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Concelho do Seixal no Salão Imobiliário 
de Portugal
Viver num município inovador

O concelho do Seixal marcou mais uma vez presença no Salão 
Imobiliário de Portugal (SIL) que decorreu este ano de 7 a 10 de 
outubro na FIL, em Lisboa.
O objetivo da participação do concelho do Seixal foi dar a conhe-
cer as suas potencialidades a quem procura um local para viver, 
para instalar a sua empresa ou para investir. Este ano, a aposta 
foi na vertente da inovação.  
«iSeixal – Viver num Município Inovador» foi o tema do espaço, 
que mostra como a inovação contribui para o desenvolvimento e 
qualidade de vida. 4
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Seixalíada 
juntou mais 
de 15 mil atletas

A 38.ª Seixalíada decorreu de 
18 de setembro a 16 de outu-
bro e dinamizou mais de 15 
mil atletas em 60 modalida-
des individuais e coletivas em 
torneios, aulas abertas e de-
monstrações. 

Pág. 4

Prémio Literário 
e de Estudos 
Eufrázio Filipe

A valorização da língua portugue-
sa, a publicação de estudos de 
carácter local que contribuam 
para a divulgação do património 
cultural e científico do concelho 
e o incentivo ao aparecimento 
de novos valores nestas áreas 
presidiram à criação deste novo 
prémio literário e de estudos.

O SeixalJazz 
regressou 
em outubro 

Entre 14 e 23 de outubro, 
o SeixalJazz regressou ao 
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal com sete con-
certos com os melhores nomes 
do panorama jazzístico nacional 
e internacional, com a presença 
de músicos portugueses os co-
letivos americanos.
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Oferta de mochilas 
aos alunos 

Porque a educação e a valori-
zação da escola pública estão 
em primeiro lugar, a Câmara 
Municipal do Seixal assinalou 
a abertura do ano letivo com a 
oferta de mochilas a todos alu-
nos dos jardins de infância e das 
escolas do 1.º ciclo do ensino bá-
sico da rede pública.

 

Vai abrir em novembro um novo centro muni-
cipal de vacinação no pavilhão da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Mistos do 
Concelho do Seixal, funcionando de segun-
da a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Nesta 
primeira fase será para administrar em simul-
tâneo a 3.ª dose da vacina contra a covid-19 
e a vacina contra a gripe a pessoas com mais 
de 65 anos. Ao mesmo tempo, este centro 
funcionará em regime de casa aberta para 
pessoas que ainda não se vacinaram contra 
a covid-19. 
Com cerca de 85 por cento da população va-
cinada com as duas doses contra a covid-19, 
muitos centros de vacinação encerram ou 
funcionam com horários reduzidos. No con-
celho do Seixal, os centros municipais de va-
cinação de Arrentela (no Pavilhão Desportivo 
do Portugal, Cultura e Recreio) e de Amora (no 
Pavilhão Desportivo da Escola Básica Paulo 
da Gama) foram desativados, mas mantém-
-se em funcionamento o centro municipal 

Novo centro municipal de vacinação 
abre em novembro no Seixal

Pág. 11

de vacinação instalado no Pavilhão Multiusos da Quinta da 
Marialva, em Corroios, de segunda a sexta-feira, das 13 às 20 
horas; e sábado, das 8 às 19 horas. 
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Terra de Abril 
e de futuro

de Fernão Ferro. 
A construção do Centro Internacional de Medalha Con-
temporânea, a instalação da oficina de artistas e arte-
sãos Armazém 56 – Arte Sx e a criação do novo Auditório 
Municipal de Miratejo são os destaques na área da cul-
tura. No desporto, saliento a construção da Piscina Mu-
nicipal de Aldeia de Paio Pires, dos pavilhões desportivos 
em Arrentela, Foros de Amora, Seixal e Santa Marta do 
Pinhal, do Centro de Treinos do Amora Futebol Clube e a 
requalificação do Estádio Municipal do Bravo. 
Na área do património natural, merecem referência a 
conclusão do Parque Urbano do Seixal, o início da 1.ª 
fase do Parque Metropolitano da Biodiversidade e da 
construção do Parque Urbano de Miratejo. No que se 
refere à mobilidade, disponibilizámos 2000 novos luga-
res de estacionamento gratuitos em Corroios e Amora e 
financiámos o novo passe social intermodal no valor de 
6 milhões de euros.
O combate à covid-19 representou um investimento mu-
nicipal global de 4,5 milhões de euros, com a criação de 
três centros municipais de vacinação, a distribuição de 
mais de 1 milhão de máscaras à população e a dispo-
nibilização de equipamento de proteção individual, gel 
desinfetante e refeições aos agentes das instituições 
humanitárias e sociais que estiveram na linha da frente.  
Ainda no setor da saúde, destaco também o apoio à 
construção do novo Centro de Saúde de Corroios, com 
a cedência de terreno e a execução dos espaços exterio-
res e infraestruturas e a luta contínua pela construção 
do hospital do Seixal, pelo qual continuaremos a pugnar.
Não podemos ainda deixar de destacar o apoio à cons-
trução e funcionamento dos quartéis de bombeiros de 
Amora e de Fernão Ferro e, no serviço público, a instala-
ção e entrada em funcionamento da Loja de Cidadão do 

No início de um novo ciclo autárquico, reafirmamos a 
continuidade da estratégia de desenvolvimento susten-
tável para o município do Seixal, cujo principal objetivo é 
a qualidade de vida da população.
A proximidade aos cidadãos e o seu envolvimento na vida 
municipal, a prestação de um serviço público cada vez 
mais eficaz, o investimento na construção e qualificação 
de equipamentos, infraestruturas e espaço público e na 
salvaguarda ambiental, em paralelo com a oferta de cul-
tura e desporto para todos e a criação de condições atra-
tivas para a fixação de empresas e projetos inovadores, 
são os principais eixos de atuação deste novo mandato. 
Em simultâneo, continuaremos a pugnar junto das enti-
dades competentes por mais e melhor saúde, educação, 
apoio social, acessibilidades e transportes.
O balanço do trabalho realizado até agora reflete um 
elevado nível de cumprimento dos compromissos assu-
midos com a população, traduzido na concretização de 
investimentos na ordem de 100 milhões de euros num 
vasto conjunto de obras, mas também no apoio às famí-
lias, através da redução do IMI ou da fatura da água, e 
não menos importante em todo o trabalho desenvolvido 
no combate à covid-19.  
Destaco, desde logo na área da educação, a requalifica-
ção e ampliação da Escola Básica da Quinta de Santo 
António, a construção pelos trabalhadores da câmara 
municipal do Jardim de Infância de Aldeia de Paio Pires 
e a requalificação de 40 equipamentos escolares, no-
meadamente a substituição de todas as coberturas de 
amianto nas escolas da competência da autarquia. Me-
recem também referência as novas instalações da Uni-
versidade Sénior do Concelho do Seixal, no Fogueteiro. 
Na área social, refiro a requalificação do Centro de Dia da 
Torre da Marinha e o apoio à construção do Lar de Idosos 

Joaquim Cesário Cardador dos Santos 
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

HGO reabriu atendimento 
noturno da urgência pediátrica
 
Encerrado desde 18 de novembro de 2019, por falta 
de profissionais, o atendimento noturno da urgência 
pediátrica do Hospital Garcia de Orta (HGO) reabriu 
no dia 13 de setembro com equipas reforçadas.
Esta foi mais uma conquista do Poder Local, comis-
sões de utentes e população, que ao longo destes 
três anos nunca baixaram os braços, tendo realiza-
do diversas iniciativas de reivindicação da reabertu-
ra deste imprescindivel serviço público.
Contudo, importa destacar o empenho dos profissio-
nais do Agrupamento de Centros de Saúde de Alma-
da e Seixal, que asseguraram os cuidados de saúde 
primários da população.

Praça recebe prémio 
de arquitetura

A nova praça pública da Quinta do Brasileiro, em 
Corroios, ganhou a Menção Honrosa – Sustentabi-
lidade e Economia Circular na 6.ª edição do Prémio 
Nacional de Arquitetura em Madeira 2021.
Situada na Rua das Palmeiras, esta praça, realizada 
em filigrana de madeira, é uma obra da Câmara Mu-
nicipal do Seixal com um investimento de mais de 
180 mil euros, e pretende ser um ponto de encontro 
da população.
Parabéns à equipa de trabalho que realizou esta 
obra.

Parabéns, Maria João Luís!

Felicito Maria João Luís por ter recebido, no dia 3 
de outubro, o Globo de Ouro Especial 25 Anos de 
Ficção. 
Mulher livre, determinada e comprometida com a 
cultura para todos. 
Atriz, encenadora e diretora do Teatro da Terra, com-
panhia que em boa hora escolheu o concelho do 
Seixal para aqui residir. 
Desde a sua residência artística no Seixal, em 
2020, foram já vários os trabalhos levados à cena, 
com enorme sucesso, afirmando a política cultural 
para todos deste município. 
Parabéns por isso, mas também porque precisamos 
de mais mulheres com «os pés muito assentes no 
chão». É preciso mais teatro e mais gente a fazê-lo.

Destaco ainda...

Concelho do Seixal.
Na valorização do espaço público, destaco a conclusão 
das obras de requalificação do núcleo urbano antigo do 
Seixal, a abertura do concurso para a requalificação do 
passeio ribeirinho e do núcleo urbano antigo de Arren-
tela.
Celebramos o início de um novo mandato, que a popu-
lação escrutinou no passado dia 26 de setembro, com a 
tomada de posse dos novos órgãos das autarquias que 
vão estar à frente dos destinos da Assembleia e da Câ-
mara Municipal do Seixal, das assembleias e das juntas 
de freguesia do concelho.   
Reafirmamos o compromisso de continuar a investir na 
qualidade de vida e no bem-estar das populações de 
todas as freguesias do nosso concelho, apostando na 
valorização do território e na defesa intransigente dos in-
teresses da população. Continuaremos a apoiar as mais 
diversas instituições e agentes que apoiam as popula-
ções e contribuem positivamente para o desenvolvimen-
to municipal.  
A dias de celebrar os 185 anos de vida do nosso municí-
pio, queremos continuar a celebrar todos os dias novas 
vitórias em prol da população, fazendo deste território 
um exemplo à escala nacional de desenvolvimento, 
inovação, qualidade de vida, solidariedade e liberdade. 
Uma terra de Abril e de futuro!

Joaquim Santos 
Presidente da Câmara 
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O CONCELHO do Seixal 
marcou mais uma vez presença no 
Salão Imobiliário de Portugal (SIL) 
que decorreu este ano de 7 a 10 de 
outubro na FIL, em Lisboa.

