar com esta pandemia e as medi-
das que o concelho tomou para as 
combater. 

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, subiu 
ao palco para se dirigir ao público, 
fazendo referência ao lema «Abril 
É Força para Vencer!», que retrata 
a força e empenho de todos no con-
celho do Seixal para vencer as difi-
culdades, não só ao longo destes 47 

anos, mas também no último ano, 
devido à pandemia de covid-19. O 
autarca esteve acompanhado de 
Alfredo Monteiro, presidente da 
Assembleia Municipal do Seixal, 
vereadores da autarquia, presi-
dentes e executivos das juntas da 
freguesia.

Na segunda parte do espetácu-
lo, o público mais jovem vibrou 
ao som de Diogo Piçarra. O cantor 
apresentou vários dos seus êxitos, 
mas também estreou novas músi-
cas. O artista ainda referiu: «Vale 
sempre a pena vir ao Seixal (...) e 
agora, finalmente, estar à frente 
das pessoas é, sem dúvida, diferen-
te. Tive também algum cuidado em 

adaptar o concerto e fazer tudo de 
novo para este concerto no Seixal 
(...) e agora espero vir mais vezes 
e que seja um início de uma longa 
relação». 

Em jeito de balanço do evento, 
Joaquim Santos afirmou: «Apesar 
das limitações, no ponto de vista 
da população que podia assistir, 
tivemos casa cheia e para nós é mo-
tivo de grande satisfação. De facto, 
temos de retomar a nossa vida, a 
cultura tem de fazer parte nova-
mente daquilo que são os nossos 
tempos de lazer. Esperemos que 
este concerto seja o primeiro de 
muitos.» n

Concerto comemorativo do 25 de Abril no Seixal

Regresso aos grandes espetáculos 
com Fausto e Diogo Piçarra

Fausto Diogo Piçarra

A Câmara Municipal do Seixal 
inaugurou, no dia 2 de maio, o mo-
numento de homenagem ao 25 
de Abril, Bandeiras da Liberdade 
Erguidas em Abril, na Avenida 
Libertadores de Timor Lorosae, 
Torre da Marinha. Da autoria do ar-
tista plástico Sérgio Vicente, junta 
os cravos e um chaimite, dois ícones 
da Revolução. O chaimite, oferta do 
Exército Português, representa a 
ação militar que pôs fim à ditadura 
e as 47 bandeiras com desenhos 
de cravos elaborados pelos alunos 
da Escola Básica do Fogueteiro, 
uma bandeira por cada ano do 25 
de Abril, simbolizam o envolvimento 
popular na celebração que devolveu 

a liberdade. A cerimónia contou com 
atuações dos Tocá Rufar, da ban-
da da Sociedade Filarmónica União 
Arrentelense e de Ricardo Mestre.
Para o escultor Sérgio Vicente, o de-
safio consistia na junção dos dois 
símbolos da Revolução. Quanto às 
bandeiras, é «a visão das crianças 
que cresceram em liberdade, valor 
que se pretende permanente e par-
tilhável por todos». 
Segundo António Santos, presi-
dente da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires: «Todos os anos vamos colocar 
mais uma bandeira para que Abril 
não seja esquecido».
Joaquim Santos, presidente da 

Bandeiras da Liberdade Erguidas em Abril
Inauguração de monumento 
ao 25 de Abril

Câmara Municipal do Seixal, sa-
lientou que o monumento é fruto 
do trabalho que «juntou a EB do 
Fogueteiro e a Faculdade de Belas 
Artes, e representa a nossa aposta 

na educação, uma das conquistas 
de Abril. Hoje erguemos os 47 cravos 
que as nossas crianças fizeram e a 
cada comemoração vamos erguer 
mais bandeiras e dar a conhecer as 

conquistas de Abril, que permitiram 
transformar um concelho que nada 
tinha num território com recursos e 
potencialidades. Vamos continuar a 
afirmar essa qualidade de vida».
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Centenário do Amora Futebol Clube

Centro de treinos é inaugurado 
com investimento municipal 
de 2,5 milhões de euros

Centro de Treinos do Amora Futebol Clube

O novo centro de treinos fica localizado no Parque Municipal do 
Serrado, num terreno atribuído pela Câmara Municipal do Seixal, e 
resulta de investimento inteiramente municipal no valor de 2,5 milhões 
de euros. 
O equipamento é constituído por um campo de futebol, novos balneá-
rios e bancadas cobertas com capacidade para 1000 lugares, auditó-
rio e outras instalações de apoio. 
O sistema de som foi oferecido pela Junta de Freguesia de Amora.

O novo Centro de Treinos do Amora Futebol Clube foi inaugurado no dia 1 de maio, por ocasião da comemoração 
do centenário da coletividade. Com mais de 1700 associados e de 600 atletas, o clube é uma referência na modalidade 
de futebol, não só no distrito de Setúbal, mas também em todo o país.

O CENTENÁRIO do Amora 
Futebol Clube (AFC) foi assinala-
do no dia 1 de maio com a inau-
guração do centro de treinos 
do clube, localizado no Parque 
Municipal do Serrado.

A comemoração integrou um 
desfile motard pelas ruas da ci-
dade de Amora, a atuação da 
banda da Sociedade Filarmónica 
Operária Amorense, a abertura de 
duas exposições, uma com o tema  
«100 anos de Glória» e outra de 
camisolas do AFC, e o lançamento 
de dois livros sobre o clube da au-
toria de Manuel Matias e de Hugo 
Cruz e Miguel Branco. 

O relvado acolheu ainda uma 
partida de futebol feminino entre 
as formações do AFC e do Sport 
Lisboa e Benfica e diversos outros 
jogos dos escalões de formação. A 
cerimónia incluiu ainda a entrega 
de distinções a sócios com 25, 50 e 
75 anos de associado.

Mais de 600 atletas
O AFC soma atualmente quase 

1700 associados, aproximada-
mente 600 atletas, cinco equipas 
femininas, dezanove masculinas e 
é a única equipa do concelho a dis-
putar cinco campeonatos nacio-
nais de futebol. O clube afirma-se 
como uma referência distrital e 
contribui para a divulgação do no-

me do concelho a nível nacional.
«Gente de trabalho e humil-

de», nas palavras do presidente 
do AFC, fundou a coletividade. A 
ideia nasceu num piquenique e 
foram muitos os que «fizeram o 
seu melhor para perpetuar o no-
me do Amora» lembrou Carlos 
Henriques, referindo o envolvi-
mento dos presidentes da Câmara 
do Seixal e da Junta de Freguesia 
de Amora que, «em conjunto com 
o Amora, fizeram esta obra que 
aqui está».

Um exemplo para o país
O momento protocolar contou 

igualmente com intervenções de 
Francisco Cardoso, presidente da 
Associação de Futebol de Setúbal, 
o qual referiu ser «um orgulho pa-
ra a associação ter clubes desta 
dimensão»; e de José Couceiro, 
vice-presidente da Federação 
Portuguesa de Futebol, o qual en-
fatizou o «exemplo» que é inau-
gurar um equipamento «num 
momento difícil para os clubes, 
as federações e para o desporto 
em geral».

O presidente da Junta de 
Freguesia de Amora considerou 
o centro de treinos «um equipa-
mento de referência que irá dar 
os seus maiores frutos no futuro». 
«Com a construção de um novo 

estádio na Medideira, não temos 
dúvida que a cidade de Amora co-
nhecerá uma nova fase do seu de-
senvolvimento», afirmou Manuel 
Araújo.

Cem anos ao serviço 
do desporto
«Este clube foi fundado por 

operários e sempre deu o máximo 
contributo para que os seus filhos 
pudessem ter acesso a melhor 
formação e educação», saudou 
Joaquim Santos. O presidente da 
Câmara Municipal do Seixal de-
fendeu um maior financiamento 
do Poder Central para os municí-
pios, uma necessidade evidencia-
da pelo trabalho desenvolvido pe-
lo Seixal na construção de vários 
equipamentos desportivos para 
as mais diferentes modalidades.

Joaquim Santos considerou 
que «a formação desportiva faz 
parte da educação integral que 
queremos para as nossas crianças 
e jovens» e assegurou que «tam-
bém por isso queremos avançar 
com a construção do novo Estádio 
Municipal da Medideira», o qual 
tem previsto um investimento de 
8 milhões de euros e que se en-
contra pendente por questões re-
lacionadas com a propriedade do 
estádio, assim como por o projeto 
não se encontrar ainda concluído.

Além das iniciativas realizadas 
no dia 1 de maio, o centenário do 
AFC foi também assinalado com 
a abertura da exposição 100 anos 
de Glória na frente ribeirinha de 

Amora. A mostra foi inaugurada 
no dia 4 de maio e ficará patente 
durante cerca de um mês e meio. n
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«NO SEIXAL, a cultura 
é indispensável, um direito con-
quistado de que não abdicamos e 
que tem de ser exercido». O pre-
sidente da Câmara Municipal do 
Seixal saudou assim a abertura do 
Centro Internacional de Medalha 
Contemporânea (CIMC), no dia da 
inauguração, a qual decorreu no 
dia 30 de abril.

«A partir de hoje, a Quinta da 
Fidalga possui mais um espaço in-
contornável da cultura internacio-
nal, conferindo a devida dignidade 
à arte da medalhística», salientou 
ainda Joaquim Santos. «Além do 
interesse patrimonial e histórico 
dos jardins e edifício da Quinta da 
Fidalga, integra um conjunto de 
equipamentos culturais em que se 
insere também a Oficina de Artes 
Manuel Cargaleiro, outro sonho 

com várias décadas que vimos con-
cretizado», disse.  

Para instalar o CIMC, a Câmara 
do Seixal investiu 248 594 euros 
na recuperação de um edifício 
histórico da Quinta da Fidalga, em 
Arrentela. O novo equipamento 
cultural afirma-se como um espa-
ço internacional de valorização e 
divulgação da medalha, assim co-
mo um ponto de encontro entre 
medalhistas, comunidade escolar 
e académica e público em geral. 

A ligação do Seixal à medalha 
tem uma história com mais de 20 
anos e tem reconhecimento além-
-fronteiras. Ao longo desse tem-
po, o concelho organizou bienais 
internacionais, exposições, for-
mações e workshops, a par de um 
congresso mundial da Federação 
Internacional da Medalha.

O novo centro tem uma sala de 
exposições, duas salas para ofici-
nas, um centro de documentação 
especializado e uma sala para acer-
vo. Conta ainda com um espaço 
exterior de lazer. A exposição de 
abertura é composta por 80 meda-
lhas elaboradas entre 1813 e 2021 
e resulta de doações de artistas que 
participaram nas bienais e pré-
mios promovidos pelo Seixal. 

Uma significativa parte des-
tas medalhas foi doada por João 
Duarte, o qual tem ainda uma larga 
coleção de medalhas para refor-
çar o acervo do CIMC e é um dos 
artistas nacionais que mais se têm 
dedicado à criação, ao ensino e à 
divulgação desta arte. Presente na 
iniciativa, o escultor afirmou que 
o Seixal é «a cidade da medalha em 
Portugal» e salientou as vertentes 

Uma ponte entre o passado e o futuro da medalhística

Centro Internacional de Medalha 
Contemporânea já abriu portas
Com um investimento exclusivamente municipal de 248 594 euros, o novo centro tem uma sala de exposições, duas salas 
para oficinas, um centro de documentação especializado, uma sala para acervo e um espaço exterior de lazer. A exposição 
de abertura é composta por 80 medalhas elaboradas entre 1813 e 2021.

pedagógica, de experimentação e 
de intercâmbio nacional e interna-
cional do CIMC.

João Duarte realçou que o centro 
é uma ponte erigida entre um pas-
sado remoto, em que predomina 
a conceção e técnicas tradicionais 
da medalha e «não são esquecidos 

os grandes mestres, como o mestre 
Helder Batista», e o futuro, em que 
se desenvolvem os novos concei-
tos, materiais e formatos aplicáveis 
à medalha e «uma visão do que as 
novas gerações podem trazer à arte 
da medalhística». n
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NOS DIAS 6 e 15 de abril, o 
executivo municipal acompanhou 
várias intervenções em curso no 
concelho. A importância de novos 
equipamentos e a valorização do 
espaço público para a vida das po-
pulações ficou patente nas visitas. 

