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184.º aniversário da elevação 
do Seixal a concelho
Autarquia presta homenagem 
aos trabalhadores na linha 
da frente

Mais de 6000 trabalhadores garantiram que os 
serviços essenciais prestados aos munícipes 
fossem uma realidade.
Limpeza urbana, profissionais de saúde, bom-
beiros, polícia, serviços de atendimento, profis-
sionais das instituições de solidariedade social, 
da educação, entre outros, continuaram a tra-
balhar  para garantir a saúde, segurança e bem-
-estar da população.
A Câmara Municipal do Seixal prestou-lhes ho-
menagem e atribuiu a mais elevada condecora-
ção, agradecendo o seu inestimável contributo. 
Suplemento

BOLETIM MUNICIPAL
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Câmara aposta na valorização do comércio local

Mercado da Cruz de Pau 
requalificado

Obra de reparação da passagem 
hidráulica na rotunda 
da Ponte da Fraternidade era 
de responsabilidade do Governo
Câmara do Seixal repõe 
circulação rodoviária 
em duas semanas 20
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Iniciativas 
para a juventude
de junho 
a dezembro

A autarquia promove, a partir de 
junho, várias iniciativas dirigidas 
à juventude nas mais diversas 
áreas, nomeadamente, músi-
ca, desporto e artes plásticas. 
Segue as redes sociais do mu-
nicípio e descobre o que temos 
para ti.
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Pavilhão Municipal 
Cidade de Amora
e Cemitério 
Municipal 
de Fernão Ferro 
em debate

O Cemitério Municipal de Fernão 
Ferro e o Pavilhão Municipal 
Cidade de Amora foram apre-
sentados nas sessões do Fórum 
Seixal que decorreram em maio 
em formato online.

Programa 
municipal
Renove a Rede de 
Abastecimento de 
Água da Sua Casa

A Câmara do Seixal lançou um 
programa municipal através do 
qual pretende apoiar, por via de 
comparticipação financeira, as 
obras de renovação da rede pre-
dial de abastecimento de água. 

Pág. 10 Pág. 14

Pág. 6, 7

Aniversário das 
cidades de Amora 
e do Seixal e da vila 
de Corroios

As comemorações do 28.º ani-
versário das cidades de Amora 
e do Seixal e da vila de Corroios 
integraram desporto, música e 
as sessões solenes, nas quais 
se projetou o futuro de territórios 
onde estão a surgir novos proje-
tos para a população.

 

São muitos os dias de tempo livre que as crianças e os 
jovens têm durante as férias escolares de verão. O Seixal 
promove anualmente o programa Seixal Férias, que visa 
ocupar esse tempo de lazer em atividades que estimulem 
o convívio e a criatividade, numa perspetiva pedagógica e 
fomentando valores de cidadania.
O Seixal Férias de Verão 2021 é promovido em parceria 
com as coletividades de cultura, desporto e recreio, organi-
zações juvenis, associações de pais e escolas, com o apoio 
da câmara municipal. O Seixal Férias é desenvolvido entre 
os meses de junho e setembro, destina-se a crianças e 
jovens dos 5 aos 18 anos e abarca diversas áreas.
O programa municipal vai ao encontro dos interesses lúdi-
cos dos mais novos e ajuda as famílias, que muitas vezes 
não têm condições de proporcionar aos filhos atividades 
de férias.
A Biblioteca Municipal do Seixal dinamiza jogos de desco-
berta e leitura encenada, visando a promoção e o gosto 
pela leitura nos mais novos (informações e inscrições pelo 
telefone 210  976 100 e pelo email biblioteca.seixal@cm-
-seixal.pt). A participação é gratuita.
O Ecomuseu Municipal disponibiliza uma oferta de verão 

que inclui ateliês e visitas temáticas na área do património 
histórico e natural, de participação gratuita. Para consul-
tar a programação subscreva a newsletter mensal em 
cm-seixal.pt.
As Férias Desportivas de Verão abrangem diferentes ati-
vidades desportivas, ambientais, pedagógicas e lúdicas, 
campos de férias, idas à praia, caminhadas, passeios, 
bem como outras atividades ao ar livre. 
Para escolher a ocupação mais ao agrado do seu filho, 
consulte o programa no site da autarquia em cm-seixal.pt.

Seixal Férias de Verão 2021 proporciona 
dias divertidos em segurança
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Honra aos trabalhadores
da linha da frente:
obrigado!

fraterno e solidário, com desenvolvimento e justiça econó-
mica e social. E do mesmo modo que investimos na quali-
dade de vida das nossas populações, exigimos do Poder 
Central que faça o mesmo. Com essa exigência conquis-
támos a construção do novo Centro de Saúde de Corroios, 
o avanço na requalificação da Escola Secundária João de 
Barros, mas também o sempre adiado e cada vez mais 
necessário hospital do Seixal. E continuaremos a reivindi-
car os novos centros de saúde de Foros de Amora e Aldeia 
de Paio Pires, a escola dos 2.º e 3.º ciclos e secundária 
de Fernão Ferro, o prolongamento do Metro Sul do Tejo, a 
construção da Estrada Regional 10, com a construção da 
ponte Seixal-Barreiro e a substituição do Aterro Sanitário 
Intermunicipal do Seixal por uma solução ambientalmente 
mais sustentável.
E porque sabemos o que queremos para a nossa terra, de-
finimos como vetores estratégicos da nossa intervenção o 
aumento do investimento público municipal, reforçando a 
oferta social do concelho; a redução dos custos das famí-
lias naquilo que depender da câmara municipal; e o apoio 
ao investimento, com mais desenvolvimento, riqueza e 
empregos qualificados. Tal como na resposta que demos 
à pandemia, com um investimento de 4 milhões de euros, 
estamos ao lado das nossas populações perante o desafio 
das crescentes dificuldades sociais e económicas que en-
frentamos em conjunto.
Por isso temos em curso diversos investimentos públicos, 
desenvolvidos de forma direta ou em parceria, como a 
construção de um lar de idosos, o apoio à construção de 
um centro de saúde, a construção de uma universidade sé-
nior, uma loja do munícipe, uma loja de cidadão, uma pis-
cina municipal, quatro pavilhões desportivos, uma escola 
básica, um jardim de infância, a requalificação de escolas 
e jardins de infância da rede pública, um centro cultural na 
área da medalhística, três novos parques urbanos, novos 

Nos dias 14 e 15 de maio, o Pavilhão Multiusos Águias Uni-
das recebeu a comemoração do 184.º aniversário do con-
celho do Seixal. A realização da sessão comemorativa que 
assinalou o aniversário do concelho só agora foi possível, 
estando adiada desde o dia 6 de novembro de 2020 devido 
à situação de pandemia, tendo sido cumpridas todas as in-
dicações da Direção-Geral da Saúde.
Apesar de o fazermos tardiamente, não podíamos deixar 
de assinalar este aniversário e com isso homenagear com 
medalhas de mérito municipal, desportivo, cultural, empre-
sarial, de bons serviços e de honra, todos aqueles que têm 
contribuído para o desenvolvimento do concelho do Seixal 
e que fazem desta terra «uma terra onde é bom viver». Na 
mesma cerimónia, distinguimos ainda os trabalhadores 
aposentados e com 25 e 40 anos de serviço nas autarquias 
do concelho, sem os quais esse desenvolvimento também 
não seria uma realidade.
Neste último ano, os trabalhadores do Poder Local estive-
ram na linha da frente na prestação de serviços públicos 
essenciais e responderam a novos desafios, como a desin-
feção de ruas e espaços públicos, o apoio à testagem da po-
pulação e, mais recentemente, o apoio à vacinação. Como 
estes, os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde de 
Abril, dos bombeiros e forças humanitárias e de segurança, 
das instituições de solidariedade social e das escolas pú-
blicas, entre outros. Todos eles foram por isso distinguidos 
coletivamente com uma medalha de honra do município.
Independentemente do seu esforço, porém, as medidas de 
combate à pandemia contribuíram para aumentar o desem-
prego e as necessidades de apoio social, suspenderam e 
adiaram projetos e obras importantes. Contudo, no Seixal, 
prosseguimos o nosso investimento na criação e qualifica-
ção de novos equipamentos desportivos, culturais, sociais 
e recreativos, porque nunca baixámos os braços perante 
dificuldades e nunca desistimos de construir um concelho 

Joaquim Cesário Cardador dos Santos 
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Dia do Trabalhador

O executivo da Câmara Municipal do Seixal acom-
panhou os trabalhadores e a comissão sindical das 
autarquias do concelho no desfile do 1.º de Maio da 
CGTP em Lisboa para manifestar o nosso apoio incon-
dicional às reivindicações dos trabalhadores e respe-
tivas organizações sindicais. Este é um apoio efeti-
vo de que é exemplo, já em 2021, uma nova opção 
gestionária da autarquia que irá permitir aumentar 
novamente os salários a mais de 400 trabalhadores 
de todas as categorias ou a atribuição do suplemento 
de penosidade e insalubridade aos setores de higie-
ne urbana e saneamento, que é necessário alargar a 
outras áreas.

Solidariedade com a Palestina

A Câmara Municipal do Seixal integra o Movimento 
Municípios pela Paz, do qual é membro fundador, em 
parceria com o Conselho Português para a Paz e Coo-
peração. Defender a paz é afirmar os valores de Abril 
de 1974, a liberdade e a democracia. Neste sentido, 
no dia 18 de maio, em Lisboa, participei na concen-
tração Solidariedade com a Palestina!, país que so-
freu uma grave agressão militar e cujo povo vive há 
décadas num clima de agressão permanente, privado 
do usufruto livre do seu território e das suas vidas. 
Apesar de a situação ser referenciada como ilegal em 
várias resoluções das Nações Unidas, isso não se re-
fletiu nunca no terreno.

Rotunda da Ponte 
da Fraternidade  
sem constragimentos

Em pouco mais de uma semana após o início da obra 
pela Câmara Municipal do Seixal, conseguimos reto-
mar o trânsito no local. Esta obra contou com a força 
dos nossos trabalhadores, uma vez mais na linha da 
frente, trabalhando no período noturno, quando há 
menos trânsito, para evitar mais constrangimentos 
à população. A autarquia substituiu-se ao Governo 
nesta obra e avançou com um investimento de 185 
mil euros, considerando a intervenção urgente, tendo 
em conta os elevados constrangimentos no trânsito.

Destaco ainda...

equipamentos de higiene urbana, um centro náutico, um 
centro de inovação, a requalificação de vias e passeios, 
vários parques infantis e equipamentos desportivos e dois 
quartéis de bombeiros.
Apoiámos a redução de encargos das famílias, por isso 
procedemos a uma nova redução da taxa do Imposto Muni-
cipal sobre Imóveis (IMI) pelo sexto ano consecutivo e redu-
zimos a tarifa integrada de água, saneamento e resíduos, 
que já era a terceira mais baixa dos 18 municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa, sendo agora a mais barata.
Apoiamos igualmente o desenvolvimento, a criação de 
riqueza com emprego qualificado e viabilizámos 900 mi-
lhões de euros de investimento já em curso ou previstos 
para o Seixal, que incluem o Campus Hovione Tejo ou a 
construção do Hotel Mundet, além de diversos projetos re-
sidenciais que vêm qualificar o nosso território.
Estamos também de regresso com a dinamização de ati-
vidades desportivas e culturais, acolhemos uma segunda 
edição do Festival do Maio, recebemos diversas atuações 
no âmbito da iniciativa intermunicipal Mural 18, desenvol-
vemos várias atividades em torno do Maio Património, re-
cebemos música, dança e teatro nas nossas salas de espe-
táculo, organizámos com a Associação das Coletividades 
do Concelho do Seixal o Agita Seixal e temos em curso os 
Jogos do Seixal.
A nossa força para o fazermos é a vontade de fazer do Sei-
xal cada vez mais um concelho onde é bom viver. É a força 
que nos dá a nossa população e a vontade de a servir sem-
pre da melhor forma.

Joaquim Santos 
Presidente da Câmara 



equipamento que permite o de-
senvolvimento em condições óti-
mas da sua atividade». Segundo 
Pelágio Moreira, «o novo pavilhão 
irá trazer mais jovens, masculinos 
e femininos, à prática do voleibol 
e estender o projeto às escolas do 
1.º ciclo». n
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O FÓRUM Seixal é uma ini-
ciativa que promove o debate em 
torno de temas relacionados com 
a vida municipal e, devido à pan-
demia, tem sido realizado online, 
com a apresentação de equipa-
mentos, obras e projetos.

Por isso, depois de ver os ví-
deos no Facebook e Youtube do 
Município do Seixal, pode dar a sua 
sugestão ou opinião, através do 
email forumseixal@cm-seixal.pt. 
Participe! A sua opinião conta.

Cemitério Municipal 
de Fernão Ferro
A sessão de apresentação da 

obra do novo Cemitério Municipal 
de Fernão Ferro contou com as 
intervenções de Joaquim Santos, 
presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, e Luís Durão, em repre-
sentação da J.A. Arquitectos.

Segundo Joaquim Santos, este 
é um equipamento necessário à 
freguesia. A câmara municipal 
está a desenvolver a empreitada, 

adjudicada através de concurso 
público no valor de 600 mil euros, 
para um prazo de construção de 
oito meses. 

 Na apresentação do arquiteto 
da equipa que elaborou o proje-
to, Luís Durão explicou que «o 
recinto é vedado, com a zona das 
campas organizada numa malha 
ortogonal». Na entrada situam-se 
a receção, os serviços de apoio, as 
instalações sanitárias e as salas 
de velório, já os armazéns e as ofi-
cinas estão numa zona mais res-
guardada. «Existe ainda uma cape-
la para meditação ladeada por um 
espelho de água», informou.

Pavilhão Municipal 
Cidade de Amora
A sessão sobre o Pavilhão 

Municipal Cidade de Amora con-
tou com as intervenções do pre-
sidente da Câmara Municipal do 
Seixal, de José Carlos Gomes, ve-
reador do pelouro do Desporto, 
de Ricardo Carneiro, arquite-

to no ateliê Estúdio Periférico, e 
de Pelágio Moreira, do Clube de 
Praticantes Lobatos Volley.

O Pavilhão Municipal Cidade 
de Amora será direcionado para 
a prática do voleibol, sob gestão 
do Clube de Praticantes Lobatos 
Volley, mas poderá acolher todo o 
tipo de eventos desportivos.

Segundo Joaquim Santos, este 
pavilhão vai permitir que «a ci-
dade de Amora tenha um espaço 
desportivo de grande dimensão, 
inserido num espaço verde qua-
lificado no centro da cidade, o 
Parque Municipal do Serrado.

O vereador José Carlos Gomes 
explicou que este pavilhão repre-
senta um investimento municipal 
de 1 747 000 euros e permitirá 
ao Clube de Praticantes Lobatos 
Volley «continuar o trabalho de 
excelência no voleibol com um es-
paço próprio para a modalidade».

Ricardo Carneiro diz que o 
objetivo é oferecer ao Clube de 
Praticantes Lobatos Volley «um 

Equipamentos em construção fundamentais para a população

Cemitério Municipal de Fernão Ferro 
e Pavilhão Municipal Cidade de Amora

Cemitério Municipal de Fernão Ferro
Investimento: 600 mil euros
Localização: Rua Rio Tejo, Redondos 
Características: Área total de 3643,55 m2; 392 campas, columbários 
e ossários; área verde; edifício para áreas administrativas e de apoio 
ao público; áreas de circulação e estacionamento.

Pavilhão Municipal Cidade de Amora
Investimento municipal: 1 747 000 euros
Localização: Parque Municipal do Serrado, Amora
Características: Área total de 2500 m2; construção integralmente 
em madeira; quatro campos de treino em funcionamento simultâneo; 
dois pisos com balneários, instalações sanitárias, gabinete médico, 
salas de reuniões, espaços multiusos, bengaleiro, bancadas, balcão/
copa, armazéns e áreas de circulação.