O SIL é o salão líder do setor imo-
biliário em Portugal e no qual são 
apresentados grandes projetos 
habitacionais, as últimas tendên-
cias do setor e obras de reabilitação 
urbana. Além dos vários exposito-
res, realizam-se conferências e ne-
tworking. 

O objetivo da participação do 
concelho Seixal foi dar a conhecer 
as suas potencialidades a quem 
procura um local para viver, para 
instalar a sua empresa ou para in-
vestir. Este ano, a aposta foi na ver-
tente da inovação.

«iSeixal – Viver num Município 
Inovador» foi o tema do espaço, que 
mostra como a inovação contribui 
para o desenvolvimento e qualida-
de de vida. Demonstra ainda que o 
Seixal é um município moderno e 
que está na linha da frente no que 
toca à sustentabilidade e inovação, 
com projetos e preocupações de 
futuro, e que utiliza práticas inova-
doras na prestação de serviços pú-
blicos para melhorar as condições 
de vida dos cidadãos e promover o 
progresso económico, social e am-
biental do seu território.

Para quem procura o Seixal pa-
ra se instalar, hoje em dia contam 
muito serviços públicos eficientes 
e acessíveis, transportes públicos 
regulares e ambientalmente segu-
ros, a preocupação com o ambien-
te e uma visão de futuro. Por isso, 
em destaque estiveram projetos 

como a Loja de Cidadão e a Rede 
de Lojas do Munícipe, os Serviços 
Online e o portal Seixal +, a nova 
operadora de transportes públicos 
Carris Metropolitana, o Seixal On, o 
Centro Inova Miratejo e o Centro de 
Inovação Criativa do Seixal, e ainda 
o maior parque tecnológico da re-
gião, Silk Road Lisboa.

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, esteve 
presente na iniciativa, acompanha-
do pelos vereadores da autarquia e 
por Alfredo Monteiro, presidente 
da Assembleia Municipal do Seixal.

O autarca falou sobre o tema de-
senvolvido este ano pelo município  
no certame: «O espaço do muni-
cípio dá a conhecer o potencial de 
uma terra onde é bom viver, estu-
dar, trabalhar e investir, não só pe-
la qualidade de vida que oferece, 
mas também por ser um concelho 
inovador e com desenvolvimento 
económico.»

Joaquim Santos destacou o fac-

to de a qualidade de vida ser uma 
mais-valia do município: «A qua-
lidade de vida reflete-se em servi-
ços e comércio diversificado, nas 
ofertas educativas e sociais, nas 
propostas culturais e desportivas, 
nas amplas áreas verdes, parques 
e jardins e num serviço público 
de proximidade. Há cada vez mais 
empresas a procurar o Seixal para 
se sediar, não só pela localização 
privilegiada e pelos parques indus-
triais e de atividades económicas 
existentes, mas também pela mão 
de obra qualificada. Há projetos 
tecnológicos e educativos a procu-
rar o concelho para se instalar. Os 
centros de inovação e incubado-
ras de empresas estão a aumentar, 
há acesso gratuito à internet em 
equipamentos e serviços, soluções 
ambientais inovadoras e aumento 
da oferta na rede de transportes 
públicos. Portanto, viver no conce-
lho do Seixal é viver num município 
inovador». n

Concelho do Seixal no Salão Imobiliário de Portugal

Viver num município 
inovador

Projetos em destaque no SIL
Seixal On
Seixal On é um conjunto de projetos inovadores assentes em solu-
ções tecnológicas. Inclui:
Descarbonização da Baía do Seixal – redução da pegada de car-
bono através da produção e armazenamento de energia elétrica 
renovável de origem fotovoltaica e eólica com projetos torno da Baía 
do Seixal: eco-restaurante com cozinha solar, quiosques verdes, mi-
nibus elétricos, pontos de carregamento elétrico para automóveis, 
ecopontos, iluminação pública e contadores de água inteligentes.
Recolher Porta a Porta Para Valorizar – recolha seletiva de resí-
duos urbanos biodegradáveis, usando tecnologia inovadora nos 
veículos de recolha para registar o volume de resíduos, nível de 
contaminação dos biorresíduos separados e ainda monitorizar e 
gerir dados.
Seixal Wi-Fi – Rede que dota o concelho de uma infraestrutura de 
rede wireless para residentes e visitantes. Vai ser ampliada. 

Portal Seixal +
O portal Seixal + permite aos munícipes reportar em tempo real, 
no seu telemóvel ou computador, as mais variadas ocorrências, e 
acompanhar a sua resolução, desde o registo da participação até à 
conclusão da operação pelos serviços municipais. Para utilizar este 
portal basta usar um destes browsers: Google Chrome ou Microsoft 
Edge, e  fazer o registo em seixalmais.cm-seixal.pt.

Loja de Cidadão
A Loja de Cidadão do Concelho do Seixal é a primeira loja de se-
gunda geração do distrito de Setúbal, com instalações e gestão do 
espaço da responsabilidade da Câmara Municipal do Seixal. A loja 
conta com balcões da Segurança Social, Instituto dos Registos e do 
Notariado, Autoridade Tributária e CTT, bem como com um Espaço 
Cidadão (balcão multisserviços) e Loja do Munícipe de Amora.

Serviços Online
Caso não se possa deslocar aos balcões municipais, pode sempre 
aceder aos Serviços Online em cm-seixal.pt para tratar de assuntos 
das mais diversas áreas, como solicitar documentos e serviços, 
inscrever-se em atividades e candidatar-se a projetos e ações.

Centro Inova Miratejo
O Centro Inova Miratejo é uma incubadora de empresas que dispo-
nibiliza espaços para a instalação de projetos e cooperativas que 
estejam a ser iniciados, facultando ainda consultoria de gestão, 
contabilística, financeira e jurídica.

Centro de Inovação Criativa do Seixal
O Centro de Inovação Criativa, a construir no Seixal, pretende re-
ceber novas empresas com projetos inovadores e apoiar também 
projetos ligados às artes, às novas tecnologias e à comunicação.

Lojas do Munícipe 
Aproximar os cidadãos dos serviços municipais é o principal obje-
tivo das Rede de Lojas do Munícipe, espalhada pelo concelho, que 
permite aos munícipes o acesso a serviços municipais mesmo à 
porta de casa.

Silk Road Lisboa
O Silk Road Lisboa será o maior parque tecnológico da região e 
reunirá empresas dedicadas à tecnologia, comunicações, energia, 
mobilidade e ambiente. Sediado no Pinhal das Freiras, Amora, terá 
também uma componente turística, comércio e serviços.

Carris Metropolitana
A Carris Metropolitana, nova operadora de transportes rodoviários 
na Área Metropolitana de Lisboa, irá implementar no concelho do 
Seixal, em 2022, mais carreiras, mais percursos e circulações. 
Haverá aumento diário de viagens em 33 por cento e aumento do 
número de quilómetros a realizar anualmente em 65 por cento. 
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SANTA MARTA do Pinhal, área com 
12 mil habitantes, dispõe agora de um pa-
vilhão polidesportivo coberto. A inaugu-
ração do Complexo Desportivo do Clube 
Associativo Santa Marta do Pinhal (CASMP) 
decorreu no dia 18 de setembro, com a pre-
sença de dirigentes, atletas, massa associa-
tiva e representantes dos órgãos autárqui-
cos.

Fruto do investimento efetuado pela Câ-
mara do Seixal, estão garantidas as condi-
ções para a prática desportiva dos mais de 
400 atletas e praticantes do clube, nomea-
damente de atividades como o futsal, cami-
nhadas, zumba, BTT e atletismo.

A cerimónia começou com o desfile dos 
Tocá Rufar desde a antiga sede até ao com-
plexo desportivo, seguiu-se o descerrar da 
placa de inauguração e a cerimónia proto-
colar. 

Miguel Guerreiro Júnior, atleta que in-
tegra o CASMP desde 2010, agradeceu ao 
clube e aos colegas com quem se cruzou 
ao longo dos anos: «este é o clube onde me 
sinto bem», e desejou que nesta época des-
portiva todos os escalões de futsal alcancem 
bons resultados.

Rogério Nogueira, presidente do CASMP, 
falou sobre os avanços e recuos que o pro-
jeto sofreu, «mas nunca desistimos, este é o 
nosso ADN. Tal como desde a nossa forma-
ção há 12 anos, agora tudo faremos para de-
senvolver este projeto com a realização de 
iniciativas abertas à participação de todos». 

Para Eduardo Rosa, presidente da Junta 
de Freguesia de Corroios, «o complexo vai 
servir a população e permitir ao clube for-
mar novos atletas. Um clube que estabele-
ceu ligação com a comunidade, que criou 
raízes e tem agora os meios para reforçar a 
sua atividade». O autarca lamentou a falta 
de investimento do Governo em equipa-

O ANTIGO Grémio da Lavoura, no 
Fogueteiro é agora a casa da Unisseixal 
– Universidade Sénior do Concelho do 
Seixal. A inauguração aconteceu no dia 
18 de setembro, com a presença de re-
presentantes das juntas de freguesia, da 
Assembleia Municipal do Seixal e do exe-
cutivo municipal, liderado pelo presiden-
te da autarquia, Joaquim Santos.

A cerimónia teve início com a receção 
aos convidados, os quais foram brinda-
dos com a atuação do Coro da Unisseixal, 
seguindo-se o descerrar da placa pelas 
entidades institucionais.

O presidente da Casa do Educador 
(CES), Jaime Ribeiro, congratulou-se pelo 
facto de, um ano e meio após o início do 
processo, as instalações estarem pron-
tas. «Um momento de transformação pa-
ra a CES e para a Universidade Sénior». 
Salientou que «é a concretização de 
um sonho que mobilizou vontades, da 
Câmara do Seixal que adquiriu o edifício 
e com o CES assinou o contrato de co-
modato através do qual cedeu o direito 
de utilização por 30 anos, além de ter fi-
nanciado a construção. Mas também do 
arquiteto e da construtora que entregou a 
obra 40 dias antes do previsto». Concluiu 
a intervenção ao afirmar que «as instala-
ções respondem às necessidades dos que 
querem continuar a aprender».  

Para Mariana Mareco, reitora da 
Unisseixal, «estas instalações permitem-
-nos prestar um conjunto de atividades e 
proporcionar momentos de valorização 
pessoal e social». Perspetiva-se que pelas 
11 salas do edifício passem centenas de 
alunos, distribuídos pelas mais de 130 
turmas para assistir às aulas dos mais de 
90 professores. 

