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Câmara do Seixal atribui quatro
novas viaturas aos bombeiros
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Assembleia Municipal do Seixal
de 30 de junho
Boa gestão da câmara municipal
com saldo positivo e redução da dívida

Concluída em 2020 a obra de ampliação e requalificação da Escola Básica da Quinta de Santo António,
na Cruz de Pau, em Amora

A Assembleia Municipal do Seixal aprovou o relatório de atividades e prestação de contas do exercício de 2020.
O orçamento final foi de 127 milhões de euros, com saldo líquido positivo de 8,2 milhões e redução da dívida em mais de
4,6 milhões de euros. 13
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Fórum Seixal +
apresenta o Centro
Náutico de Amora

À Babuja – Festival
de Street Art
do Seixal

Está em curso a construção do
Centro Náutico de Amora. Além
da implantação de hangares,
vão ser executados os acessos
à água e construída uma grande
praça para a realização de eventos. A infraestrutura irá potenciar
a Baía e dar capacidade de resposta às atividades náuticas.

Smile1art, Utopia e Huariu foram
os writers que transformaram o
bairro numa galeria a céu aberto. A 3.ª edição do À Babuja –
Festival de Street Art do Seixal
decorreu na Quinta do Cabral,
em Arrentela, o local escolhido
para servir de tela a várias mensagens sobre o tema da paz.
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Quiosque Verde
em Amora
No âmbito da implementação do Laboratório Vivo para a
Descarbonização da Baía do
Seixal, que visa reduzir as emissões de CO2 no concelho, está a
ser implantado, em Amora, um
Quiosque Verde. Este é um equipamento inovador que inclui a
produção e armazenamento de
energia renovável.

Protesto na Escola
Secundária João
de Barros
A comunidade educativa reivindica a construção do pavilhão
desportivo escolar. Alunos,
professores e pais exigem que
o Governo reveja o projeto e
construa um pavilhão que permita a prática de todas as atividades inseridas no currículo da
Educação Física.
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Este Verão na Fidalga
Em agosto tem início a 4.ª edição d’Este Verão na
Fidalga, em Arrentela, com um programa que integra
oficinas de arte, concertos e cinema ao ar livre. Viva
a cultura em segurança.
Programa
Dia 7 de agosto, sábado
10 horas
Desenhar para Conhecer a Geometria
na Quinta da Fidalga: Vertical
Oficina de desenho
20.45 horas
Diana Soares
Concerto
Dia 8 de agosto, domingo
17 horas
Não É Um Círculo, É a Copa de Uma Árvore!
Oficina de ilustração
20.30 horas
A Biblioteca dos Livros Rejeitados
Cinema
França/Bélgica, comédia/drama,
2019, 100 min, M/12 anos

Dia 21 de agosto, sábado
10 horas
O Jardim da Fidalga
Visita-jogo
20.45 horas
Sogranora
Concerto
Dia 22 de agosto, domingo
17 horas
João e o Pé de Feijão
Teatro infantil, por Byfurcação
50 min, M/ 3 anos
21 horas
As Diferenças Definem-nos
Cinema, por Zero em Comportamento
Sessão de curtas de animação, 50 min, M/ 6 anos
Entrada livre. Marcação prévia através do email bilheteira.
cultura@cm-seixal.pt ou do telefone 915 635 090
de segunda a sexta-feira, das 10 às 12 e das 14 às 17 horas.
Os horários poderão ser ajustados, consoante a evolução
da pandemia.

EDITORIAL
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Rigor orçamental
e visão de futuro
Joaquim Santos

Presidente da Câmara

A aprovação do relatório de atividades e prestação de
contas referente a 2020 reflete o rigor e a ambição pela
qual pautamos a gestão municipal. Um trabalho sustentado em que, pelo 10.º ano consecutivo, os proveitos superaram os custos. Com um orçamento de 127,399 milhões de euros, apesar da pandemia, conseguimos uma
execução de 117,6 milhões de euros (92,34 por cento)
do lado da receita e de 99,7 milhões de euros (78,25 por
cento) por parte da despesa.
O nosso compromisso é com a população e, mesmo num
ano de enormes desafios, com uma crise sanitária que
não estava prevista em nenhum caderno de encargos,
não baixámos os braços. Estivemos na linha da frente,
continuámos a prestar um serviço público de proximidade, mesmo apesar da diminuição de receitas e do aumento da despesa, em concreto com o combate à pandemia, apoiámos as famílias, empresas e instituições do
concelho. No apoio às famílias, reduzimos a taxa do IMI
pelo 6.º ano consecutivo, o que beneficiou 85 mil proprietários de imóveis, diminuímos a tarifa integrada de água,
saneamento e resíduos, que já era a terceira mais barata
da Área Metropolitana de Lisboa, que foi reduzida em 20
por cento, passando a ser a mais barata. Isentámos ainda as taxas de ocupação de espaço público para apoio
ao comércio local.
No meio da pandemia, assegurámos o funcionamento
das forças humanitárias, apoiámos as duas corporações
de bombeiros com a oferta de refeições, equipamentos
e viaturas. Com as instituições de solidariedade social,
implementámos uma plataforma de apoio às famílias

afetadas pela covid-19 ou pelas suas consequências
económicas e continuámos a servir refeições aos alunos
dos escalões A e B.
Mesmo num caminho de incertezas, sabíamos que havia
um amanhã e era preciso assegurar o futuro. Continuámos a política de investimento ao serviço dos cidadãos,
com o lançamento de projetos em diferentes áreas, que
em conjunto com os projetos já em curso valorizam o
território. Concluímos a Piscina Municipal de Aldeia de
Paio Pires, a 2.ª fase do Parque Urbano do Seixal, a beneficiação do Mercado Municipal da Cruz de Pau. Prosseguimos o plano de requalificação do parque educativo
municipal e a construção da Loja de Cidadão. Iniciámos
o Centro Náutico de Amora e o Jardim de Infância da
Quinta de São Nicolau. Mantivemos a ambição de, hoje,
construirmos o amanhã.
No feriado do município, assinalámos o Dia Municipal do
Bombeiro, com a presença dos corpos de bombeiros mistos de Amora e do Concelho do Seixal, a quem atribuímos
quatro novas viaturas. Nos últimos anos, temos efetuado
um forte investimento em políticas de proteção civil e de
promoção de saúde, muitas das vezes substituímo-nos a
obrigações incumpridas por parte do Poder Central, como
são exemplo a construção dos quartéis de bombeiros de
Amora e Fernão Ferro.
E porque estamos ao lado dos interesses da população,
também apoíamos a construção do novo Centro de Saúde de Corroios que, após uma luta de 20 anos, finalmente abriu portas. A autarquia fez um investimento importante, não só com a cedência do terreno, mas também

com o arranjo dos espaços exteriores e a criação de 300
novos lugares de estacionamento.
Sabemos que o futuro das cidades e das populações
passa muito pela sustentabilidade ambiental. A nossa
política de ambiente e higiene urbana caminha lado a
lado com a inovação. Temos agora seis novas viaturas
de recolha de biorresíduos que possibilitam alargar
a recolha de resíduos mais avançada do país a mais
20 mil habitações unifamiliares. Em curso temos a implementação de um Laboratório Vivo para a Descarbonização, que engloba 17 projetos em torno da Baía do
Seixal. Os Quiosques Verdes, em Amora e no Seixal, são
um desses projetos. Recentemente visitei um dos locais
onde será instalado este equipamento inovador que inclui a produção e armazenamento de energia renovável
(fotovoltaica e eólica) e permitirá o carregamento de veículos elétricos. Graças a projetos como este, já ultrapassamos a meta de redução de 20 por cento de CO2 prevista no Pacto de Autarcas, três anos antes do previsto.
Queremos reduzir a pegada de carbono, mas deixar o
testemunho desse trabalho.
Mantemos a ambição de desenvolvimento estratégico
do concelho e da permanente melhoria da qualidade de
vida das populações. É a nossa visão de futuro.

Joaquim Cesário Cardador dos Santos
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Destaco ainda...
A cultura é segura

Vacinação ajuda a salvar vidas

Num ano particularmente difícil para o setor artístico,
um dos mais fustigados pelos efeitos da pandemia, a
Câmara do Seixal apoia, uma vez mais, a cultura e a
sua descentralização, com a realização de espetáculos em todas as freguesias do concelho. Nos meses
de junho e julho promovemos iniciativas como o Seixal
World Music, os Concertos de Verão e a segunda edição do Desconcentra, além da programação do Auditório Municipal e Cinema S. Vicente.
O cumprimento das regras de segurança tem sido
uma prioridade absoluta, através da promoção de
eventos com lotação limitada e lugares com distanciamento, a realização gratuita de testes e o uso
de máscara. Agradecemos o voto de confiança que
o público nos tem dado ao esgotar os espetáculos.
Com responsabilidade, demonstramos que a cultura
é segura.

A vacinação contra a covid-19 decorre nos centros municipais instalados pela autarquia em Amora, Arrentela
e Corroios, com horário entre as 8 e as 20 horas, de segunda-feira a sábado, funcionando das 17 às 20 horas
em regime de casa aberta para maiores de 35 anos.
Todos devemos encarar a vacinação como um direito
e um dever, através do qual diminuimos o risco de propagação da doença. Eu próprio esperei a chamada do
SNS para receber a vacina. Apelo a que respondam a
esta chamada coletiva e sejam vacinados, respeitando os horários definidos. O município disponibiliza diariamente 50 trabalhadores que, em conjunto com os
profissionais de saúde, respondem à exigente agenda
de vacinação gerida pelo Agrupamento de Centros de
Saúde Almada-Seixal. A autarquia disponibiliza ainda
transporte gratuito para a vacinação, devendo o agendamento ser efetuado pelo telefone 210 976 099, ou
email transporte.vacinacao@cm-seixal.pt.

Reunião com a Associação
de Comércio, Indústria,
Serviços e Turismo
A Câmara do Seixal reuniu-se com a Associação de
Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de
Setúbal (ACISTDS) para discutir o impacto das medidas restritivas que impedem o normal funcionamento
da vida económica, cultural e desportiva do concelho
e do país. Entendemos que, ao invés de estratégias
limitativas, o Governo deve implementar medidas
concretas para apoiar o tecido económico e travar o
crescimento dos níveis do desemprego, os milhares
de despedimentos, os salários em atraso, bem como
dar resposta aos problemas que atingem os setores
mais vulneráveis da população.
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O deputado europeu João Pimenta Lopes visitou
a Piscina Municipal de Aldeia de Paio Pires

Deputado europeu
visita o concelho do Seixal

Falta de investimento
do Governo
no município
JOÃO PIMENTA Lopes, deputado
do PCP no Parlamento Europeu, esteve no
Seixal, onde visitou alguns dos novos equipamentos do concelho.
Esta visita realizou-se no âmbito da atividade parlamentar do deputado e para melhor conhecer a realidade e investimentos
recentes feitos no concelho do Seixal.
Joaquim Santos, presidente da Câmara
Municipal do Seixal, recebeu João Pimenta
Lopes e acompanhou a visita a três locais
do concelho: a Piscina Municipal de Aldeia
de Paio Pires, o Quartel dos Bombeiros de
Amora e o novo Centro de Saúde de Corroios.
No final da visita, Joaquim Santos entregou a João Pimenta Lopes um documento
com alguns projetos por realizar que aguardam investimento público da responsabilidade do Poder Central, fundamental para o
concelho, para a região e para o país.
Segundo o autarca, são «intervenções
determinantes há muito identificadas, cujo
adiamento sucessivo minora a capacidade
de cumprir a missão de desenvolvimento
dos órgãos autárquicos». Entre eles, referiu
o hospital do Seixal, o alargamento da rede
solidária de lares de idosos, a construção
de uma escola básica dos 2.º e 3.º ciclos
em Fernão Ferro, a finalização da obra de
requalificação da Escola Secundária João
de Barros e inclusão de um pavilhão desportivo escolar no projeto, a expansão do
Metro Sul do Tejo com o prolongamento da
alternativa à EN10 entre Corroios e a Quinta
da Princesa, além da necessidade de criar a
NUT III da península de Setubal para captar
mais fundos europeus para a região.
João Pimenta Lopes disse que esta visita permitiu conhecer a obra realizada e o
investimento municipal que foi feito, mas
também o investimento governamental e

Quartel dos Bombeiros de Amora

europeu que falta ao município.
«O investimento municipal reflete um
trabalho realizado ao serviço das necessidades das populações. E foi tudo feito
partindo do investimento próprio da autarquia, sem possibilidade de recorrer a
fundos comunitários que poderiam estar
disponíveis, porque há constrangimentos
que decorrem da natureza dos regulamentos dos fundos comunitários, mas também
das opções nacionais dos governos na criação de restrições ao acesso a estes fundos»,
disse o deputado europeu.
Relativamente às reivindicações do município, João Pimenta Lopes disse que são
muito importantes, pois permite «levar daqui elementos de análise crítica que nos
permitem intervir», nomeadamente nas
questões relacionadas com a mobilidade e
a saúde, mas também «na cultura, educação
e desporto», áreas onde se verifica ausência
de apoios nacionais e comunitários. n

Novas medidas de apoio

Câmara municipal
lança programa
de habitação
para jovens
A CÂMARA Municipal do Seixal
aprovou, na reunião de 23 de junho, o
Programa de Acesso à Habitação para
Jovens, com o lançamento de um projeto-piloto que coloca em hasta pública um terreno municipal localizado no
Casal do Marco, para a construção de
um edifício com 8 frações autónomas
para posterior venda a jovens do concelho, após o devido concurso.
O candidato que vencer a presente
hasta pública terá de construir as frações no prazo fixado e vendê-las ao preço contratualizado aos candidatos selecionados pela autarquia na sequência
de procedimento concursal. A seleção
assentará em jovens de idade igual ou
inferior a 35 anos, naturais ou residentes no concelho, sem habitação própria.

Fixar jovens no concelho

Joaquim Santos, presidente da
Câmara Municipal do Seixal mencionou
que a maioria dos jovens tem grandes
dificuldades em arrendar ou comprar
casa própria, num contexto de emprego
precário e baixos salários. «O objetivo
deste projeto visa disponibilizar a habitação a preços acessíveis, diferentes
daqueles que são ditados pelas regras
de mercado, proporcionando-lhes a
oportunidade de iniciar uma vida independente», referiu o autarca, que acrescentou: «O empenho da câmara municipal é no sentido de criar medidas que
possam fixar mais jovens no concelho,
além de contribuir para a qualidade de
vida desta franja da população, tendo
em conta as escassas soluções apresentadas pelo Poder Central, situação que

queremos inverter, pois a habitação é
um direito constitucionalmente consagrado».

Características
do edifício a construir

Prédio com rés-do-chão e três pisos
acima; oito frações autónomas; rés-do-chão, primeiro, segundo e terceiro
andares com duas frações autónomas
cada uma, com as tipologias T2, T3 e T4.
O valor base de licitação da hasta pública corresponde ao valor atribuído ao
custo geral da obra de 951 mil euros,
valor acima do qual não são admitidas
propostas. A construção será de acordo
com os projetos, o caderno de encargos
e respetivos anexos disponibilizados
pela Câmara Municipal do Seixal.
As propostas devem ser remetidas
pelo correio em carta fechada devendo
as mesmas dar entrada nos Serviços
Centrais da Câmara Municipal do
Seixal, na Alameda dos Bombeiros
Voluntários, n.º 45, 2844- 001 Seixal,
até as 16 horas do dia 1 de agosto. n
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Dia Municipal do Bombeiro assinalado no feriado municipal

Câmara do Seixal atribui quatro
novas viaturas aos bombeiros
O DIA MUNICIPAL do
Bombeiro, assinalado no dia 29
de junho, foi motivo para uma cerimónia no Parque Urbano das
Paivas, com a presença dos corpos
de bombeiros mistos de Amora e
do Concelho do Seixal, a quem foram atribuídas quatro novas viaturas: um veículo de comando e
uma ambulância à corporação do
concelho do Seixal e um veículo de
comando e um veículo florestal de
combate a incêndios à corporação
de Amora.
Estas novas viaturas juntam-se a outras que ao longo dos últimos anos têm sido atribuídas
aos soldados da paz, num total de
11 veículos, entre ambulâncias,
veículos tanque, florestais e de
comando. A autarquia tem também investido em equipamentos de proteção individual (EPI),
apostando na segurança de cada
operacional com o fornecimento
de EPI florestais e urbanos e de
aparelhos respiratórios isolantes
de circuito aberto.
Nos últimos anos, a autarquia
investiu ainda na construção de
dois quartéis de bombeiros para
a Associação de Humanitária de
Bombeiros Mistos do Concelho
do Seixal (AHBMCS), secções
destacadas de Corroios e de
Fernão Ferro, e no novo quartel da Associação Humanitária
de Bombeiros Mistos de Amora
(AHBMA). A Câmara do Seixal
destina todos os anos mais de 1
milhão de euros para o funcionamento dos bombeiros através de
acordos de cooperação.