Localização do futuro Cemitério  Municipal de Fernão Ferro Construção do Pavilhão Municipal Cidade de Amora

Projeto do Cemitério  Municipal de Fernão Ferro Projeto do Pavilhão Municipal Cidade de Amora
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APÓS AS obras de requali-
ficação, já está aberto ao público 
o novo edifício do Mercado Mu-
nicipal da Cruz de Pau. A obra, 
uma parceria entre a Câmara 
Municipal do Seixal e a Junta de 
Freguesia de Amora, integrou a 
requalificação das instalações e a 
sua ampliação, com a construção 
de um edifício para armazena-
mento de frescos, num investi-
mento total de 405 826 euros, 
dos quais a Câmara Municipal do 
Seixal comparticipou o montante 
de 215 201,56 euros e a Junta de 
Freguesia de Amora apoiou com 
190 625 euros.

A cerimónia inaugural decor-
reu no dia 29 de maio, com a pre-
sença dos autarcas que, no local, 
constataram a satisfação de ope-
radores e de clientes, perante as 
excelentes condições que o equi-
pamento agora oferece. O merca-
do conta com novas instalações 
sanitárias, novas bancas de ven-
da e de apoio, acessos para pes-

soas com mobilidade reduzida e 
a reformulação do arruamento 
de cargas e descargas.

Uma nova dinâmica que se cria 
no Mercado Municipal da Cruz de 
Pau, como referiu o presidente 
da Junta de Freguesia de Amora. 
«Esta 1.ª fase de requalificação 
do espaço correu muito bem, era 
premente intervir na parte do 
edifício, para garantir condições 
de higiene e segurança alimentar 
aos produtos comercializados e 
também assegurar as condições 
para os clientes e os operado-
res». 

Nova imagem 
dos mercados
Para o presidente da Câmara 

Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, esta foi mais uma inter-
venção no âmbito da opção mu-
nicipal que visa a requalifica-
ção dos mercados municipais 
e que já abrangeu os mercados 
de Corroios, Miratejo, Pinhal de 

Frades, Casal do Marco e Aldeia 
de Paio Pires. Neste momento, o 
Mercado Municipal da Torre da 
Marinha também está a ser inter-
vencionado. 

Para o autarca, o equipamento 
tem agora melhores condições pa-
ra os operadores desenvolverem a 
sua atividade e para a população 
realizar as suas compras. «O obje-
tivo passa por requalificar todo o 
equipamento sem que o mercado 
encerre a sua atividade». Joaquim 
Santos congratulou-se com este 
apoio ao comércio local: «A obra 
permitiu uma intervenção estru-
tural no equipamento, ao nível 
dos espaços destinados ao comér-
cio de produtos, mas também na 
criação de uma nova imagem para 
tornar mais apelativo o mercado». 

Informou ainda que a 2.ª fase 
de beneficiação está prevista ar-
rancar em outubro e contemplará 
uma das áreas exteriores do equi-
pamento. n

Autarquia investe na valorização do comércio local

Câmara requalifica Mercado 
Municipal da Cruz de Pau

Câmara municipal: 215 201€Junta de freguesia:190 625€

População e comerciantes 
satisfeitos
O espaço começa a conquistar o agrado de comerciantes e popula-
ção que são unânimes em considerar a estrutura uma mais-valia. 

Catarina Dionísio 
Cliente habitual, considera que «o 
espaço está muito bonito, acolhedor 
e organizado. O meu local de eleição 
para fazer as compras».

Noémia Baião
Frequentadora assídua, partilha des-
sa opinião: «Está muito bem conse-
guida a estrutura. Um espaço reno-
vado, com melhores condições de 
higiene, fazia falta uma zona onde 
os produtos estivessem protegidos».

Susana Doria 
Vendedora de peixe, que adianta: 
«As vendas ainda estão fracas, mas 
as pessoas têm aparecido, o merca-
do tem 40 anos e já necessitava de 
obras. Acho que está ótimo».

Maria Cezília Fernandes
Opinião secundada por quem há 40 
anos vende no mercado: «Estou sa-
tisfeita, existem melhores condições 
para comerciantes e consumidores».  
A vendedora de frutas e hortaliças 
acredita no sucesso do Mercado 
Municipal da Cruz de Pau.
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28.º aniversário da cidade de Amora
Uma cidade das pessoas e do futuro

A sessão solene do 28.º aniversário da eleva-
ção de Amora a cidade realizou-se no dia 22 
de maio, na Sociedade Filarmónica Operária 
Amorense (SFOA). 
Pedro Mogárrio, presidente da Assembleia de 
Freguesia de Amora, referiu que o mandato 
refletiu a energia existente na cidade, «o que 
incentivou os eleitos na procura de soluções 
para os problemas que surgiram, entre eles 
a pandemia». Américo Costa, representante 
da Assembleia Municipal do Seixal, destacou 
o crescimento e alertou que o investimento 
público é decisivo para o desenvolvimento.
Manuel Araújo, presidente da Junta de Fre-
guesia de Amora, referiu que foi a dinâmica 
do Poder Local Democrático que levou ao 
progresso do território: «A freguesia cresceu, 
surgiram equipamentos sociais, educativos 
e desportivos que deram respostas aos que 
escolheram Amora para viver». 
Joaquim Tavares, vice-presidente da Câmara 
do Seixal, referiu que «as freguesias são pila-
res de coesão territorial, económica e cultural, 
pelo que a Câmara do Seixal tem promovido a 
delegação de competências e meios para as 
freguesias, opção que permite a prestação de 
melhores serviços às populações» Em Amora, 
«falta o Governo construir o hospital do Seixal 
e o centro de saúde dos Foros de Amora, exe-
cutar o prolongamento do Metro Sul do Tejo e 
o nó de acesso à A2 e construir o pavilhão da 

Investimentos na cidade 
• Mercado Municipal da Cruz de Pau (con-
cluída a 1.ª  fase); 
•Centro Náutico de Amora (obra em curso); 
•Pavilhão Municipal Cidade de Amora 
(obra em curso); 
• Novas instalações da Universidade 
Sénior  (obra em curso); 
• Quartel dos Bombeiros Mistos de Amora 
(obra concluída); 
• Loja de Cidadão (obra em curso);
• Centro de Treinos do Amora Futebol 
Clube (obra concluída);
• Ampliação e requalificação da EB Quinta 
de Santo António (obra concluída).
• Centro Cultural de Amora (obra adjudica-
da e início em setembro);
•Requalificação da Rua General Humber-
to Delgado (obra em curso);
• Requalificação da Rua Emídio Guilherme 
Garcia Mendes (obra em curso);

Escola Básica da Cruz de Pau». 
A cerimónia foi marcada pela homenagem a 
Vítor Gonçalves, eleito em vários mandatos au-
tárquicos e homem do associativismo amoren-
se. O evento seguiu com as danças de salão da 
SFOA e a atuação da banda da SFOA e terminou 
com o «Hino da Cidade de Amora».

O abandono de veículos no espaço público 
é um flagelo que a autarquia identificou no 
concelho. Obstrui também a mobilidade na 
via pública, diminuindo a capacidade de 
estacionamento existente e potenciando 
acidentes. 
A Câmara Municipal do Seixal recebe em 
média entre 50 a 60 participações de 
veículos abandonados por mês. Quando 
verificado que um veículo se encontra es-
tacionado por tempo superior a 30 dias 
ininterruptos em local público, a autarquia 
procede à sua remoção, após a instrução 
do respetivo processo de fiscalização. Só 
este ano, a Câmara Municipal do Seixal já 
retirou das ruas do município mais de 290 
veículos. 
Estas situações originam frequentemente 
processos morosos, que podem ser evita-
dos com a simples entrega à  autarquia do 
veículo para desmantelamento.
Os munícipes que já não tenham interesse 
num veículo que não apresenta condições 
para a circulação em consequência de 
acidente, avaria, mau estado ou outro mo-
tivo, tenha chegado ao fim da vida útil e o 
pretendam enviar para abate, podem fazer 
a entrega gratuita à autarquia. 
A viatura será encaminhada para um 
Centro de Desmantelamento, neces-
sitando apenas de preenchimento da 
Declaração de Entrega de Veículo em Fim 
de Vida e entrega acompanhada de cópia 

de um documento que sirva para compro-
var a sua identidade e legitimidade, deven-
do fazê-lo presencialmente nos serviços 
de atendimento da Câmara Municipal do 
Seixal ou nas lojas do munícipe.
Deste modo, a câmara municipal irá enviar 
o veículo para um operador de desmante-
lamento autorizado, a quem compete en-
caminhar o pedido de cancelamento defi-
nitivo da matrícula do veículo para os servi-
ços do IMT, o  que evita o futuro pagamento 
do Imposto Único de Circulação. Tudo sem 
custos, sem demoras e sem complicações 
para o proprietário.
Para mais informações, contacte a Divisão 
de Fiscalização Municipal através do  
email div.fiscalizacao@cm-seixal.pt.

Pode entregar o seu carro velho sem custos
Câmara apoia abate de veículos em fim de vida

MAFRA

ALMADA

CASCAIS

SEIXAL

 29,70 €

 16 €

 32,39 €

 23,68 €

REDUÇÃO DE 20% 
NA FATURA DA ÁGUA

* Valor médio para consumo de 10 m 3

Valor mensal da fatura da água *
saneamento e resíduos

SEIXAL APOIA FAMíLIAS, 
INsTITUIÇÕES E EMPRESAS 

COM 

1 MILHÃO DE EUROS

cm-seixal.pt

Uma das medidas de apoio que a Câmara 
Municipal do Seixal prestou às famílias e 
ao tecido económico local, perante os cons-
trangimentos provocados pela pandemia 
durante o período mais crítico, foi a redução 
de 20 por cento nas tarifas do consumo 
de água, saneamento e resíduos sólidos, 
entre 1 de abril e 30 de junho, abrangendo 
todos os consumidores domésticos e não 
domésticos.

Com esta medida, aprovada na reunião 
camarária de 24 de março, o município ab-
dicou de cerca de 1 milhão de euros em 
benefício das famílias, instituições e empre-
sas, às quais a realidade decorrente da pan-
demia impôs dificuldades acrescidas, como 
a diminuição dos respetivos rendimentos. 

Fatura de água no concelho do Seixal
Câmara reduz 20 por cento do custo
em benefício da população
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Corroios assinala 28.º aniversário de elevação a vila
Terra de participação, desenvolvimento 
e qualidade de vida

Corroios assinalou o 28.º aniversário de ele-
vação a vila na manhã de 23 de maio. A co-
memoração, que também incluiu uma prova 
de atletismo em contrarrelógio, uma aula de 
zumba, uma demonstração de street workout 
e a participação da companhia de artes per-
formativas XPTO, foi acompanhada por vários 
dirigentes e atletas do movimento associativo 
de Corroios e contou com um momento de 
intervenções de eleitos do Poder Local.
«É a população de Corroios que está de pa-
rabéns neste dia, os seus eleitos e traba-
lhadores e o seu movimento associativo, os 
quais fazem desta vila uma referência de 
desenvolvimento e qualidade de vida», sau-
dou Eduardo Rosa, presidente da Junta de 
Freguesia de Corroios. 
A Assembleia Municipal do Seixal foi repre-
sentada por Américo Costa, o qual saudou «a 
história democrática e de participação atra-
vés das coletividades e mesmo individual-
mente, que caracterizam a vivência coletiva 
da população da vila de Corroios».
Maria João Macau, vereadora da Câmara 
Municipal do Seixal, afirmou «o compromisso 
do município com «o percurso histórico e de 
desenvolvimento» da vila de Corroios e lem-
brou os investimentos municipais realizados 
na freguesia, a qual possui excelente quali-
dade de vida, com enormes potencialidades, 

28.º aniversário da cidade do Seixal 
evidencia desenvolvimento
Qualidade de vida com população 
cada vez mais jovem

A cidade do Seixal assinalou o 28.º aniversá-
rio no dia 29 de maio. O espaço exterior da 
Quinta da Fidalga recebeu a celebração, que 
contou com a atuação de Vítor Paulo, acom-
panhado por Nuno Tavares.
A presidente da assembleia da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, Maria João Correia, saudou uma 
cidade que «antes do 25 de Abril já era uma 
cidade dinamizadora da resistência».  António 
Santos, presidente da União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
sublinhou que «a qualidade de vida leva a que 
cada vez mais população jovem venha para a 
nossa cidade». Em representação da assem-
bleia municipal, Américo Costa afirmou que 
«a nossa cidade é hoje mais democrática, 
solidária, atrativa e desenvolvida».
«A cidade do Seixal tem hoje respostas sociais 
e económicas que são condições para melhor 
qualidade de vida», saudou o presidente da 
Câmara do Seixal. Joaquim Santos assegurou 
que o concelho está a crescer e disse que 
«todos são bem-vindos, todos merecem uma 
oportunidade e devem poder sonhar com a 
felicidade para si e as suas famílias».
«A Câmara Municipal do Seixal vai continuar 
a investir nas condições da cidade do Seixal,  

Investimentos na vila
• Centro Inova Miratejo (obra em curso);
• Nova Loja do Munícipe de Miratejo 
(obra concluída);
• Novo Jardim de Infância da Quinta de 
São Nicolau (obra adjudicada, a iniciar 
em junho);
• Parque Metropolitano da Biodiversi-
dade, 1.ª fase (obra em curso);
•  Complexo Desportivo de Santa Marta 
do Pinhal (obra em curso);
• Novo Parque Urbano de Miratejo, com 
a criação de um passeio ribeirinho e de 
um Centro de Interpretação Patrimonial 
e Ambiental (obra adjudicada, a iniciar 
em junho);
• Execução da alternativa à Estrada 
Nacional 10 em substituição do Governo 
(obra em concurso);
• Novo centro de saúde de Corroios e 
arranjos exteriores (obra concluída, aber-
tura em 22 de junho);
• Construção de mais parques de esta-
cionamento gratuito e requalificação de 
espaços exteriores em vários locais.

onde a câmara tem vindo a a destinar uma 
parte significativa do investimento municipal.

faltando o investimento público dos gover-
nos», disse, e anunciou que na reunião de 
câmara de 2 de junho seria aberto o concurso 
público da requalificação do espaços exterio-
res do núcleo urbano antigo de Arrentela».

Investimentos na cidade 
•Parque Urbano do Seixal (obra concluída);
•Polo do Seixal da Escola Artística de 
Música do Conservatório Nacional (obra 
concluída);
•Novo Centro Internacional de Medalha 
Contemporânea (obra concluída);
•Novo Estádio Municipal do Bravo (obra 
concluída);
•Construção dos pavilhões municipal 
Leonel Fernandes e do Portugal Cultura e 
Recreio (obras concluídas);
•Novo Núcleo do Seixal do Sporting Clube 
de Portugal (obra concluída);
•Requalificação dos espaços públicos da 
Quinta do Cabral (obra em curso);
•Requalificação dos espaços públicos do 
núcleo urbano antigo de Arrentela (concur-
so aberto para a obra):
•Requalificação do Mercado Municipal da 
Torre da Marinha (obra em curso).
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Reunião de 5 de maio 

Presidência
•Ata da reunião ordinária de 21 de abril 
de 2021. Aprovação.
•Assoc iação Humani tár ia  de 
Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal. Aquisição de viaturas. 
Comparticipação financeira.
•Assoc iação Humani tár ia  de 
Bombeiros Mistos de Amora. Aquisição 
de viaturas. Comparticipação financei-
ra.
•Constituição de direito de super-
fície a favor do Amora Futebol Clube 
para a construção de um centro de 
treinos. Retificação da Deliberação 
n.º 166/2018-CMS, de 13 de junho. 
Ratificação do Despacho n.º 518- 
-PCM/2021, de 22 de abril.