O autor do projeto foi o arquiteto João 
Salvado que referiu que «esta é uma es-

Complexo Desportivo do Clube 
Associativo Santa Marta do Pinhal
Investimento de 2 milhões 
de euros reforça oferta 
desportiva 

Universidade Sénior inicia ano letivo 
com novas instalações
Autarquia investe 
na educação sénior

trutura em que o velho cuida do novo, 
foi recuperado o lagar e o armazém, ago-
ra auditório, sendo que as outras salas 
foram construídas de raiz». O também 
coordenador do processo de construção 
destacou o compromisso assumido pela 
câmara municipal, «o qual foi rigorosa-
mente cumprido durante o processo de 
construção, para termos umas instala-
ções simples e funcionais».

Joaquim Santos, presidente da Câ-
mara Municipal do Seixal, mencionou 
que o trabalho autárquico vai no sentido 
de capacitar as instituições do concelho. 
«Tentamos encontrar soluções para que 
ampliem a sua atividade e reforcem a 
oferta de serviços à população». 

Para o autarca: «É uma forma dife-
rente de fazer, disponibilizamos os re-
cursos e são as instituições as respon-
sáveis pela concretização dos equipa-
mentos. Consideramos que este modelo 
de parceria representa uma mais-valia 
para que o concelho cresça de forma 
sustentada. Foi a Unisseixal e a Casa do 
Educador que fizeram esta obra, nós, 
câmara municipal, apoiamos». n

mentos numa freguesia com mais de 50 mil 
habitantes, «não existe um único pavilhão 
desportivo escolar e preocupa-nos que a 
requalificação da Escola Secundária João 
de Barros não contemple este tipo de equi-
pamento». 

Segundo Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, «no concelho 
privilegia-se o trabalho em parceria e o pa-
vilhão inaugurado é disso exemplo. A câma-
ra confia nas coletividades, financiámos o 
equipamento, mas foi o CASMP o respon-
sável pela construção. No Seixal, clubes e 
Poder Local Democrático trabalham juntos. 
A obra está aqui e vai qualificar a oferta des-
portiva contribuindo para a formação de 
crianças e jovens». Pela parte da autarquia: 
«fica o compromisso de continuarmos a 
trabalhar na qualificação da vida das popu-
lações». n

O equipamento

Investimento municipal: 2 milhões de euros
Características: Pavilhão com capacidade para 
613 lugares sentados. 
Piso 0: área desportiva, dois balneários duplos 
para atletas, dois balneários para equipas de 
arbitragem, ginásio, posto médico e instalações 
sanitárias para o público. 
Piso 1: sede do clube, bar e sala de convívio, 
tesouraria, secretaria, duas salas de reuniões e 
o Salão Nobre Constantino Romão. O pavilhão 
conta com lavandaria/rouparia, zona de arrumos, 
espaço técnico e cabine de som.
Exterior: estacionamento para 75 lugares, espla-
nada, zona para a prática do jogo da malha, áreas 
verdes e reaproveitamento do campo de jogos 
existente com bancada renovada.

O equipamento

Investimento municipal: 2,8 milhões de 
euros
Localização: Rua General Humberto 
Delgado, 2-A,  Amora
Características: Área total de 2000 m2, 
 com 11 salas de aula, incluindo uma sala 
de música, duas salas de artes, uma sala 
de movimento e uma sala de informática, 
espaço polivalente, bar e zona de estar, 
instalações sanitárias, um espaço exterior 
e requalificação do lagar de azeite, símbolo 
do património municipal
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A ESTRATÉGIA para o con-
celho contempla o investimento na 
construção de novos equipamen-
tos e na qualificação do espaço pú-
blico. O executivo municipal acom-
panha regularmente o desenrolar 
das intervenções.

Cemitério Municipal 
de Fernão Ferro
Prossegue a construção do equi-

pamento localizado nos Redondos, 
o qual apresenta um conceito ino-
vador, em termos de organização. 
Num valor superior a 500 mil eu-
ros,  a infraestrutura contempla, 
além das 392 campas, a zona dos 
columbários e ossários e uma cape-
la para meditação ladeada por um 
espelho de água. O futuro equipa-
mento conta ainda com um edifício 
de apoio ao público, áreas de circu-
lação e estacionamento. 

Centro Náutico de Amora
O Centro Náutico de Amora es-

tá em fase final de construção e 
dará resposta às atividades náu-
ticas promovidas pelo Clube de 
Canoagem de Amora e a Asso-
ciação Naval Amorense. O edifício 
organiza-se a partir de uma linha 
de hangares diretamente abertos 
para a Baía, o que facilita o acesso 
ao plano de água, assim como o ar-
mazenamento das embarcações. 
Além de contribuir para a requalifi-
cação da frente ribeirinha, o Centro 
Náutico de Amora visa atrair jovens 
para a prática das várias modalida-
des da náutica de recreio. 

Parque Urbano de Miratejo
A obra de construção do Parque 

Urbano de Miratejo já teve início. 
Numa primeira fase o novo par-
que público vai assegurar a arti-
culação entre o Moinho de Maré 
de Corroios e a Olaria Romana da 
Quinta do Rouxinol e ligar a zo-
na urbana e o rio através da cria-
ção de um percurso junto ao  sa-

pal  de  Corroios. O projeto inclui 
ainda a construção de um Centro  
de  Interpretação  Patrimonial  e  
Ambiental. A criação de um novo 
passeio ribeirinho irá assim ligar 
todos os passeios ribeirinhos, do 
Seixal ao sapal de Corroios.

Espaços de jogo e recreio 
A Câmara do Seixal investiu na 

construção e manutenção de mais 
de 20 espaços de jogo e recreio 
em todo o concelho. O executivo 
visitou cinco parques infantis, 
dos quais três são novos equipa-
mentos públicos. A opção repre-
sentou um investimento superior 
a 289 mil euros. Foi requalificado 
o equipamento situado na Praça 
dos Mártires da Liberdade, Seixal. 
A intervenção contemplou a subs-
tituição do pavimento e a colocação 
de novos brinquedos. Também o 
Parque Municipal do Serrado, em 
Amora, tem um novo motivo de 
atração, com a requalificação do 

espaço de jogo e recreio. Quanto 
aos novos parques, localizam-se 
junto ao Mercado Municipal de 
Fernão Ferro, na Quinta da Mata, 
em Corroios, e na urbanização da 
Quinta da Fidalga, em Arrentela. 
Os parques  oferecem uma série 
de diversões, desde multiusos com 
escorrega até aos típicos baloiços. 

Durante as visitas, o executivo real-
çou a importância de criar locais 
de lazer destinados à população 
infantil seguros e que convidam ao 
usufruto do espaço público. n

Novos equipamentos para a população

Autarquia investe em áreas diversificadas

O novo equipamento da rede pública do ensino pré-escolar entrou em 
funcionamento no dia 11 de outubro. O Jardim de Infância de Aldeia 
de Paio Pires insere-se na política do município do Seixal de alarga-
mento da oferta de educação pré-escolar, no sentido de aumentar as 
respostas socioeducativas adequadas às necessidades das famílias 
do concelho, como frisou o presidente da autarquia, Joaquim Santos, 
durante uma visita ao equipamento.
O edifício cujas obras de construção foram executadas por trabalhado-
res municipais, após o incumprimento da empresa construtora, cons-
tituiu um compromisso assumido pela Câmara do Seixal e implicou um 
investimento municipal de 1 milhão de euros.
Este novo jardim de infância dispõe de três salas de aulas e um refeitó-
rio, que servirá tanto as 75 crianças do pré-escolar como os alunos do 
1.º ciclo da Escola Básica de Aldeia de Paio Pires. 

Novo Jardim de Infância 
de Aldeia de Paio Pires já abriu

Cemitério Municipal de Fernão Ferro Centro Náutico de Amora Parque Urbano de Miratejo

Requalificação do parque infantil do Seixal
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A 4.ª E ÚLTIMA sessão or-
dinária de 2021 da Assembleia 
Municipal do Seixal do anterior 
mandato autárquico decorreu 
no Pavilhão do Clube Desportivo 
e Recreativo Águias Unidas, no 
Fanqueiro, em Amora, dia 13 de 
setembro.

A sessão incluiu no período de 
intervenção da população ques-
tões de seis munícipes relaciona-
das com higiene urbana, loteamen-
tos, acessibilidades, sinalização e 
estacionamento, apoio ao associa-
tivismo e fiscalização. 

O período antes da ordem do 
dia acolheu a aprovação de votos 
de pesar pelos falecimentos de 
Joaquim Eusébio Oliveira, o qual 
assumiu diferentes funções no 
Poder Local, entre as quais presi-
dente da assembleia municipal; e 
de Jorge Sampaio, rosto da oposi-
ção estudantil e advogado de pre-
sos políticos durante o regime fas-
cista e ex-presidente da República.

Ainda neste período e merece-
dora de aprovação por unanimi-
dade foi também uma saudação 
aos vários atletas formados ou a 
competir por clubes do concelho e 
que participaram em competições 
internacionais.

O período da ordem do dia 
incluiu as questões dos elei-
tos da assembleia ao executi-
vo municipal sobre habitação, o 
Centro Distribuidor de Água de 
Fernão Ferro, as instalações da 
Universidade Sénior do Concelho 
do Seixal, estacionamento, a nova 

empresa de transportes metropo-
litana e a Loja de Cidadão.

Neste período, a assembleia 
municipal aprovou por maioria a 
«primeira alteração ao mapa de 
pessoal aprovado por delibera-
ção da assembleia municipal com 
o n.º44/XII/2020, de 25 de no-
vembro» e o ponto «Contratação 
pública.  Concurso Público. 
Processo n.º12/P/2018. Plano 
de Mobilidade e Transportes do 
Concelho do Seixal (PMTCS)», 
enquadrado pelo presidente da 
câmara na definição de um plano 
estratégico para estas áreas, em 
resultado de um estudo realizado 
por uma equipa técnica.

Por maioria foram igualmente 
aprovados os pontos «Prestação 
de serviços de Revisor Oficial de 
Contas»; «Delegação contratual 
de competências nas juntas de fre-
guesia. Reforço dos meios finan-
ceiros do contrato interadminis-
trativo celebrado com a União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires», o qual foi en-
quadrado por Joaquim Santos nos 
«7 milhões de euros de transferên-
cias financeiras» da câmara para 
as juntas de freguesia no último 
mandato e justificado pela neces-
sidade de qualificação do Mercado 
Municipal da Torre da Marinha. 
«Além de investir nesta qualifica-
ção, a câmara quer apoiar a junta 
de freguesia no cumprimento da 
sua parte, correspondendo a mais 
de 150 mil euros», explicou o presi-
dente da câmara.