Complexo Desportivo 
de Santa Marta do Pinhal
O Complexo Desportivo de Santa 

Marta do Pinhal situa-se numa zo-
na com cerca de 12 mil habitantes  e 
assume importância pelas ativida-
des que o clube promove junto da 
comunidade. Assim, está em cur-
so a construção do complexo des-
portivo constituído pelo pavilhão 
desportivo e edifício-sede. As obras 
encontram-se em fase adiantada, 
sendo suportadas pelo município 
no valor de 2 milhões de euros. 

Pavimentações em Amora
No âmbito do plano de Pavi-

mentações para a Freguesia de 
Amora, a autarquia executou a 
pavimentação na Rua Dr. Emídio 
Guilherme Garcia Mendes, no troço 
com 450 metros entre a Rua Branca 
Saraiva de Carvalho e a Rua Manuel 
Teixeira Gomes. A intervenção con-
sistiu na execução de nova camada 
de desgaste e correção de abati-
mentos. O plano para a freguesia 
representa um investimento de 
230 mil euros.

Mercado Municipal
da Cruz de Pau
O executivo visitou ainda o 

Mercado Municipal da Cruz de 
Pau, cujas obras prosseguem. A in-
tervenção realizada em parceria 
pela Câmara do Seixal e Junta de 
Freguesia de Amora tem o valor 
de 351 649 euros e contempla a 
ampliação da área para armaze-
namento de frescos, novas bancas 
de venda e instalações sanitárias, 
bem como a reformulação do ar-
ruamento de cargas e descargas. 

Paio Pires Futebol Clube
O Paio Pires Futebol Clube é um 

dos clubes de maior tradição no 
concelho. A direção do clube está 
a proceder a um conjunto de in-
tervenções como a substituição do 
sistema de iluminação e do relvado 
do polidesportivo, qualificação dos 

balneários, manutenção do relvado 
do campo de futebol de 11 e reabili-
tação do edifício. As obras contam 
com um apoio municipal de cerca 
de 50 mil euros. 

Elemento escultórico
em Fernão Ferro
Já no dia 15 de abril, o executi-

vo visitou o elemento escultóri-
co da autoria de Carlos Bajouca, 
implantado no centro da rotunda 
situada na EN 378, de acesso à Flor 
da Mata. A obra, como explicou o 
escultor, simboliza a natureza, em 
harmonia com o espaço envolven-
te. O conjunto escultórico compos-
to por três peças constitui uma ho-
menagem à localidade.

Espaço de jogo e recreio
 na Quinta do Outeiro
Seguiu-se a visita ao espaço de 

jogo e recreio na Quinta do Outeiro, 
em Arrentela. Composto por sete 
equipamentos, é acessível a utili-
zadores com mobilidade reduzida. 
Um investimento de 50 mil euros 
que se enquadra na opção munici-
pal de requalificação e construção 
de novos espaços de jogo e recreio 
em todas as freguesias, mencionou 
o vereador José Carlos Gomes.

Jardim de Infância
de Aldeia de Paio Pires
Ainda na área da infância, o exe-

cutivo deslocou-se a Aldeia de Paio 
Pires para acompanhar as obras 
de construção do novo jardim de 
infância. A Câmara do Seixal assu-

miu a empreitada que está a ser 
executada pelos trabalhadores mu-
nicipais. O objetivo é que o equipa-
mento abra no início do próximo 
ano letivo. O jardim de infância aco-
lherá 75 crianças, num espaço com 
três salas de jardim de infância e 
refeitório, que servirá também o 1.º 
ciclo do ensino básico. 

Avenida Quinta da Atalaia,
Cruz de Pau
Quanto à intervenção na Avenida 

Quinta da Atalaia, na Cruz de Pau, 
está concluída. Esta incluiu a subs-
tituição do piso, a colocação de mo-
biliário urbano, de aparelhos geriá-
tricos e a criação de 11 novos luga-
res de estacionamento. «Uma boa 
solução que permite a fruição  do 
espaço pela população», mencio-
nou a vereadora Manuela Calado.

Rua Rio Judeu, Fogueteiro
As visitas terminaram no Fogue-

teiro, na Rua Rio Judeu, onde foram 
reparadas as guardas de seguran-
ça. Trata-se de um investimento 
de mais de 14 mil euros em vários 
locais, com o objetivo da redução 
da sinistralidade e incremento da 
segurança rodoviária, lembrou o 
vereador Joaquim Tavares.  n

Novos equipamentos e valorização 
do espaço público

Visita a obras 
no concelho

Mercado Municipal da Cruz de Pau

Complexo Desportivo de Santa Marta do Pinhal

Paio Pires Futebol Clube

Executivo municipal visitou as obras no Jardim de Infância 
de Aldeia de Paio Pires

Reparação de guardas de segurança, Fogueteiro
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O EXECUTIVO municipal 
esteve no terreno para identificar 
questões e acompanhar os tra-
balhos que decorrem em vários 
locais do concelho. Uma das in-
tervenções que está em curso é a 
reabilitação do polidesportivo e 
dos espaços exteriores do Bairro 
da Cucena, abrangendo uma área 
de 6480 metros quadrados, num 
investimento de 380 mil euros. 

Centro Distribuidor 
de Água em Fernão Ferro
O abastecimento de água às po-

pulações é uma das questões a 
merecer a atenção do executivo. 
Nesse sentido, a obra do Centro 
Distribuidor de Água (CDA) de 
Fernão Ferro foi retomada, no 
edifício onde estão localizados 
os dois novos depósitos térreos 
com capacidade de armazena-

mento para 6 mil metros cúbicos 
de água, o que representa uma 
capacidade de reserva 10 vezes 
superior. O equipamento vai con-
tar com um sistema de telegestão 
para otimizar a adução à rede de 
distribuição, na perspetiva de 
poupança de energia elétrica.

O CDA representa um investi-
mento municipal superior a 2 mi-
lhões de euros e, além de garantir 
a continuidade do fornecimento 
de água, reduz a possibilidade de 
interrupções no mesmo, desta-
cou o vereador Joaquim Tavares.

Melhor circulação 
automóvel e pedonal 
em Amora
Oferecer melhores condições 

de circulação automóvel e pedo-
nal, na zona do Fanqueiro, em 
Amora, foi o que levou a autar-

quia a construir uma rotunda na 
interseção da Avenida Central 
com a Avenida 25 de Abril, cuja 
intervenção contempla a execu-
ção de lancis e adaptação dos pa-
vimentos pedonais e trabalhos 
de pavimentação e sinalização. 
Está assim garantida a segurança 
numa artéria que, pela proximi-
dade à Escola Básica dos Foros de 
Amora, registava constrangimen-
tos no tráfego. Anteriormente, já 
tinham sido executadas duas pas-
sadeiras elevadas como medida 
de acalmia de trânsito. 

Regularização 
de passeios em Santa
Marta do Pinhal
Na freguesia de Corroios, o 

executivo visitou os trabalhos 
de regularização de passeios 
que estavam a decorrer na Rua 

Câmara do Seixal dá continuidade aos trabalhos de requalificação 

Investimento na qualidade 
de vida das populações

Um novo equipamento desportivo 
está a ser construído no Parque 
Municipal do Serrado: o Pavilhão 
Municipal Cidade de Amora, a pró-
xima casa do Lobatos Volley.
Atualmente é no Pavilhão Despor-
tivo Escolar Pedro Eanes Lobato 
que o clube treina, joga e leva 
adiante o sonho de vencer no vo-
leibol feminino nacional. Com um 
brilhante percurso na modalidade, 

«é um clube de escola que ganhou 
expressão nacional», como refere 
Pelágio Moreira, timoneiro do pro-
jeto que envolve 350 atletas e que 
destaca ainda: «Este é um pavilhão 
único no país, vocacionado para 
o voleibol e que permite acolher 
todas as competições nacionais».
O pavilhão, com 2500 metros qua-
drados e capacidade para 500 lu-
gares, irá acolher um conjunto de 

atividades desportivas, culturais 
e recreativas. «Um espaço multiu-
sos ao serviço da freguesia e do 
concelho. É mais um projeto que 
tínhamos previsto e agora concre-
tizamos em parceria com o Lobatos 
Volley», destacou o presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, durante a visita 
ao terreno.

Pavilhão Municipal Cidade de Amora
Novo equipamento vocacionado para o voleibol

Santana Dionísio, em Santa Marta 
do Pinhal. Aqui procedeu-se à co-
locação de lajetas em betão, re-
solvendo algumas irregularida-
des. A intervenção traz melhores 

condições para as pessoas numa 
perspetiva de segurança, além de 
um espaço público qualificado. n

Centro Distribuidor de Água de Fernão Ferro
Reabilitação do polidesportivo e dos espaços exteriores 
do Bairro da Cucena

Regularização de passeios na Rua Santana Dionísio, 
em Santa Marta do Pinhal

Rotunda na Avenida Central, Fanqueiro

As obras do Pavilhão Municipal Cidade de Amora já começaram
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NO DIA 27 de abril, o exe-
cutivo da Câmara Municipal do 
Seixal realizou um conjunto de vi-
sitas para acompanhar algumas 
obras que se encontram a decor-
rer no concelho e para atribuir 
uma ambulância à Cruz Vermelha 
Portuguesa – Delegação Foz do 
Tejo, cujas instalações estão si-
tuadas na freguesia do Seixal. 

Nova ambulância 
para a Cruz Vermelha
Nas instalações da Cruz Ver-

melha Portuguesa (CVP) no 
Sei-xal, o executivo foi recebido 
por Francisco George, presi-
dente da CVP, o qual distinguiu 
a autarquia com a Medalha de 
Agradecimento da instituição e 
reconheceu que «a cooperação 
de trabalho conjunto no interesse 
da população do Seixal é exem-
plar», quer nos apoios, como a 
atribuição de ambulâncias para 

servir a população, quer no de-
senvolvimento de respostas so-
ciais inovadoras.

Só este mandato, a autarquia 
já atribuiu um total de cinco am-
bulâncias aos bombeiros e CVP 
do município, duas delas a esta 
última, sendo que a anterior via-
tura foi entregue em dezembro 
de 2019 e correspondeu a um in-
vestimento de 36 073,96 euros 
e a viatura entregue este mês de 
abril compreendeu 68 052 euros 
investidos pelo município.

Pavilhão desportivo  
de Pinhal de Frades
Seguidamente, o executivo mu-

nicipal deslocou-se às instalações 
do Centro de Solidariedade Social 
de Pinhal de Frades (CSSPF) pa-
ra acompanhar as intervenções 
no pavilhão desportivo da cole-
tividade. O equipamento possui 
a maior nave desportiva do país 

sob gestão de um clube popular 
e integra dois campos de 40x20 
metros, aptos para diferentes 
modalidades desportivas, além 
de um ginásio para ginástica rít-
mica, aeróbica, danças e artes 
marciais, balneários, salas de 
apoio técnico e estudo e um palco 
para atividades culturais. 

Até ao momento o pavilhão 
do CSSPF já recebeu 969 396,56 
euros de investimento munici-
pal, sendo que o montante mais 
recente atribuído em 2020 cor-
respondeu a 222 336,64 euros 
e visou, entre outros, obras nos 
balneários, arranjos e acessos 
exteriores, assim como fenólicos 
para separação e organização de 
espaços.

Loja de Cidadão 
do concelho do Seixal
A obra da Loja de Cidadão, lo-

calizada no Edifício Alentejo, em 

Amora, tem um investimento mu-
nicipal de 1,5 milhões de euros 
para qualificar uma área bruta 
de cerca de 1 800 m², assim como 
a beneficiação e criação de no-
vos acessos e espaços exteriores, 
tendo em vista melhores acessi-
bilidades, incluindo para pessoas 
com mobilidade reduzida.