Reconhecimento
às pessoas e à missão
O presidente da Junta de
Freguesia de Amora considerou
que a coincidência com um contexto de pandemia torna ainda
mais evidente a necessidade de
«prestar o devido reconhecimento à missão e às pessoas que a assumem». Manuel Araújo considerou «urgente que a sociedade civil
corresponda à dedicação e empenho destas associações da mesma
forma que as nossas autarquias».
O comandante do corpo de
bombeiros de Amora, Carlos
Falcão, recordou que desde 2020
os bombeiros de ambas as corporações têm tido «um trabalho árduo, entre a pandemia, transporte
de doentes, urgências pré-hospitalares, combate a incêndios
urbanos e prevenção e combate
a incêndios florestais». Brázio
Romeiro, presidente da AHBMCS,
caracterizou os tempos desde o
início da pandemia como «muito
difíceis, de intenso trabalho, como
provavelmente nunca tinha acontecido, pondo à prova todo o vosso
empenho e as nossas estruturas e
equipamentos».

Serviço público
às populações

Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do
Seixal, salientou que «os nossos
bombeiros prestam um inestimável serviço público às populações,
substituindo o Estado em relevantes funções sociais», sublinhando
que os bombeiros são «um inco-

O novo veículo florestal foi adquirido e será entregue
em setembro aos Bombeiros Mistos de Amora

Novo veículo de comando
dos Bombeiros Mistos de Amora

Novo veículo de comando
dos Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal

Nova ambulância dos Bombeiros
Mistos do Concelho do Seixal

mensurável património coletivo
dos portugueses».
O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos,
salientou que «desde o início de
2020, estas duas corporações responderam a quase 18 mil emergências médicas» e questionou:
«O que seria do socorro às populações sem estes corpos de bombeiros, com este efetivo, capacitado
e operacional, para responder às
emergências das nossas popula-

ções?». Joaquim Santos assegurou
ainda que «a Câmara Municipal do
Seixal vai aumentar a sua transferência mensal para reforçar a a capacidade operacional destas duas
associações».
O momento de intervenções
contou ainda com palavras de
Carlos Jaime Santos, da Liga dos
Bombeiros Portugueses, e de Marcelo Lima, segundo comandante
distrital de Setúbal, em representação da Autoridade Nacional de

Emergência e Proteção Civil.
Além de uma exposição de
veículos das corporações, distribuída ao longo do parque, a comemoração incluiu a celebração
de um protocolo de constituição
de uma Equipa de Intervenção
Permanente entre a Câmara do
Seixal, a Autoridade Nacional de
Emergência e Proteção Civil e a
AHBMA, à semelhança da unidade
já existente na AHBMCS. n
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Com 87 trabalhadores, empresa mantém
uma filosofia familiar

InstalPlus atua na área
de sistemas de comunicação
e informática

António Vital e Ernestina de Jesus fundaram a InstalPlus em 1995.
Joaquim Santos, presidente da Câmara do Seixal, esteve nas instalações da empresa no Parque Industrial do Seixal no dia 16 de junho,
e conheceu a atividade da empresa que, apesar do crescimento e
diversificação de serviços, mantém uma filosofia de empresa familiar.
A InstalPlus aposta em soluções competitivas com qualidade e inovação em sistemas de comunicação e informática. A empresa fornece
atuações de consultoria, manutenção, gestão de serviços, outsourcing, certificados e competências.
Ao longo de mais de 25 anos, a empresa já realizou mais de dois
mil projetos e conta atualmente com cerca de 90 trabalhadores. A
empresa trabalha com conceituados fornecedores mundiais e tem
como clientes o Instituto Superior Técnico, o Instituto Português do
Desporto, o Centro Comercial Colombo, a NOS e a Caixa Geral de
Depósitos, entre muitos outros.
Joaquim Santos explicou que «esta visita teve como objetivo conhecer
melhor as atividades económicas sediadas no concelho e indagar
oportunidades para desenvolver projetos que potenciem o crescimento económico». Joaquim Santos afirmou ainda que entre os objetivos da autarquia se encontram «a promoção do território, o desenvolvimento económico, a reindustrialização e a criação de emprego».
Miguel de Jesus agradeceu a ocasião para dar a conhecer a empresa
e os serviços que disponibiliza. Filho dos fundadores, o empresário
explica que a «a tecnologia tem evoluído enormemente nos últimos 20
anos e de forma cada vez mais rápida e o crescimento da InstalPlus
deve-se muito a essa necessidade de acompanhar a evolução tecnológica e, por isso, crescemos muito, sobretudo nos últimos seis anos».

Tradição naval no município

Novo navio interilhas
de Cabo Verde
apresentado no Seixal
FOI NO estaleiro da Navaltagus, no Seixal, que foi apresentado, no dia 7 de junho, o novo navio
da CV Interilhas, concessionária
do transporte marítimo em Cabo
Verde, liderada pelo grupo português ETE.
Dona Tututa é o nome do navio
que esteve a ser reconfigurado nos
estaleiros do Seixal desde abril de
2020, numa homenagem à pianista e compositora cabo-verdiana
Epifania de Freitas Silva Ramos
Évora, conhecida por Dona Tututa
ou Tututa Évora.
O navio irá assegurar o transporte de passageiros e carga com
regularidade e maior frequência,
prevendo ligar cinco ilhas: São
Vicente, São Nicolau, Sal, Boavista
e Santiago. Tem maior capacidade de carga (220 passageiros, 43
viaturas ou 11 atrelados de 15 metros), mais conforto para os passa-

Empresa produz hidrogénio só com energias renováveis

Presidente da Câmara Municipal do Seixal visita Gestene
Localizada no Parque Industrial do
Seixal, a Gestene é uma empresa
especializada em engenharia eletrotécnica e com atuação nas áreas de
distribuição de energia, naval e de
minas, que se encontra a desenvolver um projeto-piloto na produção
de hidrogénio verde. No dia 28 de
junho, recebeu a visita do presidente
da Câmara Municipal do Seixal.
Com 30 anos, a Gestene trabalha

na comercialização de produtos e
soluções de marcas com reconhecimento internacional, e atuação
nas áreas da distribuição elétrica e
da automação e controlo industrial.
Presta ainda um serviço de assistência e pós-venda e é agente oficial
da Terasaki Electric e da Katko para
Portugal e para os PALOP. Através
do projeto GestHydrog, a empresa
planeia avançar para a produção de

hidrogénio exclusivamente a partir
de energias renováveis, aguardando licenciamento das entidades do
Poder Central.
Na visita o autarca felicitou o seu
pioneirismo. Em relação ao projeto
GestHydrog, Joaquim Santos assegurou que iria tentar obter respostas
céleres das entidades que emitem
os pareceres vinculativos para o licenciamento industrial.

geiros e maior acomodação para os
16 tripulantes. Outra característica
é a possibilidade de transportar
contentores frigoríficos de forma
que sejam levados produtos frescos para as ilhas.
A cerimónia de apresentação
do navio Dona Tututa contou com
a presença de Joaquim Santos,
presidente da Câmara do Seixal,
Alfredo Monteiro, presidente da
Assembleia Municipal do Seixal,
Pedro Nuno Santos, ministro das
Infraestruturas e Habitação de
Portugal, Paulo Veiga, ministro
do Mar de Cabo Verde, e Eurico
Monteiro, embaixador de Cabo
Verde em Portugal.
Para Joaquim Santos «é muito importante que o estaleiro da
Navaltagus continue a desenvolver
o seu trabalho, a marcar uma nova
geração naquilo que é o desenvolvimento da indústria naval por-

tuguesa». Destacou que o Seixal
«tem sido porto de abrigo para
muitas pessoas que têm vindo para
o concelho. Cabo Verde não é exceção e é o segundo maior grupo de
população migrante no concelho,
com o qual temos uma excelente
cooperação».
Aproveitando a presença do ministro, avançou que «é preciso que
os investimentos há muito previstos para o município possam ser
concretizados, não só o hospital
do Seixal, mas também o reforço
das carreiras fluviais do Tejo, assim
como é preciso que o Metro Sul do
Tejo vá até ao Barreiro e à Moita. E
que também consigamos ter a ponte Seixal-Barreiro».
O autarca assegurou ainda:
«Estaremos sempre do lado dos
projetos que signifiquem mais-valias para as populações e para o
desenvolvimento». n
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Fórum Seixal +, Mais Participação, Melhor Futuro

Autarquia apresenta
Centro Náutico de Amora
A SESSÃO do Fórum Seixal + que decorreu no dia 23 de junho serviu para a apresentação da
obra do novo Centro Náutico de
Amora.
Segundo Joaquim Santos, presidente da câmara municipal, a Baía
do Seixal é a verdadeira praça do
município, pelo que «a autarquia
tem ao longo dos anos desenvolvido vários projetos no sentido da
sua valorização. O Centro Náutico
de Amora é uma infraestrutura que
irá potenciar a utilização da Baía e
dar maior capacidade de resposta
às atividades náuticas, mas também contribuir para a requalificação da zona da Medideira».
A infraestrutura servirá de forma direta as duas coletividades de
Amora que se dedicam à prática
das modalidades náuticas: o Clube
de Canoagem de Amora (CCA) e
a Associação Naval Amorense
(ANA).
O autarca referiu ainda que,
com este investimento, a câmara
apoia os clubes que «são os donos
da obra e usufrutuários do terreno onde serão feitos os acessos à
água e implantados os hangares
destinados ao CCA e à ANA. Será
ainda construída uma grande praça, entre a Rua dos Operários e os
edifícios do centro náutico, para a
realização de vários eventos. Este é
mais um espaço que devolvemos à
população para usufruto da frente

edifício vai orientar-se para a prática da canoagem, será organizado
a partir de uma linha de hangares
diretamente abertos para a Baía,
o que facilita o acesso ao plano de
água, assim como o armazenamento das embarcações».

Contributos

A participação é uma das condições essenciais para a gestão au-

ribeirinha».
Para José Carlos Gomes, vereador do Pelouro do Desporto: «O
investimento para cada uma das
associações é de 1 milhão e 474 mil
euros, contratualizados através de
um contrato-programa, para que
tenham todas as condições para a
prática da atividade náutica».
Na sua apresentação, João Paulo
Duarte, presidente da direção do
CCA, disse que ao longo de 18 anos
de atividade «temos apostado na
formação e na competição, crescemos de forma sustentada com o
apoio das autarquias locais». Um
trabalho que levou a que vários dos
seus atletas sejam reconhecidos
a nível nacional e internacional e
o CCA tenha conquistado prestígio no panorama da canoagem na-

cional. Para o dirigente, «o centro
náutico permitirá dar um enorme
impulso às atividades náuticas».
Para Rui Pinheiro, presidente da
ANA, no ano em que a associação
celebra os 30 anos, «nada melhor
do que termos à nossa disposição
o futuro centro náutico, que permitirá um acesso à água de melhor
qualidade, o que certamente se
refletirá no aumento do número
de jovens praticantes, numa Baía
de referência nos planos de água a
nível nacional».
Ricardo Carneiro, arquiteto responsável pelo projeto do Centro
Náutico de Amora, explicou que o
objetivo foi tirar o máximo partido
das condições da Baía para a prática das atividades náuticas pelas
duas associações usufrutuárias. «O

tárquica e a Câmara do Seixal quer
envolver a população. O Fórum
Seixal + é esse espaço de democracia participativa. Envie as suas
questões para o email forumseixal@cm-seixal.pt, as quais serão
respondidas pela equipa técnica
do projeto. Participe. A sua opinião
conta. n

O equipamento
Investimento: 2 948 000 euros
Características: Edifícios polivalentes em madeira de inspiração
palafítica, compostos por dois blocos de 560 m2 virados para a Baía,
cada bloco integra um hangar de 300 m2.
Áreas administrativas, vestiários, ginásio e gabinetes técnicos de
apoio virados para o interior.
Acesso ao plano de água feito através de duas rampas basculantes.
Zona exterior com área verde, caminhos pedonais e espaço multiusos.

Redução em 20 por cento até setembro de 2021

Seixal tem fatura de água, saneamento e resíduos mais baixa da Área Metropolitana de Lisboa
A Câmara Municipal do Seixal reduziu em 20 por cento a tarifa integrada de água, saneamento
e resíduos sólidos, abdicando de cerca de 2 milhões de euros de receitas, desde abril de 2021.
O objetivo foi apoiar famílias, instituições e empresas do concelho, perante os constrangimentos decorrentes da pandemia da covid-19.
Esta medida abrangeu todos os consumidores domésticos e não domésticos. O Seixal já tinha
das três tarifas mais baixas de água, saneamento e resíduos da Área Metropolitana de Lisboa
(AML), mesmo sem a redução de 20 por cento.
Os dados são de um estudo da DECO – Associação Portuguesa para a Defesa dos
Consumidores. Em 2020, para um consumo de 120 m3/ano (10 m3 mensais), cada família
pagou 20,01 euros por mês. Com a redução de 20 por cento, o valor baixou para 16 euros.

REDUÇÃO DE 20 %

Valor mensal da fatura da água
saneamento e resíduos *

NA FATURA DA ÁGUA

SEIXAL APOIA FAMíLIAS,
INsTITUIÇÕES E EMPRESAS
COM

MAFRA
CASCAIS
29,70 €

2 MILHÕES DE EUROS

SEIXAL

32,39 €

ALMADA
23,68 €

16 €

Excelente qualidade da água
A Câmara do Seixal efetua regularmente a monitorização da água de abastecimento público.
São realizadas análises de controlo de qualidade da água. São ainda realizadas análises extras
em reservatórios e captações. Os resultados têm revelado sempre características bacteriológicas, químicas e organoléticas adequadas, que podem ser consultadas em cm-seixal.pt.

* Valor médio para consumo de 10 m 3 / MÊS

cm-seixal.pt
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Visita à Loja de Cidadão do Concelho do Seixal

Jardim de Infância de Aldeia de Paio Pires

Novo Centro Distribuidor de Água de Fernão Ferro

Obra de reparação da rotunda da Ponte da Fraternidade

Plano de limpeza de tags

Requalificação da Rua General Humberto Delgado, Amora

Executivo municipal visita obras em curso

Serviços públicos próximos dos cidadãos
NOS DIAS 8 e 18 de junho,
os eleitos visitaram algumas das
intervenções que estão a ser efetuadas no concelho. Destaque para
a construção de novos equipamentos que vão contribuir para a qualidade de vida da população.

fibrocimento, a reformulação das
instalações sanitárias e a colocação
de pavimento vinílico no refeitório.
O passo seguinte será a execução
dos arranjos exteriores. Valorizar
a escola pública é a finalidade da
intervenção.