Os pontos «Norma de controlo 
interno da Câmara Municipal do 
Seixal» e a minuta «Acordo de cola-
boração entre a Câmara Municipal 
do Seixal e o Instituto da Habitação 
e da Reabilitação Urbana IP, no 
âmbito do 1.º Direito, para a pro-
moção de soluções habitacionais 
para pessoas que não dispõem de 
uma habitação adequada ou dig-
na» receberam ainda aprovação 
por maioria. 

Este último ponto foi explicado 
por Joaquim Santos, no «interesse 
do município de reabilitar e man-
ter as habitações municipais exis-
tentes e de responder a pedidos 
de habitação e à falta de habitação 
digna». O autarca defendeu que 
a aprovação permitirá resolver o 
problema de Vale de Chícharos, en-
tre outros, desde que o Governo 
cumpra com o financiamento de 
100 por cento agora assumido, re-
forçado pelo Plano de Recuperação 
e Resiliência.

O ponto «Grandes Opções do 
Plano e Orçamento para 2021. 
Revisão», enquadrado pelo pre-
sidente da Câmara do Seixal na 
necessidade de «abertura de con-
curso público para refeições esco-
lares nos próximos dois anos, entre 
2022 e 2024», foi o único ponto em 
discussão na ordem do dia a rece-
ber aprovação por unanimidade. 

A última sessão ordinária do 
anterior mandato autárquico ter-
minou com discursos de balanço 
realizados pelas forças políticas: 
CDS, PAN, BE, PSD, PS e CDU.  n

Assembleia Municipal do Seixal

Voto de  pesar pela 
morte de Jorge Sampaio 
e Joaquim Oliveira

O Bairro Manuel André vai ser alvo de uma ação de qualificação 
do espaço público. A intervenção motivou uma reunião no dia 9 
de setembro entre os moradores da localidade da freguesia de 
Arrentela, o vereador com o pelouro das Obras Municipais, José 
Carlos Gomes, e o presidente da União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, António Santos.
O encontro decorreu no âmbito do Fórum Seixal + e contou com 
uma apresentação técnica pela arquiteta responsável pelo projeto 
e teve como finalidade receber contributos e acolher possíveis 
alterações sugeridas pela população. A proposta da autarquia tem 
como objetivo a criação de mais lugares de parqueamento auto-
móvel, uma necessidade sentida pelos moradores, e a criação de 
zonas de estadia e lazer.
O objetivo da beneficiação é criar mais 88 lugares para estacio-
namento, construir passeios, qualificar a envolvente com maior 
número de árvores, mobiliário urbano, bancos e bebedouros, e 
intervindo no espaço polidesportivo existente com um novo pavi-
mento e nova vedação. Integrado inicialmente no projeto, o espaço 
de jogo e recreio para os mais pequenos proposto pela autarquia 
não foi considerado necessário pelos moradores, que lembraram a 
existência de um espaço semelhante na proximidade. 
O vereador José Carlos Gomes enquadrou a reunião no acompa-
nhamento que a Câmara Municipal do Seixal desenvolve para as 
necessidades sentidas pelas populações e na política de encontrar 
respostas em conjunto com os moradores. «É resultado de uma po-
lítica de proximidade entre eleitos e munícipes para ir ao encontro 
das melhores soluções», explicou.
«O projeto tem de ser realizado com a participação das popula-
ções», defendeu António Santos. O presidente da união de fre-
guesias disse ainda que «nós temos as soluções e ideias técnicas 
para esta qualificação, mas é com o contributo dos moradores que 
podemos ir um pouco mais além no encontrar de soluções que me-
lhor sirvam quem aqui reside».

Obra no Bairro Manuel André
Intervenção na localidade acolhe 
contributos de moradores
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Reunião de 8 de setembro
Presidência 
• Protocolo a celebrar entre o Município 
do Seixal e a Associação de Comércio, 
Indústria, Serviços e Turismo do Distrito 
de Setúbal – Delegação do Seixal, para 
o desenvolvimento da edição de 2021 
do evento Tour do Pitéu. Aprovação de 
minuta.
• Contratação pública. Concurso público 
para a prestação de serviços na área 
de seguros com a publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia. Alteração à 
deliberação n.º 167/2021, de 28 de ju-
lho. Ratificação do Despacho n.º 1319- 
-PCM/2021 de 25 de agosto.

Pelouro da Cultura, Participação,
Habitação, Juventude
e Desenvolvimento Social
• Acordo de colaboração entre a Câ-
mara Municipal do Seixal e o Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana, IP, 
no âmbito do 1.º Direito para a promoção 
de soluções habitacionais para pessoas 
que não dispõem de uma habitação ade-
quada ou digna. Aprovação de minuta.
• Associação Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Amora. Apoio 
ao funcionamento, manutenção e sus-
tentabilidade de intervenção. Contrato- 
-programa e comparticipação financeira.
• Programa Escolhas 8.ª Geração 
2020/2021. Centro de Assistência 
Paroquial de Amora – Projeto Tutores de 
Bairro. Um Exemplo de Amor Associação 
– Projeto Estás n@ Mira. Contratos- 
-programa e comparticipações financei-
ras.
• ADAT – Associação dos Amigos do 
Tocá Rufar. Apoio para execução das 
obras das novas instalações. Contrato- 
-programa e comparticipação financeira.
• CRIAR-T – Associação de Solida-
riedade. Apoio ao Núcleo de Planea-
mento para a Integração das Pessoas 
Sem-Abrigo do Seixal (NPISA). Contrato-
-programa e comparticipação financeira.
• CRIAR-T – Associação de Solida-
riedade. Projeto Linha 65 – linha conce-
lhia de apoio à terceira idade e pessoas 
dependentes, no âmbito da pandemia 
por covid-19. Contrato-programa e com-
participação financeira.

Pelouro do Ambiente, Bem-Estar
Animal, Serviços Urbanos
 e Proteção Civil
• Contratação pública. Concurso público 
para aquisição de serviços de vigilância 
para o edifício dos Serviços Centrais, 
edifício dos Serviços Operacionais, 
Parque Urbano do Seixal, pelo período 
de 18 meses, e Parque de Recolha de 
Viaturas, pelo período de 12 meses, 
por lotes, com publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia. Processo n.º 
2021/300.10.005/656. Aprovação.
• Contratação pública. Procedimento 
de concurso público com publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia para 
aquisição de um Sistema de Gestão 
Inteligente de Resíduos Urbanos para 
uma monitorização da recolha de re-
síduos pelo Município do Seixal. (CP 
28/2020). Relatório final e adjudicação. 
Aprovação. 

Pelouro do Desporto, 
Obras Municipais, 
Fiscalização e Trânsito
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre o 
Município do Seixal e o Centro Cultural e 
Desportivo das Paivas para substituição 
do piso no seu salão. Comparticipação 
financeira.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre o 
Município do Seixal e o Grupo de Futsal 
Amigos da Encosta do Sol para garantir 
o apoio necessário para a conclusão dos 
trabalhos complementares nas instala-
ções do clube. Comparticipação finan-
ceira.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre 
o Município do Seixal e o Centro de 
Solidariedade Social de Pinhal de Frades 
para apoiar a obtenção de um praticável 
para o desenvolvimento de ginástica rít-
mica. Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre o 
Município do Seixal e a Associação dos 
Amigos do Pinhal do General. Complexo 
Desportivo do Pinhal do General. Com-
participação financeira.
• Desafetação do domínio público mu-
nicipal para o domínio privado munici-
pal da parcela de terreno com a área de  
6 210 m2, sita na Av. Dr. António Babo, 

Seixal, para constituição de direito de su-
perfície a favor da Associação Desportiva 
Recreativa Benfiquista – Casa do Sport 
Lisboa e Benfica no Seixal, para implan-
tação de edifício-sede multifuncional. 
Aprovação. 
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre 
o Município do Seixal e a Associação 
Desportiva e Recreativa Benfiquista 
– Casa do Sport Lisboa e Benfica no 
Seixal para apoiar as obras de cons-
trução de edifício-sede multifuncional. 
Comparticipação financeira.
• Contratação pública. Concurso públi-
co para a empreitada de instalação da 
Loja de Cidadão do Concelho do Seixal. 
Processo n.º 2019/300.10.001/109. 
Trabalhos complementares. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso públi-
co para a empreitada de construção do 
Cemitério Municipal de Fernão Ferro. 
Processo n.º 2021/300.10.001/11. 
Trabalhos complementares. 1.ª altera-
ção contratual. Aprovação.

Pelouro da Educação, Urbanismo 
e Recursos Humanos
• Casa do Educador. Obras de requa-
lificação. Processo n.º 2020/750. 
20.600/19. Contrato-programa e com-
participação financeira.

Reunião de 22 de setembro
Presidência
• Contratação pública. Concurso públi-
co para a empreitada de construção do 
Centro Cultural de Amora. Adenda ao 
contrato n.º 142/2021. Ratificação do 
Despacho n.º 1441-PCM/2021, de 17 
de setembro.
• Constituição da Associação para os 
Materiais Avançados. Investigação e de-
senvolvimento em materiais avançados 
e aplicações. Estatutos. Aprovação.
• Santa Casa da Misericórdia do Seixal. 
Unidade de Cuidados Continuados 
Integrados (UCCI). Contrato-programa e 
comparticipação financeira.

Pelouro da Cultura, Participação,
Habitação, Juventude
e Desenvolvimento Social
• Protocolo a celebrar entre o Município 
do Seixal e os CTT – Correios de Portugal, 
SA. para instalação de um balcão CTT na 
Loja de Cidadão do Concelho do Seixal. 

Aprovação de minuta.
• Contrato de comodato a celebrar entre 
o Município do Seixal e a STACCATO – 
Associação para o Desenvolvimento da 
Percussão (Karma Drums), de parcela 
de terreno com a área de 608 m2, sita na 
Rua António Pedro de Mendonça, Zona 
Industrial, Lote 193, Casal do Marco. 
Aprovação.
• Constituição de direito de superfície a 
favor da Fábrica da Igreja Paroquial de 
Pinhal do General-Paróquia da Quinta 
do Conde, de parcela de terreno com a 
área de 4 074,85 m2, sita na Avenida 5 
de Outubro, AEP 15, Pinhal do General. 
Aprovação.
• Contrato de comodato a celebrar entre 
o Município do Seixal e a Associação de 
Escoteiros de Portugal, de parcela de 
terreno com a área de 1 684,50 m2, sita 
em Fernão Ferro. Aprovação.
• Associação de Reformados, Pensio-
nistas e Idosos de Arrentela. Apoio 
às obras de requalificação da sede. 
Contrato-programa e comparticipação 
financeira.
• CRIAR-T – Associação de Solida-
riedade. Apoio à Estrutura de Atend-
imento à Vítima do Seixal (EAV). Contrato-
programa e comparticipação financeira.
• CAPA – Centro de Assistência Paroquial 
da Amora. Apoio para aquisição de viatu-
ra para transporte de utentes e bens 
alimentares. Contrato-programa e com-
participação financeira.
• Normas do Serviço de Transporte 
Adaptado para pessoas com deficiência 
no âmbito do desenvolvimento social e 
cidadania. Aprovação.