O equipamento vai  aco-
lher serviços da Autoridade 
Tributária, do Instituto dos 
Registos e Notariado, do Instituto 
da Segurança Social, do Espaço 
Cidadão e também os serviços 
da loja de munícipe, tendo sido 
dirigidos convites à EDP e Setgás 
que foram recusados. Joaquim 
Santos, presidente da Câmara do 
Seixal, lamenta que «estas em-
presas privadas entendam que os 
espaços que ocupam atualmen-
te são suficientes, quando nós 
gostaríamos de ter os serviços 
todos reunidos de modo que os 

cidadãos pudessem recorrer a 
um único espaço para resolver 
diferentes situações».

Requalificação do espaço
público no Fogueteiro
Um investimento de aproxi-

madamente 300 mil euros está 
a ser aplicado na reabilitação de 
um espaço público no Fogueteiro, 
na proximidade da Rua da 
Liberdade, Rua Estácio da Veiga e 
Travessa Júlio Brandão.

A obra visa estabelecer liga-
ções e passagens acessíveis, criar 
condições de conforto bioclimá-
tico em zonas de estadia e de re-
creio ativo, instalar espaços para 
atividades lúdicas ao ar livre e 
de lazer e promover a inclusão 
social. n

Investimento de 68 mil euros 

Câmara oferece ambulância 
à Cruz Vermelha Portuguesa

Autarquia atribuiu uma nova ambulância à Cruz Vermelha Portuguesa – 
Delegação Foz do Tejo, no Seixal, no valor de 68 mil euros Pavilhão Desportivo do Centro de Solidariedade Social de Pinhal de Frades

Loja de Cidadão, localizada no Edifício Alentejo, em Amora Reabilitação do espaço público no Fogueteiro
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Os professores  dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário foram vacinadosO presidente da autarquia agradeceu o empenho dos profissionais de saúde

JOAQUIM SANTOS, pre-
sidente da Câmara Municipal do 
Seixal, endereçou um ofício com 
carácter de urgência à ministra da 
Saúde, Marta Temido, apelando a 
uma maior eficácia no autoagen-
damento para a vacinação contra 
a covid-19.

Com a introdução do Portal do 
Autoagendamento para a Vaci-
nação contra a covid-19, a 23 de 
abril, têm ocorrido vários episó-
dios de sobreposição de agenda-
mento que causaram constran-
gimentos aos utentes, nomeada-
mente datas e horas desfasadas 
entre a plataforma e as mensagens 
recebidas pelos utentes, agregados 
familiares agendados para o mes-
mo dia e hora em locais diferentes 
e locais de vacinação desfasados da 
área de residência.

A questão mais grave foi a ocorri-
da a 1 de maio, Dia do Trabalhador, 
em que todos os centros munici-
pais estiveram encerrados, mas 
várias dezenas de utentes apare-
ceram para serem vacinados por-
que receberam mensagem dos 
Serviços Partilhados do Ministério 
da Saúde com convocatória para a 
vacinação.

Joaquim Santos lamentou esta 
lacuna na articulação de agen-
damento entre os Serviços Par-
tilhados do Ministério da Saúde 
e a agenda de vacinação do ACES 
Almada-Seixal, em consonância 
com o Município do Seixal, «que 
apenas prejudica os utentes e atra-
sa ainda mais o processo de vacina-
ção em curso».

O autarca acredita que «estes 
terão sido episódios pontuais», 

no entanto alertou a ministra da 
Saúde para esta situação, «de mo-
do que a mesma não volte a ocorrer 
e que possamos ter um processo 
de vacinação mais célere, eficaz e 
que transmita confiança às popu-
lações».

Vacinação de professores
No fim de semana de 17 e 18 de 

abril, foram vacinados no concelho 
do Seixal cerca de 2500 profissio-
nais da educação.

Joaquim Santos, acompanhado 
pelo vereador Joaquim Tavares 
e pelo primeiro secretário da 
Assembleia Municipal do Seixal, 
Américo Costa, visitou o centro de 
vacinação no pavilhão do  Portugal 
Cultura e Recreio, onde agradeceu 
aos profissionais de saúde que 
estiveram todo o fim de semana a 

trabalhar para cumprir o objetivo 
de vacinar os profissionais das es-
colas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino 
básico e das escolas secundárias, 
que, segunda-feira, dia 19 de abril, 
retomaram o ensino presencial.

Desde o início de fevereiro e até 
ao dia 30 de abril, foram adminis-
tradas nos centros de vacinação 
municipal 39 513 inoculações.

A vacinação, por ser uma arma 
contra o vírus, tem contribuído de 
maneira decisiva para os resul-
tados otimistas no mês de abril, 
com uma evolução bastante posi-
tiva relativamente aos índices de 
contágio da pandemia da covid-19, 
com a redução gradual do número 
de infetados, acompanhada do nú-
mero decrescente de pessoas in-
ternadas e em unidades cuidados 
intensivos. Outro dado extrema-

mente importante é o número de 
vítimas mortais que tem baixado 
quase constantemente.

A Câmara do Seixal tem coopera-
do com as autoridades de saúde e 
instalou três centros de vacinação 
com capacidade para vacinar 6 mil 
pessoas por semana, assim o go-
verno tivesse conseguido as vaci-
nas necessárias para esse objetivo.

Os centros municipais de va-
cinação estão a funcionar no 
Pavilhão Desportivo do Portugal 
Cultura e Recreio, em Arrentela, no 
Pavilhão Desportivo Escolar Paulo 
da Gama, em Amora, e no Pavilhão 
Multiusos da Quinta da Marialva, 
em Corroios.

O município também disponi-
biliza transporte gratuito para as 
pessoas que necessitam até aos 
centros municipais de vacinação. n

Seixal enviou protesto à ministra da Saúde 

Câmara exige maior rigor 
no autoagendamento da vacinação 

Joaquim Cesário Cardador dos Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, torna público, nos termos do disposto nos artigos 
89.º e 148.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio — que aprovou o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial — e 
em sequência da Deliberação n.º 110/2021-CMS, tomada na reunião ordinária da Câmara Municipal do Seixal do dia 7 de abril, que 
corre termos pelo prazo de 20 (vinte) dias úteis o período de discussão pública sobre a proposta de Delimitação de 3 Unidades de 
Execução na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 1, no âmbito do Processo n.º 46/A/2020. A proposta, a planta cadastral 
dos limites físicos da área a sujeitar a intervenção urbanística com identificação dos prédios abrangidos e outra documentação 
considerada relevante constitui anexo ao processo e encontra-se disponível na página eletrónica da Câmara Municipal do Seixal 
(cm-seixal.pt).Para o efeito, o processo poderá ser consultado nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal, nos dias úteis e 
durante o horário de expediente, entre as 9 e as 12 horas e entre as 14 e as 16 horas. Quaisquer observações deverão ser dirigidas 
ao presidente da Câmara Municipal do Seixal, devidamente fundamentadas, e remetidas mediante requerimento para o Gabinete 
da Presidência, Departamento de Urbanismo e Mobilidade, sito nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal, na Alameda 
dos Bombeiros Voluntários, n.º 45, 2844-001 Seixal, ou para o email da Câmara Municipal do Seixal: camara.geral@cm-seixal.pt.
Seixal, 29 de abril de 2021

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

Candidaturas até ao dia 31 de maio
Hasta pública para Centro de Desportos
Náuticos e quiosque/cafetaria na Ponta
dos Corvos
Encontra-se a decorrer, até ao dia 31 de maio, o período de apresentação de propostas 
de candidaturas para conceção, implementação e exploração de um centro de des-
portos náuticos e produção, implantação e exploração de um quiosque/cafetaria na 
Ponta dos Corvos, freguesia de Amora. 
A área a concessionar é de 12 500 m2 e abrange o areal até ao limite da via. O vencedor 
deste procedimento será um adjudicatário dos dois equipamentos por um período de 
10 anos, podendo o mesmo ser prorrogado.
As dúvidas e esclarecimentos deverão ser apresentadas por escrito e dirigidas ao pre-
sidente da Câmara Municipal do Seixal, para Serviços Centrais da Câmara Municipal 
do Seixal, Alameda dos Bombeiros Voluntários n.º 45, 2844-001 Seixal, ou através do 
email desenvolvimento.economico@cm-seixal.pt.
Para mais informações, consulte o Edital n.º 083/2021 e documentação anexa no site 
cm-seixal.pt.

Aviso
Delimitação de 3 Unidades de Execução na Unidade
de Operativa de Planeamento e Gestão 1
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A 2.ª SESSÃO ordinária da 
Assembleia Municipal do Seixal 
decorreu no dia 29 de abril, por 
videoconferência. No período 
da ordem do dia, foi aprovado o 
Plano Municipal de Habitação do 
Concelho do Seixal. O presiden-
te da Câmara do Seixal, Joaquim 
Santos, referiu que «a habitação 
é a chave da coesão familiar e so-
cial, pelo que pretendemos que as 
famílias tenham iguais oportuni-
dades de acesso à habitação».

As forças políticas que com-
põem a Assembleia Municipal do 
Seixal colocaram questões relati-
vas ao plano e ao problema habi-
tacional.

Autarquia lança projeto-
-piloto no acesso 
à habitação
Joaquim Santos esclareceu que 

o plano caracteriza a realidade 
do parque habitacional e aponta 
soluções para famílias de baixos 
rendimentos e jovens com difi-
culdades no acesso à habitação, 
através do lançamento de um 
projeto-piloto de habitação a cus-
tos controlados, além de incluir o 
processo de realojamento de Vale 
de Chícharos, com a aquisição e 
reabilitação de 170 fogos. «Um 
instrumento estratégico em que 
se prevê a aquisição e constru-
ção de 1500 fogos. Após décadas 
de inércia dos governos, só em 
abril anunciaram instrumentos 
para avançarmos. Pretendemos 
adquirir e reabilitar habitações 
existentes», referiu.

A sessão contou com a aprecia-
ção da atividade da câmara mu-
nicipal e da situação financeira. 
Os grupos municipais colocaram 
questões sobre a evolução da 
receitas e despesa, as obras do 
Jardim de Infância de Aldeia de 
Paio Pires, o ponto de situação do 
investimento da empresa farma-
cêutica Hovione e sobre o Centro 
Náutico de Amora.

Os trabalhos seguiram com 
a aprovação dos regulamen-
tos do uso do fogo e limpeza 
de terrenos, da Rede de Hortas 
Urbanas do Município, da Zona 
de Estacionamento Automóvel 
Condicionado na Urbanização 
de Vale de Gatos e de Apoio 
ao Movimento Associativo 
para Instalação de Sistemas 
Fotovoltaicos .  Foram ain-
da aprovadas as adesões ao 
Acordo Cidade Verde, à Rede 
Mayors for Peace e à Plataforma 
Municipal dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.

O período terminou com a 
aprovação da prorrogação do pra-
zo para a cedência de terreno a fa-
vor da Santa Casa da Misericórdia, 
para a construção da Unidade de 
Cuidados Integrados.

Período antes 
da ordem do dia
Durante este período, foram 

aprovadas as saudações relativas 
ao 25 de Abril apresentadas pela 
CDU, PSD e BE, nas quais as forças 
políticas saudaram o 47.º aniver-
sário da Revolução de Abril e os 

direitos e liberdades consagrados 
na Constituição. Também a CDU e 
o BE apresentaram saudações ao 
1.º de Maio, Dia do Trabalhador.

O PAN apresentou uma decla-
ração política sobre os impactos 
ambientais relacionados com a 
atividade da Siderurgia Nacional.

Os grupos da CDU, PSD e PS 
apresentaram saudações ao 100.º 
aniversário do Amora Futebol 
Clube.