Pelouro da Cultura, Participação,
Habitação, Juventude
e Desenvolvimento Social
• Contrato-programa a celebrar entre 
o Município do Seixal e a Sociedade 
Musical 5 de Outubro. Projetos e progra-
mas pontuais – 2021. Comparticipação 
financeira.
• Contrato-programa a celebrar entre 
o Município do Seixal e a Sociedade 
Filarmónica União Seixalense. Projetos 
e programas pontuais – 2021. 
Comparticipação financeira.
• Comunidades Específicas – 2021. 
Contratos-programa e comparticipa-
ções financeiras.
•Protocolo a celebrar entre o Município 
do Seixal e a CRIAR-T – Associação de 
Solidariedade, para apoio à constru-
ção de creche no âmbito do Programa 
PARES 2.0. Aprovação de minuta e com-
participação financeira.
• Contrato de comodato da parte urba-
na do prédio misto sito em Quinta das 
Sementes, Paivas, freguesia de Amora, 
com a área de 138,9775 m2, para ins-
talação da escola – Casa das Artes, a 
celebrar entre o Município do Seixal e a 
Associação Artes – Associação Cultural 
do Seixal. Aprovação de minuta.
•Contratação pública. Aquisição de ser-
viços postais. Adjudicação e aprovação 
de minuta do contrato.

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 náuti-
cas, com hangar para embarcações 
e que integra a área global do Centro 
Náutico de Amora e um acesso entre 
rampas dos clubes com atividades náu-
ticas 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 cons-
trução de um edifício de apoio ao fun-
cionamento 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 en-
tre o Município do Seixal e o Clube 
de Praticantes de Voleibol Lobatos 
Volley. Pavilhão Desportivo Municipal 
Cidade de Amora. Reforço do apoio. 
Comparticipação financeira.

• Contrato de comodato de duas fra-
ções autónomas do prédio sito em 
Aldeia de Paio Pires, união das fregue-
sias do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, com 57,11 m2 e 227,35 m2, 
respetivamente, a celebrar entre 
o Município do Seixal e o Clube de 
Ciclismo da Aldeia de Paio Pires, para 
instalação da sede social e apoio à ativi-
dade. Aprovação de minuta.
• Contratação pública. Empreitada de 
reabilitação do espaço público no bairro 
social do Fogueteiro. Trabalhos a mais. 
Aprovação.
• Contratação pública. Concurso pú-
blico para a empreitada de ampliação 
e remodelação da Escola Básica de 
Aldeia de Paio Pires. Abertura de pro-
cedimento.

Pelouro da Educação, Urbanismo
e Recursos Humanos
• Recurso a reserva de recrutamento 
para ocupação de um posto de trabalho 
na carreira e categoria de assistente 
operacional para o exercício de funções 
de auxiliar de serviços de logística. 
Aprovação.

Pelouro do Património Histórico
e Cultural
• Protocolo a celebrar entre o Município 
do Seixal e a Associação Vita Nativa 
para o desenvolvimento de um plano 
de valorização da biodiversidade da 
Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços. 
Aprovação de minuta.

Reunião de 19 de maio 

Presidência
• Ata da reunião ordinária de 5 de maio 
de 2021. Aprovação.
• Delegação contratual de competên-
cias nas juntas de freguesia. Reforço 
extraordinário dos meios financeiros do 
contrato interadministrativo celebrado 
com a Junta de Freguesia de Corroios. 
Aprovação.
• Plano Diretor Municipal. 2.ª correção 
material. Aprovação.
• Contrato de gestão de eficiência ener-
gética para implementação de medi-
das de melhoria no sistema de ilumi-
nação pública no concelho do Seixal. 
Minuta do contrato e designação do 
representante do Município do Seixal 
na comissão de acompanhamento 
do contrato. Alteração da Deliberação 
n.º 129/2021-CMS, de 21 de abril. 
Ratificação do Despacho n.º 585- 
-PCM/2021, de 12 de maio.

Pelouro da Cultura, Participação,
Habitação, Juventude
e Desenvolvimento Social
• Plano anual de apoio às instituições 
da deficiência no âmbito da pande-
mia da doença covid-19. Contratos- 
-programa e comparticipações finan-
ceiras.
• Juízes sociais. Lista de candidatos 
(efetivos e suplentes). Biénio 2021- 
-2023. Aprovação.
• Contrato de comodato a celebrar en-
tre o Município do Seixal e a Liga dos 
Combatentes, para cedência da loja sita 
na Rua 1.º de Maio, 83, Amora, desti-
nada à instalação do Núcleo do Seixal. 
Aprovação de minuta.

Pelouro do Ambiente, Bem-Estar
Animal, Serviços Urbanos 
e Proteção Civil 
• Contratação pública. Procedimento 

por ajuste direto para a empreitada de 
reabilitação de galeria de escoamento 
de águas pluviais. Rotunda da Ponte da 
Fraternidade, Seixal. Abertura de pro-
cedimento.

Pelouro do Desporto, Obras
Municipais, Fiscalização e Trânsito
 • Contratação pública. Concurso pú-
blico para a empreitada de constru-
ção da Loja do Munícipe no Mercado 
Municipal de Fernão Ferro. Processo 
n.º 2021/300.10.001/58. CP. 411/ 
/DCA/2021. Abertura de procedimen-
to.
• Contratação pública. Concurso públi-
co para a empreitada de substituição do 
piso sintético da pista de atletismo do 
Complexo Municipal de Atletismo Carla 
Sacramento. Relatório final, adjudica-
ção e minuta de contrato.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre 
o Município do Seixal e a Associação 
Naval Amorense. Construção de um edi-
fício de apoio ao funcionamento das ati-
vidades náuticas, com hangar para em-
barcações e que integra a área global do 
Centro Náutico de Amora e um acesso 
entre rampas dos clubes com ativida-
des náuticas na freguesia de Amora. 
Reforço do apoio. Comparticipação fi-
nanceira.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre 
o Município do Seixal e o Clube de 
Canoagem de Amora. Construção 
de um edifício de apoio ao funciona-
mento das atividades náuticas, com 
hangar para embarcações e que in-
tegra 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 de desenvol-
vimento desportivo a celebrar en-
tre o Município do Seixal e o Seixal 
Clube 1925. Protocolo de gestão. 
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo a celebrar entre o 
Município do Seixal e o Atlético Clube 
de Arrentela. Aquisição de viaturas. 
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar en-
tre o Município do Seixal e o Clube 
Associativo de Santa Marta do Pinhal. 
Continuação da construção do com-
plexo desportivo. Comparticipação fi-
nanceira.

Pelouro da Educação, Urbanismo 
e Recursos Humanos
• Alteração ao Loteamento de Vila 
Alegre. Processo n.º 107/A/67. 
Relatório de consulta e discussão públi-
ca. Aprovação.
• Casa do Educador. Obras de requalifi-
cação. Contrato-programa e compartici-
pação financeira.
• Processo disciplinar n.º 001/2020. 
Relatório e decisão final.
• Processo disciplinar n.º 012/2020. 
Relatório e decisão final.

As deliberações são publicadas na ínte-
gra nas atas das reuniões, as quais po-
dem ser consultadas em cm-seixal.pt. 

Reuniões de 5 e 19 de maio
Deliberações de Câmara Municipal do Seixal

Autarquia reforça o investimento 
na escola pública e nos bombeiros

A Câmara Municipal do Seixal aprovou, na reunião de 5 de maio, a 
abertura do concurso público para a execução da obra de ampliação 
e remodelação da Escola Básica de Aldeia de Paio Pires, pelo preço de  
1 139 500 euros. O objetivo é dotar este equipamento com oito salas 
de aula, espaço de recreio coberto, espaço polivalente, instalações 
sanitárias, biblioteca e gabinetes. 
A este propósito, o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, referiu que «continuamos a modernizar e valorizar as nossas 
escolas, pelo que todas as intervenções desta natureza assumem parti-
cular importância pelas mais-valias que trazem à educação pública das 
nossas crianças». 

Apoio às forças humanitárias 
Na mesma reunião, de 5 de maio, a autarquia aprovou também a 
atribuição de apoios financeiros às duas associações de bombeiros 
do concelho, no âmbito das comemorações do Dia Municipal do 
Bombeiro, para ajudar o seu trabalho no terreno e reconhecer a ajuda 
prestada às populações, nomeadamente ao longo do último ano em 
que estiveram na linha da frente no combate à pandemia. À Associação 
Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal foi atribuído o 
montante de 113 666 euros para a aquisição de uma ambulância de 
socorro e de um veículo de comando tático e à Associação Humanitária 
dos Bombeiros Mistos de Amora foi atribuída a verba de 112 148 euros 
para a aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios e de 
um veículo de comando tático.
Joaquim Santos afirma que «dotar as associações de bombeiros de 
veículos operacionais é uma competência do Governo, que não tem 
cumprido as suas obrigações, pelo que a Câmara Municipal do Seixal 
assume mais esta comparticipação».

Aviso
Alvará de Loteamento n.º 2/2021
Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com a redação atualizada, torna-se público que a Câmara Municipal do Seixal emi-
tiu, em 06/04/2021, o Alvará de Loteamento n.º 2/2021, em nome de Comissão 
de Administração da AUGI FF 76, na sequência da Deliberação da Câmara n.º 
250/2013-CMS, de 31/10/2013, e do Despacho n.º 2611-VMJM/2020, de 
12 de agosto, através do qual é licenciado o loteamento referente ao prédio 
rústico sito em Quinta das Laranjeiras, freguesia de Fernão Ferro, descrito 
na Conservatória do Registo Predial do Seixal sob o n.º 5139/19971028, 
da freguesia de Fernão Ferro, e inscrito na matriz rústica sob o artigo  
n.º 847 da Secção J da freguesia de Fernão Ferro. 
Operação de loteamento com as seguintes características:
Área do prédio a lotear: 10 247,00 m²; área total de lotes: 8512,92 m²; área total 
de construção: 5866,62 m²; volume total de construção: 23 591 m³; número de 
lotes: 17 (habitação), com área de 404,35 m² a 770,50 m²;  número de fogos: 34; 
número de pisos: 2 (acima da cota de soleira);  área de cedência para o Domínio 
Público Municipal: 1. No interior do loteamento – 1250,45 m² destinados a ar-
ruamentos, passeios e estacionamentos e 483,63 m² destinados a zona verde);  
2. Fora da área de loteamento – 1625,2 m², destinados a equipamento e zona 
verde. Área de cedência para o Domínio Privado Municipal: 1646,00 m² destina-
dos a construção de moradias uni ou bifamiliares.
Para a conclusão das obras de urbanização foi fixado o prazo de 24 meses.
Seixal, 23 de abril de 2021

O presidente da Câmara Municipal do Seixal
Joaquim Cesário Cardador dos Santos 
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NOS DIAS 4 e 11 de maio, 
o executivo acompanhou algumas 
das obras em curso no concelho. 
Destaque para a construção de no-
vos parques de estacionamento, 
ação que se insere na estratégia 
municipal de mobilidade.

Mercado Municipal 
da Torre da Marinha
Estão a decorrer os trabalhos de 

reabilitação do Mercado Municipal 
da Torre da Marinha. Uma obra 
faseada que, atualmente, se cen-
tra no piso térreo, com alterações 
de bancas e zonas comerciais. 
Posteriormente, serão executadas 
pinturas interiores e exteriores e 
colocada nova iluminação. A inter-
venção municipal, no valor global 
de 300 mil euros, visa melhorar as 
condições de trabalho para os co-
merciantes e tornar o equipamento 
mais apelativo.

Espaços exteriores 
da Quinta da Princesa
Os trabalhos de reabilitação dos 

espaços exteriores da Quinta da 
Princesa abrangem uma área de 
17 mil metros quadrados. Está pre-
vista a implantação de novas áreas 
verdes, com a plantação de um nú-
mero significativo de árvores, três 
zonas de lazer, com equipamentos 
infantis e de exercício físico e ainda 
diversos espaços de sombra. 

Escola Básica de Corroios
Estão concluídos os trabalhos de 

bases na zona do brinquedo infan-
til e do campo de jogos. Também 
finalizado está o telheiro. A benefi-
ciação no exterior abrange a cons-
trução de uma portaria e três zonas 
de lazer e estará concluída até final 
do ano letivo. Quanto às obras no 
interior, serão executadas durante 
as férias de verão e contemplam a 

remodelação das instalações sani-
tárias e da cozinha, bem como das 
infraestruturas associadas: águas, 
esgotos e eletricidade. 

Nova via
em Pinhal de Frades
Os eleitos estiveram em Pinhal 

de Frades para acompanhar a 
obra da nova ligação viária entre 
a Rua Diogo Macedo e a Avenida 
da República, que incluiu a criação 
de mais 62 lugares de estaciona-
mento e a elevação da passadeira 
na Avenida da Ponte. O troço liga 
o Mercado Municipal de Pinhal de 
Frades ao Colégio Atlântico e con-
tou com um investimento partilha-
do entre a câmara e o colégio.

Estacionamento junto 
à Escola João de Barros
A obra de requalificação da 

Escola Secundária João de Barros, 

em Corroios, é da responsabilidade 
do Ministério de Educação e não 
contemplou a qualificação de um 
parque de estacionamento utiliza-
do por pais, professores e outros 
trabalhadores do estabelecimento .

A câmara avançou com a obra, 
para ordenar e aumentar o par-
queamento na zona, que ficará com 
192 lugares de estacionamento e, 
simultaneamente, cria um percur-
so pedonal que garante a circulação 
em segurança. 

Pavimentação 
na Rua Cidade de Tete
A repavimentação da Rua 

Cidade de Tete, em Corroios, qua-
lificou a circulação automóvel e 
pedonal. Os trabalhos de pavi-
mentação na freguesia tiveram 
início no mês de abril e preveem 
cerca de 50 intervenções nas vias 
de Corroios.

Parque Metropolitano 
da Biodiversidade
Localizado na Verdizela, será 

o segundo maior parque da Área 
Metropolitana de Lisboa e engloba 
um total de 400 hectares. Numa 
primeira fase, a intervenção abar-
ca cerca de 7 hectares. O parque 
terá percursos pedonais e ciclá-
veis, será acessível a pessoas com 
mobilidade reduzida e integrará a 
Rede de Trilhos de Interpretação 
Ambiental do Município do Seixal. 

Centro Náutico de Amora
A câmara investiu num terreno 

para construção do Centro Náutico 
de Amora, que beneficiará os atuais 
praticantes da Associação Naval 
Amorense e do Clube de Canoagem 
de Amora através de um novo aces-
so à água e de maior capacidade 
de armazenamento para embarca-
ções e aprestos. n

Eleitos visitam obras no concelho

Câmara constrói estacionamento 
gratuito junto à Escola Secundária 
João de Barros, em Corroios

Avenida da República, em  Pinhal de Frades Localização do futuro Centro Náutico de Amora Escola Básica de Corroios

Estacionamento junto à Escola Secundária João de Barros Mercado Municipal da Torre da Marinha Espaços exteriores da Quinta da Princesa
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A REQUALIFICAÇÃO do es-
paço público tem levado a Câmara 
do Seixal a realizar um grande in-
vestimento, para restabelecer as 
condições de circulação, bem co-
mo garantir o usufruto das áreas 
exteriores pela população. No dia 
18 de maio, o executivo visitou al-
gumas das obras em curso.

Zona de estadia 
na Rua dos Pinheiros
A requalificação do espaço exte-

rior na Rua dos Pinheiros, no Casal 
do Marco, em Aldeia de Paio Pires, 
está concluída. Foi instalado um 
campo de basquetebol e criados 
sete lugares de estacionamento, 
num investimento municipal de 
cerca de 55 mil euros.

Rua Emídio Guilherme 
Garcia Mendes, Amora
A intervenção nesta via central 

de Amora passa pelo reperfila-

mento da via, colocação de pavi-
mento betuminoso, beneficiação 
da oferta de estacionamento e 
dos passeios pedonais. Será ainda 
executada a elevação do cruza-
mento desta rua com a Rua Branca 
Saraiva de Carvalho. Já tinha sido 
remodelada a rede de abasteci-
mento de água e executados tra-
balhos nas redes de saneamento. 
A ação de qualificação contem-
pla ainda a instalação de novos 
equipamentos infantis no jardim 
Professor Doutor Bento de Jesus 
Caraça.