Pelouro do Desporto, 
Obras Municipais, 
Fiscalização e Trânsito
• Contratação pública. Concurso pú-
blico para a empreitada de construção 
do Centro Municipal de Higiene Urbana 
sito em Fernão Ferro. Processo n.º 
2021/300.10.001/142. CP. 1067/ 
/DCA/2021. Abertura de procedimento.
• Acordo de cooperação a celebrar en-
tre o Município do Seixal, a Federação 
Portuguesa de Basquetebol, a União 
de Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires e a Associação de 
Basquetebol de Setúbal. Aprovação de 
minuta.
• Contrato-programa de desenvol-

vimento desportivo a celebrar entre o 
Município do Seixal e a Associação de 
Futebol de Setúbal, para apoiar a pro-
moção do plano de desenvolvimento 
do futebol no município do Seixal. 
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre o 
Município do Seixal e a Associação de 
Moradores da Quinta das Laranjeiras, 
para garantir o apoio necessário à subs-
tituição da cobertura do edifício-sede. 
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre o 
Município do Seixal e o Clube Associativo 
de Santa Marta do Pinhal, para garantir o 
apetrechamento do complexo desporti-
vo. Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre o 
Município do Seixal e o Clube Desportivo 
e Recreativo do Fogueteiro, para apoiar a 
realização do Torneio de Futebol Indoor 
4x4. Comparticipação financeira.

Pelouro da Educação, Urbanismo 
e Recursos Humanos
• Casa do Educador. Obras de requalifi-
cação. Contrato-programa e compartici-
pação financeira.
• União Concelhia das Associações 
de Pais e Encarregados de Educação. 
UCAPES. Contrato-programa e comparti-
cipação financeira.
• Apoio aos planos anuais de atividades 
das associações de pais e encarregados 
de educação das escolas do concelho do 
Seixal. 2020-2021. Contratos-programa 
e comparticipações financeiras.
• Carta Educativa do Concelho do Seixal. 
Revisão. Alteração à constituição do 
Grupo de Trabalho. Aprovação.
• Normas de atribuição de bolsas de 
estudo aos alunos do ensino secundário 
e aos alunos que frequentem o ensino 
superior. Bolsas de estudo para o ano 
letivo 2021-2022. Aprovação.
• Apoio financeiro às bibliotecas escola-
res. Aprovação.

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

Reuniões de 8 e 22 de setembro
Deliberações da Câmara Municipal do Seixal

A Câmara Municipal do Seixal aprovou, na reunião de 8 de setembro, 
a abertura de um concurso público para a aquisição de um Sistema 
de Gestão Inteligente de Resíduos Urbanos, no valor de 390 275,35 
euros.
Este sistema de gestão terá como objetivo monitorizar a recolha de 
resíduos efetuada pelo município. A aquisição deste sistema «constitui 
mais um passo em frente para a melhoria da qualidade de vida dos 
nossos munícipes», afirmou o presidente da Câmara Municipal do 
Seixal, Joaquim Santos, e sublinhou que «o Seixal foi o primeiro muni-
cípio da região de Setúbal a implementar o novo sistema de recolha 
seletiva de biorresíduos, integrado no Seixal On, que envolve a recolha 
seletiva de resíduos urbanos biodegradáveis nas zonas já abrangidas 
pela recolha porta a porta de resíduos indiferenciados». 

Abertura de concurso público
Autarquia adquire sistema de gestão 
inteligente de resíduos urbanos
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A CELEBRAÇÃO da recon-
versão da Área Urbana de Génese 
Ilegal (AUGI) do Pinhal do General, 
na freguesia de Fernão Ferro, de-
correu no dia 9 de outubro, na se-
de da Associação dos Amigos do 
Pinhal do General (AAPG), com  
centenas de moradores.

Ao fim de muitos anos de tra-
balho conjunto, entre a Comissão 
de Administração da AUGI FF 71, 
do Pinhal do General, e a Câmara 
Municipal do Seixal, conseguiu-se 
realizar o registo dos lotes, através 
da escritura da divisão de coisa co-
mum, no dia 30 de setembro. Isto 
só foi possível após a emissão do 
respetivo título de reconversão. 
Nesta fase, os lotes podem ser devi-
damente constituídos e os morado-
res têm a possibilidade de valorizar 
o respetivo património. 

Na cerimónia intervieram Ana 
Cristina Taveira, presidente da 
AAPG; Arminda Neto, a advogada 
da AUGI; António Cardoso, presi-
dente da AUGI, e Joaquim Santos, 
presidente da câmara municipal.

Ana Cristina Taveira deu as boas-
-vindas e Arminda Neto abordou os 
momentos decisivos que conduzi-
ram à escritura da coisa comum e 
deixou alguns conselhos relativa-
mente ao processo e aos passos que 
os proprietários ainda têm de dar.

António Cardoso afirmou que 
este é «um marco muito impor-
tante para a história do Pinhal do 
General, que se iniciou há mais de 
40 anos, é a maior AUGI do país, 
tem 3295 lotes, quase 3000 pro-

prietários, 176 ruas e um histórico 
de muita construção realizada, o 
que condicionou muitas vezes en-
contrarmos as melhores soluções 
de um bairro novo». Referiu que 
«estamos a festejar» porque «con-
seguimos atingir o objetivo que era 
fazer a escritura dos avos em me-
tros quadrados».

Para o dirigente, este «momen-
to de alegria resulta do trabalho e 
dedicação de muitas pessoas – das 
comissões, dos técnicos, da câmara 
municipal, dos amigos que nos aju-
dam, dão conselhos e recomendam 
os melhores caminhos». Por isso 
afirmou que «estamos todos de pa-
rabéns» e que Pinhal do General «é 
uma terra com futuro» e «uma das 
melhores localidades para viver em 
Fernão Ferro».

Joaquim Santos salientou que 
«estamos a comemorar a passa-
gem a metros quadrados da AUGI 
do Pinhal do General. Foi um pro-
cesso muito complicado, mas con-

tou com o apoio da câmara muni-
cipal e com a enorme dedicação do 
atual presidente da AUGI, António 
Cardoso, e da sua equipa; foi um 
trabalho extraordinário que mere-
ce o louvor de toda a população».

O presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal deu os parabéns à 
AUGI e referiu alguns projetos para 
a localidade: «Vamos continuar a 
investir no Pinhal do General e na 
freguesia de Fernão Ferro – já está 
a avançar o investimento no novo 
complexo desportivo do Pinhal do 
General, um  parque urbano, e ire-
mos construir mais uma escola bá-
sica em Fernão Ferro, no Pinhal do 
General, com 3 salas de pré-escolar 
e 12 salas de 1.º ciclo».

No final do evento, o presiden-
te da câmara procedeu à entrega 
de títulos de propriedade aos mo-
radores e a festa terminou com a 
atuação de Toy, que compôs uma 
canção dedicada à reconversão da 
AUGI do Pinhal do General. n

AUGI do Pinhal do General, Fernão Ferro

População celebrou 
reconversão em 
metros quadrados

Para utentes da freguesia de Corroios
Mais transportes para o novo 
Centro de Saúde de Corroios

A Câmara Municipal do Seixal e a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal estabeleceram um protocolo 
para garantir o transporte gratuito para o novo Centro de Saúde de 
Corroios aos utentes daquele equipamento.
Este transporte será garantido até à implementação das novas car-
reiras da Carris Metropolitana, em 2022, que já preveem a passagem 
pela Avenida Vieira da Silva, onde está sediado o novo centro de saúde.
O serviço de transporte é realizado em viatura dos bombeiros e está a 
funcionar de segunda a sexta-feira, entre as 7.30 e as 17.30 horas. Não 
são precisas inscrições e é gratuito.

Paragens do circuito
1.ª, Alameda 25 de Abril, na paragem junto ao Café Renascer
2.ª, Rua dos Catos, Centro de Saúde USF Servir Saúde
3.ª, Avenida Vale de Milhaços, na paragem junto ao antigo Centro de 
Saúde
4.ª, Novo Centro de Saúde de Corroios

Horário de saída na Alameda 25 de Abril, Miratejo
7.30 horas – 8.30 horas – 9.30 horas – 10.30 horas – 11.30 horas – 
12.15 horas – 14.30 horas – 15.30 horas

Horário de saída do novo Centro de Saúde de Corroios
8 horas  – 9 horas  – 10 horas – 11 horas – 12 horas – 14 horas
– 15 horas – 17 horas

Novas carreiras dos TST
No dia 6 de outubro, entrou também em vigor a alteração do itinerário 
das carreiras n.º 110 e 169 do transporte rodoviário prestado pela ope-
radora Transportes Sul do Tejo.
Desta forma, o início e o fim destas carreiras passam a ser em frente ao 
novo Centro de Saúde de Corroios, no abrigo de passageiros instalado 
pela Câmara Municipal do Seixal para o efeito.
Esta alteração nas carreiras resultou do pedido do Município do Seixal 
à operadora. Pode consultar percursos e horários em tsuldotejo.pt.

Lojas do munícipe e Balcão de Atendimento 
nos Serviços Centrais
Alteração no atendimento 
dos serviços municipais
No âmbito da nova fase de desconfinamento no nosso país, a Rede de 
Lojas do Munícipe no concelho do Seixal e o Balcão de Atendimento 
dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal passam a prestar 
atendimento presencial sem necessidade de marcação prévia.
Mantém-se o uso obrigatório de máscara, o distanciamento social e a 
lotação dos espaços é limitada ao número de utentes em atendimento 
(postos ocupados).