Uma Loja de Cidadão de segunda
geração, com 37 postos de atendimento, em que vão estar concentrados serviços como a Loja do
Munícipe, a Autoridade Tributária,
o Instituto dos Registos e Notariado, o Instituto da Segurança
Social e o Espaço Cidadão. O investimento por parte da autarquia é
de 1,5 milhões de euros. Aproximar
os serviços públicos dos cidadãos,
melhorando a eficiência na oferta
de respostas é o objetivo. A abertura está prevista para setembro
de 2021.

Através da celebração de contratos-programa com o movimento
associativo, a Câmara do Seixal
apoia as coletividades, investimento que permite diversificar a
oferta desportiva às populações.
No Ginásio Clube de Corroios, os
trabalhos incluíram a substituição
da iluminação artificial do campo
de futebol de 11 e a instalação de
prumos metálicos e redes de proteção no campo.

Loja de Cidadão

Jardim de Infância e Escola
Básica do Casal do Marco

A Câmara do Seixal apoiou as
pinturas das salas de aula e do ginásio, a substituição da cobertura em

Ginásio Clube de Corroios

Piscina Municipal
de Amora

Na Piscina Municipal de Amora
prosseguem os trabalhos de requalificação. Já está concluída a substituição da rede de água e da ponte
metálica de acesso ao terraço, bem
como as pinturas dos balneários e

zona de atendimento. Em execução
está a impermeabilização da cobertura do terraço.

Rua General Humberto
Delgado, Amora

A câmara avançou para a alteração do perfil transversal da via, com
passagem a sentido único, o que
permitirá a criação de 120 lugares
de estacionamento. Nos passeios
está a ser substituída a calçada
por lajetas de betão, no sentido de
tornar o piso menos escorregadio.
Anteriormente, já tinha sido remodelada toda a rede de abastecimento de água.

Rotunda da Ponte
da Fraternidade

No dia 18 de junho, os eleitos estiveram junto da rotunda da Ponte
da Fraternidade, em Arrentela, para acompanhar a obra de reparação
da passagem hidráulica. A obra foi
assumida pela autarquia, atendendo aos constrangimentos causados
à população e à ausência de resposta tempestiva pelas Infraestruturas
de Portugal (IP) e Governo, a quem

competia a responsabilidade da
obra.
A câmara repôs a circulação viária em duas semanas, continuando
a intervir na reabilitação da galeria
de escoamento de águas pluviais.

Jardim de Infância
de Aldeia de Paio Pires

A construção do Jardim de
Infância de Aldeia de Paio Pires realizada pelos trabalhadores da câmara prossegue a bom ritmo, após
o incumprimento por parte da empresa encarregada da sua construção. O equipamento será composto
por três salas de jardim de infância
com capacidade para 75 crianças
e inclui um refeitório, que irá dar
apoio à Escola Básica de Aldeia de
Paio Pires. O equipamento deverá
entrar em funcionamento já a partir do próximo ano letivo.

Centro Distribuidor
de Água de Fernão Ferro

As obras de construção do
Centro Distribuidor de Água (CDA)
de Fernão Ferro encontram-se em
fase de conclusão. Depois do pro-

cesso de certificação, o equipamento entrará em fase de testes, após
o que iniciará o seu funcionamento, assegurando o abastecimento
de água, quer à da população da
freguesia de Fernão Ferro, quer a
parte da população de Pinhal de
Frades. O CDA de Fernão Ferro possui uma reserva dez vezes superior
à atualmente disponível.

Limpeza de tags

A autarquia está a implementar, através do Gabinete de
Participação, um plano de ações
de limpeza e remoção de pinturas,
conhecidas como tags. As ações decorrem em Amora e em Corroios. O
executivo esteve nesta última freguesia e apelou a uma mudança de
comportamento. Os munícipes podem também aderir ao programa
por via direta através da solicitação
à Câmara do Seixal de um Kit Limpa
Tags. n
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Seis novas viaturas de recolha de biorresíduos

Requalificação do Complexo Municipal de Atletismo
Carla Sacramento em curso

Estádio Municipal do Bravo

Construção de logradouro na União Arrentelense

Novos sanitários públicos no Seixal

Rua do Ermo e Rua Luz Soriano, Foros de Amora

Executivo prossegue périplo pelo concelho

Aposta na sustentabilidade ambiental
A PRESERVAÇÃO do ambiente e a requalificação de equipamentos estiveram em destaque
nas visitas do executivo realizadas
nos dias 21 de junho e 1 de julho. O
périplo permitiu avaliar a evolução
das intervenções em curso.

Novas viaturas de recolha
de biorresíduos

A autarquia tem agora seis novas viaturas de recolha de biorresíduos, adquiridas com o propósito
de aumentar a recolha seletiva de
residuos biodegradáveis. A ação
desenvolve-se no âmbito do projeto Seixal On: o projeto que torna o
concelho mais sustentável.
O reforço da frota abrangerá 20
mil habitações de Vale de Milhaços,
Verdizela, Fernão Ferro, Foros de
Amora, Pinhal Conde da Cunha,
Pinhal de Frades e Redondos.
Através de tecnologia inovadora
instalada nos veículos será possível
registar o volume de resíduos no
contentor e o nível de contaminação dos biorresíduos separados,
e ainda monitorizar e gerir dados.
Como vantagens destaca-se a diminuição do espaço ocupado em

aterro, o aproveitamento de recursos para a produção de energia e a
redução da emissão de gases com
efeito de estufa.

Sanitários públicos
no Seixal

A autarquia está a proceder à
execução de uma nova unidade de
sanitários públicos, no Largo dos
Restauradores, no Seixal. A instalação terá a valência de receber utilizadores com mobilidade reduzida
e a sua utilização será gratuita. Esta
vem dar resposta a quem procura a
permanência e o usufruto do espaço público.

SFUA promove ensino
da música

O executivo visitou a Sociedade
Filarmónica União Arrentelense
(SFUA) e viu as obras realizadas
no espaço exterior, que incluiram a
construção de um muro e de um telheiro. O ex-libris da SFUA é a banda
filarmónica, secundada pela escola
de música, cujo ensino é gratuito.
Destaque para o projeto Levar a
Música às Escolas, desenvolvido na
Escola Básica Nun’Álvares, que cap-

ta crianças para o ensino da música.
A construção do logradouro dota
a coletividade de condições para
receber as bandas participantes no
Festival de Bandas Filarmónicas,
que em 30 edições já trouxe a
Arrentela mais de 100 bandas de
música.

Novos passeios
na Av. 1.º de Maio

A construção de um novo passeio na Avenida 1.º de Maio, na Cruz
de Pau, melhorou a mobilidade pedonal e a segurança dos transeuntes. A intervenção desenrolou-se
no âmbito do protocolo de descentralização de competências estabelecido entre a Câmara do Seixal
e a Junta de Freguesia de Amora. A
beneficiação contemplou ainda o
redimensionamento de caldeiras,
no sentido de plantar mais árvores,
enquadrando o espaço público e o
património arbóreo.

Complexo Municipal
de Atletismo
Carla Sacramento

O complexo está a ser alvo de
obras de requalificação, que in-

cluem substituição do piso sintético da pista, alargamento do relvado
natural, reforço da iluminação e requalificação dos edifícios e espaços
públicos, num valor superior a 700
mil euros. O objetivo é que este espaço volte a receber provas nacionais e internacionais, mas também
a ser um local para a formação de
jovens atletas.
O executivo visitou o local na
companhia de Carla Sacramento,
atleta do concelho que deu nome ao equipamento, e de José
Serrano, presidente da direção
da Associação de Atletismo de
Setúbal.

Ruas do Ermo
e Luz Soriano, Foros
de Amora

O executivo municipal visitou
duas ruas na zona dos Foros de
Amora, onde a autarquia está a
realizar a requalificação do espaço público, com um investimento
de cerca de 60 mil euros. Na Rua
do Ermo foi executado um passeio
para permitir a circulação em segurança dos peões entre a estação
de caminho de ferro e as zonas resi-

denciais. Na Rua Luz Soriano estão
a ser criadas duas áreas distintas,
uma de parqueamento, com 43 lugares de estacionamento, e outra
de estadia.

Estádio Municipal
do Bravo

Na visita ao Estádio Municipal
do Bravo, o executivo foi recebido
por Hugo Rodrigues, presidente do
Seixal Clube 1925.
No local estão a ser realizadas
obras de requalificação, entre elas
a remodelação da cobertura do
edificado do clube, com um investimento municipal superior a 35
mil euros. O objetivo da visita foi
acompanhar os trabalhos e verificar necessidades, como é caso de
um novo balneário e bancada no
campo de treinos. n
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Transporte gratuito para pessoas
com mobilidade condicionada

Sobreposição de agendamentos

Câmara exige melhor coordenação
do Governo no processo de vacinação
Recentemente, registaram-se problemas de sobreposição de agendamentos para a vacina
contra a covid-19, provocando diversos constrangimentos ao normal funcionamento dos centros
de vacinação um pouco por todo o país, na sequência de convocatórias diretas realizadas pela
equipa (task force) do Governo, descoordenadas com as entidades locais.
Esta desarticulação entre a task force do Governo e as administrações regionais de saúde constitui um grave constrangimento ao Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19.
A Câmara Municipal do Seixal pretende que este processo seja o mais eficaz e célere possível,
pelo que já informou o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Almada-Seixal da disponibilidade para alargar o funcionamento dos três centros municipais de vacinação até às 22 horas, bem
como para a abertura aos domingos, em horário a definir pelo ACES Almada-Seixal.
O Município do Seixal propôs também a abertura imediata de um novo centro municipal de vacinação junto ao Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento, em Amora, assim como o
aumento da capacidade dos centros municipais de vacinação de Amora, Arrentela e Corroios,
além de garantir a continuidade do serviço de transporte gratuito.
Para responder à exigente agenda de vacinação gerida pelo ACES Almada-Seixal, o Município do
Seixal disponibiliza diariamente 50 trabalhadores e reforçou a equipa com mais 30 voluntários
para que, em conjunto com os profissionais de saúde, se possa garantir o cumprimento dos objetivos diários de vacinação, nos dias e horas previamente estabelecidos.

Câmara efetuou 1435 transportes
para centros de vacinação
Em fevereiro deste ano, a autarquia assumiu a missão de transportar munícipes com mobilidade condicionada para os centros municipais de vacinação, como forma de apoiar a
população e o Serviço Nacional de Saúde no objetivo de atingir a imunidade de grupo e de
regressar quanto antes à normalidade possível.
Para este serviço, a Câmara Municipal do Seixal mobilizou três novos miniautocarros elétricos, num investimento de um milhão de euros, adaptados para transportar pessoas em
cadeiras de rodas ou que utilizem outros dispositivos de apoio à locomoção. Para o efeito, a
autarquia mobilizou igualmente 18 dos seus trabalhadores.
Até 9 de julho, a Câmara Municipal do Seixal efetuou um total de 1435 transportes para os
três centros de vacinação, 862 dos quais destinados ao Centro Municipal de Vacinação do
Portugal Cultura e Recreio, 282 ao Centro Municipal de Vacinação do Pavilhão Desportivo
Escolar Paulo da Gama e 291 ao Centro Municipal de Vacinação da Quinta da Marialva.
O agendamento deste transporte pode ser feito 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 endereço de correio eletrónico transporte.vacinacao@cm-seixal.pt.

COVID-19

PREVENçÃO E SEGURANÇA
Use sempre máscara
de proteção

Higienize as mãos
regularmente

Mantenha a distância
de segurança

Cumpra as normas
da DGS

Respeite as indicações
das forças de segurança

Evite deslocações
desnecessárias

A prevenção garante a sua segurança e a sua saúde
cm-seixal.pt
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Reuniões de 2, 9 e 23 de junho

Deliberações da Câmara Municipal do Seixal
Reunião de 2 de junho

Presidência
• Ata da reunião ordinária de 9 de dezembro de
2020. Aprovação.
• Ata da reunião ordinária de 19 de maio de 2021.
Aprovação.
• Grandes Opções do Plano e Orçamento para
2021. 2.ª revisão orçamental. Aprovação.
• Acordo relativo ao financiamento do exercício
pela Área Metropolitana de Lisboa das suas competências de autoridade de transportes e respetiva
repartição de encargos. Aprovação.
• Proposta para elaboração da alteração ao Plano
Diretor Municipal do Seixal. Alteração à Deliberação
n.º 154/2019-CMS, de 5 de junho, e à Deliberação
n.º 197/2019-CMS, de 10 de julho. Prorrogação nos
termos do Decreto-Lei n.º 25/2021, de 29 de março, que altera o Regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial. Aprovação.
• Procedimento para a contratação de empréstimo
a médio e longo prazo para despesas destinadas
ao combate dos efeitos da pandemia da doença
covid-19. Relatório final e adjudicação. Aprovação.
• Procedimento para a contratação de empréstimo
a médio e longo prazo para despesas destinadas
ao combate dos efeitos da pandemia da doença
covid-19. Minuta de contrato. Aprovação.
• Contratação pública. Procedimento por ajuste
direto (n.º 499/DCA/2021), para a empreitada de
reabilitação da galeria de escoamento de águas pluviais da rotunda da Ponte da Fraternidade, Seixal.
Processo n.º 2021/300.10.001/108. Adjudicação.
Ratificação do Despacho n.º 616-PCM/2021, de
21 de maio.
• Contratação pública. Procedimento por consulta
prévia (n.º 66/DCA/2021), para a empreitada de
reabilitação do sistema de abastecimento de água
de Fernão Ferro. Caução. Ratificação do Despacho
n.º 625-PCM/2021, de 25 de maio.
Pelouro da Cultura, Participação, Habitação,
Juventude e Desenvolvimento Social
• Protocolo a celebrar entre o Município do Seixal
e a Agência de Modernização Administrativa para
a instalação e gestão do Espaço Cidadão na Loja
de Cidadão do Concelho do Seixal. Aprovação de
minuta.
• Protocolo a celebrar entre o Município do Seixal
e a Agência de Modernização Administrativa para
disponibilização de comunicações para o Espaço
Cidadão na Loja de Cidadão do Concelho do Seixal.
Aprovação de minuta.
• Associação Unitária de Reformados, Pensionistas
e Idosos da Amora. Equipamentos de cozinha.
Contrato-programa e comparticipação financeira.

Apoio ao Lar de Idosos de Fernão Ferro

• Associação Unitária de Reformados, Pensionistas
e Idosos de Fernão Ferro. Apoio à construção do Lar
de Idosos de Fernão Ferro. Contrato-programa e
comparticipação financeira.
• Protocolo a celebrar entre o Município do Seixal e
a URAP – União dos Resistentes Antifascistas Portugueses. Apoio às atividades regulares. Contrato-programa e comparticipação financeira.
Pelouro do Desporto, Obras Municipais,
Fiscalização e Trânsito
• Contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município do Seixal e o Centro
Cultural e Recreativo do Alto do Moinho. Protocolo
de gestão do Pavilhão Municipal do Alto do Moinho.

Reunião de 23 de junho

Apoio à gestão do Pavilhão Municipal
do Alto do Moinho
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município do Seixal e o Clube de
Ciclismo de Aldeia de Paio Pires. Requalificação da
sede. Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município do Seixal e o Clube
de Canoagem de Amora. Construção de um edifício
de apoio ao funcionamento das atividades náuticas, com hangar para embarcações e que integra
a área global do Centro Náutico de Amora e um
acesso entre rampas dos clubes com atividades
náuticas na freguesia de Amora. Reforço do apoio.
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município do Seixal e a
Associação Naval Amorense. Construção de um
edifício de apoio ao funcionamento das atividades
náuticas, com hangar para embarcações e que
integra a área global do Centro Náutico de Amora e
um acesso entre rampas dos clubes com atividades
náuticas na freguesia de Amora. Reforço do apoio.
Comparticipação financeira.