Quinta de Valadares
A obra compreende a reabili-

tação das redes de drenagem de 
águas residuais domésticas e plu-
viais, para aumentar a capacidade 
e os caudais de recolha de águas 
residuais. A intervenção inclui a 
renovação de tubagens, encon-
trando-se em fase de sondagens 

ao coletor pluvial, no cruzamen-
to da Rua António Gedeão com a 
Rua Orlando Gonçalves. O objeti-
vo é criar melhores condições na 
rede de saneamento e de águas 
pluviais.

Jardim da Quinta 
de São Nicolau
A requalificação do jardim si-

tuado entre as ruas Cidade Porto 
de Amélia, Cidade Sá da Bandeira 
e Cidade de Lourenço Marques, na 
Quinta de São Nicolau, contempla 
a criação de passeios, um espaço 
de jogo e recreio, a instalação de 
um anfiteatro e o reforço do con-
junto arbóreo, criando uma praça 
central de convívio. Um investi-
mento na ordem dos 158 mil eu-
ros.

Centro de Saúde
de Corroios
A Câmara do Seixal cedeu o ter-

A Câmara do Seixal lançou o pro-
grama municipal Renove a Rede 
de Abastecimento de Água da Sua 
Casa, com o qual pretende apoiar, 
através de comparticipação finan-
ceira, as obras de renovação da rede 
predial de abastecimento de água.
Trata-se de um incentivo à renova-
ção da coluna da rede predial de 
abastecimento de água em redes 
com mais de 25 anos em edifícios 
multifamiliares, e a adequação das 
instalações nas situações em que 

o contador de água não está aces-
sível pelo exterior, como é definido 
no Regulamento do Abastecimento 
de Água e do Saneamento de Águas 
Residuais do Município do Seixal.

Valores comparticipados 
pela autarquia
- Substituição da coluna do prédio: 
100 euros por fogo/habitação;
 - Alteração da localização do conta-
dor (para local visível e acessível): 
150 euros por fogo/habitação.

As obras realizadas no âmbito do 
presente programa estarão isentas 
de pagamento de taxas de edifica-
ção e urbanização.

Destinatários do programa
- Administrações de condomínio le-
galmente constituídas 
- Proprietários de edifícios de habi-
tação multifamiliar ou mistos (por 
exemplo: r/c comércio e restantes 
pisos habitacionais); 
- Proprietários de edifícios ou frações 

cujo contador do consumo de água 
não esteja acessível e visível do ex-
terior.
As candidaturas são formalizadas 
em requerimento próprio, disponível 
nos Serviços Online, em cm-seixal.pt, 
ao qual devem ser anexados os do-
cumentos descritos no requerimen-
to.
Após a aprovação da candidatura, 
as obras devem ser concluídas no 
prazo máximo de 120 dias, salvo 
em casos devidamente justificados 

e aceites pela Câmara Municipal do 
Seixal.
O interessado deverá comunicar 
o final das obras, através do email 
dias@cm-seixal.pt ou em atendi-
mento presencial nos serviços.
Na sequência desta informação 
haverá uma deslocação de equipa 
técnica da autarquia ao local para 
verificação da conclusão das obras 
e consequente elaboração de relató-
rio. A comparticipação será atribuída 
na sequência deste relatório.

Município paga uma parte da obra de renovação
Programa municipal Renove a Rede de Abastecimento de Água da Sua Casa

reno na Avenida Vieira da Silva, 
em Santa Marta do Pinhal, para 
a construção do Centro de Saúde 
de Corroios e foi responsável pela 
criação das acessibilidades pedo-
nais e rodoviárias, o reperfilamen-
to da avenida com novos pisos, a 
colocação de equipamentos de fi-

tness e ginástica ao longo dos per-
cursos e a criação de zonas de esta-
cionamento, no total de 300 novos 
lugares, num investimento muni-
cipal de 550 mil euros. O Centro de 
Saúde de Corroios abriu ao público 
no dia 22 de junho.  n

Eleitos visitam obras da autarquia

Câmara requalifica jardim da Quinta  
de São Nicolau, em Corroios

O executivo municipal esteve na Rua do Pinheiros, no Casal do Marco, 
onde a requalificação do espaço exterior está concluída

Reabilitação das redes de drenagem de águas residuais na 
Quinta de Valadares

Requalificação do jardim na Quinta de São NicolauEspaços exteriores do Centro de Saúde de Corroios
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NO DIA 25 de maio, o exe-
cutivo municipal realizou mais 
uma visita a obras e equipamentos 
do concelho, para aferir o anda-
mento dos trabalhos e projetar in-
tervenções de futuro.

Jardim de Infância 
O Pica-Pau
O Jardim de Infância O Pica- 

-Pau foi criado em 1975 e foi a pri-
meira resposta social do Centro 
Paroquial de Bem-Estar Social de 
Arrentela.

Perante a necessidade de 
ser intervencionado, a Câmara 
Municipal do Seixal atribuiu uma 
comparticipação financeira de 
mais de 90 mil euros que permitiu 
a qualificação de espaços interio-
res e exteriores. O trabalho vai con-
tinuar no período de pausa letiva, 
com intervenções na rede de água 
e saneamento.

Clube Desportivo 
e Cultural do Casal 
do Marco
No Clube Desportivo e Cultural 

do Casal do Marco estão a decor-
rer obras de requalificação, num 
investimento de mais de 40 mil eu-
ros, com apoio municipal.

Estão a ser feitos trabalhos de 
reparação, pinturas, iluminação 
e também no polidesportivo que, 
segundo o presidente da direção, 
Bruno Ramos, permitirão propor-
cionar melhores condições a atle-
tas e sócios.

Jardim de Infância 
da Quinta de S. Nicolau
Estão a decorrer obras de requa-

lificação do logradouro no Jardim 
de Infância da Quinta de S. Nicolau.

A intervenção, de mais de 100 
mil euros, irá permitir a criação de 
um espaço de recreio, com equipa-

mentos e pisos adequados às brin-
cadeiras dos mais pequenos.

Rua Natália Correia, 
Santa Marta do Pinhal
A intervenção no espaço exte-

rior da Rua Natália Correia, em 
Santa Marta do Pinhal, está quase 
pronta. 

Foi aumentada a área de estacio-
namento, criados espaços verdes e 
uma zona de estadia. O pavimento 
em pavê está concluído, estão ins-
talados os equipamentos (bancos 
e bebedouro). A nível dos espaços 
verdes, o sistema de rega está con-
cluído e já foi semeada a relva e 
plantadas as árvores.

O resultado é um espaço aprazí-
vel que contribuirá para a melho-
ria da qualidade de vida da popu-
lação. n

No dia 8 de maio, Joaquim Santos 
e Maria João Macau, o presiden-
te e a vereadora da Educação da 
Câmara Municipal do Seixal, vi-
sitaram as obras de qualificação 
do edifício do antigo Grémio da 
Lavoura de Almada e Seixal que 
vai acolher as novas instalações 
da Universidade Sénior do Seixal 
(Unisseixal). 
O imóvel é um dos edifícios com 
interesse patrimonial adquiridos 

pela autarquia com o objetivo de 
reabilitação e atribuição de novas 
funções. 
O investimento é inteiramente mu-
nicipal e ascende aos 2 355 450 
euros.
Na visita, os eleitos foram acompa-
nhados por responsáveis técnicos 
da obra e por elementos da Casa 
do Educador, promotora do projeto 
da Unisseixal desde a sua institui-
ção, há já 14 anos, e parceira da 

autarquia neste projeto.  
A Unisseixal soma atualmente 800 
alunos e promove disciplinas de 
formação intelectual, artística e de 
desenvolvimento motor e motrici-
dade, tendo igualmente um papel 
inestimável na socialização e va-
lorização pessoal e promoção de 
uma vida ativa dos alunos.

Construção é caso único no país
Novas instalações da Universidade Sénior
no antigo Grémio do Fogueteiro

Visita a obras em instituições educativas, 
movimento associativo e espaço público

Nova área verde em 
Santa Marta do Pinhal

O executivo municipal esteve no Clube Desportivo e Cultural do Casal 
do Marco, onde estão a decorrer obras de requalificação

O Jardim de Infância  O Pica-Pau contou com obras nos espaços 
interiores e exteriores

Está a ser criado um espaço de recreio para o Jardim de Infância 
da Quinta de S. Nicolau

A requalificação do espaço exterior na Rua Natália Correia, Santa Marta do Pinhal, está quase concluída
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A manutenção e limpeza do espaço público são 
serviços prestados pela Câmara Municipal do 
Seixal, com intervenções diárias no espaço público 
de todo o concelho, quer nas ruas, avenidas, praças 
e pracetas, quer nas zonas verdes.
Entre os trabalhos realizados estão ações de des-
matação, limpeza dos espaços verdes, corte de 
ervas, varredura, limpeza e lavagem e desinfeção 
de ruas e junto a equipamentos, lavagem de con-
tentores e recolha de monos. 
Além deste trabalho diário, realiza-se semanal-
mente, às quartas-feiras, e quinzenalmente, aos 

sábados, a iniciativa Seixal + Perto. Equipas muni-
cipais intervêm de forma concertada numa deter-
minada localidade em áreas como higiene e lim-
peza urbana, recolha de resíduos sólidos urbanos, 
salubridade, manutenção e conservação urbana, 
água e saneamento, espaços verdes, entre outras.
Esta iniciativa é sempre acompanhada por Joaquim 
Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
e vereadores da autarquia, que contactam com os 
trabalhadores e com a população, para verificar 
necessidades e obter sugestões.

Reforço da manutenção do espaço público

Quinta da MarialvaQuinta da CourelaPinhal de Frades

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

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

Pinhal Conde da CunhaMarisolFernão Ferro

O executivo municipal acompanhou os trabalhos 
em Belverde
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COM O apoio da Câmara 
Municipal do Seixal, várias associa-
ções juvenis e ambientais realiza-
ram ações de limpeza nas margens 
do Tejo. Uma dessas ações decor-
reu na Praia da Trindade, no Seixal, 
no dia 16 de maio, e foi executada 
pela plataforma Seixal Ambiental. 

A plataforma Seixal Ambiental 
organiza iniciativas de interven-
ção e dinamização pela defesa do 
ambiente, congregando esforços 
entre as diversas estruturas que a 
compõem. Esta ação realizada na 
Praia da Trindade reuniu cerca de 
65 participantes. 

Também no mês de maio, dia 2, o 
Grupo 242 Corroios da Associação 
de Escoteiros de Portugal organi-

zou uma ação de limpeza na praia 
da Ponta dos Corvos. Além de con-
tribuir diretamente para a melhor 
qualidade ambiental do local, a 
atividade visou igualmente sensi-
bilizar toda a população e em es-
pecial os jovens para a defesa do 
ambiente.

No mês anterior, no dia 18 
de abril, também o Núcleo de 
Desbravadores do Seixal realizou 
uma ação de limpeza nas margens 
da Baía do Seixal. A organização ju-
venil desenvolve frequentemente 
atividades de proteção e preser-
vação ambiental e assume como 
seus o dever e a responsabilidade 
de cuidar do planeta. n

Baía do Seixal, Praia da Trindade e Ponta dos Corvos

Câmara e associações ambientais 
limpam margens do Tejo

O Seixal é o primeiro município da 
região de Setúbal a implementar o 
novo sistema de recolha seletiva de 
biorresíduos. A ação envolve a re-
colha seletiva de resíduos urbanos 
biodegradáveis nas zonas já abran-
gidas pela recolha porta a porta de 
resíduos indiferenciados.
O projeto integra o Seixal On, que 
agrega um conjunto de projetos ino-
vadores, assentes em soluções tec-
nológicas cujo objetivo é a melhoria 
da qualidade de vida dos cidadãos 
num município mais sustentável.
Assim, está em curso a segunda 
fase do projeto que vai abranger  
15 000 habitações e uma popu-

lação de 32 000 habitantes. Os 
monitores ao serviço da Câmara 
do Seixal estão a visitar várias lo-
calidades de Amora e de Corroios, 
nomeadamente Vale de Milhaços, 
para dar a conhecer o projeto e a 
sua forma de funcionamento.
Os proprietários que aderem à 
iniciativa recebem o contentor 
castanho, de recolha seletiva de 
resíduos biodegradáveis, e estão 
a contribuir para um sistema de 
recolha mais amigo do ambiente, 
pois os resíduos são desviados 
da deposição em aterro para os 
transformar em composto pa-
ra a agricultura, como referiu o 

vereador do Ambiente, Joaquim 
Tavares, durante uma visita à Rua 
da Marialva, Corroios, um dos lo-
cais onde está a ser implementa-
do o projeto. 
A ação pioneira da Câmara 
Municipal do Seixal permitirá re-
colher anualmente mais de 4082 
toneladas de resíduos urbanos 
biodegradáveis, que serão trans-
formados em composto, evitando 
a sua deposição em aterro.

Calendário de recolha 
de biorresíduos
Verdizela  – quintas-feiras, a partir 
das 7 horas

Aproveitamento de recursos e composto orgânico
Autarquia avança com sistema pioneiro 
de recolha de biorresíduos

Vale de Milhaços  – quintas-fei-
ras, a partir das 14 horas
Pinhal do Vidal – quintas-feiras, a 
partir das 7 horas
Vale de Carros – sábados, a partir 

das 7 horas
Belverde e Marisol – quintas-fei-
ras, a partir das 7 horas

Margens da Baía do Seixal

Praia da Trindade

Ponta dos Corvos
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EM 2021, o verão é à tua 
medida. A partir de junho, temos 
várias iniciativas dirigidas à ju-
ventude nas mais diversas áreas, 
nomeadamente música, despor-
to e artes plásticas. 

Dia 24 de junho, quinta-feira
Concerto Throes + The Shine
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal

Os Throes + The Shine nas-
ceram em 2011 no coração do 
Porto. Uma comunhão entre 
Portugal e Angola, o grupo é um 
híbrido de kuduro (a música 
de dança explosiva oriunda de 
Angola), texturas eletrónicas e a 
fúria do rock. 

Dia 25 de junho, sexta-feira
Deejay Telio
Concerto de final de ano letivo
Seixal

 «Não Atendo», «Esfrega, 
Esfrega», «Happy Day» ou «After 
Party» foram alguns dos temas 
com os quais Deejay Telio alcan-
çou milhões de visualizações 
no YouTube e que o ajudaram 
a alcançar os palcos nacionais. 

Batizou o seu próprio estilo mu-
sical, a «karanganhada», e pas-
sou a dar cartas como cantor, 
produtor e compositor.

Dia 1 de julho, quinta-feira
Canta! – Concurso Interescolas 
de Talentos Musicais
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal

Em cada uma das escolas par-
ticipantes, as associações de 
estudantes organizam elimina-
tórias deste concurso, selecio-
nando dois participantes.Os 
10 alunos selecionados, com o 
apoio de músicos profissionais, 
ensaiam as suas atuações e músi-
cas, preparando-se para a grande 
final onde irão cantar ao vivo no 
Auditório Municipal.

Julho e agosto
Seixal Férias 2021
Freguesias do concelho

O Seixal Férias 2021 apresenta 
várias propostas para ocupar as 
crianças e jovens de forma diver-
tida e educativa durante a pausa 
escolar. As atividades sugeridas 
são da responsabilidade da au-

tarquia, clubes, coletividades e 
associações do concelho e decor-
rem em todas as freguesias.

Setembro a dezembro
Drive In Arte – edição 14
Amora

O Drive In Arte é uma mostra 
pública de pintura em grande 
formato patente ao longo da  
EN 10, entre as Paivas e a Cruz de 
Pau, na freguesia de Amora. 