Os horários de atendimento são os seguintes:
Loja do Munícipe de Paio Pires; Loja do Munícipe de Fernão Ferro; Loja 
do Munícipe de Santa Marta do Pinhal e Loja do Munícipe de Miratejo: 
dias úteis, das 10 às 20 horas, e sábados, das 10 às 13 horas:
Loja do Munícipe da Torre da Marinha: de segunda a sábado, das  
10 às 20 horas.
Loja do Munícipe de Amora (a funcionar nas instalações da Loja de 
Cidadão do Concelho do Seixal): dias úteis, das 9 às 19.30 horas e 
sábados, das 9 às 15 horas.
Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal
Balcão Único de Atendimento: dias úteis, das 9 às 16.30 horas;
Execuções fiscais e balcão de receção: dias úteis, das 9 às 17 horas;
Espaço Cidadania: dias úteis, das 9 às 12.30 horas e das 14 às  
17 horas.
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A Festa da Criança 2021 realizou-
-se a 2 de outubro, no Parque 
Urbano das Paivas, assinalando o 
início do ano letivo.
A iniciativa, destinada às crianças 
e famílias do concelho, é organiza-
da pela Associação Os Pioneiros de 
Portugal e pela Câmara Municipal 
do Seixal. 
Devido à pandemia, a festa rea-
lizou-se com algumas restrições, 
garantindo a segurança de todos. 
As crianças brincaram e participa-
ram nos ateliês e atividades de ani-

mação. De tarde, realizaram-se a 
oficina de dedoches (fantoches de 
dedo), ateliês de plasticina; ativi-
dades voltadas para as invenções 
pelos The Inventors . 
Os mais pequenos assistiram 
ainda ao espetáculo «O Circo 
Matemático», pela trupe única de 
artistas que tem por missão ma-
ravilhar, divertir e atrair para a sua 
disciplina favorita. 
A música esteve a cargo do projeto 
Modo Menor, com um concerto, 
que foi desde a música popular 

portuguesa às músicas infantis 
do mundo, passando por composi-
ções originais feitas em tempo real 
com as crianças. 
A vereadora Maria João Macau, do 
pelouro da Educação da Câmara 
Municipal do Seixal, e Helena 
Quinta, da Junta de Freguesia de 
Amora, estiveram no evento e sau-
daram as crianças e os seus fami-
liares, desejando um «excelente 
ano letivo, com muitas alegrias, no-
vas amizades e sucesso escolar».

Festa da Criança 2021
Uma tarde de animação para os mais novos

Está a decorrer o período de can-
didaturas às bolsas de estudo atri-
buídas pela Câmara Municipal do 
Seixal para o ano letivo de 2021- 
-2022, destinadas a alunos dos 
ensinos superior e secundário, 
que podem ser apresentadas até 
12 de novembro (para os dois ní-
veis de ensino).
A câmara municipal atribui nes-
te ano letivo, mediante concurso, 
10 bolsas de estudo, no montante 
unitário de 1250 euros, a estudan-

tes que se encontrem a frequentar 
os ciclos de estudo de licenciatura 
e ciclos de estudo de mestrado e 
de mestrado integrado; cinco bol-
sas de estudo, no montante uni-
tário de 1000 euros, a estudantes 
que se encontrem a frequentar os 
cursos técnicos superiores pro-
fissionais; e 20 bolsas de estudo 
para o ensino secundário, no mon-
tante unitário de 750 euros.
Os interessados podem forma-
lizar a candidatura nos Serviços  

Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal, através do formulário de 
inscrição disponível nos Serviços 
Online no site cm-seixal.pt. 
Para mais informações sobre as 
condições de candidatura e os do-
cumentos a apresentar, consulte 
as Normas de Atribuição de Bolsas 
de Estudo em cm-seixal.pt (área 
Educação / Apoio Social).
As bolsas de estudo são uma ofer-
ta do Plano Educativo Municipal 
(PEM).

Candidaturas decorrem até 12 de novembro
Bolsas de estudo para os ensinos superior e secundário

Início do ano letivo
Câmara oferece mochilas 
aos alunos

Para a Câmara Municipal do Seixal, a educação e a escola pública 
estão sempre em primeiro lugar. Porque a educação e a valoriza-
ção da escola pública são importantes, a autarquia tem assina-
lado anualmente a abertura do ano escolar com um conjunto de 
iniciativas. Este ano, a autarquia assinalou o início do ano letivo 
com a oferta de mochilas a todos alunos dos jardins de infância e 
das escolas do 1.º ciclo do ensino básico da rede pública. 
Trata-se de uma lembrança que assume um carácter prático, 
pois as crianças podem utilizar as mochilas para transportar os 
manuais e materiais escolares. O evento de oferta das lembranças 
aos alunos realizou-se no dia 20 de setembro, com a participação 
dos vereadores Joaquim Tavares e Manuela Calado. 

Candidaturas decorrem até 30 de outubro
Apoio a projetos escolares

Estão abertas, até 30 de outubro, as candidaturas ao Programa 
de Apoio a Projetos e Atividades Escolares (PAPAE) para o ano 
letivo de 2021-2022. As escolas da rede pública do concelho 
podem candidatar-se através do preenchimento da Ficha de 
Candidatura a Projeto/Atividade Escolar, disponível nos Serviços 
Online (Educação) da autarquia em cm-seixal.pt. 
O PAPAE é uma oferta do Plano Educativo Municipal (PEM), cujo 
tema para este ano letivo é «Igualdade». 
O Programa de Apoio a Projetos e Atividades Escolares consubs-
tancia-se num conjunto de apoios (financeiros e logísticos) conce-
didos pela Câmara Municipal do Seixal para o desenvolvimento de 
projetos, ações e iniciativas dos jardins de infância e das escolas 
da rede pública de todos os níveis de ensino do concelho. 

O vereador Joaquim Tavares entregou mochilas às crianças

A vereadora Manuela Calado ofereceu mochilas aos alunos

A vereadora da Educação, Maria João Macau, esteve presente na Festa da Criança
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«ESTE ANO, no pós-pande-
mia e numa edição em que celebra-
mos os 25 anos do festival, é uma 
grande satisfação voltar a acolher 
os melhores nomes do jazz nacio-
nal e internacional». O presiden-
te da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, esteve presente 
no concerto de abertura do festival, 
cujas sete noites decorreram entre 
14 e 23 de outubro no Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal, e explicou ainda que a inicia-
tiva é «uma aposta clara na cultura 
para todos que queremos que cada 
dia mais seja uma realidade no nos-
so município».

Billy Hart Quartet, Seamus Blake 
& Joe Sanders «Infinity», Melissa 
Aldana Quartet e The Trio featuring 
Ted Nash, Steve Cardenas e Ben 
Allison foram as formações inter-
nacionais que abrilhantaram a edi-
ção deste ano. 

Regressado ao Seixal à frente de 
uma formação, após aqui ter atua-

do em 2018 no coletivo de Aaron 
Parks, o baterista Billy Hart confes-
sou ter apreciado a noite e explica 
que «uma das coisas que este traba-
lho pede é que temos de o apreciar» 
porque «é isso que a audiência es-
pera».Billy Hart saudou os 25 anos 
do festival «num auditório lindo, 
com um público fantástico» e pediu 
à organização: «por favor, conti-
nuem e recebam-nos de volta».

Diogo Alexandre Bock Ensemble, 
L.U.M.E. – Lisbon Underground 
Music Ensemble, João Lencastre’s 
Communion 3 foram os nomes de 
formações portuguesas que trou-
xeram o seu brilhantismo às noites 
de outono do festival em 2021.

Composto por sete músicos 
e criativos de excelência, Diogo 
Alexandre Bock Ensemble foi a pri-
meira formação nacional a atuar no 
festival. O baterista e compositor 
Diogo Alexandre admite «uma noi-
te especial, em que estavam todos 
inspirados e em que a música cor-

reu muito bem».
Espetador em diversas edições 

e tendo subido ao palco do festi-
val igualmente na edição de 2020, 
Diogo Alexandre saúda os 25 anos 
do festival e apela a que «conti-
nuem a fazer cartazes deste calibre 
e a fazer do Seixal o polo de um fes-
tival internacional onde há muito 
boa música, há muitos anos».

O regresso da Lisbon Under-
ground Music Ensemble trouxe 
15 instrumentistas ao palco do 
SeixalJazz para a segunda noite 
com uma formação portuguesa. O 
pianista Marco Barroso apreciou a 
oportunidade para, ao fim de dez 
anos, «aferir a evolução do próprio 
grupo» e considera que a atuação 
«vai ficar na minha memória». O 
compositor diz ainda esperar «vol-
tar aqui, se a organização quiser, o 
que é sempre um prazer» e consi-
dera o SeixalJazz «uma marca de 
excelência» e uma «referência no 
jazz nacional».n

SeixalJazz assinala 25 anos de existência 

Uma marca 
de referência no jazz

Exposição de Rui Caetano no Seixal
Artista ofereceu obra ao município 

Rui Caetano nasceu em 1957 no Seixal e vive há 40 anos na Suíça, 
mantendo ligação à sua terra que lhe serve de inspiração para pintar e 
desenhar. No entanto, não se considera um artista, «mas sim um con-
tador de momentos» da sua terra.
Minha Maré Seixal foi o título da exposição de pintura e desenho de 
Rui Caetano que esteve patente em simultâneo no Núcleo do Seixal 
do Sporting Clube de Portugal (SCP) e na Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre Seixalense (SFDTS), com o apoio da união das 
freguesias, da câmara municipal e da SFDTS.
Na sequência da exposição, o artista ofereceu um pintura ao municí-
pio, evento que decorreu a 28 de setembro, no Espaço Albano Narciso 
Pereira, com a presença de Joaquim Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim Tavares, vice-presidente da autarquia, e 
Carlos Sevilha, presidente da direção do núcleo do SCP.
Rui Caetano disse que ficou «sensibilizado e agradecido» por expor no 
Seixal, terra que «é a melhor do mundo». O artista agradeceu a Joaquim 
Santos «tudo o que tem feito pelo nosso Seixal, um concelho de Abril».
Joaquim Santos agradeceu a Rui Caetano pelo «seu contributo para va-
lorizar o Seixal». O autarca assegurou aos presentes que vai «continuar 
a colaborar e a transformar o nosso município de Abril».

Trabalhos entregues até final de fevereiro
Câmara cria Prémio Literário 
e de Estudos Eufrázio Filipe

A Câmara Municipal do Seixal criou o Prémio Literário e de Estudos 
Eufrázio Filipe, o qual visa apoiar a publicação de obras nas categorias 
de ficção e estudos locais através da atribuição de prémios no valor de 
5000 e 2500 euros, respetivamente. Neste sentido, as obras a concur-
so deverão ser originais, inéditos e não publicitados.
Com periodicidade anual, além de estudos locais, o prémio distingue 
obras nas áreas da novela, conto, romance e poesia. Os candidatos 
têm de ser maiores de 18 anos e naturais, residentes ou que exerçam 
atividade laboral ou académica no concelho, no caso do prémio para 
literatura. Na categoria de estudos locais, a participação é aberta a 
todos os interessados. As candidaturas podem ser individuais, em co-
-autoria ou coletivas, mas não póstumas ou de natureza infantojuvenil.
Os trabalhos a concurso deverão ser entregues até final do mês de 
fevereiro de cada ano civil, sendo que a correspondente cerimónia de 
atribuição dos prémios decorrerá no último dia do programa da edição 
de O Livro em Festa (abril/maio).
Os candidatos apenas poderão apresentar um trabalho por categoria, 
devendo ser entregues pessoalmente na Biblioteca Municipal do 
Seixal, ou enviados por correio, através de carta registada com aviso de 
receção. As candidaturas são anónimas. 
Os interessados deverão consultar todas as normas e disposições do 
regulamento, entre as quais a formalização da candidatura, o limite de 
páginas ou o tamanho da letra, disponível na íntegra em cm-seixal.pt.