Presidência
• Tomada de posição: Em defesa de um serviço
público de gestão de resíduos.
• Ata da reunião extraordinária de 9 de junho de
2021. Aprovação.
• Contrato-programa a celebrar entre o Município
do Seixal e a Aporvela – Associação Portuguesa
de Treino de Vela, no âmbito do desenvolvimento da náutica de recreio e promoção do turismo.
Comemoração dos 100 anos do varino «Amoroso».
Comparticipação financeira. Aprovação.
• Protocolo de constituição de equipa de intervenção permanente a celebrar entre o Município
do Seixal, a Autoridade Nacional de Emergência
e Proteção Civil e a Associação Humanitária de
Bombeiros Mistos de Amora. Aprovação de minuta.
• Associação de Dadores Benévolos de Sangue do
Concelho do Seixal. Contrato-programa e comparticipação financeira.
• Contratação pública. Concurso público para a
empreitada de refuncionalização do antigo terminal fluvial do Seixal. Fase 2. Equipamentos náuticos. CP. 126/DCA/2021. Processo n.º 2021/
/300.10.001/32. Relatório final, adjudicação e
contrato escrito. Aprovação.
Pelouro da Cultura, Participação, Habitação,
Juventude e Desenvolvimento Social
• Programa municipal de acesso à habitação para
jovens. Hasta pública para construção. Abertura de
procedimento.

Pelouro do Desporto, Obras Municipais,
Fiscalização e Trânsito
• Contrato-programa a celebrar entre o Município
do Seixal e o Portugal Cultura e Recreio. Consumo
de energia elétrica no Centro de Vacinação do
Seixal. Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município do Seixal e o
Ginásio Clube de Corroios para apoiar a reformulação da iluminação artificial instalada nos diferentes espaços interiores do edifício-sede do clube.
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvolvimento desportivo
a celebrar entre o Município do Seixal e a Associação
Naval Amorense para a organização do Campeonato
Nacional de Aquatlo. Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município do Seixal e o Clube
Associativo de Santa Marta do Pinhal para garantir
a conclusão da construção do complexo desportivo
que integra um edifício técnico de apoio ao pavilhão
desportivo. Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município do Seixal e o
Clube de Canoagem de Amora para continuação
da construção de um edifício de apoio ao funcionamento das atividades náuticas do CCA, 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 de comparticipação.
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município do Seixal e a
Associação Naval Amorense para continuação da
construção de um edifício de apoio ao funcionamento das atividades náuticas da ANA, 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 de comparticipação.
Comparticipação financeira.

Apoio à requalificação da AURPI
de Miratejo
Aberto concurso para requalificação
do núcleo urbano antigo de Arrentela
• Contratação pública. Concurso público para reformulação do passeio ribeirinho de Arrentela e requalificação dos espaços exteriores do núcleo urbano
antigo de Arrentela. Abertura de procedimento.
Pelouro da Educação, Urbanismo
e Recursos Humanos
• Contrato de comodato do prédio urbano sito em
Cucena, união das freguesias do Seixal, Arrentela
e Aldeia de Paio Pires, inscrito na respetiva matriz
predial urbana, sob o artigo P8213, para instalação
da Escola Bento de Jesus Caraça. Aprovação de
minuta.
• Delimitação de três unidades de execução na
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 1.
Relatório de ponderação da discussão pública.
Processo n.º 46/A/2020. Aprovação.

• Associação Unitária de Reformados, Pensionistas
e Idosos de Miratejo. Obras de requalificação da
sede da associação. Contrato-programa e comparticipação financeira.
• Associação de Reformados e Idosos da Freguesia
de Amora. Apoio na colocação do sistema de aquecimento central na Estrutura Residencial para
Pessoas Idosas. Contrato-programa e comparticipação financeira.
• Associação para o Desenvolvimento das Mulheres
Ciganas Portuguesas. Cedência de espaço em regime de comodato e comparticipação financeira
para obras de requalificação do espaço. Contrato-programa.

Reunião extraordinária de 9 de junho

Presidência
• Relatório de Atividades e Prestação de Contas do
Exercício de 2020. Aprovação.
Pelouro da Cultura, Participação, Habitação,
Juventude e Desenvolvimento Social
• Contratação pública. CP-46/DCA/2021.
Aquisição de equipamentos e software de comunicações e de serviços de comunicações fixas e móveis de voz e dados e serviços afins, com publicação
no Jornal Oficial da União Europeia. Relatório final,
adjudicação e minuta de contrato. Aprovação.

Apoio à requalificação
da Timbre Seixalense

Adjudicação da obra do Centro Cultural
de Amora
• Contratação pública. Concurso público para a
empreitada de construção do Centro Cultural de
Amora. CP n.º 36/2020 Relatório final, adjudicação
e minuta do contrato. Aprovação.
Pelouro da Educação, Urbanismo
e Recursos Humanos
• Primeira alteração ao mapa de pessoal aprovado
por deliberação da assembleia municipal com o n.º
44/XII/2020, de 25 de novembro. Aprovação.
• Casa do Educador. Obras de requalificação.
Processo n.º 2020/750.20.600/19. Contrato-programa e comparticipação financeira.
• Ação Social Escolar. Ano letivo 2021-2022. Plano
de Ação Social Escolar. Aprovação.
• Plano de Transportes Escolares. Ano letivo 2021-2022. Aprovação.

• Sociedade Filarmónica Democrática Timbre
Seixalense. Apoio ao movimento associativo cultural. Obras na sede da coletividade. Contrato-programa e comparticipação financeira.
Pelouro do Ambiente, Bem-Estar Animal, Serviços
Urbanos e Proteção Civil
• Plano Operacional Municipal (POM). 2021.
Aprovação.

As deliberações são publicadas na íntegra nas atas
das reuniões, as quais podem ser consultadas em
cm-seixal.pt.
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Autarquia aumenta investimento no passe intermodal

O combate à covid-19 é um dos objetivos orçamentais da autarquia

Assembleia Municipal do Seixal de 21 de junho

Apoio aos profissionais que estão na
linha da frente no combate à covid-19
A Assembleia Municipal do Seixal reuniu-se online numa sessão em que foi aprovada a contratação de um empréstimo para
responder às despesas no combate à pandemia de covid-19 e uma revisão orçamental para financiar o passe social intermodal e a criação da Carris Metropolitana, que vai aumentar a oferta de transporte rodoviário no concelho em 65 por cento.
NO PERÍODO antes da ordem do dia, foram aprovadas duas
saudações e três moções e apresentadas duas declarações políticas e dois votos de pesar.
A CDU homenageou Vítor Gonçalves, que foi um destacado autarca e dirigente do concelho; o CDS
apresentou um voto de pesar pelo
falecimento de Abel Nunes.
Foi aprovada uma saudação
da CDU à Sociedade Filarmónica
União Seixalense pelos 150 anos
de vida; e ainda uma saudação do
PS que destacou «os investimentos realizados no município» com o
apoio de fundos europeus.
O PS também foi o autor da moção «Por Justiça para a Península
de Setúbal no Acesso aos Fundos
Comunitários»; e outra que saúda
as duas associações de bombeiros
do concelho.
Sobre a primeira moção,
Joaquim Santos, presidente da

Câmara do Seixal, disse: «Nestes
anos em que está no governo, o PS
muito pouco fez para alterar a configuração institucional dos acessos
aos fundos europeus da península
de Setúbal. Aliás, foram o PS e o
PSD que decidiram pela extinção
da NUT III – Península de Setúbal.
Mais do que atos de contrição, precisamos de ações consequentes».
A CDU apresentou uma moção
sobre a obra na rotunda junto à
Ponte da Fraternidade, que saúda
os trabalhadores da autarquia e lamenta «a ausência de intervenção
em tempo útil das Infraestruturas
de Portugal (IP) e do Governo».
O PSD disse que já tinha instado
a autarquia a resolver o problema,
o PAN perguntou porque demoraram a intervir, o BE perguntou se a
câmara apresentou a fatura às IP, o
PS quis saber se haverá mais alguma intervenção e o CDS disse que
«quando não há resposta atempa-

da do governo, as câmaras devem
avançar».
O presidente da autarquia disse:
«As IP demoraram um mês para
apresentar um projeto. Depois,
informaram que demorariam 4
meses a lançar o procedimento do
concurso e a execução da obra. Isso
obrigou-nos a tomar posse administrativa da rotunda, e em duas
semanas resolvemos um problema
que o Governo e as IP não resolveram em dois meses».

Despesas com covid-19
e mobilidade

No período da ordem do dia,
foi aprovado o reforço financeiro
ao contrato interadministrativo
de delegação de competências na
Junta de Freguesia de Corroios, no
valor de 15 741 euros, de forma
que seja aumentado o espaço para
inumações no Cemitério Municipal
de Santa Marta de Corroios.

Foi também aprovado um acordo relativo ao financiamento do
exercício pela AML nas suas competências de autoridade de transportes e respetiva repartição de
encargos, bem como a 2.ª revisão
orçamental das Grandes Opções
do Plano e Orçamento (GOP) da
Câmara do Seixal para 2021, para
responder ao financiamento previsto nesse acordo (ver caixa).
Foi ainda aprovada a contratação de um empréstimo de médio-longo prazo até 4 milhões de euros, para acomodar despesas no
combate à pandemia de covid-19.
Joaquim Santos explicou: «O
município já despendeu mais de 4
milhões de euros com a covid-19.
Temos uma previsão de, até ao
final do ano, ter uma despesa de
5 milhões de euros. Além disso, o
município teve uma redução da
sua conta corrente de 5 milhões
de euros e a despesa aumentou em

700 mil euros. Havia a expectativa
de o Governo poder vir a financiar
as despesas relacionadas com a covid-19 dos municípios. No entanto,
soubemos agora que os apoios do
Governo serão, no máximo, de 150
mil euros por município».
O CDS, o PS, o PSD e o BE colocaram questões sobre a necessidade
de contratação do empréstimo. O
presidente da câmara municipal
reforçou que «o empréstimo responde a uma necessidade técnica,
porque precisamos de equilibrar
o orçamento e também é uma medida política, porque não havendo
apoios do Governo, o município
precisa de ter capacidade de investimento para apoiar a população,
as instituições, as escolas, os trabalhadores municipais, todos os que
estão na linha da frente.»
Foi ainda aprovada a lista de candidatos a juízes sociais para o biénio 2021-2023. n

Autarquia aumenta investimento no passe intermodal para 2,7 milhões de euros
Para a implementação do modelo
de passe social intermodal, o passe Navegante, a autarquia tem investido 2 milhões de euros anuais.
Outra medida que vai avançar é
a criação de um novo transporte
coletivo de passageiros, a Carris
Metropolitana que, em 2021, aumentará a oferta em 65 por cento

no concelho. Para garantir o financiamento destas medidas, é necessário aumentar o investimento,
a partir de 2022, que passará de 2
milhões de euros por ano para 2,7
milhões de euros anuais.
A Câmara Municipal do Seixal levou
à aprovação da assembleia o acordo relativo ao financiamento do

exercício pela AML nas suas competências de autoridade de transportes e respetiva repartição de
encargos, bem como a 2.ª revisão
orçamental das Grandes Opções
do Plano e Orçamento (GOP) da
Câmara do Seixal para 2021, necessária para responder ao financiamento previsto nesse acordo

que o município tem de realizar.
Joaquim Santos explicou o motivo
deste acordo e da alteração das
GOP: «Estamos perante uma alteração do processo de concurso da nova rede metropolitana de transportes, um concurso lançado pela AML
e que já teve o seu desfecho. Para
podermos avançar na sua adjudi-

cação final, o Tribunal de Contas
aguarda que os órgãos municipais
deliberem as novas exigências do
ponto de vista financeiro, que os
municípios devem prestar à AML. A
revisão orçamental surge pela necessidade de termos dotação nos
anos seguintes superior àquela
que estava prevista inicialmente.»

MUNICÍPIO
JULHO 2021
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Assembleia Municipal do Seixal de 30 de junho

Boa gestão da câmara aprovada
com saldo positivo e redução da dívida
Nesta sessão da Assembleia Municipal do Seixal, foi aprovado o relatório
de atividades e prestação de contas do exercício de 2020.
NO PERÍODO da ordem do
dia, foram aprovadas cinco moções, cinco saudações e uma recomendação.
A CDU apresentou três moções
e três saudações, que foram aprovadas.
A moção «Pela remoção das coberturas de fibrocimento nas escolas básicas dos 2.º e 3.º ciclos e
secundárias» exige que o Governo
proceda a estas intervenções que
são da sua exclusiva responsabilidade ou que «celebre contrato
com a Câmara Municipal do Seixal
para esta executar as obras, sendo
as mesmas financiadas a 100 por
cento pelo Governo e não como sucedeu com as escolas do 1.º ciclo».
A segunda moção, «Pela construção do pavilhão desportivo da
Escola Secundária João de Barros»
exige ao Ministério da Educação
a conclusão das obras na Escola
Secundária João de Barros sem novos atrasos e que essas obras incluam a construção de um pavilhão
desportivo.
A terceira moção da CDU intitulada «Acesso da península de
Setúbal aos fundos estruturais: reconstituição da NUT 3 Península
de Setúbal» exorta o Governo a
desenvolver, com carácter de urgência, o processo de reconstituição da NUTS Península de Setúbal
e NUTS Grande Lisboa, junto da
União Europeia, «que possibilitem
o acesso da península de Setúbal
a mais financiamento comunitários.»

Saudação aos bombeiros

Foi também aprovada por unanimidade uma saudação da CDU
de homenagem às duas corporações de bombeiros do concelho,
que apresenta «públicos agradecimentos pela dedicação, profissionalismo e empenho que demonstram na prestação da sua atividade». Outra saudação aprovada da
CDU foi ao Clube de Canoagem de
Amora (CCA), aos seus atletas, dirigentes e treinadores pelo trabalho
desenvolvido e resultados alcançados, pois «pela primeira vez conseguiram, numa distância olímpica,

na categoria de juniores masculinos, uma medalha num campeonato da Europa».

Luta da população
pelo novo Centro
de Saúde de Corroios

A terceira saudação intitula-se
«A persistência e a luta compensam» e saúda «a luta e o empenho da população de Corroios e
da Comissão de Utentes da Saúde,
pela sua ação persistente que conduziu à concretização» do novo
Centro de Saúde de Corroios.
O PS apresentou uma saudação ao Poder Local Democrático
e às eleições justas e livres, que
foi aprovada, e expressa «a defesa
intransigente da pluralidade democrática e, por conseguinte, da
liberdade de Abril.»
O PSD apresentou uma moção
sobre o espaço público do concelho, solicitando novas medidas para «tratar, reparar e cuidar de todo
o espaço público» e a criação de um
plano de limpeza «para a diminuição ou erradicação dos graffiti».
Saudar o Dia Internacional do
Serviço Público foi o objetivo da
moção aprovada do BE, que destaca a contribuição das trabalhadoras e trabalhadores dos serviços públicos da saúde, educação e
segurança social, das autarquias
locais, das proteção civil, das forças
de segurança e dos bombeiros «na
resposta a quem foi afetado pela
pandemia de covid-19».
O BE viu aprovada ainda uma
saudação ao mês do Orgulho
LGBTQIA+, que saúda o Dia
Internacional do Orgulho LGBT
que se assinala a 28 de junho e ainda «as marchas do orgulho e todas as pessoas e organizações que
se têm empenhado na luta contra a discriminação das pessoas
LGBTQIA+».
Foi aprovado o documento do
PAN «Por maior segurança para
quem anda de bicicleta», que recomenda o levantamento «das
situações de perigosidade para ciclistas na rede viária existente no
concelho» e que se proceda a uma
campanha municipal de segurança

rodoviária «que sensibilize para a
necessidade de se respeitar os utilizadores de bicicleta e de outros
meios de transporte».