A iniciativa é dirigida a jovens 
com idades compreendidas en-
tre os 14 e os 30 anos, residentes 
no distrito de Setúbal. n

S_XL é a nova marca associada a 
todas as iniciativas desenvolvidas 
pela autarquia e dirigidas, em par-
ticular, ao seu público mais jovem, 
através de uma sigla de fácil asso-
ciação ao concelho, promotora da 
dinâmica de iniciativas, projetos e 
atividades que acontecem ao lon-
go do ano.
Esta nova sigla, S_XL, facilmente 

identificada como Seixal, suscita 
ainda a ideia da métrica como vul-
garmente se identifica o tamanho 
de roupa, que pode ir, por exemplo, 
do «S» até ao «XL», um conceito que 
pretende passar a mensagem de 
integração, num município onde 
«cabem todos os jovens».
S_XL é agora  a tua nova marca, à 
tua medida, a qual até podes ves-

tir, num concelho onde cabemos 
todos e não há tamanho para as 
tuas ideias, do pequeno ao grande 
formato e com toda a largura de 
banda.
S_XL é para seguir nas redes 
Facebook, Twitter e Instagram.

Uma nova marca à tua medida
Juventude do concelho agora é S_XL

Iniciativas para a juventude todo o ano

Verão à tua medida

A Escola Secundária João de Barros fez um contacto via radioamador 
com a estação científica alemã Neumayer III, na Antártida, no dia 26 
de maio.
Alguns alunos de 11.º ano do curso de Ciências e Tecnologia do 
Agrupamento de Escolas João de Barros puderam colocar questões 
a duas cientistas que desenvolvem as suas pesquisas nesta estação. 
Para isso, contaram com o apoio dos radioamadores Luís Califórnia 
e Carlos Nora, membros da Rede de Emissores Portugueses da 
Associação Nacional de Radioamadores, que disponibilizaram o seu 
equipamento e o operaram.
Os alunos fizeram perguntas sobre a rotina da vida na estação, o 
fornecimento de alimentos e produção de água potável, cuidados de 
saúde e comportamento do corpo humano nas condições climáticas 
extremas na estação e o que fazem nos tempos livres. 
Colocaram também questões de cariz científico acerca de sismologia 
e a separação da plataforma do icebergue gigante em fevereiro deste 
ano, as alterações climáticas, a qualidade do ar e vida animal nas 
imediações da estação. E quiseram saber qual o percurso e os proce-
dimentos que permitiram às cientistas candidatarem-se a um posto 
de investigação científica naquela estação.

Escola Secundária João de Barros
Alunos contactam com estação 
científica alemã na Antártida

Candidaturas à Ação Social Escolar
Inscrições terminam a 16 de julho
Termina já no próximo dia 16 de julho o prazo para apresentação de 
candidaturas à Ação Social Escolar (ASE) para o ano letivo de 2021- 
-2022. Atenção que a lei foi alterada e este ano existe uma fase única 
para entregar as candidaturas. O programa é da competência da 
Câmara do Seixal.
São beneficiários deste programa os alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico e da educação pré-escolar da rede pública do concelho inte-
grados nos 1.º e 2.º escalões do abono de família. Os apoios são con-
cedidos para refeições escolares comparticipadas e para subsídio de 
material escolar. 
As condições de apoio são definidas por ano letivo, com base no des-
pacho que é publicado pelo Ministério da Educação e de acordo com 
o Regulamento Municipal dos Apoios na Ação Social Escolar. As inscri-
ções realizam-se nas sedes dos agrupamentos de escolas.
A documentação necessária para efetuar a inscrição na ASE são os 
seguintes: boletim de candidatura (impresso próprio a entregar todos 
os anos letivos) e declaração da Segurança Social ou da entidade pro-
cessadora, no caso de trabalhadores da Administração Pública. Os ci-
dadãos em processo de regularização em Portugal (indocumentados) 
devem apresentar documentos comprovativos dos rendimentos e da 
composição do agregado familiar.
Mais informações na área Apoio Social em cm-seixal.pt.
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O ESPAÇO Memória 
Albano Narciso Pereira e a se-
de social do Núcleo do Seixal do 
Sporting Clube de Portugal, na 
Rua Paiva Coelho, no Seixal, já fo-
ram inaugurados. A cerimónia, 
que contou com a presença de 
adeptos, dirigentes associativos, 
familiares de Albano Narciso 
Pereira e autarcas, realizou-se no 
dia 8 de maio.

A Câmara Municipal do Seixal 
cedeu o espaço para a instalação 
do núcleo e apoiou a requalifica-
ção do edifício, um investimento 
no valor global de 630 mil euros 
que incluiu a aquisição do imó-
vel. O equipamento dispõe de um 
espaço social reservado aos asso-
ciados com áreas de leitura, con-

vívio e lazer, uma área de esplana-
da instalada na frente ribeirinha e 
uma área institucional. Destaque 
para o Espaço Memória, área 
museológica que homenageia 
Albano Narciso Pereira, um atleta 
do Seixal de renome internacio-
nal. O espaço que preserva o seu 
legado faz referência à sua liga-
ção à terra em que viveu, tendo 
sido trabalhador da antiga fábri-
ca corticeira Mundet, e à marca 
que deixou no futebol português. 
Nascido no Seixal em 1922, o 
atleta começou a jogar no Seixal 
Futebol Clube, passando também 
pelo Barreirense. Ingressou no 
Sporting Clube de Portugal, clube 
onde se tornou famoso como um 
dos Cinco Violinos. 

Projeto diferenciador
Na sua intervenção, Carlos 

Sevilha, presidente da direção 
do Núcleo do Seixal do Sporting 
Clube de Portugal, destacou o 
apoio da Câmara Municipal do 
Seixal que tornou possível a con-
cretização deste sonho. Para o di-
rigente, «a centralidade do espaço 
está no Espaço Memória que faz 
deste um projeto diferenciador, 
cujo objetivo é que as novas ge-
rações fiquem a conhecer Albano 
Narciso Pereira. Este será um es-
paço dinâmico, iremos realizar 
exposições e eventos de âmbito 
desportivo, cultural e social». 
Francisco Salgado Zenha, vice-
-presidente do Sporting Clube de 
Portugal, destacou a excelência 

do projeto, o qual traduz os valo-
res e os ideais leoninos. «Os nú-
cleos são uma extensão do estádio 
onde se sente e vive o clube. Este 
era um sonho dos órgãos sociais 
do Núcleo do Seixal do Sporting 
Clube de Portugal que nós, no clu-
be, fomos acompanhando, mas 
que só foi possível devido ao con-
tributo da Câmara do Seixal». O 
dirigente demonstrou a sua sa-
tisfação por ver o projeto realiza-
do: «Ainda por cima conta uma 
parte da história do clube para a 
qual contribuiu Albano Narciso 
Pereira, um seixalense orgulhoso 
das suas raízes. O projeto que este 
núcleo apresenta é um exemplo 
para todos os núcleos do Sporting 
Clube de Portugal».

Joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
referiu: «Queremos ter projetos 
coletivos que unam as pessoas e 
este núcleo representa isso, ao 
perpetuar a memória de uma 
personalidade do nosso conce-
lho, cujo exemplo é inspirador, 
uma referência para todos. Uma 
pessoa que trabalhava na fábri-
ca e jogava ao mais alto nível». 
Para o autarca, o Seixal é consti-
tuído por pessoas que se unem, 
sonham e concretizam, pelo que 
«estamos muito satisfeitos por 
poder disponibilizar este espaço, 
não só para o Sporting, mas para 
o desporto do município». n

Um espaço aberto à comunidade

Inauguração do Núcleo do Seixal 
do Sporting Clube de Portugal 

Após um ano atípico, em que as co-
letividades tiveram de suspender 
a sua atividade devido à pande-
mia, o dia 29 de abril foi uma da-
ta especial para o Centro Cultural 
e Recreativo do Alto do Moinho 
(CCRAM) que comemorou o 46.º 
aniversário.
O programa cultural ficou a cargo 
do grupo de teatro Artes e Magias, 
a escola de música tradicional le-
vou a gaita de foles e a fechar atua-
ram os Talentos sem Fronteiras,  
projeto que integra a escola de ar-
tes do CCRAM.
Durante a sessão solene comemo-

rativa, o presidente da coletivida-
de, Aurélio Fernandes, destacou 
a capacidade de adaptação do 
CCRAM. «A situação que mudou a 
vida de todos nós foi inspiradora 
para que hoje possamos estar de 
volta à nossa casa. Este pavilhão 
recebe-nos todos os dias, é aqui 
que trabalhamos, que praticamos 
as atividades que gostamos, é 
aqui que conhecemos pessoas e 
criamos laços, onde tomamos de-
cisões, é aqui que vibramos com 
as conquistas, onde recebemos os 
que vêm de fora... e é onde gosta-
mos de estar. Estar aqui, hoje, é um 

regresso que tem outro sabor».
Em representação da Câmara Mu-
nicipal do Seixal esteve a vereadora 
Maria João Macau, que enalteceu 
a resiliência do movimento asso-
ciativo durante a pandemia e falou 
sobre as parcerias que a autarquia 
desenvolve com as coletividades. 
«Para nós, o movimento associati-
vo tem um papel insubstituível na 
comunidade, com a sua dinâmica 
cultural e desportiva, as coletivi-
dades possibilitam à população o 
acesso a uma vasta oferta de ati-
vidades». Esta é uma opção que 
a autarquia vai continuar, «seja 

46.º aniversário do Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho
«Esperança» é a palavra no regresso à atividade

na requalificação ou construção 
de equipamentos», mas deixou o 
alerta: «É preciso que também o 
Governo dê o devido apoio ao mo-
vimento associativo». 

A câmara vai continuar a apoiar os 
sonhos e ambições desta coletivi-
dade, com mais investimentos nas 
instalações.
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Aqui Está-se Sossegado foi o espe-
táculo que reuniu o fadista Camané 
e o pianista Mário Laginha no palco 
do Auditório Municipal no dia 7 de 
maio. 
No dia 8 de maio, o projeto Andy 
Sheppard Costa Oeste, que toma o 
nome do saxofonista inglês radica-
do em Portugal e conta igualmente 
com o guitarrista Mário Delgado, o 
contrabaixista Hugo Carvalhais e 

o baterista Mário Costa, subiu ao 
mesmo palco para assinalar o Dia 
Mundial do Jazz no concelho. 
Numa programação promovida pelo 
Teatro da Terra, a sala recebeu ainda 
«Gostava de Estar Viva para Vê-los 
Sofrer», encenação da Companhia 
de Teatro de Braga a partir de «De 
Algum Tempo a Esta Parte», de Max 
Aub. 
Já no Cinema S. Vicente, a com-

panhia dramatúrgica sediada no 
Seixal, o Teatro da Terra, apresentou 
nos dias 13, 14 e 15 de maio, «A 
Grande Revolução dos Insectos». O 
texto de Ana Lázaro é dirigido a todas 
as idades e parodia o momento em 
que estas pequenas criaturas toma-
ram conta do mundo dos humanos. 
A peça teve igualmente apresenta-
ções no Ginásio Clube de Corroios 
nos dias 21 e 22 do mesmo mês. 

Teatro e música animam salas de espetáculos do concelho
Regresso à cultura em segurança

Maio Património celebrado com várias iniciativas
Polo do Seixal do Conservatório de Música 
celebra Ecomuseu Municipal

Mural 18 anima espaços públicos 
nas freguesias do concelho 
Artes plásticas e performativas, teatro
para a infância e música

O Maio Património decorreu de 8 a 22 de 
maio, reforçando a oferta regular com pro-
gramas de atividades específicas em vários 
espaços do concelho, este ano sob o tema «O 
futuro dos museus: recuperar e reimaginar». 
A iniciativa integrou, pela primeira vez, a expe-
riência de um ano de pandemia, com este te-
ma anunciado pelo Conselho Internacional de 
Museus para o Dia Internacional dos Museus, 
num período em que se recuperam inicia-
tivas, projetos, público e participação, mas 
também se dá um novo sentido à experiência 
que, como comunidade, temos atravessado. 
No dia 8 de maio, decorreu, no auditório 
dos Serviços Centrais, o lançamento do livro 
«Abalei do Alentejo para no Seixal Trabalhar», 
de autoria de Ana Durão Machado, com edi-
ção da Câmara Municipal do Seixal, que dá a 
conhecer a história do Grupo Coral Alentejano 
da Associação dos Serviços Sociais dos 
Trabalhadores das Autarquias do Seixal, cria-
do em 1983, numa conjuntura política e cul-
tural pós-25 de Abril.
No dia 9 de maio, realizou-se uma visita temá-
tica ao núcleo urbano antigo do Seixal, local 
onde também se realizou, no dia 14 de maio, 
o Baile dos Candeeiros, um espetáculo de 
artes performativas de rua apresentado pelo 

grupo Radar 360.
A Noite Europeia dos Museus, assinalada a 
15 de maio, foi celebrada com várias iniciati-
vas: visitas ao Moinho de Maré de Corroios e à 
exposição A Pneumónica: Uma Pandemia do 
Século XX; o lançamento do projeto Relatos 
de Uma Pandemia e o Concerto para Uma 
Árvore + 7 Poemas para Um Mundo Novo.
O Moinho de Maré de Corroios foi também o ce-
nário para a apresentação da peça «Estórias 
com Pão», do Teatro do Elefante, no dia 16 
de maio, data em que se realizou ainda a 
visita temática Quinta do Rouxinol: Uma 
Olaria Romana a Descobrir, no Núcleo 
da Olaria Romana da Quinta do Rouxinol. 
O Dia Internacional dos Museus e o 39.º ani-
versário do Ecomuseu Municipal do Seixal 
foram assinalados no dia 18 de maio, com um 
concerto com os alunos do Polo do Seixal da 
Escola Artística de Música do Conservatório 
Nacional no Largo do Coreto de Amora.
No dia 22 de maio, realizou-se a iniciativa 
Celebrar o Dia Internacional da Biodiversidade 
na Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços, em 
parceria com o Projeto Brama – Vita Nativa, e 
foi apresentado publicamente na Sociedade 
Filarmónica Operária Amorense o projeto 
Histórias & Memórias Fotográficas.

A iniciativa Mural 18 está a decorrer em 
toda a Área Metropolitana de Lisboa e in-
cluiu três atuações no município duran-
te o mês de maio. A primeira foi o Baile 
dos Candeeiros, que decorreu no dia 14 no 
Largo da Igreja, no Seixal. 
A atuação de artes performativas evocou 
os antigos Bailes dos Candeeiros, originais 
do Porto, que durante o tempo da ditadura 
em Portugal serviram para os soldados que 
partiam para a Guerra Colonial se despedi-
rem das suas famílias e amigos.
No dia 20 de maio, a exposição Terra 
Anónima foi inaugurada nos jardins da 
Quinta da Fidalga. A exposição de escultura 
e instalação tem como tema central a terra 
e os trabalhos apresentados remetem para 
detalhes da arquitetura, história e paisa-
gem deste espaço, simultaneamente ques-
tionando a relação humana com o meio 
ambiente. 
Os trabalhos foram desenvolvidos por 
Isabelle Catucci durante a residência ar-
tística no Armazém 56 – Arte Sx e no dou-
toramento em Belas Artes – Escultura, na 
Universidade de Lisboa. Este projeto con-

templa ainda um conjunto de oficinas que 
terão como objetivo a criação de uma es-
cultura participativa que ficará patente no 
espaço até 31 de agosto.
O Moinho de Maré de Corroios acolheu a 
iniciativa Concerto para Uma Árvore + 7 
Poemas para Um Mundo Novo, promovida 
pela Associação Cultural A Caravana Passa. 
O espetáculo decorreu no dia 15 de maio 
e aliou vertentes de música, multimédia e 
literatura, consistindo numa atuação com 
instrumentos musicais experimentais a par-
tir de árvores, rochas, água e outros ele-
mentos naturais, resultado de um trabalho 
de pesquisa de Fernando Mota. 
«Muita Tralha, Pouca Tralha» e «A Grande 
Corrida» foram dois espetáculos que decor-
reram no dia 16 de maio no Parque Urbano 
de Fernão Ferro. Catarina Requeijo assina 
as duas peças de teatro para a infância que 
têm como personagem principal Manela e 
que abordam temas como o necessário e o 
acessório, a determinação e a persistência.