A CDU apresentou ainda a mo-
ção em que repudia a construção 
do terminal aeroportuário no 
Montijo. Joaquim Santos referiu 
que: «A opção representa um 
atentado ao ambiente e à saúde 
das populações e afeta área pro-
tegida do estuário do Tejo. O país 
precisa de um aeroporto que 

Assembleia Municipal do Seixal

Aprovado Plano Municipal 
de Habitação do Concelho do Seixal

Abertura a 11 de maio
Gabinetes de Participação 
de Corroios e de Fernão Ferro

Os Gabinetes de Participação de Corroios e de Fernão Ferro da Câmara 
Municipal do Seixal vão abrir ao público no dia 11 de maio.
São equipamentos para atendimento ao público que pretendem refor-
çar a proximidade com os munícipes e promover o seu envolvimento, 
com especial enfoque na qualificação do espaço público.
O Gabinete de Participação de Corroios fica situado na Rua Cidade de 
Aveiro. O Gabinete de Participação de Fernão Ferro funciona na Loja do 
Munícipe de Fernão Ferro.
 Ambos os gabinetes estão a funcionar às terças e quintas-feiras, das 
14.30 às 16.30 horas. Se necessitar de um atendimento fora destes 
dias e deste horário, poderá solicitar uma marcação através do email 
participacao@cm-seixal.pt ou do telefone/WhatsApp 935 012 632.

funcione 24 horas e com amplos 
movimentos aeronáuticos, o que 
não se verificaria no Montijo. 
Defender esta opção é defen-
der que o hub ibérico funcione 
em Madrid e lesar os interesses 
nacionais». Também da CDU foi 
aprovada a moção que saudava o 
75.º aniversário do Ginásio Clube 
de Corroios e a moção que exi-
ge às Infraestruturas de Portugal 
(IP) a intervenção urgente na pas-
sagem hidráulica entre a rotun-
da da Ponte da Fraternidade e a 
Avenida Arlindo Vicente.

Joaquim Santos referiu que a 
obra é responsabilidade das IP 
que, desde 2018, conhecem a 
anomalia e que: «As IP informa-
ram a autarquia que o projeto 
de reabilitação daquele troço da 

EN378 está executado e vai avan-
çar com um ajuste direto para a 
intervenção». Sobre o mesmo as-
sunto, foi aprovada uma moção 
do PSD.

A assembleia aprovou a sau-
dação do PS relativa ao reinício 
das obras na Escola Secundária 
João de Barros. Foi ainda aprova-
da uma recomendação pela atri-
buição da toponímia Parque das 
Lagoas, em Fernão Ferro.

O BE apresentou uma declara-
ção política sobre as declarações 
da candidata do PSD à Amadora 
que defendeu o extermínio  
do BE. n

Gabinete de Participação de Corroios Gabinete de Participação de Fernão Ferro
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Reunião de 7 de abril
Presidência
• Ata da reunião ordinária de 24 de mar-
ço de 2021. Aprovação.
• Manual de Gestão e Política da 
Qualidade da Câmara Municipal do 
Seixal. Aprovação.
• Festa do Avante 2021. Quadro de inter-
venção da Câmara Municipal do Seixal. 
Aprovação.
• Hasta pública para a instalação de dez 
postos de carregamento elétrico (PCE) 
no concelho do Seixal. Abertura de pro-
cedimento.

Pelouro da Cultura, Participação,
Habitação, Juventude 
e Desenvolvimento Social
• Apoio ao movimento associativo ju-
venil – Ações Jovens 2021 – 1.ª fase. 
Contratos-programa e comparticipações 
financeiras.
• Associação de Reformados e Idosos 
da Freguesia de Amora. Apoio para tes-
tes covid. Contrato-programa e compar-
ticipação financeira.
• Adesão à Rede Mayors for Peace. 
Aprovação.
• Adesão ao ODSLocal. Plataforma 
Municipal dos Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável. Aprovação.

Pelouro do Ambiente, 
Bem-Estar Animal, Serviços Urbanos 
e Proteção Civil
• Regulamento do uso do fogo e lim-
peza de terrenos. Versão definitiva. 
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. Adjudicação e 
aprovação de minuta de contrato.

Pelouro do Desporto, Obras Municipais, 
Fiscalização e Trânsito
• Protocolo a celebrar entre o Município 
do Seixal e o Clube do Pessoal da 
Siderurgia Nacional para o funciona-
mento e utilização da Piscina Municipal 
de Aldeia de Paio Pires. Aprovação de 
minuta.
• Ginásio Clube de Corroios. Substi-
tuição do equipamento desportivo do 
campo de futebol (balizas e redes para-
bolas). Contrato-programa e compartici-
pação financeira.
• Clube Associativo de Santa Marta 
do Pinhal. Continuação da construção 
do complexo desportivo. Contrato- 
-programa e comparticipação financeira.
• Ret i f icação da Del iberação  
n.º 34/2021-CMS, de 10 de fevereiro, 
que procedeu à adjudicação da emprei-
tada de construção do novo jardim de 
infância da Quinta de S. Nicolau, em 
Corroios. Aprovação.

Pelouro da Educação, 
Urbanismo e Recursos Humanos
• Casa do Educador. Obras de requalifi-
cação. Contrato-programa e compartici-
pação financeira.
• Protocolo a celebrar entre o Município 
do Seixal e a Escola Artística de Música 
do Conservatório Nacional. Aprovação 
de minuta.
• Protocolo a celebrar entre o Município 
do Seixal e a Faculdade de Belas Artes 
da Universidade de Lisboa. Aprovação 
de minuta.
• Licenciamento de operação de lo-
teamento das AUGI C1 a C5 Quinta da 
Queimada Poente. Aprovação.

• Estudo de loteamento municipal 
2M04. Requerente: Sociedade de 
Construções M. Salvador e Filhos, Lda. 
Processo n.º 229/B/2019. Cedência 
para o domínio municipal de 83,58 m2. 
Aprovação.
• Delimitação de Unidades de Execução 
na UOPG 1 – Quinta do Castelo, Corroios. 
Aprovação.

Reunião de 21 de abril
Presidência
• Ata da reunião ordinária de 7 de abril 
de 2021. Aprovação.
• Contratação de empréstimo a médio 
e longo prazo para despesas destina-
das ao combate aos efeitos da covid-19. 
Abertura de procedimento.
• Hasta pública para conceção, imple-
mentação e exploração do Centro de 
Desportos Náuticos e produção, implan-
tação e exploração de quiosque/cafe-
taria na Ponta dos Corvos. Abertura de 
procedimento.
• Contrato de comodato a celebrar entre 
o Município do Seixal e a Associação 
de Dadores Benévolos de Sangue do 
Concelho do Seixal. Aprovação de mi-
nuta.
• Plano de apoio às instituições da área 
da saúde 2021. Contratos-programa e 
comparticipações financeiras.
• Contrato-programa a celebrar entre 
o Município do Seixal e a Associação 
10 Milhões na Berma da Estrada. 
Comparticipação financeira.
• Plano de Prevenção de Riscos de 
Gestão. Relatório de monitorização bié-
nio 2019-2020. Aprovação.
• Contratação pública. Empreitada 
de Construção do Centro Cultural de 
Amora (CP n.º 36/2020). Ratificação 
do Despacho n.º 468-PCM/2021 de 14 
de abril.

Pelouro da Cultura, Participação, 
Habitação, Juventude
e Desenvolvimento Social
• Plano Municipal de Habitação do 
Concelho do Seixal. Aprovação.
• Plano anual de apoio às instituições 
de infância do concelho do Seixal 2021, 
no âmbito da pandemia por covid-19. 
Contratos-programa e comparticipações 
financeiras.
• Plano anual de apoio às associações 
de reformados do concelho do Seixal 
no âmbito da pandemia por covid-19. 
Contratos-programa e comparticipações 
financeiras.
• Plano de apoio específico à Associação 
Unitária de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Amora para aquisição de 
viatura. Contrato-programa e compartici-
pação financeira.
• Contrato-programa a celebrar entre 
o Município do Seixal e a Sociedade 
Musical 5 de Outubro. Substituição de 
teto. Comparticipação financeira.

Pelouro do Ambiente, Bem-Estar
Animal, Serviços Urbanos 
e Proteção Civil
• Programa municipal Renove a Rede 
de Abastecimento de Água da Sua Casa. 
Dia Mundial da Água. Aprovação.

Pelouro do Desporto, Obras Municipais, 
Fiscalização e Trânsito
• Contrato-programa a celebrar en-
tre o Município do Seixal e o Clube de 
Canoagem de Amora. Continuação da 
construção de um edifício de apoio ao 
funcionamento das atividades náuticas, 
com hangar para embarcações e que 

integra a área global do Centro Náutico 
de Amora e um acesso entre rampas 
dos clubes com atividades náuticas na 
freguesia de Amora. Reforço do apoio. 
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa a celebrar entre o 
Município do Seixal e a Associação Naval 
Amorense. Continuação da construção 
de um edifício de apoio ao funcionamen-
to das atividades náuticas, com hangar 
para embarcações e que integra a área 
global do Centro Náutico de Amora e um 
acesso entre rampas dos clubes com ati-
vidades náuticas na freguesia de Amora. 
Reforço do apoio. Comparticipação fi-
nanceira.
• Contrato-programa a celebrar en-
tre o Município do Seixal e o Amora 
Futebol Clube. Centro de treinos. 
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa a celebrar entre 
o Município do Seixal e o Atlético Clube 
de Arrentela. Aquisição de viaturas. 
Comparticipação financeira.
• Regulamento da Zona de Estacio-
namento Automóvel Condicionado 
na Urbanização de Vale de Gatos e 
Envolvente. Versão definitiva. Aprovação.
• Contratação pública. Consulta prévia 
n.º 65/2020. Gestão de eficiência ener-
gética para implementação de medidas 
de melhoria da eficiência energética no 
Sistema de Iluminação Pública no con-
celho do Seixal. Adjudicação.

Pelouro da Educação, 
Urbanismo e Recursos Humanos
• Ação social escolar. Auxílios econó-
micos. Subsídio de material escolar 
atribuído no ano letivo de 2018-2019 
ao Agrupamento de Escolas de Vale de 
Milhaços. Revogação.
• Abertura de procedimentos concur-
sais para ocupação de 20 postos de tra-
balho de assistente operacional – cinco 
pedreiros; cinco canalizadores e dez ca-
bouqueiros. Na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado. Aprovação.
• Abertura de procedimento concursal 
para a ocupação de três postos de tra-
balho de assistente operacional – con-
dutor de máquinas pesadas e veículos 
especiais. Na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. Aprovação.
• Isenção do valor das taxas de ocu-
pação de espaço público decorren-
tes de operação urbanística. Escola 
Secundária João de Barros. Aprovação.
• Permutas na AUGI da Quinta da 
Queimada/Quinta de Valadares. 
Processo n.º 9/M/96. Alteração da 
Deliberação n.º 172/2011-CMS, de 
9 de junho, aditada pela Deliberação 
n.º 246/2014-CMS, de 22 de outubro. 
Aprovação.

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

Reuniões de 7 e 21 de abril
Deliberações da Câmara Municipal do Seixal

A Câmara Municipal do Seixal aprovou, na reunião de 7 de abril, a hasta 
pública para a instalação de dez postos de carregamento elétrico no 
concelho, para acompanhar o aumento do número de veículos elétricos 
e híbridos em circulação e também para corresponder ao desafio da 
descarbonização das cidades, vigente no Pacto de Autarcas, do qual o 
nosso município é signatário. 
O concurso tem por objeto o uso privativo de 20 lugares de estaciona-
mento, com 10 postos de carregamento elétrico, em diversos locais pú-
blicos dispersados pelo concelho. Para Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, a autarquia «está a dar passos seguros ru-
mo a um futuro mais sustentável para os habitantes do nosso concelho».