Atividade municipal

O período da ordem do dia teve
início com a informação do presidente da câmara sobre a atividade
do município e a situação financeira do mesmo e a informação da
câmara sobre a atividade desta.
Foram colocadas diversas questões pelos vários partidos, nomeadamente sobre a possível demolição de habitações numa AUGI, se o
terreno para construção do Centro
Náutico de Amora foi comprado ou
permutado, a situação da requalificação do passeio ribeirinho de
Amora e o porquê da realização do
recenseamento no bairro de Santa
Marta do Pinhal.
Sobre a AUGI, Joaquim Santos
respondeu que «a Câmara Municipal do Seixal está a reconverter
AUGI para a sua requalificação e recuperação e não para a sua demolição». Quanto ao centro náutico e ao
passeio ribeirinho de Amora, disse
que «a autarquia adquiriu o terreno, não permutou. Aquilo que está
planeado será o prolongamento
do passeio ribeirinho para norte,
sendo que precisamos de ter propriedade ou autorização do proprietário». Respondeu ainda que o
recenseamento no bairro de Santa
Marta do Pinhal tem como objetivo
«avançar com o Plano Municipal de
Habitação».

Prestação de contas

Seguiu-se a aprovação do relatório de atividades e prestação de
contas do exercício de 2020.
O presidente da Câmara Municipal do Seixal explicou: «O ano de
2020 foi afetado pela pandemia e
tivemos de nos adaptar a uma nova realidade. A partir de março, o
orçamento foi também um importante instrumento de combate à
covid-19. Se não fôssemos uma câmara municipal com contas certas
e capacidade de investimento, não
teria sido possível tomar todas as
medidas que tomámos e apoiar a

NÚMEROS DE 2020
ORÇAMENTO GLOBAL
DA CÂMARA MUNICIPAL
DO SEIXAL

127M €

RESULTADO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO DE 2020

8,2 M€

TAXA DE EXECUÇÃO
DA RECEITA DE 2020

92 %

TAXA DE EXECUÇÃO
DA DESPESA DE 2020

78 %

Investimento municipal em 2020
A Câmara Municipal do Seixal realizou e iniciou em 2020 dezenas de
intervenções, de forma direta ou em parceria, das quais se destacam
as seguintes:
• Construção do Lar de Idosos de Fernão Ferro;
•Apoio à construção do Centro de Saúde de Corroios;
• Construção de novas instalações da Universidade Sénior do Seixal;
•Criação da nova Loja do Munícipe de Miratejo;
• Obra de instalação da Loja de Cidadão;
•Construção da Piscina Municipal de Aldeia de Paio Pires;
•Construção de quatro pavilhões desportivos;
•Requalificação e ampliação da Escola Básica da Quinta de St.º
António;
•Construção do Jardim de Infância de Aldeia de Paio Pires;
•Requalificação de escolas e jardins de infância da rede pública e
substituição das coberturas de fibrocimento em 12 equipamentos
escolares;
•Construção do Centro Internacional de Medalha Contemporânea;
•2.ª fase do Parque Urbano do Seixal;
•Novos equipamentos de higiene urbana;
•Requalificação de vias e passeios, espaços públicos, vários parques
infantis e equipamentos desportivos do movimento associativo;
• Investimento de mais de 4 milhões de euros no combate à pandemia de covid-19.

nossa população. Até final de 2020,
tivemos uma despesa relacionada com a covid-19 de 3,6 milhões
de euros, agora aumentou para 4,3
milhões de euros. E gostaria ainda
de destacar o importante papel dos
trabalhadores municipais e o contributo que deram para que tudo
isto fosse possível.»
O autarca disse ainda que
«o nosso orçamento final é de

127 milhões de euros, executámos
92 por cento do orçamento em termos de receita e 78 por cento em
termos de despesa. Tivemos um
saldo líquido positivo de 8,2 milhões e reduzimos a dívida em 4,6
milhões de euros, tendo realizado
um conjunto significativo de obras
e projetos que vieram qualificar
ainda mais o nosso concelho». n
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O executivo visitou os locais onde decorreram as intervenções

À Babuja – Festival de Street Art do Seixal

Requalificar a paisagem urbana
é aposta municipal
SMILE1ART, Utopia e
Huariu foram os writers que
transformaram o bairro numa galeria a céu aberto. A 3.ª edição do
À Babuja – Festival de Street Art
do Seixal decorreu de 17 a 20 de
junho, na Quinta do Cabral, em
Arrentela, o local escolhido para
servir de tela aos mais variados
estilos e mensagens relacionadas
com o tema da paz.
A Acuparte – Associação
Cultural foi a responsável pela
curadoria do festival, que contou com nomes reconhecidos
da arte urbana: Smile1art, o autor das pinturas nos túneis da
Figueirinha, Utopia, o brasileiro
Oliveiros Júnior que entre os seus
trabalhos conta com a homenagem a Zeca Afonso nos painéis
acústicos da linha de comboio
Agualva-Cacém, e o jovem algarvio Huariu, conhecido pela técnica baseada em traços e linhas.
A iniciativa promovida pela

Câmara Municipal do Seixal aliou
a requalificação do espaço público à arte urbana, cujo poder
transformador é cada vez mais
reconhecido. Recorde-se que o
município foi pioneiro na criação
de eventos ligados à arte urbana,
como o Seixal Graffiti. O Festival
de Street Art resulta da evolução
desse projeto municipal, cujo objetivo passa por estender as intervenções a outros locais do concelho e criar um roteiro de arte
pública.
Nesta edição foram criadas
obras de grande dimensão em
três empenas na Rua Fernão
de Magalhães, autorizadas pelo Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana, proprietário dos edifícios.
A vereadora do Pelouro da
Juventude da Câmara do Seixal,
Manuela Calado, referiu que o
projeto foi pensado na vertente de
requalificação do espaço público:

«Para tal, contámos com o contributo destes jovens criadores.
Consideramos que a arte urbana
é uma ferramenta para melhorar
a paisagem urbana, requalificar
as áreas exteriores e reforçar os
laços das comunidades residentes. Para o município é importante requalificar o espaço público,
mas queremos que quem aqui
vive se envolva no processo de
transformação». Falou ainda sobre as duas intervenções no espaço público que a autarquia está a
realizar na Quinta do Cabral e que
o executivo associou ao evento de
arte urbana: «O objetivo é requalificar o bairro e dar melhor qualidade de vida às populações».n

Arte urbana com mensagens
Smile1art
Este trabalho representa a igualdade,
em que uma criança pinta a mão de
um tom mais escuro para afirmar que
a cor da pele não importa. Quando pinto tento dizer algo, enquanto artista
tenho essa responsabilidade».

Huariu
Com uma assinatura que se destaca
pela utilização de preto e branco, desenhou quatro crianças e quis transmitir
«alegria». Reconhece que se alguém dedica algum tempo para ver o seu trabalho «é porque o objetivo foi conseguido».

Utopia
Opinião partilhada por quem, com 20
anos de atividade, assistiu à mudança
na forma como as pessoas veem a arte urbana. «No início era vandalismo,
agora este tipo de arte é apreciado».

JUVENTUDE
JULHO 2021
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A vereadora Manuela Calado salientou o empenho de todos os participantes

Canta! – Concurso Interescolas de Talentos Musicais

Final no feminino com Mariana Bellem
da secundária João de Barros a destacar-se
MARIANA BELLEM, da
Escola Secundária João de Barros,
foi a grande vencedora do Canta! –
Concurso Interescolas de Talentos
Musicais, com uma interpretação
de «At Last», de Etta James.
Em segundo lugar ficou Jéssica
Grilo, da Escola Secundária
Alfredo dos Reis Silveira, que cantou «Drivers Licence», de Olivia
Rodrigo.
«Love on The Brain», de Rihanna, foi a música interpretada
por Cristiana Sampaio, da Escola
Secundária de Amora, que conquistou o 3.º lugar.
A final do Canta! – Concurso
Interescolas de Talentos Musicais
realizou-se no dia 1 de julho, no
Auditório Municipal do Fórum
Cultural do Seixal, e foi toda no
feminino, com as sete intérpretes
que ganharam as eliminatórias nas
suas escolas, organizadas pelas associações de estudantes.
Em palco, foram acompanhadas
por músicos profissionais, com
quem ensaiaram previamente
para se prepararem para o espetáculo final em que cantaram ao
vivo. Foram eles Mário Paulino,
no piano, Fernando Pinho, na bateria, Carlos Falcão, na guitarra, e
Fernando Costa, no baixo.
Esta iniciativa é organizada pela Câmara Municipal do Seixal em
parceria com as associações de estudantes das escolas e pretende
promover o talento musical dos
jovens do concelho. Mas não só. Ao
mesmo tempo que uns cantaram,
outros provaram que têm à-vontade como comunicadores e participaram no concurso de apresentadores. Alexandre Ferreira, de 18

anos, da Escola Secundária Alfredo
dos Reis Silveira, e Inês Ribeiro,
de 17 anos, da Escola Secundária
Manuel Cargaleiro, foram os vencedores e por isso apresentaram a
final do Canta!, com muito à-vontade e interação com o público.
O evento contou ainda com a
atuação do grupo Renew Crew, da
Escola de Artes do Independente
Futebol Clube Torrense.
Esta iniciativa prova que há muito talento entre os jovens do concelho. E que o diga o júri do evento, que não teve tarefa fácil: Nuno
Torrado, em representação da
Câmara Municipal do Seixal, Tiago
Mestre, produtor musical, e Ângela
Morais, professora de educação
musical.
As restantes finalistas foram
Sara Rodrigues, da Escola Secundária João de Barros, Laura Silva,
da Escola Secundária Dr. José
Afonso, Luna Pereira e Mónica
Vilhena, da Escola Secundária
Manuel Cargaleiro.
Manuela Calado, vereadora
do Pelouro da Juventude, esteve
presente no evento e destacou o
empenho de todos para o sucesso
da iniciativa e o apoio das famílias
às jovens cantoras. E acrescentou:
«A escola não é só importante para aprender a matéria, mas para
construir outras aprendizagens,
promover os talentos de cada um,
o convívio e a amizade. O Canta! é o
espelho desse trabalho em paralelo com o estudo, estudo esse que é
fundamental na construção do futuro dos alunos, mas que necessita
de ser complementado com ações
que vão ao encontro do interesse
dos jovens.» n

1.º lugar
Mariana Bellem, 18 anos
Escola Secundária João de Barros
Sinto-me tão feliz. Ensaiei e trabalhei muito e deu bons resultados. Valeu
muito a pena participar, tive umas colegas espetaculares na final, apoiámo-nos umas às outras. Desde a minha primeira memória que me lembro de
cantar, andar sempre a dar berros pela casa, com o meu irmão a zangar-se
comigo. E vou continuar, gosto muito de cantar, não vou parar de fazer aquilo de que gosto.

2.º lugar
Jéssica Grilo, 15 anos
Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira
Fico contente com o segundo lugar, eu não me importava se vinha ganhar
ou não. A participação é o mais importante. E ser acompanhada por uma
banda é incrível, é muito melhor do que o karaoke lá em casa. Já canto
há cerca de quatro anos, esta é a terceira vez que participo no Canta! e
também faço parte da Escola de Rock do Seixal. Quando olho para o futuro
vejo-me a continuar na música, a cantar.

3.º lugar
Cristiana Sampaio, 17 anos
Escola Secundária de Amora
Adorei participar, o grupo de finalistas era muito bom, deve ter sido muito
difícil para o júri escolher. Sempre cantei desde pequena, mas nunca tive
aulas de música. Eu já tinha participado uma vez no Canta! e resolvi repetir
a experiência, para aproveitar também a convivência com toda a equipa. É
fantástico darem-nos esta oportunidade de termos músicos profissionais
a acompanhar-nos para desenvolvermos as músicas de que gostamos.

1.º lugar – Apresentação
Alexandre Ferreira, 18 anos
Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira
Resolvi participar no concurso para ver no que dava e
cá estamos. É sempre uma coisa fantástica interagir
com o público, falar com as pessoas, fazer o pessoal
animar-se. É sempre bom ter estas experiências.

Inês Ribeiro, 17 anos
Escola Secundária Manuel Cargaleiro
Nós só nos conhecíamos de vista, mas foi uma amizade à primeira vista e conseguimos foi uma boa química como dupla. Vou seguir um curso de teatro e por isso esta experiência em frente ao público vai ajudar-me.
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Alunos do Colégio Atlântico dirigidos pela

A autarquia promove a cultura de forma segura

Seixal foi palco dos
de Verão
«Domingão» em direto do Seixal

Música nas ruas para
dar alegria à população

O programa televisivo «Domingão» esteve em direto do Seixal no dia
27 de junho. Emanuel e Luciana Abreu percorreram várias artérias
e freguesias do concelho com a participação de diversos artistas a
atuarem em cima do camião da SIC. Uma tarde em que o Seixal teve
tempo para se mostrar ao país, demonstrando que é possível levar
alegria e música à população, mesmo em tempos de pandemia.
A iniciativa teve igualmente o objetivo de divulgar os Concertos de
Verão, que decorreram entre os dias 25 a 29 de junho, no Parque
da Quinta dos Franceses, no Seixal, e que evocaram as comemorações de São Pedro, o padroeiro do Seixal. Refira-se que tradicionalmente as Festas de São Pedro assinalam o início das festas
populares do concelho, que decorrem em todas as freguesias e que
devido à pandemia não é possivel realizar.
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, esteve
no camião com os anfitriões do evento e traçou o perfil do concelho:
«0 15.º do país em termos populacionais, um território multicultural que acolhe todos». Destacou o feriado municipal, dia 29 de
junho, «é o Dia Municipal do Bombeiro e está a ser preparada pelo
Município do Seixal uma homenagem a todas as bombeiras e bombeiros, devido ao seu contributo no combate à pandemia». Explicou
ainda que os Concertos de Verão são uma forma de «assinalar as
tradicionais Festas Populares de São Pedro, afirmar que a cultura
é segura e manter a esperança e dar alegria à nossa população».

OS CONCERTOS de Verão
começaram da melhor forma
na noite de 25 de junho, com os
hits de Deejay Telio a soarem no
palco do Parque da Quinta dos
Franceses, no Seixal. Este foi o
primeiro de uma série de espetáculos, integrados na iniciativa
Concertos de Verão.
A autarquia continua desta
forma a manter a oferta cultural,
garantindo as condições de segurança, a que a pandemia obriga.
Para a realização dos Concertos
de Verão, a Câmara do Seixal colocou à disposição do público a
realização de testes rápidos gratuitos, efetuados antes de cada
espetáculo. A testagem foi voluntária e facultativa e permitiu
ao público assistir aos concertos em segurança. A iniciativa

Matias Damásio

decorreu com a colaboração do
Gabinete de Saúde Ocupacional
da autarquia e da Cruz Vermelha
Portuguesa – Delegação Foz do
Tejo – Seixal, na realização dos
testes e a supervisão das forças
de segurança no recinto dos espetáculos.
Manuela Calado, vereadora do
Pelouro da Cultura, esteve no concerto inaugural e referiu que: «a
cultura é muito importante para
a Câmara Municipal do Seixal, daí
termos avançado para a realização destes Concertos de Verão.
Aqui associámos a iniciativa às
comemorações de São Pedro, o
padroeiro do Seixal». E adiantou:
«Queremos que os concertos sejam grandes iniciativas culturais
realizadas com todas as medidas
de segurança. Nesse sentido mon-

támos dois postos de controlo e
testagem, para que neste recinto
com lotação limitada todos estejam em segurança a usufruir dos
espetáculos e da cultura».
Os agentes e profissionais da
cultura foram dos mais afetados
pela pandemia, como referiu a
vereadora, «assim, ao realizarmos estes eventos, estamos também a demonstrar o nosso apoio
a quem vive da cultura». No final,
a autarca deixou o convite: «As
pessoas podem vir, estar e participar com a maior segurança
e viver a cultura. Hoje demonstramos que é possível existir um
equilíbrio entre saúde e atividade cultural».