Billy Hart Quartet Diogo Alexandre Bock Ensemble

L.U.M.E. – Lisbon Underground Music Ensemble  João Lencastre’s Communion 3
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NASCIDA EM 1888 com o nome 
Sociedade União e Capricho Aldeense, a 
Sociedade Musical 5 de Outubro (SM5O) te-
ve ao longo dos seus 133 anos de existência 
um papel determinante na formação cultu-
ral e musical dos paiopirenses. Atualmente, 
mantém o Grupo Coral Lírio Roxo, escola de 
música, banda filarmónica e atividades de 
pilates e danças de salão.

A coletividade, que recebeu a atual de-
signação em 1910, ano da implantação da 
República, comemorou o aniversário no dia 
em que se assinala a mesma, com uma ses-
são solene e atuações da União de Grupos 
do Concelho do Seixal, que uniu o Grupo 
Coral Lírio Roxo ao Grupo Coral Operário 
Alentejano do Centro Cultural e Desportivo 
das Paivas, da Escola de Música e da banda 
filarmónica da SM5O.

A SM5O tem recebido diferentes apoios 
da Câmara Municipal do Seixal, sendo que 
o mais recente permitiu a substituição do 
tecto falso do seu salão nobre. Estes apoios 
visam frequentemente a aquisição de ins-
trumentos para a banda e escola de música. 
Por ocasião deste aniversário, a autarquia 
ofereceu ainda os novos fardamentos da 
banda, cuja estreia aconteceu na atuação do 
mesmo dia. 

Na sessão solene, dirigida pelo presi-
dente da assembleia geral, António França, 
Hugo Almeida, presidente da SM50, desig-
nou a 2.ª secretária Joana Ramalho para ler 
uma comunicação em nome da direção da 
coletividade. A dirigente enfatizou que se 
«esta é uma casa de cultura, as suas direções 
têm sempre de colocar a cultura em primei-
ro lugar» e que não obstante a existência de 
outras atividades «não podemos esquecer 
o motivo da fundação, a banda e a cultura».

A responsável agradeceu a participação 

de músicos de outras coletividades «que 
nos permite ter hoje a atuação da nossa 
Mimosa», nome pelo qual é conhecida a 
banda, manifestou a necessidade de novas 
quotizações para enfrentar os custos diá-
rios de funcionamento e apelou «a todos os 
nossos músicos, atletas, frequentadores, 
amigos e família que sejam sócios, só assim 
podemos assegurar o futuro desta coletivi-
dade», disse.

Trabalho de excelência
António Santos, presidente da União das 

Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, reconheceu «o trabalho de ex-
celência desenvolvido pela direção e pelas 
várias atividades da SM5O, do Grupo Coral 
Lírio Roxo, passando pelo pilates até às dan-
ças de salão e da sua escola de música à sua 
banda filarmónica» e assegurou o apoio da 
autarquia para atender a qualquer necessi-
dade sentida pela coletividade. 

«O município do Seixal tem um grande 
orgulho nas suas coletividades centená-
rias», afirmou Manuela Calado, a qual vê no 
movimento associativo uma demonstração 
«da importância de as pessoas se unirem e 
lutarem em conjunto pelos seus objetivos 
e direitos». 

A vereadora da Cultura da Câmara Muni-
cipal do Seixal assegurou que «neste proje-
to de Abril que temos no concelho do Seixal 
iremos continuar a desenvolver o nosso 
trabalho de parceria entre o Poder Local e 
o nosso movimento associativo e queremos 
contar com o contributo de todos, mais e 
menos jovens, na construção do futuro e ao 
serviço das nossas populações». n

NO CUMPRIMENTO de uma 
deliberação da assembleia geral, a di-
reção do Núcleo do Sporting Clube de 
Portugal do Seixal atribuiu à Câmara 
Municipal do Seixal o título de sócio ho-
norário. Recebeu a distinção, em nome 
da autarquia, o seu presidente, Joaquim 
Santos, numa cerimónia que se realizou 
no dia 10 de setembro. 

Estiveram presentes os órgãos so-
ciais do Núcleo do Seixal, entre os quais 
o seu presidente, Carlos Sevilha, Tito 
Arantes, presidente do Grupo Stromp, 
José Carlos Gomes, vereador do pe-
louro do Desporto, Américo Costa, 1.º 
secretário da Assembleia Municipal 
do Seixal, e António Santos, presiden-
te da União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires.

Carlos Sevilha explicou o motivo da 
deliberação e desta iniciativa: «A en-
tidade autárquica acreditou no nosso 
projeto e acreditou nas pessoas que es-
tavam à frente do mesmo. O nosso reco-
nhecimento tem de ser dado não só em 
palavras, mas também em gestos.»

No momento solene, José Carlos 
Gomes, que cessou a sua atividade co-
mo vereador com as eleições autárqui-
cas de 26 de setembro, foi também dis-
tinguido. Carlos Sevilha explicou que 
esta homenagem foi «um agradecimen-
to pelo apoio e disponibilidade que José 
Carlos Gomes sempre manifestou ao 
acompanhar os nossos projetos».

José Carlos Gomes agradeceu a dis-
tinção pessoal e à câmara municipal, 
afirmando que «reflete o que é a fami-

liaridade e o espírito de confraterni-
zação e cooperação entre Poder Local 
Democrático e o nosso movimento as-
sociativo».

António Santos disse que, resultado 
do trabalho desenvolvido, o Núcleo do 
Sporting Clube de Portugal do Seixal 
«reuniu todas as condições para um 
projeto de sucesso, que envolve as 
nossas memórias coletivas, através 
do Espaço Memória Albano Narciso 
Pereira».

Tito Arantes elogiou o facto de todas 
as cores clubísticas terem lugar no mu-
nicípio: «Pensava que o Seixal era uma 
terra perdida para outras cores. Mas 
afinal não é. É um Seixal multicolorido, 
com várias cores e várias sensibilida-
des. Vim à inauguração das instalações 
do Núcleo do Seixal e é um espaço mag-
nífico, na parte antiga do Seixal, junto à 
Baía, que é muito bonito. Fiquei muito 
impressionado com o projeto do núcleo 
e o seu Espaço Memória, mas também 
com o concelho e a sua evolução nos 
últimos anos». n

Sociedade Musical 5 de Outubro 
assinala 133.º aniversário
Novas fardas para 
a banda oferecidas 
pela câmara municipal

Núcleo do Sporting Clube 
de Portugal do Seixal
Câmara Municipal 
do Seixal e vereador 
José Carlos Gomes 
homenageados

O presidente da câmara, Joaquim Santos, e o vereador José Carlos Gomes
 receberam distinção
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As obras de reabilitação do edifício 
da Piscina Municipal de Corroios 
iniciam-se em outubro e prevê-se 
que vão decorrer durante quatro 
meses, pelo que, durante este pe-
ríodo, as atividades neste equipa-
mento estarão encerradas.
A intervenção vai abranger a co-
bertura da piscina, os balneários/ 
/vestiários (masculino e feminino) 
e as salas técnicas do piso 0.
O investimento da Câmara Muni-
cipal do Seixal para estas interven-
ções atinge um total de 280 000 
euros, prevendo-se a sua conclu-
são no final do próximo mês de fe-

vereiro, e a retoma das atividades 
em março de 2022.
Durante este período, os utentes 
do equipamento poderão usu-
fruir das atividades na Piscina 
Municipal de Amora e na Piscina 
Municipal de Aldeia de Paio Pires, 
tendo em conta os horários e a ati-
vidade disponível nestes equipa-
mentos.
Na atual situação de desconfi-
namento foi possível aumentar a 
capacidade de resposta em cada 
uma das atividades disponíveis 
oferecendo, assim, uma alternati-
va aos utentes habituais da Piscina 

Municipal de Corroios.
Para obter qualquer informação 
ou esclarecimento, os utentes po-
dem contactar os serviços através 
dos telefones 210 976 130 ou 212 
276700 ou dos emails camara.
geral@cm-seixal.pt ou piscina.cor-
roios@cm-seixal.pt. 

Encerramento temporário para obras
Reabilitação da Piscina Municipal de Corroios em curso

Quinta Maria Pires - RUA MANUEL TEIXEIRA GOMES
Quinta Maria Pires - RUA MANUELQuinta Maria Pires - RUA MANUEL TEIXEIRA GOMES

7.11
Quinta Maria Pires - RUA MANUEL TEIXEIRA GOMES

7.1120
2 17.11D

O
M.

31.ºº

7.117.112 7.11M.
9.15 HORAS9.15 HORAS9.15 HORAS9.15 HORAS

O Seixal é conhecido como o con-
celho do Desporto para Todos, 
onde a prática desportiva está ao 
alcance de todos, com muitos pro-
jetos, iniciativas e equipamentos 
municipais.
Muitos são aqueles que aqui ini-
ciam o seu percurso desportivo 
e seguem outros caminhos. Mas 
também há muitos atletas a con-
tinuar ligados a clubes e associa-
ções do concelho que trazem para 
casa prémios nacionais e interna-
cionais.
O ciclista Rodrigo Caixas conquis-
tou a medalha de ouro na disci-
plina de scratch, na modalidade 
de ciclismo, em Apeldoorn, Países 
Baixos, onde decorreram os cam-
peonatos da Europa de sub-23 
e juniores. Rodrigo Caixas é mo-
tivo de orgulho para o Clube de 
Ciclismo da Aldeia de Paio Pires, 
que o viu cresceu enquanto jovem 
e atleta e que o formou no ciclis-
mo. 
Os atletas do Clube de Canoagem 
de Amora (CCA) também estão de 
parabéns. 
O canoísta Pedro Casinha sa-
grou-se campeão do mundo e 
vice-campeão europeu júnior em 