Sustentabilidade do território
Instalação de mais 20 lugares 
de carregamento elétrico

Iniciativa Limpa Tags
Inscreva-se e integre 
uma equipa comunitária

Estão a ser constituídas equipas comunitárias para proceder à 
eliminação de tags e rabiscos no concelho no âmbito da iniciativa 
comunitária Limpa Tags. 
Esta iniciativa, promovida pelo Gabinete de Participação da Câmara 
Municipal do Seixal, visa o envolvimento da comunidade na elimina-
ção de tags e rabiscos no concelho. As equipas intervêm no espaço 
público, sensibilizando, ao mesmo tempo, para o respeito pelos 
espaços comuns. A autarquia cede todos os materiais e acompanha 
as ações. Se quiser integrar uma destas equipas, pode inscrever-se 
através do email participacao@cm-seixal.pt, indicando o nome com-
pleto, a data de nascimento e o contacto telefónico.
Participe e ajude a tornar o concelho do Seixal cada vez mais limpo e 
a sensibilizar para a conservação do espaço público, que é de todos.
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Intervenções nas áreas da educação e desporto
Visita ao Pinhal do General

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, a vereado-
ra Maria João Macau e a equipa técnica da autarquia reuniram-se com 
a direção da Associação de Amigos do Pinhal do General.
Ficou decidido avançar-se, em junho, com a primeira fase de requa-
lificação do campo de futebol, numa parceria entre a autarquia e a 
associação. Esta requalificação permitirá responder às necessidades 
de formação e prática desportiva de futebol. 
Foi ainda debatida a necessidade de ampliar a rede pública do ensino 
básico, pelo que a comitiva visitou alguns terrenos que podem servir 
para a construção de um novo estabelecimento escolar.

Associação de Paralisia Cerebral 
de Almada-Seixal
Autarquia cede terreno 
para equipamento inclusivo

Foi assinada, no dia 28 de abril, a escritura de cedência em direito 
de superfície de um terreno da Câmara Municipal do Seixal, situado 
na Verdizela, freguesia de Corroios, para a Associação de Paralisia 
Cerebral de Almada-Seixal (APCAS).
No terreno, avaliado em 2 191 193,87 euros, vai ser construída uma 
residência autónoma, um lar residencial, um centro de atendimento, 
acompanhamento e reabilitação social, um pavilhão para a prática de 
boccia e centro de atividades ocupacionais, entre outros. São respos-
tas que irão proporcionar a pessoas com paralisia cerebral e outras in-
capacidades um acompanhamento efetivo, alargado, multidisciplinar 
e seguro para o futuro.
As respostas sociais provenientes destes futuros equipamentos irão 
dignificar ainda mais o trabalho da APCAS, uma instituição que tem 
como objetivo proporcionar as condições que permitam uma efetiva 
igualdade de oportunidades às pessoas com paralisia cerebral e ou-
tras incapacidades, bem como às suas famílias.

A Associação Humanitária de 
Bombeiros Mistos de Amora 
(AHBMA) celebrou o 17.º aniversá-
rio no dia 3 de abril.
A cerimónia de aniversário con-
tou com a presença dos presiden-
tes da Câmara e da Assembleia 
Municipal do Seixal, Joaquim San-
tos e Alfredo Monteiro; dos pre-
sidentes das juntas de freguesia 
de Amora e de Corroios, Manuel 
Araújo e Eduardo Rosa; do vice-
-presidente do conselho executivo 
da Liga Portuguesa de Bombeiros, 
Eduardo Correia; do vice-presi-
dente da direção e da presidente 
da assembleia geral da associa-
ção, Custódio Carvalho e Odete 
Gonçalves. 
A câmara municipal e as juntas de 

freguesia de Amora e de Corroios 
ofereceram equipamentos para 
apetrechar uma viatura tática de 
socorro e assistência. O material 
oferecido pela câmara foi no valor 
de 21 mil euros. Destaque para a 
condecoração da Liga Portuguesa 
de Bombeiros ao Município do 
Seixal e ao presidente Joaquim 
Santos, pela prática de atos e ser-
viços relevantes e de inquestioná-
vel contributo para a causa dos 
bombeiros. 
Custódio Carvalho disse os equi-
pamentos oferecidos à AHBMA 
«são necessários para darmos 
uma resposta mais rápida à po-
pulação».
Eduardo Correia mencionou a atri-
buição de medalhas ao Município 

do Seixal e ao seu presidente, «o 
que representa o reconhecimen-
to que a Liga e os Bombeiros de 
Amora têm para com o seu muni-
cípio».
Manuel Araújo destacou a «impor-
tância extrema» da associação «no 
apoio e socorro à população nas 
inúmeras ocorrências». 
Joaquim Santos felicitou a ABHMA, 
cujo trabalho «tem sido extraordi-
nário no combate à pandemia e 
no suporte às populações» e real-
çou a notícia «positiva de que os 
bombeiros de Amora vão ter uma 
equipa permanente de cinco ope-
racionais para socorro, que vai ser 
apoiada em partes iguais pela câ-
mara e pela Autoridade Nacional 
de Proteção Civil». 

Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora
Missão de 17 anos a socorrer a população

Mais de 5000 sopas foram en-
tregues de forma gratuita pela 
Associação Cultural do Rancho 
Folclórico de Arrentela, de 8 de feve-
reiro a 30 de abril, e ainda uma mé-
dia de 45 cabazes semanalmente.
Nuno Mendes, presidente da dire-

ção da associação, resolveu con-
cretizar este projeto porque «temos 
plena consciência das necessida-
des de várias famílias com bens ali-
mentares e não só». No total, foram 
auxiliadas diariamente de 130 a 
140 pessoas, oriundas sobretudo 

do Seixal, mas também foram entre-
gues cabazes a famílias do Barreiro.
A associação espera retomar a ati-
vidade cultural. Paralelamente, vai 
fazer uma pausa na distribuição de 
sopas, enquanto procura um espaço 
para continuar essa ação solidária.

Associação Cultural do Rancho Folclórico de Arrentela
Rancho entregou sopas e cabazes gratuitos
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O Pavilhão Municipal da Torre da 
Marinha ficou mais uma vez na his-
tória do futsal português ao acolher 
a partida da 5.ª jornada do Grupo 8 
de qualificação para o campeonato 
europeu de 2022 que apurou a sele-
ção nacional da modalidade para a 
competição internacional.
O jogo de apuramento decorreu à 
penúltima jornada, no dia 12 de 
abril, e opôs Portugal à Noruega, sal-
dando-se numa expressiva vitória da 
seleção nacional com 7 golos mar-
cados e apenas um sofrido, o que 

assegurou à formação das quinas o 
primeiro lugar do apuramento. 
André Galvão, Afonso Jesus, Bruno 
Coelho e Tiago Brito, com dois go-
los, colocaram Portugal a vencer por 
5-1 ao intervalo. No segundo tempo, 
André Coelho e Afonso Jesus fecha-
ram o resultado em 7-1. O único ten-
to da equipa norueguesa foi aponta-
do por Petter Hovik.
Portugal voltou a jogar com a 
Noruega, no dia 14, obtendo um 
resultado de 4-0. No mesmo dia, a 
vitória por 8-5 da Polónia sobre a 

República Checa permitiu à equipa 
polaca posicionar-se entre os me-
lhores segundos lugares da com-
petição e obter igualmente o apura-
mento para a fase final do Europeu 
de 2022.
A realização de mais dois jogos de 
qualificação da seleção nacional 
de futsal no Pavilhão Municipal da 
Torre da Marinha volta a reconhecer 
a excelência dos equipamentos des-
portivos no concelho, assim como a 
capacidade logística e organizativa 
da Câmara Municipal do Seixal.

Qualificação no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha
Seleção nacional de futsal apurada para o Euro 2022

O Parque Municipal do Serrado re-
cebeu mais uma das grandes pro-
vas de atletismo, desta vez no dia 21 
de março, o Campeonato Nacional 
de Corta-Mato Longo, com a presen-
ça dos melhores atletas nacionais 
da especialidade.
Os lugares cimeiros da classifica-
ção geral, em femininos, foram 
ocupados por Salomé Rocha, do 
Sporting Clube de Portugal (SCP). 
Sara Morei-ra e Catarina Ribeiro, 
ambas também do SCP, ficaram 

respetivamente em 2.º e 3.º lugar. 
Nos homens, triunfou Rui Pinto, do 
4Run, seguido de Rui Teixeira, do 
SPC, e do jovem João Pereira, do 
Vitória Futebol Clube.
A prova, organizada em parceria 
pela Federação Portuguesa de 
Atletismo e Associação de Atletismo 
de Setúbal, com o apoio da Junta de 
Freguesia de Amora e da Câmara 
Municipal do Seixal, contou com a 
participação de um número mais 
restrito de atletas, garantindo o 

cumprimento das normas emana-
das pelas autoridades de saúde 
pública em tempo de pandemia da 
covid-19. 
Na classificação geral por equipas, 
o SCP ocupou o primeiro lugar em 
masculinos e femininos.
Joaquim Santos e Manuel Araújo, 
presidentes da Câmara Municipal 
do Seixal e da Junta de Freguesia de 
Amora, respetivamente, estiveram 
presentes na entrega dos troféus 
aos vencedores da prova. 

Amora recebeu Campeonato Nacional de Corta-Mato Longo
Salomé Rocha e Rui Pinto sagram-se campeões nacionais

Gala Fé no Triatlo 2020
Autarquias do Seixal recebem 
distinção

A Câmara Municipal do Seixal e a Junta de Freguesia de Amora foram 
distinguidas pela Federação de Triatlo de Portugal. A homenagem 
decorreu no dia 24 de abril, durante a Gala Fé no Triatlo 2020 reali-
zada na Tribuna de Honra do Estádio Nacional, e contou ainda com o 
lançamento do livro «30 Anos de Triatlo». José Carlos Gomes, vereador 
do Pelouro do Desporto, recebeu, em nome da Câmara Municipal do 
Seixal, a Menção Honrosa com que a Federação de Triatlo de Portugal 
reconheceu o apoio prestado em 2020, ano difícil para a modalidade 
e para o desporto em geral. Para o vereador, a distinção reconhece 
o trabalho realizado no Seixal: «Somos o concelho do desporto para 
todos, temos capacidades para receber competições desportivas 
de nível nacional e as nossas coletividades revelam excelência na 
organização».

Zonas ribeirinhas de Amora, 
Arrentela e Seixal e Quinta da Fidalga
Participe no Agita Seixal 2021 

Combater o sedentarismo, promover o exercício físico e estilos de 
vida saudáveis são os objectivos da Agita Seixal, que realiza no 30 de 
maio, a partir da 9.30 horas, com aulas abertas de dança, artes mar-
ciais e gímnicas a decorrerem em simultâneo em quatro áreas nas 
zonas ribeirinhas de Amora, Arrentela e Seixal e na Quinta da Fidalga.
O evento integra-se nas comemorações do Dia Nacional das 
Coletividades (31 de maio) e tem como lema «Pela sua saúde, mexa-
-se!».
Este ano, o Agita Seixal realiza-se numa situação de pandemia e por 
isso vão ser muitas as medidas a ter em conta, sendo que a organi-
zação garante o cumprimento das normas de segurança da Direção- 
-Geral da Saúde.
Para participar no Agita Seixal basta aparecer e inscrever-se no local, 
por ordem de chegada, porque as vagas são limitadas para manter as 
distâncias de segurança.
Será feito um intervalo de 20 minutos entre aulas, para transição e 
desinfeção do espaço; será obrigatório o uso de máscara até ao início 
de cada aula e após; controlo de temperatura e desinfeção de mãos.
É necessário colchão próprio nas aulas da Quinta da Fidalga; uso 
obrigatório de máscara e meias na utilização do trampolim e uso de 
meias nas artes marciais.
Pode consultar o programa e mais informação relativa às normas es-
pecíficas para as atividades disponíveis em cm-seixal.pt.
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LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

SETÚBAL | SEIXAL | LISBOA

Horários

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro 
| 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

Assistência Farmâceutica 
às populações – Linha nacional | 1400

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200
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Sábados

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

M 53 23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53 53

23

Domingos e feriados

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

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

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

(*) n Partida do Fogueteiro

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

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

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

PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis

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

M 43 13

43

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

32

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

03

23

43

13

43 58

13 43 28

Sábados, domingos e feriados

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

M 43 13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43 43

13

43 43

13 13

707 127 127 

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

PARTIDAS DE COINA (Concelho do Seixal) Dias úteis

M 33

53

13

33

43

03

13

23

3353

43

53

03
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23

33

43
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43

03

23

43
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23

43

03

23

43

03

23

43
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23

43

03

23

43

53
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13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

53

03

23

43

03

23

43

13

43

43 43

(*)

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

808 203 050 TRANSTEJO  

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL
Geral | 212 276 700  
camara.geral@cm-seixal.pt
Seixal Limpo | 210 976 011  
seixal.limpo@cm-seixal.pt
Piquete de águas, esgotos 
e saneamento | 210 976 000
| 210 976 046 (depois das 17 horas) 
Proteção Civil Municipal
| 212 275 681
Leitura do consumo de água
| 800 500 210
CROACS | 210 976 200  
croacs@cm-seixal.pt

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

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

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

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

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

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

TELEFONES ÚTEIS

SEIXAL | LISBOAHorários

LISBOA | SEIXAL

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

Farmácias 
de serviço 
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. 