De volta aos palcos

O público esgotou todos

Deejay Telio

CULTURA
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Anjos

s Concertos
os espetáculos do cartaz dos
Concertos de Verão, no Seixal. A
primeira noite aqueceu com «Não
Atendo», «Happy Day» ou «After
Party», temas de Deejay Telio, que
puseram o público a vibrar. O artista batizou o seu estilo musical
de «karanganhada», e passou a
dar cartas como cantor, produtor
e compositor.
No dia 26, foi a vez dos Anjos.
O grupo do Seixal voltou a subir
ao palco para alegria dos seus fãs,
numa noite de emoções, em que
foi possível ouvir e cantar as canções mais emblemáticas, bem como as do novo single lançado em
junho, «Voa».
O palco também foi do cantor
angolano Matias Damásio, que fez
sucesso com a canção «Loucos»,
e que no dia 27 presentou os es-

petadores do Seixal com temas
conhecidos de todos, como «O
Nosso Beijo», o último êxito do
artista editado já este ano.
No dia seguinte, as vozes dos
alunos do Colégio Atlântico trouxeram alegria num concerto de
homenagem ao cantor Michael
Jackson, com direção da professora Ângela Morais, e a participação de músicos convidados,
como Bruno Correia e Maria
Passarinho.
O ciclo de espetáculos encerrou
no feriado municipal, com Gisela
João. Os mil fãs, a lotação permitida no recinto, acorreram para
ouvir uma das vozes mais arrebatadoras do fado. A fadista incluiu
temas do último disco, «Aurora»,
em que partilha a autoria das letras com outros artistas.

Gisela João

Foram cinco as noites repletas
de música com concertos destinados a todos os tipos de público.
«Foi fantástico voltar aos palcos», assim se pode resumir o
sentimento manifestado pelos
artistas que participaram nesta
edição dos Concertos de Verão.
«A Câmara do Seixal está de parabéns por trazer a cultura em segurança» é a frase que aglutina a
opinião expressa pelo público que
teve oportunidade de assistir aos
espetáculos. n

Comemorações do centenário
do varino Amoroso

Ontem transporte de trabalho,
hoje embaixador do Seixal
Visitas à caravela Vera Cruz, passeios em embarcações tradicionais, demonstrações de vela e aulas de canoagem fizeram parte
do programa das comemorações do centenário do varino Amoroso,
que começaram em junho e que decorrem até final do ano.
O varino é um símbolo único do património fluvio-marítimo e um
verdadeiro guardião da memória coletiva das comunidades ribeirinhas da região, assumindo-se como um verdadeiro embaixador do
Seixal, pela imagem e visibilidade que confere ao município, sendo
a embarcação tradicional de maior porte em atividade no país.
Comemorar o centenário do varino Amoroso é, sobretudo, um tributo a um meio de transporte que durante séculos foi o sustento das
gentes que fizeram deste estuário o seu modo de vida.
Desde a sua construção em Abrantes, em 1921, até ao Seixal em
2021, passaram-se guerras e revoluções, cargas e descargas, temporais e águas calmas, mas o varino Amoroso continua a cumprir a
sua missão de representar a história do Tejo e a navegar orgulhoso
pela Baía do Seixal.
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Orquestra de Foles, Portugal

David Pérez y su Cuadro Flamenco, Espanha

Moçoilas, Portugal

Victor Zamora y Havana Way, Cuba

Cremilda Medina, Cabo Verde

Seixal World Music voltou a receber o melhor da música do mundo em Miratejo

Música como união entre culturas
O SEIXAL World Music regressou em 2021 ao Parque José
Afonso, em Miratejo, com concertos dedicados à música popular e
tradicional que se faz pelo mundo.
O recinto esteve vedado e limitado
a reservas, com todas as condições
de segurança.
A Orquestra de Foles, projeto da
Associação Gaita-de-Foles, abriu
os dois dias do evento. Trata-se
de uma formação composta por
gaitas-de-foles e percussões com
arranjos arrojados e reportório diversificado.

No primeiro dia do Seixal World
Music, atuou ainda o bailarino sevilhano David Pérez y Su Cuadro
Flamenco, a estrear em Portugal o
seu novo espetáculo, Puntal. David
Pérez é, sem dúvida, um bailador
exímio, motivo por ser reconhecido e multipremiado. Os ritmos foram ditados pelos músicos Miguel
Pérez, na guitarra, Jeroo Segura, no
cante e palmas, e Dani Carbonell,
nas percussões.
A fechar a noite, atuou a cantora cabo-verdiana Cremilda Medina,
uma das mais relevantes e atuais

vozes da morna, que primou pela
simpatia e contacto com o público.
Esteve em palco na companhia de
músicos consagrados como Nando
Andrade, ao piano, Danielson
Fonseca, na guitarra, Zé Paris, no
baixo, Zé António, no cavaquinho, e
Cau Paris, na bateria.
No segundo dia de espetáculos,
subiram ao palco as Moçoilas, grupo constituído pelas cantoras Inês
Rosa, Margarida Guerreiro e Teresa
Silva, que recuperaram os cantos
do Sul, mais precisamente da região do Algarve.

A fechar o festival, Victor Zamora
y Havana Way apresentaram o
espetáculo Gracías, Compay!, um
tributo àquele que foi um dos maiores representantes da música tradicional cubana, Compay Segundo.
Victor Zamora no piano e direção
musical esteve acompanhado por
Pedro Aguilar Corrales, no baixo
elétrico e coros, Ivan Campillo, na
bateria e coros, Osvaldo Pegudo, na
percussão, Raidel González Ortiz,
no trompete, Gretal Tamanes, na
voz, e José Debray, voz e tres cubano.

Rogério Charraz, Teatro das Beiras e Throes + The Shine

Auditório municipal recebeu teatro e música
Em junho, o Auditório Municipal
do Fórum Cultural do Seixal recebeu três espetáculos distintos, todos de grande qualidade. No dia
9, Rogério Charraz apresentou «O
Coreto» ao vivo, álbum conceptual
em que o músico traça a ponte
entre a música portuguesa urbana e as suas raízes tradicionais.
Com texto de Rui Pina Coelho e
produção do Teatro das Beiras,

«Já Passaram Quantos Anos,
Perguntou Ele» subiu ao palco no
dia 19, uma peça sobre amores,
casamentos, divórcios, mudanças
de casa e partidas, sobre o passar
dos anos e entrar na vida adulta,
sobre abandonar sonhos e arranjar trabalho, sobre ideais desfeitos
ou incumpridos.
Os Throes + The Shine, grupo de
Igor Domingues, Marco Castro e

Mob Dedaldino, atuaram no Seixal
no dia 24 de junho. O espetáculo musical, pleno de diversidade
sonora, demonstrou que a banda procura um caminho distinto
do passado, em que cunhou uma
inventiva e talentosa mistura de
rock com kuduro, sem perder a
identidade enérgica que sempre
caracterizou a sua música e os
seus concertos.

Rogério Charraz

Manuela Calado, vereadora do
Pelouro da Cultura da Câmara Municipal do Seixal, esteve presente
no evento, destacando que o conceito de multiculturalidade está
muito no presente no Seixal World
Music, em que se procura a tolerância, o entendimento e o conhecimento entre os povos através da
música, expressão cultural imemorial e comum a todos os povos.
Nos dois dias do Seixal World
Music, a música, embora com ritmos, sotaques e instrumentos diferentes, serviu para unir culturas. n

SAÚDE
JULHO 2021
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Eleitos da câmara municipal e junta de freguesia apoiam
equipa do Centro de Saúde de Corroios

Uma luta de 20 anos da população e das autarquias

Novo Centro de Saúde de Corroios
já está a funcionar
O NOVO Centro de Saúde
de Corroios abriu aos utentes no
dia 22 de junho, num terreno cedido pela Câmara Municipal do
Seixal em Santa Marta do Pinhal.
A construção do equipamento é
a realização de um sonho de 20
anos, numa luta travada pelas autarquias, população e comissões
de utentes de saúde.
O novo equipamento tem
condições para receber os 41
mil utentes de Corroios e integra duas unidades: a Unidade de
Saúde Familiar de Santa Marta e
a Unidade de Cuidados de Saúde
Personalizados de Corroios.
O presidente da Câmara
Municipal do Seixal, Joaquim
Santos, acompanhado pelo presidente da Assembleia Municipal
do Seixal, Alfredo Monteiro, pela
vereadora Manuela Calado e pelo

presidente da Junta de Freguesia
de Corroios, Eduardo Rosa, visitou no dia 23 de junho o novo
Centro de Saúde de Corroios.
Os eleitos foram recebidos pelo diretor do Agrupamento de
Centros de Saúde Almada-Seixal,
Alexandre Tomás, e pelas coordenadoras das duas unidades.
«Este equipamento é mais uma
vitória de quem sempre acreditou e de quem sempre lutou para que Corroios tivesse um novo
centro de saúde», afirmou o presidente da câmara municipal no
final da visita.
O autarca lembrou que a câmara municipal «fez aqui um investimento importante, não só
com a cedência do terreno, mas
também com a transformação de
todos os espaços exteriores e a
criação de 300 novos lugares de

estacionamento», o que representa um investimento de cerca
de 550 mil euros nesta intervenção.
Joaquim Santos manifestou satisfação porque «a partir de agora
41 mil utentes de Corroios têm
aqui o seu novo centro de saúde,
quer os que têm médico de família, quer aqueles que ainda não
têm médico de família».
Sobre esta questão, o autarca
lembrou que «também estamos
a travar esta luta para que todos
os utentes tenham médico de família».
O presidente da câmara municipal acrescentou ainda que
há disponibilidade para apoiar
a construção de dois novos centros de saúde na freguesia de
Amora (centro de saúde dos
Foros de Amora e a substituição

Liga Portuguesa Contra o Cancro

da Unidade de Saúde Familiar
Rosinha), seguindo-se o de Aldeia
de Paio Pires, referindo que

«já colocámos esta questão ao
Governo». n

Características do equipamento

Localização: Av. Vieira da Silva, em Santa Marta do Pinhal, Corroios
Unidades em funcionamento e profissionais:
• Unidade de Saúde Familiar (USF) de Santa Marta do Pinhal (recentemente constituída) – cerca de 11 000 utentes; sete médicos, sete
enfermeiros e cinco assistentes técnicos.
• Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Corroios
– cerca de 30 000 utentes, oito médicos, sete enfermeiros, quatro
assistentes técnicos.
– Profissionais de Serviço Social e de Psicologia da Unidade de
Recursos Assistenciais Partilhados (URAP).
Horário de funcionamento: das 8 às 20 horas.
Telefones:
• USF Santa Marta do Pinhal: 210 536 800.
• UCSP de Corroios: 212 548 350.

Município do Seixal acolhe rastreios de cancro da pele, da mama, colo do útero, cólon e reto
Numa parceria entre a Liga
Portuguesa Contra o Cancro
(LPCC), a Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo,
o Agrupamento de Centros de
Saúde Almada-Seixal e a Câmara
do Seixal estão a decorrer rastreios
do cancro de mama.
O rastreio destina-se a mulheres
entre os 50 e os 69 anos, convocadas por carta remetida pela LPCC,
as quais, realizam uma mamo-

grafia de forma gratuita. As ações
decorreram no dia 27 de maio e
13 de junho, no Parque Urbano da
Quinta da Marialva, em Corroios.
As próximas são no dia 14 de julho
e 17 de setembro, nas instalações
da Junta de Freguesia de Amora, e
nos dias 20 de setembro e 23 de
novembro, no Seixal.
No dia 5 de junho, no Parque da
Quinta dos Franceses, a Delegação
do Seixal da LPCC realizou igual-

mente um rastreio ao cancro da
pele. No espaço onde funcionou
a Àrea Dedicada para Doentes
Respiratórios, junto ao Complexo
Municipal de Atletismo Carla
Sacramento, estão a decorrer rastreios do cancro do colo do útero,
cólon e reto, para utentes sem médico de família e nos centros de
saúde para utentes com médico de
família, contactados pelas unidades de saúde.

20

MUNICÍPIO

SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 765 JULHO 2021

Ações de limpeza e manutenção do espaço público

O executivo municipal acompanha todas as ações
Seixal + Perto

Flor da Mata, Fernão Ferro

Corroios

Os trabalhadores da Câmara do Seixal fazem a manutenção do espaço público para qualificar o local
onde vivemos, trabalhamos e estudamos.
Esse trabalho é constitído por ações diárias em
todo o concelho, entre as 7 e as 21 horas.
Além das ações diárias, realiza-se semanalmente,
às quartas-feiras, e quinzenalmente, aos sábados,
a iniciativa Seixal + Perto, com ações concertadas
em que equipas de 50 trabalhadores municipais
intervêm numa determinada localidade.
É feita a higiene e limpeza urbana, a lavagem de
contentores e ecopontos, a manutenção e conservação urbana, intervenções nas redes de água e
saneamento, varredura e lavagem de ruas, despe-

jo de papeleiras, desmatações, cortes de ervas e
contenção das copas das árvores, manutenção de
canteiros, controlo de pragas, desobstrução de coletores e sarjetas, reparação de asfalto e passeios
e de sinalização vertical.
Esta iniciativa é acompanhada por Joaquim Santos,
presidente da Câmara Municipal do Seixal, e vereadores da autarquia, que contactam com os trabalhadores e com a população.
O objetivo é prestar um serviço público de qualidade que vá ao encontro das necessidades da
população.

Foros de Amora

Quinta das Galeguinhas, Amora

Torre da Marinha, Arrentela

Vale de Milhaços, Corroios

Através do portal Seixal + os munícipes
podem registar todo o tipo de ocorrências 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.

O Seixal Limpo é um projeto
que sensibiliza para a correta deposição de resíduos
e disponibiliza contactos
telefónico e por email para
esclarecimentos, informações e marcações de serviços de recolha.

AMBIENTE
JULHO 2021
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Laboratório Vivo para a Descarbonização da Baía do Seixal

Instalação de Quiosque Verde em Amora
No âmbito da implementação do
Laboratório Vivo para a Descarbonização (LVPD) da Baía do Seixal,
que visa reduzir as emissões de CO2
no concelho, será implementado,
em Amora, um Quiosque Verde.
Este é um equipamento inovador
que inclui a produção e armazenamento de energia renovável (fotovoltaica e eólica) para permitir o carre-

gamento de veículos elétricos.
Neste espaço serão ainda disponibilizadas bicicletas, hoverboards,
segways e trotinetas para utilização
dos munícipes e ainda divulgados
projetos relacionados com o LVPD e
soluções inovadoras para a descarbonização, entre elas a produção de
energias renováveis.
O executivo visitou o local onde o

equipamento será implementado.
Está ainda previsto um Quiosque
Verde no Seixal, abrangendo assim a
área em torno da Baía do Seixal.
É de referir que o concelho do Seixal
ultrapassou a meta de redução de
20 por cento de CO2 prevista no
Pacto de Autarcas em matéria de
clima e energia três anos antes do
previsto.

Dia Mundial dos Oceanos

Alunos aderiram ao desafio O Mar Começa Aqui
Seis eco-escolas do município aderiram ao
desafio O Mar Começa Aqui, lançado pela
Associação Bandeira Azul da Europa.
O desafio feito aos alunos foi o de criar e pintar sarjetas e sumidouros dentro do recinto
escolar e também no espaço exterior, com
imagens relacionadas com os oceanos.
É através das sarjetas e sumidouros que as
águas pluviais são conduzidas para os coletores subterrâneos, onde fluem até serem
devolvidas aos cursos naturais de água,
lagos, lagoas, baías ou no mar. Mas arrastados pelas águas também entram nos sumidouros os resíduos que são depositados
no chão.
O objetivo deste desafio é olhar para as
sarjetas e sumidouros como portas para o

oceano, sensibilizando as pessoas a não
depositem resíduos no chão, protegendo assim os ecossistemas terrestres e marinhos.
No concelho do Seixal, participaram nesta
iniciativa os alunos das escolas básicas de
Vale de Milhaços, da Cruz de Pau, Carlos
Ribeiro, Nun’Álvares e Dr. António Augusto
Louro e da Escola Secundária Alfredo dos
Reis Silveira.
A pintura dos sumidouros e sarjetas foi também uma forma de assinalar o Dia Mundial
dos Oceanos, celebrado a 8 de junho sob
o lema «Os Oceanos: Vida e Subsistência»,
com o propósito de sensibilizar para os benefícios dos oceanos para a humanidade e
para o dever individual e coletivo de utilizar
os seus recursos de forma sustentável.