Atuação dos alunos do Polo do Seixal do Conservatório de Música Nacional no coreto de Amora, 
para assinalar o aniversário do Ecomuseu Municipal e o Dia Internacional dos Museus O espetáculo Baile dos Candeeiros decorreu no Largo da Igreja, Seixal

O fadista Camané e o pianista Mário Laginha 
atuaram no Auditório Municipal 
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O FESTIVAL do Maio de-
correu nos dias 28 e 29 de maio, no 
Parque Urbano do Seixal, deixando 
a certeza de que este é o cenário 
perfeito para dar voz aos artistas 
que usam a música como forma de 
intervenção.

É este o objetivo do Festival do 
Maio: dar a ouvir ou conhecer 
propostas musicais que vão além 
do entretenimento, que vivam da 
mensagem, que tragam algo de 
novo, que reflitam lutas e reivin-
dicações. Aqui encontramos tanto 
artistas com legado histórico na 
música de intervenção e protesto, 
como novos artistas e novos géne-
ros musicais.

No dia 28 de maio, subiram ao 
palco A Garota Não, Luta Livre, Ana 
Tijoux e ainda os Beatbombers, es-
tes últimos uma adição de última 
hora que veio fechar em beleza a 
primeira noite de concertos.

A Garota Não é o projeto da can-

tautora setubalense Cátia Mazari 
Oliveira, que trouxe ao festival uma 
música de intervenção do nosso 
tempo, com músicas que falam de 
problemas sociais e políticos.

Ana Tijoux revelou em palco 
porque é considerada a figura chi-
lena de maior relevância interna-
cional da sua geração. Com ritmos 
urbanos, deu voz a todas as pes-
soas que sofrem injustiças, princi-
palmente as do seu país. 

Luta Livre é o projeto do músi-
co Luís Varatojo, também diretor 
artístico do Festival do Maio, que 
resulta de um olhar interventivo 
sobre a sociedade e a atualidade. 
«É preciso dizer as coisas, que a 
música tenha um carácter inter-
ventivo, que não seja só entrete-
nimento, e este é o sítio certo para 
fazer isso», afirmou Varatojo.

Os Beatbombers são os DJ Ride e 
Stereossauro, campeões do mun-
do pela IDA World DJ. Gostam de 

explorar as potencialidades do 
gira-discos e nas suas misturas 
usam excertos vocais da época da 
Revolução e pós-25 de Abril, por 
isso foram ideais para fechar o pro-
grama do primeiro dia.

Na segunda data do festival, 
atuaram Bezegol, Sérgio Godinho 
e Slow J.

Com o seu timbre rouco incon-
fundível, Bezegol apresentou o 
seu trabalho, uma mistura de re-
ggae, hip-hop e poesia urbana, sem 
conformismos e com uma forte 
mensagem. Afirmou estar muito 
contente por regressar aos palcos 
depois de um ano de paragem de-
vido à pandemia de covid-19.

Sérgio Godinho trouxe ao Seixal 
«Nação Valente», o seu mais re-
cente disco e espetáculo, que deu 
a conhecer, a par com temas que 
já fazem parte da história da músi-
ca portuguesa, cheias de sentidos 
e mensagens que chegaram a ali-

mentar a esperança num amanhã 
melhor.

Slow J fechou as hostilidades, 
naquele que foi o seu primeiro es-
petáculo desde a sua atuação no 
Coliseu dos Recreios, em novem-
bro de 2019. Este criador único 
de uma nova vertente da música 
portuguesa une produções e mis-
turas muito fáceis de entrar no ou-
vido com uma voz grave de grande 
harmonia e calma, conseguindo 
passar uma mensagem de força e 
de ultrapassagem de desafios para 
conquistar sonhos e objetivos.

O Festival do Maio foi uma ini-
ciativa da Câmara Municipal do 
Seixal, com direção artística de 
Luís Varatojo e o apoio da Antena 3.

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, esteve 
presente no evento, referindo-se 
ao Festival do Maio como «uma 
afirmação da cultura no nosso país, 
em que o concelho do Seixal marca, 

mais uma vez, a diferença, mas traz 
também uma mensagem de luta 
contra as injustiças, para que pos-
samos transformar o nosso país e o 
mundo para melhor».

Deixou ainda uma mensagem 
de solidariedade para com o povo 
da Palestina que «há 70 anos sofre 
a ocupação de Israel e não é reco-
nhecido como povo e como nação. 
Esta é uma tremenda injustiça e 
temos de reivindicar a paz e a soli-
dariedade».

Além das propostas musicais, 
houve no recinto do festival uma 
zona de street food, que cumpriu 
todas as normas das autoridades 
de saúde.

Duas noites no Parque Urbano 
do Seixal, um espaço nobre que 
possibilitou ao público desfrutar 
dos concertos, das zonas de lazer 
espalhadas pelo recinto, bem co-
mo da incrível vista para a Baía do 
Seixal. n

Artistas nacionais e internacionais com mensagens de luta e de paz 

Festival do Maio une gerações 
através da música

Ana Tijoux Luta Livre Sérgio Godinho

Slow J A Garota Não
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INCENTIVAR OS muní-
cipes a praticar atividade físi-
ca é o objetivo do Agita Seixal, 
uma iniciativa promovida pela 
Câmara Municipal do Seixal, jun-
tas de freguesia e Associação de 
Coletividades do Concelho do 
Seixal, que assinala também o Dia 
Nacional das Coletividades.

O Agita Seixal decorreu no dia 
30 de maio com um conjunto de 
atividades lúdicas e desportivas 
ao longo da Baía do Seixal, em 
quatro locais diferentes, cum-
prindo todas as medidas reco-
mendadas pela Direção-Geral da 
Saúde.

As atividades realizaram-se 
nas zonas ribeirinhas de Amora 
e Arrentela, no jardim do Seixal 
e em dois locais na Quinta da 
Fidalga.

Zumba, taekwondo, danças de 

salão, hip-hop, tai chi, capoeira, 
art do bushi, pilates, ioga e tram-
polins estiveram entre as mo-
dalidades praticadas. A adesão 
foi muito boa, o que revela a im-
portância da atividade física e do 
convívio desportivo, sobretudo 
depois de tanto tempo de confi-
namento.

José Carlos Gomes, vereador do 
Pelouro do Desporto da Câmara 
Municipal do Seixal, e Helder 
Rosa, presidente da Associação 
das Coletividades do Concelho 
do Seixal, percorreram todos os 
locais do Agita, participando nas 
atividades.

José Carlos Gomes revelou 
estar satisfeito com a adesão à 
iniciativa: «Não está com a am-
plitude que gostaríamos, devi-
do à pandemia, mas está muito 
participado. Estamos a dar uma 

demonstração de que é possível 
fazer desporto neste concelho, 
respeitando as regras da Direção-
-Geral da Saúde.»

Falou ainda sobre o objetivo 
do Agita Seixal: «Esta iniciativa 
pretende trazer para a rua e dar a 
conhecer as atividades desporti-
vas que o movimento associativo 
tem para oferecer à população, 
no sentido de promover a saúde e 
o bem-estar das pessoas.»

Helder Rosa também disse que 
«apesar de o Agita Seixal não es-
tar na sua plenitude, revela que 
o movimento associativo já está 
de novo mobilizado para as ini-
ciativas e que a população já está 
a aderir. Ainda para mais está um 
dia magnífico e não há melhor lo-
cal para praticar desporto tendo 
como cenário a Baía do Seixal». n

Dia Nacional das Coletividades

Agita Seixal trouxe 
o desporto para a rua

Os Jogos do Seixal estão de re-
gresso com a realização de diver-
sas atividades desportivas, nas 
freguesias do concelho. No dia 2 
de maio, realizou-se o Espetáculo 
Comemorativo do Dia Mundial 
da Dança, no Parque Urbano de 
Fernão Ferro. Organizado pela 
Câmara do Seixal e pela Comis-
são Técnica de Dança, contou 
com mais de 100 participantes 
de hip-hop, dança coreana, dan-
ça contemporânea, ballet, urban 

dance, dança oriental, dança mo-
derna e danças de salão. O ve-
reador do Desporto, José Carlos 
Gomes, assistiu ao evento. 
O 39.º Jovemaio foi outra das 
provas realizadas, no dia 16 de 
maio, na Quinta do Pinhão, em 
Amora. Foi organizado pelo Clube 
Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas, com o apoio da Câmara 
do Seixal e da Junta de Freguesia 
de Amora. Participaram 109 atle-
tas de 12 clubes.

Os Jogos do Seixal proporcionam 
momentos de experimentação e 
de ocupação dos tempos livres 
em diferentes modalidades. É um 
dos mais importantes projetos 
desportivos da Câmara Municipal 
do Seixal, realizado em colabora-
ção com as juntas de freguesia e 
o movimento associativo.
As atividades decorrem de acordo 
com as normas das autoridades 
de saúde. Saiba mais em cm-sei-
xal.pt.

Jogos do Seixal
Iniciativa promove a saúde e o desporto para todos
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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

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

M 33 23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23
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Sábados
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23
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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
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Sábados, domingos e feriados
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PARTIDAS DE COINA (Concelho do Seixal) Dias úteis
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O atendimento público dos pelouros da Câmara Municipal 
do Seixal é realizado mediante marcação prévia, de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 17.30 horas, através dos gabinetes 
de apoio aos vereadores.

808 203 050 TRANSTEJO  

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

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

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

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

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

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

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

TELEFONES ÚTEIS

SEIXAL | LISBOAHorários

LISBOA | SEIXAL

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

Farmácias 
de serviço 
Para saber qual a farmácia de 
serviço mais perto de si, ligue 
para a Linha 1400.
A Linha 1400 é uma chamada 
gratuita e está disponível 24 
horas por dia durante todos os 
dias da semana.
Ao ligar 1400, o operador indi-
ca-lhe onde o medicamento (ou 
produto) de que necessita está 
disponível e pode agendar a 
recolha na farmácia ou a entre-
ga em casa.
A Associação Nacional de Far-
mácias recomenda, especial-
mente aos grupos de risco, que 
os utentes deixem de se dirigir 
diretamente às farmácias e 
adquiram medicamentos atra-
vés da linha telefónica gratuita 
1400. 
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A vacina contra a covid-19 é volun-
tária, ou seja, apenas toma a va-
cina quem o desejar. Contudo, as 
autoridades de saúde recomendam 
fortemente a vacinação contra a co-
vid-19 como meio para controlar a 
pandemia. A vacinação diminui o 
risco de contrair covid-19 e salva 
vidas. Este é o caminho para con-
seguirmos viver com o vírus e evitar 
novos confinamentos.

Transporte gratuito
A campanha de vacinação no con-
celho do Seixal está a decorrer nos 
três centros municipais instalados 
pela Câmara Municipal do Seixal: no Pavilhão Multiusos da Quinta da 
Marialva, em Corroios, no Pavilhão Desportivo Escolar Paulo da Gama, 
em Amora, e no Pavilhão Desportivo do Portugal Cultura e Recreio, em 
Arrentela.
A Câmara Municipal do Seixal disponibiliza transporte gratuito aos muníci-
pes contactados para vacinação, devendo, nestes casos, efetuar o agenda-
mento com, pelo menos, 24 horas de antecedência, através do número de 
telefone 210 976 099 (dias úteis, das 9 às 12 horas e das 14 às 16 horas), 
ou do email transporte.vacinacao@cm-seixal.pt.

Tem mais de 50 anos e não foi vacinado?
Se tem mais de 50 anos e ainda não foi vacinado, o Agrupamento de 
Centros de Saúde Almada-Seixal solicita que atualize os seus dados. Deve 
enviar um email para utentes.almadaseixal@arslvt.min-saude.pt, colocar 
no assunto «Atualizar dados» e enviar nome completo, número de utente de 
saúde e contacto telefónico.
 

Defenda a sua saúde e a dos outros
Mais de 100 mil vacinas aplicadas 
nos três centros municipais 
de vacinação 

Vacinação 
covid-19

cm-seixal.ptorganização:

V  Semana Municipal

22-29 junho

da Proteção Civil do Seixal

23 de junho
Simulacro de Incêndio em Edifício Municipal
Serviços Operacionais 
da Câmara Municipal do Seixal

24 de junho
Simulacro de Incêndio em Edifício Municipal
Serviços Centrais  
da Câmara Municipal do Seixal

A Proteção Civil Vai à Escola
Atividade com a participação 
dos agentes de proteção civil

• Corpo de Bombeiros Mistos 
  do Concelho do Seixal 
  – Escola Básica Nun'Álvares, Arrentela

• Corpo de Bombeiros Mistos de Amora 
  – Escola Básica Paulo da Gama, Amora

25 de junho 
A Proteção Civil Vai à Escola
Atividade com a participação dos agentes 
de proteção civil

• Guarda Nacional Republicana 
  – Escola Básica dos Redondos, Fernão Ferro

• Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação  
 Foz do Tejo 
  – Escola Básica da Quinta dos Franceses,  
     Seixal

28 de junho
A Proteção Civil Vai à Escola
Atividade com a participação dos agentes 
de proteção civil

• Polícia de Segurança Pública 
  – Escola Básica de Vale de Milhaços, Corroios

29 de junho, 
Dia Municipal do Bombeiro
10.30 horas     – Formatura e cerimónia 
11.45 horas – Assinatura de protocolo para 
constituição de Equipa de Intervenção Permanente 
de Amora
12 horas – Exposição de veículos e equipamentos

Parque Urbano das Paivas

Encontram-se a decorrer as obras 
de reparação da passagem hidráu-
lica junto à rotunda da Ponte da 
Fraternidade.
A intervenção de reabilitação da ga-
leria de escoamento de águas plu-
viais foi realizada também com o 
apoio dos trabalhadores da câmara 

municipal, durante a noite, quando 
a circulação automóvel é menor, ate-
nuando os impactos na circulação 
viária e demonstrando a capacida-
de destes trabalhadores, que conti-
nuam na linha da frente, na presta-
ção do serviço público à população. 
A responsabilidade da repara-

ção, após o abatimento, é das 
Infraestruturas de Portugal (IP) por 
se tratar de uma estrada nacional, 
mas a autarquia assumiu a obra de-
vido à ausência de uma decisão cé-
lere por parte das IP e aos constrangi-
mentos causados à população.
Assim, na reunião de dia 19 de maio, 

o executivo da Câmara do Seixal 
aprovou a abertura do procedimento 
para a contratação, por ajuste direto, 
pelo valor de 185 mil euros, da em-
preitada de reabilitação da galeria 
de escoamento de águas pluviais, 
considerada de máxima urgência.
A obra contempla a reabilitação e o 

reforço da passagem hidráulica loca-
lizada na EN378. Importa referir que 
a primeira anomalia no local foi dete-
tada em 2018 e em 2020 verificou-
-se novo abatimento. A 5 de março 
de 2021, registou-se nova anomalia, 
desta vez com maior dimensão e com 
interrupção da faixa de rodagem.