Nos dias 28 e 29 de maio, sexta-feira 
e sábado, o Parque Urbano do Seixal 
recebe a segunda edição do Festival 
do Maio, uma iniciativa da Câmara 
Municipal do Seixal, com direção ar-
tística de Luís Varatojo.
Duas noites de concertos com o obje-
tivo de fomentar propostas artísticas 
que tenham como elemento central 
do seu discurso a intervenção: da 
política à crítica social, do ativismo 
ambiental às lutas contra a discrimi-
nação de etnia e género, passando 
pelas questões relacionadas com a 
defesa das identidades culturais e 
dos direitos à autodeterminação. 
No dia 28 de maio, sobem ao palco A 
Garota Não, Luta Livre e Ana Tijoux; 
no dia 29 é a vez de Bezegol, Sérgio 
Godinho e Slow J.
Em cada um dos dias, nos intervalos 
entre as atuações, serão mostra-
dos vídeos em que atores e cantores 
interpretam poemas marcantes da 
poesia de cunho interventivo, que 
versam sobre temas como a paz, o 
trabalho, a mulher, o racismo e a li-
berdade, da autoria de, entre outros, 
António Gedeão, Sidónio Muralha, 
Manuel Alegre, Ary dos Santos, 
Vinicius de Moraes e Luís Silva (Cuti).
Além das propostas musicais, have-
rá uma zona de street food no recin-
to, cumprindo todas as normas das 
autoridades de saúde.

Mais informações
Abertura de portas: 19 horas
Início dos espetáculos: 20 horas
Duração do evento: até às 23.30 
horas
Bilhete diário: 5 euros
Bilhete de grupo (bilhete diário para 
4 pessoas/entrada em simultâneo): 
15 euros
Até aos 12 anos (inclusive): 2,5 eu-
ros

Reservas/Informações
Ticketline (24 horas): 1820.
A partir do estrangeiro ligue  
+351 217 941 4 00

Locais de venda
ticketline.sapo.pt, Fnac, Worten, El 
Corte Inglés, CC Dolce Vita, Casino 
Lisboa, Galerias Campo Pequeno, 
Agência Abreu, ABEP, MMM Ticket e 
CC Mundicenter. 
Balcão de informações da Biblioteca 
Municipal do Seixal, de terça a sexta-
-feira, das 10 às 19 horas, e sába-
dos, das 14.30 às 19 horas.
Nos dias do espetáculo os bilhetes 
estarão também à venda na bilhetei-
ra do Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal.
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O Festival Sementes – 26.ª Mostra Internacional de Artes para 
o Pequeno Público vai decorrer nos dias 29 e 30 de maio e 6 de 
junho no concelho do Seixal. O município é um dos sete concelhos 
a acolher a iniciativa promovida pelo Teatro Extremo e vai receber 
espetáculos de arte circense pela Compagnie Krak (Bélgica), Cia 
ES (Espanha) e Wetumtum (Porto, Portugal). 
O Parque Urbano de Fernão Ferro recebe «Kontrol», um espetáculo 
apresentado pela Compagnie Krak, responsável por atuações sem 
palavras e altamente visuais, e toques circenses.  A Cia ES atua na 
Quinta da Fidalga, com «In», uma atuação de um palhaço gestual e 
malabarista cómico. 
A Quinta da Marialva é o cenário da atuação dos portuenses 
Wetumtum que trazem o espetáculo «Crassh _DuoCircus», uma 
combinação de percussão, movimento e comédia visual. 
Mais informações em cm-seixal.pt.

26.ª Mostra Internacional de Artes 
para o Pequeno Público
Festival Sementes promove 
atuações circenses ao ar livre

A CÂMARA Municipal do 
Seixal chegou a acordo com as 
Infraestruturas de Portugal (IP) 
e vai substituir-se nas competên-
cias das IP para resolver a situa-
ção do buraco de grandes dimen-
sões na rotunda junto à Ponte da 
Fraternidade.

Para a autarquia, os munícipes 
não podem continuar à espera 
que as IP resolvam o problema, 
que coloca em risco a segurança 
dos condutores e a circulação ro-
doviária. 

Na sequência de várias reuniões 
entre a câmara e as IP e a ausência 
de uma decisão célere por parte 
daquela empresa pública, a quem 
cabia a responsabilidade pela re-
paração da passagem hidráulica, 
visto tratar-se de uma estrada na-
cional, a autarquia decidiu assu-

mir a obra para solucionar o pro-
blema com a máxima brevidade.

A situação, que está a causar 
grande transtorno no trânsito, foi 
causada por um abatimento de 
uma passagem hidráulica sob a 
Estrada Nacional 378. 

A primeira anomalia no local 
aconteceu em 2018, tendo havido 
nessa altura uma intervenção das 
IP, que garantiu que a resolução 
definitiva passaria por uma inter-
venção de maior amplitude. Mas 
um novo abatimento da estrada 
no passado dia 5 de março, com 
o risco de aumentar a dimensão 
do buraco em situação de chuva e 
maré alta, levou as IP a retirarem 
esta intervenção do projeto da 
obra global, pedindo ao projetista 
que encontrasse outra solução e 
até ao momento não foi capaz de 

Buraco na rotunda na Ponte da Fraternidade

Câmara substitui-se ao Governo 
e avança com a obra 

Música de intervenção e novos géneros musicais
Festival do Maio regressa ao Parque Urbano do Seixal

avançar qualquer data para ini-
ciar a intervenção, levando a que 

Câmara Municipal do Seixal assu-
ma esta obra, tendo em conta os 

constrangimentos que esta situa-
ção está a provocar à população.  n



Obras de construção e requalificação e apetrechamento de escolas

Investimento municipal de mais 
de 15 milhões na área da educação
No concelho do Seixal a valorização e defesa da escola 
pública é uma realidade, com um elevado nível de inves-
timento na qualificação de todos os estabelecimentos 
de ensino da responsabilidade da autarquia, na criação 
de novos equipamentos educativos e no desenvolvi-
mento de novos projetos. No total, estão a ser investidos  
15 056 434 euros pela Câmara Municipal do Seixal na 
área da educação.
Foram substituídas quase todas as coberturas em fibroci-
mento, num investimento municipal de mais de um milhão 
de euros, e estão a decorrer obras de manutenção e con-
servação em mais de 30 escolas do 1.º ciclo e jardins de 
infância da rede pública.
A Câmara Municipal do Seixal apoia ainda dezenas de 
projetos educativos e concretiza o programa de Ação Social 
Escolar, bem como o programa de atribuição de bolsas de 
estudåo a alunos do ensino superior e secundário. 
A autarquia está também a apoiar a obra da Universidade 
Sénior do Seixal, no antigo Grémio da Lavoura, no Fo-
gueteiro, e a realizar intervenções nas instalações do Polo 
do Seixal da Escola Artística de Música do Conservatório 
Nacional.
O município está a crescer, recebendo novas famílias com 
crianças, pelo que é preciso aumentar a oferta ao nível 
de equipamentos educativos, quer escolas do 1.º ciclo do 
ensino básico, quer jardins de infância, proporcionando as 
melhores condições de aprendizagem.

Jardim de Infância da Quinta de São Nicolau

A adjudicação da construção do Jardim de Infância da 
Quinta de São Nicolau, em Corroios, foi aprovada na reu-
nião de câmara de 10 de fevereiro, com um investimento 
municipal de 1 856 418,56 euros. O novo equipamento 
será implementado numa parcela de terreno de 2995 m2, 
localizada entre a Rua Cidade de Lobito e a Rua da Casa do 
Povo. Terá capacidade para 100 crianças e será constituí-
do por quatro salas de atividades, sala polivalente, refeitó-
rio, cozinha e copa, instalações sanitárias; espaço exterior 
com recreio e área lúdica equipada com brinquedos. 

Jardim de Infância de Aldeia de Paio Pires

A Câmara Municipal do Seixal assumiu as obras de cons-
trução do Jardim de Infância de Aldeia de Paio Pires que 
estão a ser efetuadas pelos trabalhadores municipais. 
Neste momento as infraestruturas estão quase concluí-
das.  O equipamento, no valor de um milhão de euros, abre 
portas no próximo ano letivo e vai acolher 75 crianças, num 
espaço com três salas de jardim de infância e um refeitório. 
Uma resposta que liberta duas salas da escola básica, per-
mitindo alocar essas salas a turmas do 1.º  ciclo.

Escola Básica da Quinta de Santo António

Em 2020, a Escola Básica da Quinta de Santo António 
foi inaugurada após obras de requalificação e ampliação 
no valor de 1 740 274,59 euros. Numa primeira fase, foi 
construído um novo edifício com seis novas salas de aula, 
biblioteca, instalações sanitárias, sala de professores, ga-
binetes de trabalho e, no exterior, uma nova portaria e es-
paço de jogo e recreio. Na segunda fase, foi requalificado o 
edifício existente da escola (fundada em 1981), que sofreu 
obras significativas de requalificação, nomeadamente a 
substituição da cobertura em fibrocimento, a reformula-
ção das casas de banho, a pintura total dos interiores e 
exterior do edifício, a requalificação das redes elétrica, de 
intrusão e do sistema de deteção de incêndios, a adapta-

ção de duas salas de aula do 1.º ciclo para jardim de infân-
cia, o alargamento do espaço de cozinha e a substituição 
de pavimentos interiores. 

Escola Básica de Aldeia de Paio Pires

Foi aprovada em reunião da câmara municipal o lança-
mento do concurso público para a ampliação e remodela-
ção da Escola Básica de Aldeia de Paio Pires, no valor de  
1 139 500 euros.
O objetivo é dotar este equipamento escolar com oito salas 
de aula, espaço de recreio coberto, espaço polivalente, 
instalações sanitárias, biblioteca e gabinetes.

Escola básica em  Fernão Ferro
para os 2.º e 3.º ciclos

Com quase 20 mil habitantes, Fernão Ferro não tem ne-
nhuma escola da responsabilidade exclusiva do Ministério 
da Educação. Na transição para o 2.º e 3.º ciclos e secun-
dário, os alunos da freguesia inserem-se na Escola Básica 
Carlos Ribeiro, a funcionar em turnos duplos, sendo muitas 
vezes obrigados a alternativas mais distantes e mesmo 
situadas fora do concelho. A Câmara Municipal do Seixal já 
cedeu um terreno para a instalação da escola básica dos 
2.º e 3.º ciclos no valor de 450 mil euros.
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Melhores condições de aprendizagem e de trabalho

Obras de requalificação do parque 
educativo no concelho
A valorização e defesa da escola 
pública é uma das prioridades 
da política municipal concretiza-
da na qualificação de todos os 
estabelecimentos de ensino da 
sua responsabilidade.  

Têm sido feitas obras de ma-
nutenção, requalificação e am-
pliação das escolas e jardins 
de infância da rede pública e 
estão em construção e prepara-
ção mais equipamentos para as 

crianças do concelho. 
Intervenções nos espaços de 
jogo e recreio e nos espaços ex-
teriores, substituição das cober-
turas em fibrocimento por pai-
néis sandwich, reformulação de 

instalações sanitárias, obras nas 
cozinhas, pinturas, colocação de 
novas portas e janelas e criação 
de portarias são algumas das 
obras realizadas em mais de 30 
equipamentos escolares, no va-

lor de 7 653 469 euros.
O investimento na área educati-
va garante aos alunos e aos pro-
fissionais da área da educação 
melhores condições de aprendi-
zagem e de trabalho.