O executivo municipal visitou a obra

Atividades de sensibilização ambiental

Comemorações do Dia Mundial do Ambiente
No dia 5 de junho celebraram-se os 49 anos
do Dia Mundial do Ambiente. A autarquia não
quis deixar de assinalar a data, pelo que foram realizadas três iniciativas promotoras de
conhecimento e sensibilização ambiental.
Uma delas foi a atividade Observa o
Ecossistema Aquático da Baía do Seixal, que
se realizou na frente ribeirinha de Arrentela. O
objetivo foi dar a conhecer aos participantes
os macroinvertebrados bentónicos da Baía
do Seixal, pequenos organismos que vivem
em contacto ou enterrados nos fundos do
estuário e que são muito importantes em
termos ecológicos e ainda como indicadores
de qualidade ambiental. Durante a atividade
foi possível recolher, observar e identificar
alguns destes animais e conversar um pouco

sobre as suas particularidades e importância
para os outros seres vivos, incluindo os seres
humanos. A iniciativa foi realizada em parceria com o MARE – Centro de Ciências do Mar
e do Ambiente da Universidade de Lisboa e dinamizada pelos professores José Lino e João
Paulo Medeiros.
A segunda atividade foi o ateliê Ambiente
Amigo, que decorreu no espaço do Mercado
das Histórias, da Biblioteca Municipal do
Seixal. As crianças puderam reutilizar materiais descartáveis, dando-lhes um novo uso.
O Dia Mundial do Ambiente foi celebrado ainda com uma sessão online da Hora do Conto,
realizada pela Biblioteca Municipal do Seixal,
em que foi apresentada a história «A Árvore da
Escola», de António Sandoval.
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Projeto Amor’ à Arte

Seixal no Encontro pela Paz

Municípios são fundamentais
para uma cultura de paz
O Conselho Português para a Paz e Cooperação organizou, no dia 5
de junho, no Fórum Luísa Todi, em Setúbal, um Encontro pela Paz,
que constituiu um importante momento de afirmação dos valores
da paz, do desarmamento, da solidariedade e da cooperação.
Esta iniciativa foi realizada em parceria com onze organizações que
manifestam determinação em defender os valores da paz, entre
elas o Movimento Municípios pela Paz, coordenado pelo Município
do Seixal, que esteve representado por Joaquim Santos, presidente
da Câmara Municipal do Seixal.
No encontro, foi aprovado o documento «Apelo à Defesa da Paz»
apresentado pelas 12 organizações promotoras, que constitui
uma plataforma de unidade para levar mais longe a ação pela paz.
Depois do encontro, centenas de pessoas percorreram as ruas de
Setúbal num desfile.
O presidente da Câmara Municipal do Seixal afirmou a importância
cada vez maior do tema: «Defender a paz é defender e afirmar os
valores de Abril de 1974, a liberdade, a democracia e a erradicação
do fascismo. É promover transformações democráticas e afirmar
a independência e soberania das nações, a promoção de políticas
humanistas, solidárias e de amizade e cooperação com todos os
povos do mundo. É saber acolher e integrar, é trabalhar a consciencialização social para a diversidade cultural. É a rejeição da violência que tantas vezes é parte integrante da nossa sociedade.»
O autarca do Seixal falou ainda sobre o papel dos municípios na
defesa da paz: «Os municípios são atores fundamentais neste processo de transformação social para uma cultura de paz enquanto
defensores dos princípios plasmados na Constituição da República
Portuguesa, desenvolvendo e promovendo políticas locais de reforço dos valores da paz, da solidariedade e cooperação.»

Dia Nacional da Pessoa Cigana e projeto Amor’à Arte

Projetos envolvem
a comunidade cigana
PARA ASSINALAR o Dia
Nacional da Pessoa Cigana, a
Câmara Municipal do Seixal promoveu uma sessão pública de
apresentação do projeto de construção do monumento de arte
urbana em homenagem à mulher
cigana.
A sessão realizou-se na Oficina
de Artes Manuel Cargaleiro e
contou com a participação da
Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas
Portuguesas (AMUCIP), parceiro
imprescindível para o trabalho de
parceria e integração da comunidade cigana no concelho do Seixal,
a qual esteve diretamente ligada à
construção deste processo, juntamente com a Faculdade de Belas
Artes da Universidade de Lisboa e
a Câmara Municipal do Seixal.
Esta iniciativa decorreu no
âmbito do Plano Local para a
Integração da Comunidade Cigana
e do trabalho de proximidade rea-

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Pinhal de Frades

Câmara e instituição celebram contrato de comodato
de terreno para novo lar de idosos de Pinhal de Frades
A direção da Associação de
Reformados, Pensionistas e Idosos
de Pinhal de Frades (ARPIPF) e o
presidente da câmara assinaram
nos Serviços Centrais da Câmara
Municipal do Seixal, dia 7 de maio,
o contrato de comodato de um terreno destinado à construção de
um lar e um centro de dia.
A ARPIPF tem um projeto de construção de um novo centro de dia

e de um lar com 63 camas, os
quais deverão nascer lado a lado.
Atualmente, a associação conta
com 50 utentes no atual centro
de dia e presta igualmente apoio
domiciliário a mais de 40 pessoas.
A Câmara Municipal do Seixal e a
instituição estão a trabalhar no
projeto do lar para a candidatura
ao Programa de Alargamento da
Rede de Equipamentos Sociais

(PARES 3.0). O centro de dia não é
contemplado para financiamento
pelo referido programa, contudo
a autarquia assegurará o financiamento municipal necessário à
instituição para edificar o equipamento, assim como o investimento
que não seja assumido pelo PARES
para construção do lar.

A vereadora Manuela Calado na sessão de apresentação
do monumento de homenagem à mulher cigana

lizado pela autarquia.
Outra iniciativa que contou com
a participação da comunidade cigana e da AMUCIP foi Amor’à Arte.
Um grupo de mulheres esteve a
pintar no espaço público na zona ribeirinha de Amora, intervindo em
bancos públicos para lhes dar um
novo colorido.
As participantes participaram
em todas as fases do processo, des-

de a parte criativa e seleção de materiais até à sua concretização.
O projeto Amor’à Arte pretende
envolver os participantes na comunidade, através da arte, valorizando o espaço público que é de todos.
Manuela Calado, vereadora
do pelouro de Desenvolvimento
Social, esteve presente em ambas
as iniciativas em representação da
Câmara Municipal do Seixal. n
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A vereadora da Educação, Maria João Macau, esteve presente na EB do Fogueteiro

Protesto na Escola Secundária João
de Barros

Comunidade educativa
exige pavilhão desportivo

Comemorações do Dia Mundial da Criança

Autarquia promoveu
atividades culturais
e educativas dirigidas
aos mais novos
A CÂMARA Municipal
do Seixal, para assinalar as comemorações do Dia Mundial da
Criança, celebrado a 1 de junho,
proporcionou ao longo do mês
várias atividades dedicadas aos
mais jovens.
Artes circenses, teatro, ateliês,
horas do conto dinamizadas pela
Biblioteca Municipal do Seixal e
até uma gincana no Moinho de
Maré de Corroios promovida pelo Ecomuseu Municipal integraram a programação. O Chapitô
fez mais de 40 apresentações em
estabelecimentos de ensino público do concelho. Ainda integrado nas comemorações, o Seixal
acolheu o Festival Sementes, uma
mostra internacional de artes dedicada à infância que, nos dias 29
e 30 de maio e 6 de junho, percorreu o Parque Urbano de Fernão
Ferro, a Quinta da Fidalga, em
Arrentela, e o Parque Urbano da

Quinta da Marialva, em Corroios.
Estes locais foram respetivamente, o palco para as apresentações
da companhia belga Krak, com
o espetáculo de teatro visual e o
palhaço «Kontrol», para a companhia madrilena ES Circ, com
«In», que realizou um espetáculo de malabarismo e, em representação nacional, a associação
cultural Wetumtum apresentou
um espetáculo de música e malabares.
A vereadora do Pelouro da
Educação, Maria João Macau, esteve presente no dia 1 de junho
na Escola Básica do Fogueteiro e
assistiu à atuação de artes circenses do Chapitô. Na ocasião, entregou uma toalha de praia com
a Seixalina, a mascote do Seixal
aos alunos, oferta da autarquia
a todas as crianças dos jardins
de infância e escolas do 1.º ciclo
do ensino básico da rede públi-

ca. A autarquia lembrou ainda o
investimento realizado na escola
pública como garante da igualdade de oportunidades: «Este é um
dia que assinala os direitos das
crianças, porque todas devem ter
acesso universal e gratuito à educação, à saúde e ao desporto».
Assim importa no presente fazer
os investimentos que garantam
essas condições aos mais novos.
«Nesse sentido, a autarquia tem
vindo a promover o alargamento
dos equipamentos da rede pública da educação pré-escolar e
do 1.º ciclo do ensino básico».
Destacou ainda o investimento
efetuado através dos projetos
educativos que integram o Plano
Educativo Municipal (PEM).
«Consideramos que a escola é o
espaço promotor da igualdade
de oportunidades que as nossas
crianças merecem e em que cabem todos os seus sonhos». n

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
Secundária João de Barros (APEE) promoveu, no dia 9 de junho, um
protesto pela construção de um pavilhão desportivo escolar que
permita a prática das atividades inseridas no currículo da Educação
Física. A comunidade educativa manifestou a sua preocupação pelo
facto de faltar a construção de um pavilhão desportivo que não ficou
previsto nas obras da escola, ficando somente um polidesportivo
descoberto. Num processo que se arrasta há 10 anos, as obras foram
retomadas em fevereiro deste ano, mas, entretanto, foram detetados
problemas estruturais no polidesportivo descoberto, pelo que todos
consideram ser o momento para que o Ministério da Educação reconsidere o projeto e construa um verdadeiro pavilhão desportivo.
Para José Lourenço, da APEE, o objetivo é chamar a atenção do ministro da Educação para a necessidade do pavilhão «e não de um telheiro», afirmou. Os problemas detetados «são a janela de oportunidade
para que o pavilhão seja construído». Opinião partilhada pela aluna
Carolina Ciborro, pois: «a obra iria facilitar o desenvolvimento das aulas. Há desportos que têm de ser realizados no interior».
Para Eduardo Rosa, presidente da Junta de Freguesia de Corroios, «é
incompreensível que, numa freguesia com mais de 50 mil habitantes,
não exista um único pavilhão escolar».
A vereadora da Educação, Maria João Macau, considerou que o equipamento é uma garantia de igualdade e sucesso escolar. «Temos vindo a reivindicar junto do Governo a construção do pavilhão. As expectativas geradas foram defraudadas». O protesto foi também um ato de
cidadania, pela igualdade de direitos, «todas as escolas do concelho
necessitam de pavilhões desportivos escolares porque o acesso às
atividades de Educação Física é um direito que está na Constituição».

Apresentação do Jornal Interescolar

Projeto da comunidade escolar
No dia 27 de maio foi lançado, no auditório dos Serviços Centrais da
Câmara Municipal do Seixal, o n.º 7 do Jornal Interescolar, um projeto
que integra o Plano Educativo Municipal e que é concretizado por
alunos das escolas públicas do município, que são responsáveis pelos
conteúdos, incluindo textos jornalísticos, como artigos, entrevistas e
reportagens, mas também poemas e trabalhos mais gráficos, desenhos, fotografia e fotomontagem.
«Educação e Arte» foi o tema desta edição, na qual participaram alunos e professores de nove escolas, ao longo dos anos letivos de 2019-2020 e 2020-2021. A sessão de apresentação foi transmitida no canal de YouTube da autarquia para que todos os alunos e comunidade
escolar pudessem assistir. A sessão contou com uma intervenção da
vereadora do Pelouro da Educação, Maria João Macau.
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O vereador do Pelouro do Desporto, José Carlos Gomes, recebeu uma distinção
pelo seu trabalho em prol do movimento associativo

Aniversário da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura,
Recreio e Desporto

Cerimónia de homenagens
ao movimento associativo
O MUNICÍPIO do Seixal
foi o anfitrião da sessão comemorativa do Dia Nacional das
Coletividades, que assinalou, simultaneamente, o 97.º aniversário da Confederação Portuguesa
das Coletividades de Cultura,
Recreio e Desporto (CPCCRD).
O evento realizou-se nos
Serviços Centrais da Câmara
Municipal do Seixal, no dia 29 de
maio, e contou com a entrega de
distinções e galardões a pessoas
ou entidades que se destacaram
pelo seu envolvimento no movimento associativo popular nacional.
Atuaram no evento dois jovens
do concelho com formação musical na Sociedade Filarmónica
União Seixalense: Pedro Simões

no saxofone e Ricardo Mestre no
fliscorne.
José Carlos Gomes, vereador do
Desporto da Câmara Municipal
do Seixal, revelou estar satisfeito
com a realização deste evento no
concelho: «Estamos muito contentes por recebermos no município do Seixal todo este movimento associativo que veio de
várias partes do país: federações,
associações e dirigentes associativos, até porque somos um
concelho que presta um grande
apoio ao movimento associativo e que reconhece o importante
papel das coletividades e clubes
na formação cívica, desportiva e
cultural dos jovens, na promoção
da cidadania ativa e como pontos
de encontro da comunidade».

Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional

Uma coletividade
em transformação

O Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional (CPSN) desenvolve modalidades de patinagem artística, taekwondo, aikido, ginástica, natação,
cross fight, ténis e futsal. No dia 9 de junho, recebeu a visita do presidente e do vereador do Desporto da Câmara Municipal do Seixal para
conhecerem as necessidades e discutir as estratégias de futuro do
clube. Recentemente, o CPSN estabeleceu uma parceria com a autarquia para a gestão do plano de água da Piscina Municipal de Aldeia de
Paio Pires, iniciativa que foi considerada pelo clube como reveladora
da «confiança que a câmara municipal deposita no movimento associativo», com a garantia de que em conjunto ambas as entidades
procuram «diversificar a oferta desportiva à população».

Helder Rosa, presidente da
Associação de Coletividades do
Concelho do Seixal, também destacou o facto de o Seixal ter sido
escolhido para local da cerimónia, cujo movimento associativo
«é reconhecido ao nível nacional».
Augusto Flor, presidente da
CPCCRD, considera que os reconhecimentos que a instituição
presta são muito importantes:
«Algumas das pessoas que estão
aqui são capazes de estar uma
vida inteira a fazer coisas importantíssimas e nunca são reconhecidas. Esta é também uma das
funções da confederação: estar
atento, reconhecer o papel dos
indivíduos e das entidades e, no
momento certo, reconhecer o seu

valor e o seu contributo para o
movimento associativo.»

Homenagens a pessoas
do concelho

O concelho do Seixal recebeu
quatro distinções. José Carlos
Gomes, antigo dirigente e atual
vereador da Câmara Municipal do
Seixal, Isabel Costa, responsável
pelo Departamento de Desporto
da Câmara Municipal do Seixal,
e Ana Cristina Videira, autora e
professora de música do Centro
Cultural e Recreativo do Alto do
Moinho, receberam o galardão
Reconhecimento e Homenagem.
Afonso Candeias, dirigente associativo do Centro Cultural e
Desportivo do Pinhal Vidal, recebeu o Galardão Valor e Exemplo.