O vereador Joaquim Tavares acompanhou os trabalhos

Obra de reparação da passagem hidráulica na rotunda da Ponte da Fraternidade era responsabilidade do Governo
Câmara do Seixal repõe circulação rodoviária em duas semanas



184.º aniversário da elevação do Seixal a concelho

Câmara do Seixal homenageia 
trabalhadores na linha da frente

município do Seixal comemorou no dia 6 de no-
vembro de 2020 o 184.º aniversário de elevação a 
concelho, mas devido à pandemia não foi possível 
a realização da sessão solene comemorativa nes-
sa data. 
A cerimónia realizou-se já em 2021, nos dias 14 e 
15 de maio, em dois momentos, que decorreram 
no Pavilhão Multiusos Águias Unidas. O objetivo foi 
não concentrar todos os participantes no mesmo 
dia, de forma que fossem cumpridas todas as indi-
cações da Direção-Geral da Saúde.
O evento teve como lema «Concelho do Seixal, Uma 
Terra Onde É Bom Viver» e pretendeu distinguir 

pessoas e entidades que contribuíram para o pro-
gresso e qualidade de vida no município.
No dia 14 de maio, foram entregues medalhas de 
mérito municipal, desportivo, cultural, empresarial, 
de bons serviços e de honra, numa cerimónia que 
contou com as atuações da fadista Diana Soares 
e da atriz Maria João Luís, que declarou poesia de 
Mário Cesariny de Vasconcelos.
Durante o combate à pandemia de covid-19, mais 
de 6000 trabalhadores garantiram que os serviços 
essenciais prestados aos munícipes fossem uma 
realidade. Limpeza urbana, profissionais de saúde, 
bombeiros, polícia, serviços de atendimento, pro-

fissionais das instituições de solidariedade social, 
entre outros, continuaram a trabalhar  para garan-
tir a saúde, segurança e bem-estar da população. A 
Câmara Municipal do Seixal prestou-lhes homena-
gem e atribuiu-lhes a mais elevada condecoração, 
agradecendo o seu inestimável contributo.
No dia 15 de maio, foram atribuídas medalhas de 
25 e 40 anos de serviço aos trabalhadores das 
autarquias do concelho e foram homenageados 
trabalhadores aposentados. O momento musical 
ficou por conta do grupo Prata da Casa, composto 
por trabalhadores da Câmara Municipal do Seixal. 

O
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Alfredo Monteiro, presidente da Assem-
bleia Municipal do Seixal, destacou a 
importância de assinalar o 184.º aniver-
sário do concelho do Seixal, não só para 
homenagear «pessoas e forças vivas do 
concelho, que honram, pelo seu exemplo, 
a nossa história comum», mas também 
«para prestarmos em coletivo a justa ho-
menagem a todos os que têm tido uma 
determinante intervenção no combate a 
esta inusitada crise sanitária».
Neste âmbito, salientou «a ação relevante» 
da Câmara Municipal do Seixal logo desde 
o início da pandemia, dando como exem-
plo iniciativas como o apoio aos agentes 
económicos e famílias e à instalação de 
unidades de saúde e de centros de vaci-
nação.
Para o presidente da assembleia munici-
pal, celebrar o aniversário do concelho é 
celebrar «a memória secular de um povo 
de história e de trabalho, de luta incessan-
te por uma vida melhor, das coletividades 
operárias centenárias, à primeira procla-
mação da República em Portugal e à re-
sistência à ditadura fascista».
«Celebramos o povo que deu vida em Abril 

a uma terra e a uma margem sul operá-
rias ostracizadas pelo regime salazarista 
e onde estava tudo por fazer», mas onde 
«as populações e o jovem Poder Local» 
construíram um concelho que é hoje refe-
rência na região e no país, disse Alfredo 
Monteiro.
Hoje, o concelho do Seixal destaca-se pelo 
«trabalho, a parceria, a dedicação à causa 
pública, a proximidade do Poder Local De-
mocrático às comunidades do município, 
o envolvimento das populações na res-
posta aos seus anseios e necessidades, 
a mobilização reivindicativa por causas e 
desígnios comuns, a criatividade e a ino-
vação, a par da determinação em vencer 
as dificuldades e da afirmação de convic-
ções e valores em pluralidade e participa-
ção democrática, olhos postos no desen-
volvimento sustentável, na justiça social e 
na cidadania».
O município destaca-se pela «visão es-
tratégica e capacidade de planeamento» 
e pela aposta na «atratividade de novos 
investimentos e na criação de empregos 
com direitos». Referiu, neste âmbito, no-
vos investimentos da câmara municipal 

Manuel Araújo, presidente da Junta de 
Freguesia de Amora, falou em nome de 
todas as juntas de freguesia do conce-
lho, destacando o papel do Poder Local 
Democrático: «O Poder Local Democrá-
tico é um manancial sem fim de êxitos 
individuais e coletivos e de dedicação à 
causa, na construção de respostas para 
os problemas, na forma como as popu-
lações dos nossos territórios de diver-
sas gerações enfrentaram os desafios e 
souberam aproveitar as oportunidades 
que se lhes depararam.»
Referindo-se ao aniversário do conce-
lho, afirmou ser «um renovado reconhe-
cimento que fazemos da nossa história 
e do trabalho daqueles que nos ante-
cederam», que é «fundamental para 
podermos aspirar a construir um terri-
tório cada vez mais próspero e motivo 
de orgulho para todos os nossos conci-
dadãos».
O  autarca deixou o reconhecimento a to-
dos os que «pelo seu labor, pela sua en-
trega, pela sua dedicação apaixonada a 
causas e objetivos, ajudam e continuam 
a ajudar a projetar a imagem de um con-

celho solidário, coeso e dinâmico».
No entanto, afirmou que é impossível 
esquecer a pandemia «que vivemos há 
mais de um ano e a profunda crise eco-
nómica e social provocada pela mes-
ma», pelo que o aniversário do concelho 
é também o dia «para reconhecermos 
e homenagearmos todas as pessoas 
e instituições que na linha da frente 
combateram e combatem a pandemia, 
ajudaram as famílias confinadas e ca-
renciadas».
No combate à pandemia, as autarquias 
e os seus trabalhadores foram funda-
mentais e estiveram presentes «junto 
das instituições para que nada lhes fal-
tasse, independentemente de a quem 
competia fazê-lo, e nos muitos equipa-
mentos montados, com destaque para 
o centro de testagem drive thru, centro 
de rastreio de doenças respiratórias e 
os três centros de vacinação». No entan-
to, os orçamentos foram «seriamente 
afetados com consequentes quebras de 
receitas e aumento de despesa», sem 
ter havido nenhum apoio do Governo. 
O presidente da Junta de Freguesia de 

Manuel Araújo, presidente da Junta de Freguesia de Amora
Um concelho solidário, coeso e dinâmico

Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do Seixal
Defender os valores de Abril e o património
do Poder Local Democrático
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Amora ainda referiu a questão das fre-
guesias extintas «contra a vontade das 
populações e pareceres dos órgãos lo-
cais».
Segundo Manuel Araújo, o município, as 
juntas de freguesia e muitas e valorosas 
associações e instituições locais dão 

provas incessantes de estarem ao ser-
viço das pessoas e do bem comum, en-
contrando respostas, promovendo inicia-
tivas  e investimentos, que abrem boas 
perspetivas de vida a toda a população».

previstos «nas áreas industrial, de comér-
cio e serviços, na reconversão de áreas 
de atividade económica devolutas, em 
equipamentos turísticos e da náutica de 
recreio ou na vertente urbanística qualifi-
cada».
Alfredo Monteiro deixou uma palavra de 

apreço a todos os homenageados «que 
honram, pelo seu exemplo, a nossa histó-
ria comum», e afirmou: «Juntos, autarcas, 
instituições e população, continuaremos a 
defender os valores de Abril e o inestimá-
vel património coletivo e de rosto humano 
do Poder Local Democrático.»
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Na sua intervenção, Joaquim Santos, pre-
sidente da Câmara Municipal do Seixal, fez 
uma referência especial a todos os meda-
lhados, agradecendo o seu contributo para 
o desenvolvimento do município. O autarca 
considera que estes são tempos desafian-
tes para o município, depois de mais de 
um ano de pandemia, mas que é preciso 
«prosseguir a construção de um território 
ao serviço dos cidadãos e do desenvolvi-
mento, da democracia e do progresso».
O autarca começou por falar da pande-
mia que assolou o nosso país e o nosso 
concelho no último ano, que «exigiu de 
todos nós enormes sacrifícios e uma 
resposta sem precedentes na nossa his-
tória recente». 
Destacou o Serviço Nacional de Saúde 
de Abril, os bombeiros e outras forças 
humanitárias, as forças de segurança 
as instituições de solidariedade social, 
as escolas públicas do concelho e os 
seus profissionais e os trabalhadores 
das autarquias locais, «que se mantive-
ram na linha da frente na prestação de 
serviços públicos essenciais, além de 
avançarmos para novas necessidades, 
como foram a desinfeção de ruas e es-
paços, o apoio à testagem da população 
ou mais recentemente o apoio à vacina-
ção da população».
Esta pandemia também teve conse-
quências no desenvolvimento do conce-
lho: «Aumentou o desemprego, aumen-
taram as necessidades de apoio social, 
suspenderam-se ou adiaram-se projetos 
e obras importantes».

Segundo Joaquim Santos, «aquilo que 
se exige para esta fase, além do inves-
timento no Serviço Nacional de Saúde, 
é um Plano Nacional de Desenvolvimen-
to, que tenha uma execução imediata 
de modo que mitiguemos os impactos 
desta crise. O Governo aponta o Plano 
de Recuperação e Resiliência como a 
solução para a crise, mas mais do que 
anúncios sem calendário, o país e as po-
pulações precisam de ações concretas».
Depois, falou sobre a falta de investi-
mento público dos governos no conce-
lho: «Conseguimos, fruto da nossa luta 
e reivindicação, que as obras do Centro 
de Saúde de Corroios avançassem, bem 
como da Escola Secundária João de Bar-
ros, mas muitas outras necessidades 
continuam sem ver a luz do dia. O maior 
exemplo é mesmo o hospital do Seixal, 
que continua a marcar passo».
Além da luta por este equipamento 
hospitalar, outras reivindicações vão 
continuar: a construção dos centros de 
saúde de Foros de Amora e Aldeia de 
Paio Pires; a escola dos 2.º e 3.º ciclos e 
secundária de Fernão Ferro; o prolonga-
mento do Metro Sul do Tejo; a constru-
ção da Estrada Regional 10, com a pon-
te Seixal-Barreiro; e a substituição do 
Aterro Sanitário Intermunicipal do Seixal 
por outra solução ambientalmente mais 
sustentável.
Joaquim Santos garantiu: «Vamos pros-
seguir a construção de um território ao 
serviço dos cidadãos e do desenvolvi-
mento, da democracia e do progresso. O 

concelho do Seixal é terra de liberdade, 
futuro e confiança.»

Trabalhadores são força 
transformadora
Na sessão dedicada aos trabalhadores 
das autarquias, Joaquim Santos, presi-
dente da Câmara Municipal do Seixal, 
afirmou: «A maior força da nossa câma-
ra são os seus trabalhadores e por isso 
mais não fazemos do que prestar ho-
menagem a essa força transformadora 
que, nestes 47 anos de Abril, fez avan-
çar e transformar para melhor o nosso 
concelho».
O autarca disse que este executivo 

municipal «respeita e age em defesa 
dos direitos dos trabalhadores», dando 
exemplos: «Estivemos na luta das 35 
horas e vencemos. Estamos na luta do 
Suplemento de Penosidade e Insalubri-
dade e que agora foi atribuído aos se-
tores de higiene urbana e saneamento, 
mas que queremos, e é justo, alargar a 
outras áreas».
Joaquim Santos anunciou ainda que a 
Câmara Municipal do Seixal vai avançar 
com uma nova opção gestionária este 
ano que vai permitir aumentar nova-
mente os salários a mais de 400 traba-
lhadores de todas as categorias.

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal

Concelho do Seixal é terra 
de liberdade, futuro e confiança

Três vetores da rota definida para o concelho

Segundo revelou Joaquim Santos na sessão solene de aniversário do concelho, a 
Câmara Municipal do Seixal está a trabalhar para manter a rota de desenvolvimen-
to definida, assente em três vetores: aumentar o investimento público municipal, 
reforçando a oferta social do concelho; reduzir os custos das famílias naquilo que 
depende da câmara municipal; e apoiar o investimento, com mais desenvolvimento, 
riqueza e empregos qualificados. 

1.º vetor – investimento público com reforço da oferta social
Em termos de investimento público, a Câmara Municipal do Seixal tem em curso 
várias dezenas de intervenções, de forma direta ou em parceria. 
A título de exemplo, Joaquim Santos referiu a construção de um lar de idosos, o 
apoio à construção de um centro de saúde, a construção de uma universidade sé-
nior, uma loja do munícipe, uma loja de cidadão, uma piscina municipal, quatro 
pavilhões desportivos, uma escola básica, um jardim de infância, a requalificação 
de várias dezenas de escolas e jardins de infância da rede pública, um centro cul-
tural na área da medalhística, três novos parques urbanos, novos equipamentos de 
higiene urbana, um centro náutico, um centro de inovação, a requalificação de vias 

e passeios, vários parques infantis e equipamentos desportivos ou dois quartéis de 
bombeiros.
O autarca disse ainda que foram investidos mais de 4 milhões de euros no combate 
à pandemia.

2.º vetor – apoio às famílias
No apoio às famílias e na redução de encargos, Joaquim Santos destacou a nova re-
dução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) pelo sexto ano consecutivo 
e a redução da tarifa integrada de água, saneamento e resíduos, que já era a tercei-
ra mais barata dos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa, e que passou a 
ser mesmo a mais barata.

3.º vetor – mais desenvolvimento, riqueza e empregos qualificados
No apoio ao desenvolvimento do concelho, são 900 milhões de euros de investimen-
to que estão em curso ou previstos no nosso território, com destaque para o Campus 
Hovione Tejo, num investimento de 200 milhões de euros, que criará 200 novos 
postos de trabalho, cuja obra se iniciará ainda em 2021, ou o Hotel Mundet, que 
representa 16 milhões de investimento cujas obras irão ser retomadas em breve, 
além de diversos projetos residenciais que vêm qualificar o nosso território. 
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Medalha de Honra
A Medalha de Honra, em prata dourada, distingue individualidades ou entidades que tenham prestado serviço 
ao desenvolvimento, conhecimento e divulgação dos valores materiais e espirituais do município.

Trabalhadores na Linha da Frente
Este é o reconhecimento a todos os que estiveram e estão a trabalhar na linha da frente. 
Juntos, somos mais fortes para conseguir as respostas necessárias para ajudar a popula-
ção.  Juntos, vamos avançar com confiança no futuro e nos homens e mulheres que todos 
os dias dão o melhor de si pelos outros. Obrigada!
Entregaram as medalhas Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
e Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do Seixal.
Receberam as medalhas:
Vera Tiago, coordenadora da Unidade de Cuidados na Comunidade do Seixal, em repre-
sentação dos trabalhadores do Agrupamento de Centros de Saúde Almada-Seixal; Maria 
João Ricardo, em representação dos trabalhadores da Associação A Voz do Amor; subche-
fe Ilídio Augusto Frias de Azevedo, em representação dos trabalhadores da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora; Andreia Guerreiro, bombeira de 1.ª, em 
representação dos trabalhadores da Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos do 
Seixal; Maria Saturnina Serra Nunes, em representação dos trabalhadores da Câmara 

Medalha de Mérito Municipal
A Medalha de Mérito Municipal, em prata, é atribuída a pessoas individuais ou coletivas cuja ação tenha 
contribuído para o engrandecimento e divulgação dos valores do município ou do país. 

Jorge Carvalho da Silva
Nasceu em 1946, em Grândola, mas cedo veio trabalhar para Lisboa, como serralheiro 
mecânico, vindo depois para Amora, para a Construtora Moderna. Aqui criou raízes fami-
liares e também políticas. Cumpriu sete mandatos e entregou 30 anos à causa pública.
Pela CDU, foi membro da Assembleia Municipal do Seixal durante três mandatos, entre 
1986 e 1998. Depois, foi eleito vereador, assumindo primeiro o pelouro das Infraestru-
turas e Acessibilidades e depois o do Urbanismo e Equipamentos Municipais, cargo que 
ocupou entre 1998 e setembro de 2011. Terminou a sua atividade política como presi-
dente da mesa da Assembleia da Freguesia de Fernão Ferro no mandato de 2013-2017. 
Entregou a medalha Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal.