Escola Básica 
da Quinta 
da Medideira

Intervenções realizadas: instalação de 
equipamento de espaço de jogo e recreio 
para o 1.º ciclo; execução de pinturas termo-
plásticas; fornecimento de materiais para a 
cozinha; remodelação das instalações sani-
tárias; pinturas interiores; colocação de pa-
vimento vinílico; substituição de porta e pa-
rede divisória entre o ginásio e o refeitório e 
substituição da cobertura em fibrocimento.

Investimento municipal: 237 283 euros.

Escola Básica 
da Quinta da Princesa

Intervenções realizadas: colocação de pavi-
mento vinílico; reformulação total das insta-
lações sanitárias; colocação de estores, teto 
falso acústico e armários; colocação de por-
ta na cozinha; pintura interior; substituição 
e ampliação do telheiro principal e respetivo 
pavimento; colocação de videoporteiro para 
o ATL; colocação de campo de futebol em rel-
va sintética e de equipamentos de espaço de 
jogo e recreio para o 1.º ciclo  e pré-escolar.

Investimento municipal: 181 469 euros.

Escola Básica 
da Quinta do Conde
de Portalegre

Intervenções realizadas: reformulação 
das instalações sanitárias; pintura interior; 
substituição de pavimentos e de telheiros; 
colocação de teto falso acústico, de estores 
de rolo no refeitório e de pavimento vinílico 
no refeitório; colocação de equipamentos 
no espaço de jogo e recreio.

Investimento municipal: 162 085 euros.

Escola Básica 
das Paivas
Intervenções realizadas: colocação de equi-
pamento no espaço de jogo e recreio; execu-
ção de rampa de acesso ao edifício; reformu-
lação das instalações sanitárias; pinturas e 
colocação de tetos falsos e estores; substitui-
ção de bebedouro e ampliação dos telheiros; 
substituição do pavimento vinílico no ginásio, 
biblioteca e algumas salas de aula; colocação 
de teto falso e de estores interiores; remode-
lação total da cozinha; execução de rampa de 
acesso ao edifício; colocação de equipamen-
to de espaço de jogo e recreio e substituição 
de cobertura em fibrocimento.
Investimento municipal: 245 040 euros.

Escola Básica
da Quinta
das Inglesinhas

Intervenções realizadas: pinturas, remode-
lação das instalações sanitárias; colocação 
de pavimentos, tetos falsos e estores; exe-
cução de um espaço de jogo e recreio para o  
1.º ciclo e de um campo jogos e substituição 
da cobertura em fibrocimento.

Investimento municipal: 239 024 euros.

Escola Básica da 
Quinta das Sementes
Intervenções realizadas: colocação de pavi-
mento vinílico; pinturas interiores; remodela-
ção das instalações sanitárias; colocação de 
grelha no pavimento da cozinha e de estores 
de rolo no ginásio e salas de aula; substi-
tuição dos vãos envidraçados na caixa de 
escadas; colocação de teto falso; reparação 
de bancos exteriores em betão; colocação 
de vedação na rampa de acesso ao campo 
de futebol; instalação de equipamento de 
espaço de jogo e recreio para o 1.º ciclo e 
substituição da cobertura em fibrocimento.
Investimento municipal: 191 155 euros.
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Escola Básica
de Amora

Intervenções realizadas: execução de te-
lheiro; colocação de pavimento vinílico no 
novo espaço de refeições; reformulação das 
instalações sanitárias; execução de pintu-
ras termoplásticas; colocação de equipa-
mento de espaço de jogo e recreio para o 
1.º ciclo; reconstrução de muro exterior de 
contenção de terras; tratamento e pintura 
de muros e painéis de vedação.

Investimento municipal: 89 762 euros.

Escola Básica  
e Jardim de Infância
dos Foros de Amora

Intervenções realizadas: requalificação do 
edificado; substituição do pavimento amor-
tecedor do espaço de jogo e recreio e de 
equipamentos; alteração de duas janelas 
por sala para oscilobatente e substituição de 
cobertura em fibrocimento. No jardim de in-
fância, foram realizadas pinturas interiores;  
beneficiação das instalações sanitárias e 
intervenções na cozinha.

Investimento municipal: 283 103 euros.

Jardim de Infância 
da Quinta da Princesa

Intervenções realizadas: substituição de 
janelas e estores; pintura interior de todo o 
edifício; intervenções na cozinha e refeitório 
e colocação de equipamentos no espaço de 
jogo e recreio.

Investimento municipal: 45 258 euros.

Escola Básica 
Infante D. Augusto

Intervenções realizadas: pintura interior e 
exterior; colocação de pavimento vinílico e 
de estores; requalificação de instalações 
sanitárias; colocação de teto falso acústico 
e de proteção na arrecadação exterior; colo-
cação de equipamentos de espaço de jogo e 
recreio para o pré-escolar e 1.º ciclo e execu-
ção de pintura termoplástica; substituição 
de cobertura em fibrocimento.

Investimento municipal: 265 835 euros.

Jardim de Infância 
da Cruz de Pau

Intervenções realizadas: ampliação do re-
feitório; reformulação e criação de instala-
ções sanitárias; substituição de pavimentos 
e caixilharias; requalificação da rede elétri-
ca; intervenções na copa; pintura interior; 
execução de muro de vedação.

Investimento municipal: 146 640 euros

Jardim de Infância 
da Quinta do Conde 
de Portalegre

Intervenções realizadas: substituição do 
pavimento amortecedor do equipamento de 
espaço de jogo e recreio e sua reparação.

Investimento: 29 821 euros.
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Escola Básica
do Fogueteiro

Intervenções realizadas: colocação de 
equipamento de espaço de jogo e recreio 
para o 1.º ciclo; requalificação do edificado; 
substituição de cobertura em fibrocimento.

Investimento municipal: 256 108 euros.

Escola Básica D. Nuno
Álvares Pereira

Intervenções realizadas: colocação de pa-
vimento vinílico e substituição das portas; 
pinturas interiores e exteriores; reformula-
ção total das instalações sanitárias; reformu-
lação e ampliação da cozinha; substituição 
de  estores; colocação de equipamento de 
espaço de jogo e recreio para o 1.º ciclo e 
para o pré-escolar; substituição e ampliação 
de telheiros; substituição da cobertura em 
fibrocimento.

Investimento municipal: 336 806 euros.



Escola Básica
da Quinta do Campo

Intervenções realizadas: substituição de 
pavimento no refeitório, requalificações na 
cozinha e refeitório; pintura interior e ex-
terior; reformulação total das instalações 
sanitárias; substituição de portas e telheiros 
e reparação do equipamento de espaço de 
jogo e recreio e substituição da superfície 
de impacto.

Investimento municipal: 146 901 euros.

Escola Básica
de Corroios N.º1

Intervenções realizadas: remodelação das 
instalações sanitárias, da cozinha e das in-
fraestruturas de águas, esgotos e eletricida-
de; substituição dos vãos das janelas e colo-
cação de estores de rolo; pinturas interiores 
e exteriores; tratamento do pavimento em 
madeira; requalificação do espaço exterior, 
com instalação de um campo de jogos; re-
forço da iluminação e construção de uma 
portaria e telheiro.

Investimento municipal: 180 391 euros.

Escola Básica
de Miratejo

Intervenções realizadas: colocação de es-
tores na biblioteca, pintura de salas de aula, 
e equipamento de jogo e recreio.

Investimento municipal: 18 190 euros.

Escola Básica de Santa
Marta do Pinhal 
(Início de funcionamento em 2017)

Intervenções realizadas: substituição das 
bancadas de lavatório; fixação dos estores 
de rolo; limpeza do pavimento da cozinha e 
instalações sanitárias.

Investimento municipal: 20 946 euros.
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Escola Básica 
da Quinta da Cabouca

Intervenções realizadas: reformulação das 
instalações sanitárias, colocação de novos 
pavimentos vinílicos, pinturas e substitui-
ção de caixilharias; instalação de estores 
interiores de rolo; substituição de portas 
exteriores e dos telheiros; intervenções no 
logradouro; substituição do pavimento do 
espaço de jogo e recreio e beneficiação e 
instalação de equipamentos; substituição 
da cobertura em fibrocimento.

Investimento municipal: 1 209 578 euros.

Escola Básica de Santa 
Marta de Corroios

Intervenções realizadas: requalificação da 
iluminação e canalização; pinturas interio-
res; colocação de teto falso acústico e de 
estores interiores; substituição de portas 
e janelas; colocação de caleira no telheiro; 
instalação de três bancos no logradouro; 
substituição de bebedouro; colocação de 
equipamento de espaço de jogo e recreio 
para o pré-escolar e aplicação de pintura 
termoplástica; substituição de cobertura em 
fibrocimento.
Investimento municipal: 222 673 euros.

Escola Básica 
do Alto do Moinho

Intervenções realizadas: colocação de pa-
vimento vinílico e teto falso acústico; trata-
mento do pavimento de madeira no ginásio; 
pintura do ginásio e refeitório e pintura exte-
rior; colocação de telheiro no pátio interior; 
reparação do equipamento de espaço de 
jogo e recreio e substituição da superfície de 
impacto.

Investimento municipal: 306 522 euros.

Escola Básica
José Afonso

Intervenções realizadas: pintura interior 
e reformulação total das instalações sani-
tárias; colocação de estores de rolo e de 
pavimento vinílico; substituição de portas 
exteriores e das janelas exteriores; substi-
tuição de telheiros e revisão da iluminação 
exterior; execução de minicampo de bas-
quetebol e substituição de cobertura em 
fibrocimento.

Investimento municipal: 214 591 euros.



Escola Básica
de Fernão Ferro

Intervenções realizadas:  substituição das 
janelas; colocação de estores no jardim de 
infância e na biblioteca e criação de nova 
rede de comunicações.

Investimento municipal: 13 172 euros.

Escola Básica
dos Redondos

Intervenções realizadas: colocação de tela 
de sombreamento na entrada do edifício; 
execução de telheiro e de portaria; substitui-
ção do pavimento exterior; aplicação de relva 
sintética no alçado principal; instalação de 
bebedouro; colocação de bancos no ginásio; 
colocação de novo equipamento de espaço 
de jogo e recreio para o 1.º ciclo; execução 
de campo de jogos; criação de edifício para 
funcionamento da Componente de Apoio à 
Família e criação de parque de estaciona-
mento.
Investimento municipal: 398 482 euros.

Escola Básica
da Quinta da Courela

Intervenções realizadas: remodelação to-
tal as instalações sanitárias; pinturas in-
teriores; colocação de teto falso acústico 
e de estores interiores das salas de aula; 
colocação de pinturas termoplásticas e exe-
cução de portaria e telheiro; substituição da 
cobertura em fibrocimento.

Investimento municipal: 220 531 euros.

Escola Básica 
da Quinta de Nossa
Senhora do Monte Sião

Intervenções realizadas: reformulação total 
das instalações sanitárias; colocação de pa-
vimento vinílico no refeitório; colocação de 
teto falso acústico; substituição da cobertura; 
pintura interior e exterior; colocação de qua-
tro bancos no logradouro; requalificação do 
espaço exterior com execução de zonas de 
sombreamento; colocação de equipamentos 
de espaço de jogo e recreio para o 1.º ciclo e 
para o pré-escolar e pinturas termoplásticas.

Investimento municipal: 372 886 euros.
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Jardim de Infância 
da Quinta de S. Nicolau

Intervenções realizadas: colocação de pa-
vimento vinílico e de sistema de exaustão na 
copa; colocação de estores interiores na sala 
de refeições; substituição de tetos falsos; 
execução de rampa no corredor e instalação 
de equipamento de espaço de jogo e recreio.

Investimento municipal: 101 617 euros.