Todos os momentos de homenagem foram de emoções,
com destaque para a distinção
a José Carlos Gomes, que foi cofundador da Casa do Pessoal do
Arsenal do Alfeite e presidente
da Associação de Coletividades
do Concelho do Seixal, antes de
assumir funções como autarca.
Foi descrito como «homem de
convicções fortes, mas de diálogo, sempre com uma palavra de
atenção e carinho para com os
que com ele se cruzam».
O autarca estava emocionado
e disse: «Nestes momentos, lembramo-nos das pessoas que cruzaram o nosso percurso, e muitas
delas já cá não estão, e é claro que
isso nos toca ao coração». n
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Sociedade Filarmónica União Seixalense
assinala 150 anos

Século e meio de vida
ao serviço da população
FUNDADA EM 1871, a Sociedade
Filarmónica União Seixalense (SFUS) assinalou um século e meio de existência no dia 6
de junho. A sessão solene decorreu de modo
presencial nas instalações da coletividade e
foi dirigida por António Palaio.
A cerimónia incluiu uma atuação da banda
da SFUS, assim como atuações de pequenos
grupos de músicos, propositadamente organizados para ensaiar e atuar no contexto das
medidas de combate à covid-19.
Ausente do país devido a compromissos
profissionais, o presidente da direção da
SFUS, Fernando Simões, enviou uma mensagem que foi lida por Fernando Santos. O
dirigente saudou todos aqueles que quotidianamente prestigiam a grandeza da coletividade: dirigentes, monitores, outros técnicos
e trabalhadores, associados, atletas, músicos
«na grande maioria muito jovens e formados
na nossa escola de música» e seus familiares.
Fernando Simões referiu que «se anteriormente as dificuldades já eram grandes», o impacto da pandemia poderia ter sido «absolutamente destrutivo», mas que a SFUS mantém
atividades de karaté, taekwondo, esgrima
histórica, a escola de música Matias Lucas e a
banda, que «podem garantir o futuro e a sua
continuidade» e anunciou a formação de uma
escola de jazz e de um grupo de cantares.
O presidente da Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e
Desporto, Augusto Flôr, afirmou que «o movimento associativo, em que esta coletividade se insere, envolve mais de 30 mil coletividades de cultura, recreio e desporto, das
quais 20 mil surgiram depois do 25 de Abril
de 1974, são mais de 450 mil dirigentes associativos, voluntários, benévolos e eleitos,
que dinamizam cerca de 3 milhões de pessoas
com regularidade» o que «demonstra bem o
que seria a cultura, o recreio e o desporto em
Portugal se não existisse».
O presidente da União das Freguesias

do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires,
António Santos, afirmou que ao longo da história, as coletividades centenárias com instrução musical, como é o caso da SFUS, «através do trabalho realizado nas suas escolas de
música e bandas filarmónicas, mereceram a
designação de verdadeiros conservatórios do
povo». Perante as dificuldades criadas pela
pandemia, António Santos deixou «uma palavra de esperança» e referiu que «mesmo no
passado, nunca nada foi fácil» e defendeu que
«o segredo é lutar sempre e nunca desistir».
Américo Costa, em representação da
Assembleia Municipal do Seixal, salientou
que «as vidas destas nossas coletividades
centenárias se entrelaçam com a história do
concelho do Seixal» e que «quase todas nasceram de grandes sobressaltos sociais e políticos, como aconteceu mais tarde com o 25 de
Abril». Destacou ainda no percurso da SFUS
os «150 anos de serviço às populações, contribuindo para a sua elevação social e cultural,
participando empenhadamente na organização da vida democrática do nosso município».
Em representação da Câmara Municipal do
Seixal, o vereador Joaquim Tavares saudou
os 150 anos da coletividade e assinalou os
apoios financeiros concedidos às atividades
e à qualificação de instalações pela Câmara
Municipal do Seixal ao movimento associativo como forma de reconhecer o trabalho feito
pelas coletividades do concelho, a que contrapôs a ausência de investimento do Poder
Central. «A nossa câmara municipal entende
que o crescimento e desenvolvimento do município precisa da cultura e do desporto como fatores decisivos para uma, ainda melhor,
qualidade de vida das populações», concluiu.
A sessão solene contou igualmente com
intervenções de Rui Pinheiro, em representação da Associação das Coletividades do
Concelho do Seixal, e de Nelson de Carvalho,
da Assembleia da União das Freguesias do
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires. n
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96.º aniversário do Paio Pires
Futebol Clube

Coletividade
é referência no
concelho e na região
FOI NO renovado polidesportivo
do campo do Vale da Abelha, ao ar livre,
com todas as condições de segurança,
que se realizou a sessão solene do 96.º
aniversário do Paio Pires Futebol Clube
(PPFC) no dia 6 de junho.
Durante a sessão, foram distinguidos
sócios com 25, 50 e 75 anos de associado, com destaque para Fernando Feliz,
que celebrou 75 anos de ligação ao clube.
Foram ainda homenageados paio-pirenses que fazem parte da história do PPFC,
como foi o caso de Carlos Ribeiro, antigo
bastonário da Ordem dos Médicos, o juiz
Carlos Bernardino e Fernando Bizarro,
antigo dirigente do clube.
Marcaram presença no evento Maria
João Correia, em representação da
Câmara Municipal do Seixal, Leonel
Fernandes, em representação da União
das Freguesias do Seixal, Arrentela e
Aldeia de Paio Pires, Manuel Amaral,
da Associação de Coletividades do
Concelho do Seixal e Francisco Cardoso,
presidente da Associação de Futebol de
Setúbal, que fizeram parte da mesa de
honra.
Bruno Santos, presidente da mesa da
assembleia geral, que dirigiu os trabalhos, referiu todos os homens e mulheres que fizeram do PPFC «uma referência no concelho e na região».
O clube aproveitou o tempo de confinamento provocado pela covid-19
para fazer obras, que contaram com o
apoio das autarquias. O investimento
da Câmara Municipal do Seixal foi de 48
mil euros na manutenção do relvado do
campo de futebol de 11, na nova iluminação e no relvado do polidesportivo e na
reabilitação do edifício do clube.
A direção, liderada por Jorge Lopes,

está pronta para trabalhar e voltar a levar longe o nome do Paio Pires. O objetivo é apresentar equipas em todos os escalões de formação, desde os benjamins
até aos sub-23, e ainda «se existirem
condições financeiras» voltar a ter uma
equipa de futebol sénior.
Jorge Lopes disse «que é uma honra
estar neste momento à frente dos destinos do PPFC» e lembrou todos aqueles
que «há 96 anos, em condições certamente muito difíceis, levaram este clube
para a frente». O dirigente disse que «o
tempo de pandemia não nos demoveu,
aproveitámos para fazer melhoramentos, para que quando fosse possível, pudéssemos retomar a atividade com melhores condições».
Francisco Cardoso enalteceu o trabalho desenvolvido pelo PPFC em prol da
formação e do futebol ao longo dos anos
e Manuel Amaral lembrou as dificuldades do movimento associativo em tempos de pandemia, que só são ultrapassáveis com equipas fortes e persistentes,
como é o caso da equipa do PPFC.
Leonel Fernandes destacou «o trabalho de honestidade e competência» do
clube e a sua ligação à comunidade onde
está inserido.
Para Maria João Correia, o PPFC é «um
elemento estrutural da memória histórica e coletiva deste povo e desta comunidade».
«O PPFC vive momentos construtores
pelos seus corpos sociais, homens e mulheres com dedicação à terra, ao clube e
à causa nobre do associativismo», disse
Maria João Correia, que acredita que o
clube irá tornar-se «ainda mais forte e
mais dinâmico à medida das gentes e
desta freguesia». n
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Pedro Casinha, João Duarte e Tiago Henriques
recebidos na câmara municipal

Clube de Canoagem
de Amora com títulos
europeus
II Aquatlo e IX Triatlo Jovem de Amora

Baía do Seixal acolhe
competições nacionais

A Baía do Seixal acolheu, dias 19 e 20 de junho, o II Aquatlo de Amora e
o IX Triatlo Jovem de Amora, numa organização da Federação de Triatlo
de Portugal e da Associação Naval Amorense, com o apoio da Câmara
Municipal do Seixal e da Junta de Freguesia de Amora.
No dia 19 de junho, Amora recebeu o Campeonato Nacional de
Aquatlo 2021, com as provas do Campeonato Nacional Individual
e Clubes de Aquatlo, incluindo também o Campeonato Nacional de
Cadetes e Juniores. Inês Oliveira, do Sporting Clube de Portugal (SCP),
sagrou-se campeã nacional individual de aquatlo. Em masculinos,
João Nuno Batista, cadete do Clube de Natação de Torres Novas
(CNTN), sagrou-se campeão nacional. No Campeonato Nacional de
Juniores, Beatriz Santos, do OutSystems Olímpico de Oeiras, conquistou o título de campeã nacional. Em masculinos, Abel Afonso, do
CNTN, foi campeão nacional de juniores.
Por equipas, em femininos, o 1.º lugar foi para o Alhandra Sporting Club
(ASC), o 2.º para o CNATRIL Triatlo e em 3.º, o OutSystems Olímpico de
Oeiras. Em masculinos, o CNTN ocupou a 1.ª posição, a segunda foi
para a equipa do OutSystems e em 3.º, o SCP.
Luís Ferreira, da Associação Académica de São Mamede, ganhou em
paratriatlo na categoria PTHI e José Manuel Mendonça, do Ludens
Clube de Machico, foi o primeiro classificado na categoria E3.
No dia 20 de junho, Amora acolheu a prova do Campeonato Nacional
Jovem de Clubes, na modalidade de triatlo, a última etapa da competição. O ASC venceu, o Sport Lisboa e Benfica ficou em 2.º lugar e o
OutSystems Olímpico de Oeiras obteve a terceira posição.
Amora recebeu ainda a prova de Youth na distância super sprint com
mais de 50 participantes e o Campeonato Nacional de Juvenis de
Triatlo na mesma distância. Luana Quaresma, do ASC, ocupou a 1.ª
posição feminina, e João Nuno Batista, do CNTN, foi o vencedor da
prova masculina.

PEDRO CASINHA, João
Duarte e Tiago Henriques vão integrar a Seleção Nacional que irá
disputar o Mundial de Canoagem
de Juniores e Sub-23, que vai decorrer em setembro deste ano
em Montemor-o-Velho. Os atletas
do Clube de Canoagem de Amora
(CCA) brilharam no campeonato europeu da modalidade, em
Poznan, na Polónia, e foram recebidos pelo presidente da Câmara
do Seixal, no dia 2 de julho, nos
Serviços Centrais da autarquia.
Dos três atletas, Pedro Casinha
sagrou-se mesmo vice-campeão
europeu em K1 200 metros. «Fruto
de muito trabalho, dedicação e sacrifício», explica o jovem canoísta.
Aos mais novos, que queiram seguir as pisadas e o olhem agora
com admiração, aconselha a «levar
a canoagem a sério, ao nível mais
profissional possível», admitindo
que «é difícil abdicar das coisas ao
princípio, mas é preciso pensar a
longo prazo».
Pedro Casinha e João Duarte,
em K4 500 metros, ficaram em
4.º lugar. João Duarte em K1 1000
metros ficou também em 4.º lugar. O canoísta diz que «não há
facilidades, num campeonato
extremamente competitivo» e
recorda que «no K1, o vencedor
superou o tempo do ano anterior
e que no K4 foi batido o recorde
europeu». Em ambos os casos, o
resultado ficou a poucos centésimos do pódio. «Foi um pouco

amargo, mas há que trabalhar
mais».
Em K2 1000 metros, Tiago
Henriques acabou em 12.º lugar. Mais velho do que os outros
atletas, o sub-23 foi praticante de
triatlo ao longo de 12 anos até ingressar na canoagem. «Fui conseguindo melhores resultados e fui
evoluindo», conta. «Comparado
com os campeonatos nacionais,
estas competições são de nível
muito superior», admite.
Nuno Henriques, treinador
principal da equipa de canoagem
e da alta competição do CCA, revela que a canoagem tem diferentes
vertentes e especificidades e que o
objetivo «é ter mais atletas, quantos mais atletas a treinar no clube, mais probabilidades tenho de
fazer um campeão», uma vez que
«todos podem treinar, mas alguns
já têm as características que fazem
os campeões».
O presidente do CCA revela que
o clube tem «atualmente uma
equipa com cerca de 150 atletas
federados, com muito bons resultados», e deu o exemplo, no fim
de semana anterior, da conquista
de mais seis títulos de campeão
nacional. João Paulo Duarte conta
que «o objetivo é levar estes miúdos, com outros que temos do nível deles, aos Jogos Olímpicos de
2024» e explica que «a nossa vantagem é sermos um clube bastante
unido» e que conta «sempre com o
apoio dos pais dos nossos atletas».

Pedro Casinha,
vice-campeão europeu

Joaquim Santos saudou os atletas, treinador e dirigentes pelos
resultados obtidos, afirmou que «a
Câmara Municipal do Seixal está
muito empenhada em capacitar
ainda mais a nossa Baía com mais
recursos para as atividades náuticas», apresentando aos jovens
o Centro Náutico de Amora, já em
construção e com conclusão prevista para agosto». O presidente
da autarquia afirmou que «além de
requalificar a zona ribeirinha, este
será um contributo para potenciar
ainda mais o trabalho desportivo
destes atletas e para que mais jovens possam aderir a este projeto,
que já forma atletas para a Seleção
Nacional».
O clube conta ainda com Alex
Santos, atleta de paracanoagem,
em preparação para os Jogos
Paralímpicos. n
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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
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Guarda Nacional Republicana
Aldeia de Paio Pires | 217 655 950
Fernão Ferro | 217 655 940
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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
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Corroios | 212 548 410
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Bombeiros Mistos do Concelho
do Seixal
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Delegação Foz do Tejo – Margem Sul
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UCSP: Unidade de Cuidados
de Saúde Personalizados
USF: Unidade de Saúde Familiar
Hospital Garcia de Orta – Almada
| 212 940 294
al

túb
Se

24 ‘

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

Atendimento Público
da Câmara Municipal do Seixal
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.

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148
Linha 65 – Apoio à Terceira Idade
e a Pessoas Dependentes
| 800 208 875
Segurança Social /
/Serviço Local de Amora
| 300 502 502
Tribunal Judicial da Comarca
do Seixal | 212 274 500
Julgado de Paz | 212 219 200
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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

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 indica-lhe onde o medicamento (ou
produto) de que necessita está
disponível e pode agendar a
recolha na farmácia ou a entrega em casa.
A Associação Nacional de Farmácias recomenda, especialmente aos grupos de risco, que
os utentes deixem de se dirigir
diretamente às farmácias e
adquiram medicamentos através da linha telefónica gratuita
1400.
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
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Executivo municipal esteve na praia do Seixal com os nadadores-salvadores

Praia da Ponta do Corvos

Verão em segurança

Nadadores-salvadores vigiam
as praias do concelho
AS PRAIAS do Seixal e da
Ponta dos Corvos contam com três
nadadores-salvadores durante o
período de verão.
Garantir e reforçar as condições
de segurança no usufruto balnear
é o objetivo desta iniciativa da

Câmara Municipal do Seixal.
A vigilância e a sensibilização
para comportamentos seguros são
essenciais para que as duas praias
possam ser usadas pelas famílias
em segurança.
Ambas têm duches para usufruto

da população. A praia da Ponta dos
Corvos conta ainda com uma equipa de segurança e um posto de enfermagem. Foram realizadas ações
de desmatação na sua envolvente e
reforçados os contentores de resíduos para um verão em segurança.

Os serviços de higiene urbana
e espaços públicos desenvolvem
o seu trabalho de serviço público
num esforço coletivo de manter o
que é de todos limpo e seguro, assegurando regularmente a limpeza
das praias do Seixal.

Contudo, é imperativo contribuirmos todos para a limpeza urbana, colocando sempre os resíduos
no local apropriado, num contentor
ou papeleira mais próximos. n

O ESPAÇO PÚBLICO É DE TODOS.
SEIXAL LIMPO, UMA MISSÃO COLETIVA!
AGENDE A RECOLHA GRATUITA
DOS SEUS MONOS OU VERDES.
A deposição ilegal de resíduos está sujeita
a contraordenação punível com coima.

210 976 011