Municipal do Seixal; Nilton Roberto Varela Alves, em representação dos trabalhadores 
da CRIAR-T – Associação de Solidariedade; Rodrigo Cerdeira, em representação dos tra-
balhadores da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação Foz do Tejo; Natália Silva, em re-
presentação das escolas públicas do concelho do Seixal; José Lopes, em representação 
dos trabalhadores dos postos de Aldeia de Paio Pires e Fernão Ferro da Guarda Nacional 
Republicana; José Serra, enfermeiro-chefe, em representação dos trabalhadores do Hos-
pital Garcia de Orta; Nuno Jesus Cordeiro Martins, em representação dos trabalhadores 
da Junta de Freguesia de Amora; Marta Isabel Moutinho de Oliveira Esteves, em repre-
sentação dos trabalhadores da Junta de Freguesia de Corroios; Anabela Simões Loureiro 
Santos, em representação dos trabalhadores da União das Freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires; João Martins, em representação dos trabalhadores da Polícia de 
Segurança Pública da Divisão Territorial do Seixal; Paula Pina, do Serviço de Ação Social 
do Seixal, em representação dos trabalhadores da Segurança Social do Centro Distrital de 
Setúbal; Maria José Esgueira, em representação dos trabalhadores da União das Associa-
ções de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho do Seixal.

António Manuel Ferreira Nabiça
Nasceu em Miranda do Douro, mas viveu em Corroios durante 40 anos. Foi professor de 
Biologia ao longo de 10 anos, em várias escolas da margem sul do Tejo. Depois começou 
a trabalhar na Câmara Municipal do Seixal, sempre na área da educação, sendo atual-
mente diretor de departamento. Foi autarca durante 24 anos, cumprindo seis mandatos. 
Eleito pela CDU, fez parte do executivo da Junta de Freguesia de Corroios entre 1994 e 
2005 como vogal da Cultura, Educação e Juventude. Depois, integrou essa assembleia 
de freguesia, entre 2005 e 2009; foi secretário da assembleia entre 2010 e 2013, e, por 
fim, foi presidente da Assembleia de Freguesia de Corroios entre 2013 e 2017. 
Entregou a medalha o vereador Manuel Pires.
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Manuel Morgado de Almeida
Manuel Morgado de Almeida é natural de Palhais, no Barreiro. Com 16 anos, já tra-
balhava na Siderurgia Nacional. A ida à tropa interrompeu-lhe a carreira, pois teve de 
ir combater para a guerra colonial. Regressou depois a Portugal e à Siderurgia, onde 
esteve dois anos, antes de ir trabalhar para uma multinacional como técnico de eletró-
nica durante 30 anos. Ainda conseguiu tirar à noite o curso industrial.
Esteve ligado ao movimento associativo, fez parte da direção da Cooperativa Força 
do Povo, foi diretor e pertenceu à comissão de obras do Independente Futebol Clube 
Torrense. 
Entregou-se ao Poder Local durante cerca de 20 anos. Eleito pela CDU, cumpriu 5 
mandatos na Assembleia de Freguesia de Arrentela, entre 1983 e 2013, dois deles 
como seu presidente.
Entregou a medalha o vereador Francisco Morais.

Medalha de Mérito Municipal

Francisco João Pécurto Alves
Natural da Orada, concelho de Borba, Francisco João Pécurto Alves não teve uma in-
fância fácil, começando a trabalhar cedo na ceifa com o pai.
Foi cabouqueiro nas pedreiras de mármore, em Borba, terra onde também trabalhou 
numa fábrica de óleos vegetais, a Exportadora do Norte, onde esteve durante 8 anos. 
Veio depois trabalhar para Aldeia de Paio Pires, na Siderurgia Nacional, onde ficou até 
1993 como serralheiro mecânico.
Assim nasceu uma profunda ligação à terra onde passou a viver, dedicando-se ao Po-
der Local durante 19 anos. Integrou a Assembleia de Freguesia de Aldeia de Paio Pires 
durante 5 mandatos, entre 1983 e 2001, eleito pela CDU. Foi também membro da 
direção do Paio Pires Futebol Clube durante vários anos.
A medalha foi entregue pelo vereador Nuno Moreira.

Augusto das Neves Marques é natural da remota aldeia de Paiágua, freguesia de Alma-
ceda, concelho de Castelo Branco, na Beira Baixa. Estudou na escola industrial, esteve 
na tropa em Santarém e Tomar e partiu depois para a guerra colonial, em Angola.
Quando regressou, foi trabalhar para uma fábrica de celulose, em Vila Velha de Ródão. 
Seguiu-se a ida para a TAP, onde trabalhou como técnico de manutenção de aeronaves 
durante 35 anos, até 2005. Depois, esteve cerca de 20 anos na vida política local. Foi 

membro da Assembleia Municipal do Seixal pelo PS entre 1983 e 1990 e entre 2002 
e 2005. Foi também vogal na Assembleia de Freguesia de Amora entre 2005 e 2013. 
No total, cumpriu 5 mandatos.
Augusto Marques não pôde estar presente na cerimónia, a medalha foi-lhe entregue 
posteriormente.

Augusto das Neves Marques

Escola Básica do Bairro Novo
A Escola Básica do Bairro Novo, no Seixal, foi construída em 1970, no âmbito do Plano 
dos Centenários em Portugal.  
O edifício tem dois pisos e oito salas, uma delas para jardim de infância. Integra o 
Agrupamento de Escolas Dr. António Augusto Louro e neste ano letivo conta com 175 
alunos, 10 professores, uma educadora e 5 auxiliares. 
Ao longo dos tempos, o edificado recebeu requalificações e melhoramentos, mas as 
grandes mudanças foram a instalação de um espaço de jogo e recreio para as brinca-
deiras nos intervalos das aulas e a construção de um edifício para funcionamento do 
refeitório. 
O próximo passo será a ampliação da escola, para que possa continuar a receber alu-
nos e a construir memórias como fez nos últimos 50 anos.
Entregou a medalha a vereadora Maria João Macau e recebeu Júlio Abrunhosa, coorde-
nador da Escola Básica do Bairro Novo.

Escola Básica Carlos Ribeiro
Quando a Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos de Pinhal de Frades abriu as portas, em 10 
de outubro de 1995, só o bloco A estava a funcionar, com 250 alunos do 5.º e 7.º ano 
e 20 professores.
A escola é hoje sede do Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades e acolhe todos os 
anos cerca de mil alunos do 5.º ao 9.º ano de escolaridade.
Em 2010, recebeu o nome de Carlos Ribeiro, médico conceituado do concelho, antigo 
bastonário da Ordem dos Médicos, que começou por dar nome a uma sala e, depois, 
se tornou patrono da escola.
Ao longo de 25 anos, a escola desenvolveu projetos de educação para a saúde, para o 
património, cidadania, desporto, clubes de matemática e de bem-estar, jornal e rádio 
escolar, concursos, encontros e espetáculos.
A medalha foi entregue pelo vereador Eduardo Rodrigues a Maria do Carmo Branco, 
diretora do Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades.
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Grupo de Baile
Eram um jovem grupo de músicos que tocavam juntos na banda filarmónica da União Sei-
xalense. O grupo foi descoberto num concurso de bandas realizado em Coimbra. Carlos 
Tavares, Vicente Andrade, Luís Rosado, António Manuel, Luís Landeirote, Marcelino Guerrei-
ro, João Mário e José Manuel Raminhos formavam o Grupo de Baile. Em 1981, lançaram o 
single «Patchouly/Já Rockas à Toa», que se tornou um êxito em todo o país. Quase dois anos 
depois, lançaram o single «História Linda». 
A banda acabou por se separar, mas o Grupo de Baile fica para sempre na história da mú-
sica portuguesa, nascida no Seixal.
A medalha foi entregue pela vereadora Manuela Calado aos elementos do Grupo de Bai-
le, com exceção de Luís Landeirote, que não pôde estar presente. Em representação de 
Marcelino Guerreiro, a título póstumo, esteve o seu filho, Pedro Barata.

Medalha de Bons Serviços Municipais

Esta medalha, em prata, é atribuída aos munícipes ou entidades que tenham contribuído pelos seus conhecimentos, 
interesse ou dedicação para a melhoria e eficiência dos serviços prestados à população.

João Barata Guerreiro
João Domingos Purificação Barata Guerreiro nasceu em Arrentela no ano 2000. Começou 
a jogar basquetebol com apenas 6 anos no Seixal Futebol Clube, passando depois para o 
Futebol Clube Barreirense. Integrou a seleção distrital de sub-14, tendo obtido, na época de 
2013-2014, um voto de louvor pela conquista da final das Festas do Basquetebol Juvenil 
Sub-14, em Albufeira, e fez ainda parte da seleção de sub-16 da Associação de Basquetebol 
de Setúbal. Representou Portugal nos campeonatos da Europa de basquetebol de 2015 a 
2018. Na época de 2016-2017 passou a representar o Futebol Clube do Porto, camisola 
com a qual alcançou o título de bicampeão nacional sub-18. Em representação da seleção 
nacional, foi campeão da Europa sub-20 masculinos da Divisão B. 
Em 2020, foi reforçar a equipa do Clube do Povo da Esgueira, de Aveiro. 
Entregou a medalha o vereador José Carlos Gomes.

Medalha de Mérito Desportivo
Esta medalha, em prata, é atribuída a pessoas que se 
tenham notabilizado na prática desportiva ou contribuído 
para a divulgação e desenvolvimento do desporto.

Medalha de Mérito Cultural
Esta medalha, em prata, é atribuída a pessoas que se 
tenham notabilizado nas artes e na cultura, ao serviço do 
movimento associativo ou comunidade educativa.

Kegang Wu
Oriundo de uma pequena vila chinesa na província de Zhejiang, Kegang Wu chegou a Por-
tugal em 1996. Começou o seu percurso como empreendedor com o restaurante China 
House que permaneceu aberto até 2012. Depois, abriu a sua loja Amigo Wu e o restaurante 
Oriental Palace. Tem contribuído para a comunidade onde está inserido, apoiando institui-
ções e corporações de bombeiros, bem como todos os que estiveram na linha da frente 
no combate à covid-19. Apesar da situação atual, continua a desenvolver projetos no setor 
comercial, com os quais espera servir ainda melhor a população do concelho do Seixal.
O vereador Joaquim Tavares entregou a medalha.

Shahid Bhanji
Shahid Bhanji nasceu em 1975 em Moçambique. Cedo começou a trabalhar com o pai, 
tio e irmãs no ramo alimentar grossista. Quando veio para Portugal, começou a trabalhar 
num armazém de produtos alimentares na Torre da Marinha, passando depois para o Casal 
do Marco, onde está sediada a empresa Multicash Import Export. Shahid expandiu o seu 
negócio para o ramo imobiliário em 2016 e desportivo em 2017. Durante a pandemia, doou 
várias toneladas de bens alimentares para forças humanitárias e instituições sociais do 
concelho e garante que o seu envolvimento na vida do município vai continuar.
A medalha foi entregue pelo vereador Marco Fernandes.
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Medalha de Mérito Empresarial
Esta medalha, em prata, é atribuída a pessoas individuais ou coletivas que tenham contribuído para a valorização eco-
nómica e social do município. 

Padaria Panisal
António Soares Gomes começou a trabalhar no fabrico de pão em 1954, com apenas 14 
anos, na Parede, como aprendiz de padeiro, tendo depois chegado a encarregado da Pani-
ficadora de Carcavelos. 
Em 1967, estabeleceu-se por conta própria, na localidade de Alfarim, concelho de Sesim-
bra. Em 1969, casou com Inês Gomes e deram continuidade ao negócio.
Em 1978, António Gomes fundou a Padaria Panisal, em Pinhal de Frades, no mesmo local 
onde se encontra atualmente a fábrica e um ponto de venda ao público. Dois anos mais tar-
de, abriu lojas no Casal do Marco e na Torre da Marinha, que foram modernizadas na última 
década, com a criação de um conceito mais abrangente, de cafetaria/padaria. 
A Panisal conta com cerca de 30 trabalhadores, tem uma capacidade produtiva que ascen-
de aos dez mil pães diários, através do seu funcionamento 24 horas por dia. 
António Gomes e a esposa contam com as filhas Teresa e Adelaide para seguir o negócio e 
continuar a produzir pão saudável, de qualidade e sabor únicos.
Recebeu a medalha António Gomes, em representação da Padaria Panisal, que foi entre-
gue pela vereadora Elisabete Adrião.

Homenagem aos trabalhadores aposentados
Homenagem aos trabalhadores da Câmara Municipal do Seixal que passaram no ano anterior para a aposentação.

José Vilhena Cecília
Luís Manuel Ribeiro Marques Lopes
Manuel Marques Felgueiras
Manuel Ramires Cesário
Maria Adelaide da Conceição Alcobia da Silva
As lembranças foram entregues por Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, e Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do Seixal

António Luís Galego Boteta
Filomena Maria Costa Caetano Ferreira
Floripes da Conceição Morgado
Isabel Maria Godinho da Silva Ferreira de Oliveira
Jerónimo Feliciano Mareco Mira
As lembranças foram entregues por Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, e Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do Seixal

Medalha de 40 Anos de Serviço

A Medalha de 40 Anos de Serviço, em prata, é atribuída aos 
trabalhadores que completam 40 anos ao serviço das autarquias.

Fernando Pereira da Silva – Divisão de Gestão da Frota Municipal
Maria Gabriela Gonçalves Lourenço – Divisão de Tecnologias Informáticas 
e Telecomunicações
Maria José Santos Gomes Costa – Divisão de Fiscalização Municipal
Rui Filipe dos Santos Brito – Departamento de Cultura
As medalhas foram entregues por Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, e Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do Seixal.
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Carla Maria Veríssimo Barbosa Ribeiro – Gabinete da Piscina Municipal de Amora
Carlos Manuel Mendes Veríssimo – Divisão de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos
Elisabeta Serafim de Sousa – Divisão de Tecnologias Informáticas e Comunicações
João Carlos Santos Ferreira – Divisão de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos

Medalha de 25 Anos de Serviço

Maria Madalena de Sousa Moreira da Silva – Gabinete da Presidência
Maria Manuela Lança Jacinto d’ Oliveira – Departamento de Recursos Humanos
Maria Rosa Figueira Travanca Carvalho Resende – Departamento Financeiro
Maria Saturnina Tavares dos Santos Serra Nunes – Gabinete da Piscina Municipal de Amora
Marília Lúcia Fonseca Remechido – Divisão Administrativa de Recursos Humanos

Maria do Carmo Nunes Eloi Florêncio – Departamento de Higiene Urbana e Espaços Verdes
Maria Fernanda de Jesus dos Santos Simões Cardoso – Divisão de Logística de Espaços
Maria Helena Nunes Ferreira Palacino – Divisão de Desenvolvimento Social e Cidadania
Maria José Teixeira Nunes da Silva – Gabinete de Apoio ao Vereador do Pelouro do Des-
porto, Obras Municipais, Fiscalização e Trânsito

Alexandra Filomena Silva Daniel – Gabinete de Controlo Interno, Qualidade e Auditoria
Ana Isabel Martins Chagas – Divisão de Gestão de Equipamentos Educativos
Ana Margarida Carvalho Rodrigues – Gabinete da Piscina Municipal de Amora
Anabela Pombo Roldão – Divisão de Administração e Atendimento Público
António Manuel Santos Luzio – Divisão Administrativa de Água, Saneamento e Resíduos

Mário Rui Jones do Nascimento – Divisão de Tecnologias Informáticas e Comunicações
Marta Sofia de Oliveira Paulo – Gabinete de Desenvolvimento Económico e Turismo
Susete Alexandra Afonso Certal de Figueiredo – Gabinete da Presidência
Teresa Isabel Nunes Cristino – Divisão de Compras e Aprovisionamento

A Medalha de 25 Anos de Serviço, em bronze, é atribuída aos funcionários da câmara municipal e das juntas de freguesia do município que 
tenham cumprido 25 anos de serviço.

As medalhas foram entregues por Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do Seixal.
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