Jardim de Infância 
de Vale de Milhaços

Intervenções realizadas:  pinturas interio-
res e exteriores e instalação de bebedouro; 
instalação de equipamento de espaço de jo-
go e recreio para o pré-escolar; substituição 
da cobertura em fibrocimento.

Investimento municipal: 32 590 euros.

Escola Básica da 
Quinta dos Morgados

Intervenções realizadas: colocação de es-
tores de rolo nas salas de aula e de teto falso 
acústico; reformulação total das instalações 
sanitárias; revisão de todas caixilharias e 
substituição de vidros, pintura interior e exte-
rior; colocação de telheiro e portaria; execu-
ção de campo de futebol em relva sintética; 
jardim interior com cobertura em policar-
bonato translúcido e com relva sintética; 
aplicação de pinturas termoplásticas e subs-
tituição da cobertura em fibrocimento.
Investimento municipal: 247 049 euros.

Escola Básica 
da Torre da Marinha

Intervenções realizadas: reformulação total 
das instalações sanitárias; substituição de 
janelas; colocação de equipamento de espa-
ço de jogo e recreio para  o 1.º ciclo.

Investimento municipal: 63 592 euros.



Escola Básica 
do Bairro Novo

Intervenções realizadas:  construção de 
refeitório com copa; reparação da porta 
e instalação de mesas e cadeiras para o 
refeitório; substituição de portão pedonal e 
para viaturas; colocação de equipamento 
de espaço de jogo e recreio para o 1.º ciclo e 
pinturas termoplásticas.

Investimento municipal: 112 709 euros.

Escola Básica 
e Jardim de Infância
do Casal do Marco
Intervenções realizadas: requalificação da 
cozinha e refeitório; reformulação das instala-
ções sanitárias, pinturas, colocação de estores 
e tetos falsos; pinturas interiores; execução de 
novo portão pedonal com videoporteiro e de 
rampa de acesso; instalação de equipamento 
de espaço de jogo e recreio para o 1.º ciclo e 
substituição da cobertura em fibrocimento. 
No jardim de infância foi feita a colocação de 
pinturas termoplásticas e pintura exterior. 
Investimento municipal: 249 821 euros.
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Escola Básica
de Arrentela

Intervenções realizadas: intervenções nas 
instalações sanitárias; pinturas interiores 
e exteriores; instalação de equipamento de 
espaço de jogo e recreio para pré-escolar e 
pinturas termoplásticas.

Investimento municipal: 23 537 euros.

Escola Básica 
da Quinta de S. João

Intervenções realizadas: colocação de pa-
vimento vinílico; intervenções nas insta-
lações sanitárias; substituição de portas 
e janelas; colocação de estores de rolo no 
ginásio; pintura interior e exterior; substi-
tuição do pavimento exterior; reparação do 
equipamento de espaço de jogo e recreio e 
respetiva superfície de impacto.

Investimento municipal: 228 242 euros.

Escola Básica
de Pinhal de Frades

Intervenções realizadas: substituição  da 
cobertura do refeitório; colocação de teto 
falso acústico e pintura do ginásio; novo 
portão; colocação de novo equipamento de 
espaço de jogo e recreio para o 1.º ciclo e 
pinturas termoplásticas.

Investimento municipal: 53 970 euros.

Escola Básica
da Quinta 
dos Franceses

Intervenções realizadas: substituição  de 
vidros e caixilharias.

Investimento municipal: 6 103 euros.

Escola Básica 
Nun’Álvares 
Intervenções realizadas: requalificação de 
portas e janelas; colocação de equipamen-
te de espaço de jogo e recreio para o pré 
escolar.

Investimento municipal: 12 771 euros.
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Refeitórios escolares
A Câmara Municipal do Seixal tem assu-
mido um vasto conjunto de responsabi-
lidades na educação, realizando avulta-
dos investimentos no apetrechamento 
das cozinhas e refeitórios das escolas 
básicas do 1.º ciclo e jardins de infância 
da rede pública, criando condições de 
acesso a todos os alunos ao serviço de 
refeições escolares. 
A autarquia, além da requalificação de 
espaços, procedeu à aquisição de fo-
gões, arcas frigoríficas, máquinas de 
lavar loiça, estufas e esquentadores. 
Entre 2018 e 2020, a ação de moder-
nização das cozinhas e refeitórios esco-
lares abrangeu 34 escolas e traduziu-se 
num investimento no valor global de 
135 825,29 euros. 

Mobiliário escolar e material didático
A intervenção municipal passa também 
pela aquisição de mobiliário e material 
didático para apetrechar as escolas 
do concelho. Desde 2018, a Câmara 
do Seixal realizou um investimento de  
192 703,52 euros em mobiliário esco-
lar e de 94 672,95 euros em material 
didático. Destaque para o investimento 
de 75 mil euros em 2020 que permitiu 
equipar o novo edifício da Escola Básica 
da Quinta de Santo António e as salas 
do novo Jardim de Infância da Aldeia 
de Paio Pires. Criar condições para que 
alunos e professores beneficiem de in-
fraestruturas promotoras de um ensino 
de qualidade é o objetivo da autarquia.

Autarquia investe no apetrechamento das escolas
Investimento municipal global de 423 201,76 euros

O período de apresentação de candidaturas aos apoios prestados pela Câmara Munici-
pal do Seixal no domínio dos transportes escolares para o ano letivo 2021-2022 decorre 
de 1 de junho até 31 de julho.
Após essa data só serão aceites as inscrições por motivos de transferência de escola, 
alteração de morada ou matrícula realizada tardiamente devidamente justificada pela 
direção da escola. A inscrição não tem custos e a senha do passe será gratuita até ao 
terceiro ciclo do ensino básico e no ensino secundário o aluno paga 50 por cento do valor 
do título de transporte. No caso dos alunos com necessidades educativas especiais, a 
comparticipação corresponde a 100 por cento.
Toda a informação regulamentar e os formulários necessários à formalização das candi-
daturas encontram-se disponíveis nos Serviços Online através do site cm-seixal.pt.

Apoio em transportes escolares
De referir que no ano letivo 2018-2019, a Câmara Municipal do Seixal apoiou 451 alu-
nos, número que desceu para 336 alunos no ano letivo de 2019-2020 e no presente ano 
letivo estão a ser apoiados 250 alunos, estimando-se um investimento de 75 mil euros.

Ano letivo 2021-2022
De 1 de junho a de 31 de julho de 2021

BUS

Transportes escolares
Candidaturas online 
até 31 de julho

No Seixal a educação é uma prioridade que se concretiza através de apoios socioe-
ducativos, para que independentemente da situação económica todos prossiguam os 
estudos.
A Ação Social Escolar (ASE) garante a igualdade de oportunidades de acesso e sucesso 
escolar. Ao nível da ASE o apoio da autarquia para aquisição de livros e material escolar 
foi de 29 656 euros no ano letivo 2019-2020 e de 28 504 euros no presente ano letivo.
A Câmara Municipal do Seixal mantém ainda em funcionamento 39 refeitórios esco-
lares, onde serve uma média de 90 mil refeições mensais. Em 2020 foram comparti-
cipadas 134 496 refeições de alunos do escalão A, 71 540 de alunos do escalão B e  
345 026 de alunos do escalão C, o que representou um investimento de 474 416,66 
euros.
A autarquia atribuiu também 30 bolsas de estudo a alunos do concelho que se distin-
guem pelo mérito escolar. Anualmente são atribuídas 20 bolsas para o ensino secun-
dário, no montante de 750 euros cada, e 10 bolsas de estudo para o ensino superior, 
no valor de 1250 euros. A atribuição das bolsas de estudo representou um investimen-
to municipal de 27 mil euros.

Ação Social Escolar e bolsas de estudo
Contributo para o sucesso 
educativo

Foto de arquivo
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A Câmara Municipal do Seixal avançou com a substituição das coberturas em 
fibrocimento. A intervenção com um objetivo preventivo contemplou 14 escolas 
com a substituição da cobertura existente por painéis tipo sandwich com isola-
mento térmico e acústico. 
Tratou-se de um investimento de mais 1 milhão de euros na substituição de 
coberturas nas seguintes escolas: EB Santa Marta de Corroios; EB Quinta da Ca-
bouca; JI Vale de Milhaços; EB Dom Nuno Álvares Pereira; EB Quinta da Courela; 
EB Casal do Marco; EB Quinta da Medideira; EB Infante D. Augusto; EB Quinta 
das Inglesinhas; EB Foros de Amora; EB Fogueteiro; EB Quinta dos Morgados. 
Falta executar a intervenção na EB José Afonso e na EB Quinta das Sementes.

Substituição das coberturas 
Câmara municipal investe 
mais de um milhão de euros

Melhorar as condições de trabalho e de aprendizagem foram os objetivos que levaram a 
um investimento municipal de aproximadamente 28 mil euros na requalificação das insta-
lações do Polo do Seixal da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, situada 
na Mundet, com substituição das caixilharias das portas e janelas, uma intervenção an-
tecedida pela reparação da cobertura e das paredes exteriores, assim como pinturas e 
substituição de estores. 
No próximo ano letivo, o Polo do Seixal terá uma turma de 3.º ciclo do ensino básico. A au-
tarquia, no âmbito de um protocolo com a instituição, assegura o apoio para a aquisição de 
instrumentos musicais, bem como apoio regular ao funcionamento das atividades letivas.

Escola Artística de Música 
do Conservatório Nacional 
Câmara do Seixal
qualifica instalações

A  Universidade Sénior do Seixal (Unisseixal) soma atualmente mais de 800 alunos e 
promove disciplinas de formação intelectual, artística e de desenvolvimento motor e 
motricidade.
Esta valorização dos idosos através da promoção da vida ativa, social, intelectual e 
física merece o apoio da Câmara Municipal do Seixal desde a fundação da Unissei-
xal, há 14 anos. Neste contexto, a autarquia investiu na aquisição e requalificação do 
edifício do antigo Grémio da Lavoura de Almada e Seixal e, em parceria com a Casa 
do Educador, está a construir quase de raiz um equipamento pensado para acolher 
a Universidade Sénior do Seixal. O financiamento é inteiramente municipal e tem um 
valor de 2 355 450 euros.

Casa do Educador 
Câmara constrói
Universidade Sénior do Seixal 

Requalificação do parque informático
Apetrechamento tecnológico 
das escolas 
Atualmente, não é possível investir em educação sem investir no desenvolvimento de com-
petências digitais. Nesse sentido, o município do Seixal procedeu à entrega e instalação de 
computadores nas escolas do concelho. As 36 escolas básicas do 1.º ciclo e os jardins de in-
fância da rede pública receberam um total de 152 computadores, fruto de um investimento 
municipal de 100 950 euros. 
Ao nível de videoprojetores foram instalados 85. A opção representou um investimento 
municipal de 57 603,45 euros. No último ano a autarquia investiu 158 553,45 euros para 
apetrechar as escolas com as ferramentas necessárias na era digital.

Escola   Instalação de videoprojetores

EB Qt.ª de S. João  Aquisição e instalação de 5 videoprojetores
EB Qt.ª da Medideira Aquisição e instalação de 11 videoprojetores 
EB Infante D Augusto Aquisição e instalação de 7 videoprojetores e telas de projeção
JI Vale de Milhaços  Instalação de 2 videoprojetores e tela de projeção
EB Amora  Aquisição de 2 videoprojetores e instalação de 4 telas
EB St.ª Marta do Pinhal Aquisição e instalação de 3 videoprojetores e tela para JI
EB Qt.ª de St.º António Instalação de 6 videoprojetores 
EB Qt.ª dos Morgados      Instalação de 7 videoprojetores
EB Redondos      Instalação de 15 videoprojetores
EB Qt.ª N.ª Sr.ª do Monte Sião    Instalação de 7 videoprojetores
EB Arrentela       Instalação de 4 videoprojetores
EB Torre da Marinha     Instalação de 3 videoprojetores
EB Nun’ Álvares      Instalação de 11 videoprojetores
EB D. Nuno Álvares Pereira   Instalação de 2 videoprojetores
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