K1 200 metros. Ficou em 1.º lugar 
nos Campeonatos do Mundo de 
Juniores e Sub-23 e conquistou 
ainda o 7.º lugar em K4 500 me-
tros. No campeonato da Europa 
de canoagem de velocidade pa-
ra juniores e sub-23, em Poznan, 
Polónia, foi vice-campeão europeu 
e ainda voltou a ficar perto das me-
dalhas, com um quarto lugar em 
K4 500 metros, ao lado de João 
Duarte, Gabriel Marques e Rafael 
Oliveira.
São de destacar ainda outros lu-
gares conquistados pelo CCA no 
campeonato do mundo: Rodrigo 
Galhano ficou em 7.º lugar em K4 
500 metros; e João Duarte em 5.º 
lugar em K1 1000 metros e 7.º lu-
gar K4 500 metros. Em sub-23, 
Tiago Henriques conquistou o 5.º 
lugar em K2 1000 metros.
Na Regata Internacional Olympic 
Hopes, David Marques chegou ao 
1.º lugar em K2 500 metros, foi 
4.º em K4 500 metros e 8.º em 
K4 200 metros. Ainda nesta pro-
va, Carolina Vidinha foi 5.º em 
K2 1000 metros, 6.º em K4 200 
metros e 7.º em K2 200 metros. 
Duarte Cerdeira conquistou o 4.º 
lugar em K1 500 metros; o 7.º em 

K1 1000 metros, 4.º em K4 500 
metros e 8.º em K4 200 metros.
Alex Santos terminou na quinta 
posição a final dos 200 metros 
de KL1 nos Jogos Paralímpicos 
Tóquio 2020.
Também nos Jogos Paralímpicos 
Tóquio, André Ramos, atleta de 
boccia da Associação de Paralisia 
Cerebral de Almada-Seixal, repre-
sentou Portugal e conquistou o 4.º 
lugar individual BC1 e por equipas 
BC1/BC2.
Débora Quaresma, sétima classi-
ficada na final do lançamento do 
peso, conseguiu o melhor resulta-
do dos portugueses que compe-
tiram no Campeonato do Mundo 
de atletismo sub-20, que se dispu-
tou em Nairobi, no Quénia. A spor-
tinguista, residente em Corroios, 
conseguiu no Quénia melhor do 
que o oitavo lugar conseguido nos 
Europeus em Talín, que decorreu 
um mês antes do Mundial.
 

Conquista de prémios mundiais e europeus
Parabéns aos atletas do concelho

Inscrições a decorrer
3.ª São Silvestre Baía do Seixal
A corrida São Silvestre Baía do Seixal está de regresso às zonas ribei-
rinhas do Seixal, Arrentela e Amora, no dia 8 de dezembro, às 17.30 
horas.
O evento é organizado pelo Centro Cultural e Recreativo do Alto do 
Moinho e pela WeRun, com o apoio da Câmara Municipal Seixal, 
União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Junta 
de Freguesia de Amora e Junta de Freguesia de Corroios.
A São Silvestre Baía do Seixal é um evento desportivo que tem como 
objetivo incentivar e consciencializar a população para a importância 
da prática de exercício físico. 
A prova contempla uma corrida de 10 quilómetros, com partida pelas 
17.30 horas em frente à Mundet, e uma caminhada de 5 quilóme-
tros com partida pelas 17.45 horas, com um tempo máximo de 2 
horas de duração.
Esta edição também conta com a Corrida Kids, até aos 12 anos, com 
início às 17 horas.
Distância Kids: até 3 anos – 50 metros; 4 a 6 anos – 100 metros; 7 a 9 
anos – 200 metros; 10 a 12 anos – 400 metros.
As inscrições estão a decorrer até 4 de dezembro, no site werun.pt.

Dia 7 de novembro, na Quinta Maria Pires 
– Rua Manuel Teixeira Gomes
31.º Corta-Mato Cidade de Amora
A melhor prova do circuito nacional de corta-mato está de volta a 
Amora, depois de um ano de interregno devido à pandemia.
O 31.º Corta-Mato Cidade de Amora realiza-se num novo espaço, a 
Quinta Maria Pires – Rua Manuel Teixeira Gomes, com um piso com 
características diferentes e que será um desafio para os atletas.
Esta é uma das provas mais prestigiadas do concelho e uma referên-
cia do desporto do país, que conta habitualmente com a participação 
dos melhores atletas nacionais da modalidade.
A organização é da responsabilidade da Junta de Freguesia de Amora 
e Câmara Municipal do Seixal, com o apoio do movimento associativo 
local, Federação Portuguesa de Atletismo e Associação de Atletismo 
de Setúbal.
A prova é aberta a atletas de ambos os sexos, federados e populares, 
em representação de clubes, escolas, coletividades, grupos infor-
mais ou a título individual, em todos os escalões, dos benjamins aos 
veteranos, e haverá prémios individuais e coletivos.
O Corta-Mato Cidade de Amora integra o Troféu de Atletismo do Seixal 
e os Jogos do Seixal.
As inscrições podem ser enviadas para Junta de Freguesia de Amora, 
Rua 1.º de Maio, Lt. 4, 2845-125 Amora, telefone 212 268 730, email 
jfamora@jf-amora.pt, até às 18 horas do dia 4 de novembro.
Consulte o regulamento em jf-amora.pt e cm-seixal.pt. 
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A 38.ª SEIXALÍADA teve 
início no dia 18 de setembro com 
a tradicional festa de abertura, 
que este ano decorreu no Parque 
Urbano do Seixal e terminou no 
dia 16 de outubro, no Parque 
Municipal do Serrado.

Organizada em parceria pelo 
movimento associativo, Câmara 
Municipal do Seixal, juntas de 
freguesia e escolas do concelho, 
ao longo de quatro semanas a ini-
ciativa dinamizou mais de 15 mil 
praticantes de 60 modalidades 
individuais e coletivas e incluiu 
torneios, aulas abertas e demons-
trações de atletismo, andebol, ar-
tes marciais, atividades gímnicas, 
atividades náuticas, basquetebol, 
canoagem, ciclismo e cicloturis-
mo, dança, desportos de aventu-
ra e ar livre, futebol, jogos tradi-
cionais, natação, ténis de campo, 

ténis de mesa, voleibol e xadrez, 
entre outras.

A título de exemplo refira-se a 
vitória do Seixal 1925-basque-
tebol no Torneio de Basquetebol 
Sénior, disputado entre o Basket 
Almada Clube, Paço de Arcos 
Basket e Maria Pia Sport Clube. 
No desporto adaptado, a Piscina 
Municipal de Aldeia de Paio Pires 
recebeu o 1.º Convívio Aquático 
da Seixalíada, em que 25 partici-
pantes representaram a CERCISA 
– Cooperativa para a Educação 
e Reabilitação de Cidadãos 
Inadaptados do Seixal e Almada, 
a Associação de Paralisia Cerebral 
de Almada-Seixal e a Associação 
Nacional de Pais e Amigos Rett. 
Também o webinar sobre a reto-
ma da prática desportiva centrou 
o debate no desporto adaptado, 
com testemunhos de elementos 

do Independente Futebol Clube 
Torrense e da Federação de 
Andebol de Portugal e as expe-
riências do corfebol apresentadas 
por elementos do Centro Cultural 
e Recreativo do Alto do Moinho 
e da Federação Portuguesa de 
Corfebol. A iniciativa contou ainda 
com a participação de Norberto 
Mourão, paratleta de canoagem.

Ioga, zumba e convívios de jo-
gos tradicionais foram algumas 
das atividades abertas à participa-
ção de todos.  Já o Torneio Aberto 
de Ténis de Mesa, o primeiro pós- 
-pandemia, decorreu dias 18 e 19 
de setembro, no Independente 
Futebol Clube Torrense, e teve a 
participação de 15 clubes e cerca 
de 300 atletas de ambos os sexos e 
vários escalões. 

Também as artes marciais e as 
atividades náuticas estiveram em 

evidência. No dia 2 de outubro 
realizou-se a gala que apresentou 
o trabalho das coletividades do 
concelho que promovem as várias 
vertentes das artes marciais e do 
desporto de combate.  No  mesmo 
dia, a  frente ribeirinha de Amora 
recebeu a 8.ª Regata do Clube de 
Canoagem de Amora, competição 
com a participação de 90 veleja-
dores oriundos da região da Bacia 
do Tejo, representando vários es-
calões. Mas foram muitas mais e 
variadas as atividades e provas 
desenvolvidas.

Hugo Delgado, da Comissão 
Organizadora da Seixalíada, refe-
re que «apesar dos tempos difíceis 
em que vivemos e com empenho 
de todos os parceiros» foi pos-
sível «voltar a ter o desporto na 
rua e nos recintos desportivos». 
Hugo Delgado assinala ainda esta 

edição como «um marco de espe-
rança na retoma da prática des-
portiva e um grande momento de 
desporto popular no país».

«O desporto é essencial para 
as nossas crianças e jovens», de-
fende Joaquim Santos, ao mesmo 
tempo que lembra que «duran-
te os confinamentos, as nossas 
coletividades tentaram sempre 
manter algumas atividades para 
manter esta ligação e a sua im-
portância» O presidente da câ-
mara municipal disse ainda que 
a Seixalíada são as «olimpíadas 
do nosso município» e saúda que 
nela participem atletas de dentro 
e fora do concelho. n

Iniciativa dinamizou mais de 15 mil atletas em 60 modalidades

Seixalíada é esperança na retoma 
da prática desportiva
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LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

SETÚBAL | SEIXAL | LISBOA

Horários

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro 
| 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

Assistência Farmâceutica 
às populações – Linha nacional | 1400

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200
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Sábados

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

M 53 23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53 53

23

Domingos e feriados

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

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

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

(*) n Partida do Fogueteiro

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

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

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

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

808 203 050 TRANSTEJO  

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

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

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

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

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

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

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

TELEFONES ÚTEIS

SEIXAL | LISBOAHorários

LISBOA | SEIXAL

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

Farmácias 
de serviço 
Para saber qual a farmácia de 
serviço mais perto de si, ligue 
para a Linha 1400.
A Linha 1400 é uma chamada 
gratuita e está disponível 24 
horas por dia durante todos os 
dias da semana.
Ao ligar 1400, o operador indi-
ca-lhe onde o medicamento (ou 
produto) de que necessita está 
disponível e pode agendar a 
recolha na farmácia ou a entre-
ga em casa.
A Associação Nacional de Far-
mácias recomenda, especial-
mente aos grupos de risco, que 
os utentes deixem de se dirigir 
diretamente às farmácias e 
adquiram medicamentos atra-
vés da linha telefónica gratuita 
1400. 
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Inserido numa política de des-
centralização das atividades 
culturais e com representa-
ções no Auditório Municipal do 
Fórum Cultural do Seixal, Cinema  
S. Vicente, Auditório Municipal de 
Miratejo e em diversas coletivida-
des do concelho, o 38.º Festival 
de Teatro do Seixal acontece este 
ano um pouco por todo o conce-
lho, com a apresentação da me-
lhor arte dramática no país.

Dia 11 de novembro, 
quinta-feira, 21.30 horas
Festival
Mala Voadora (Porto)
Auditório Municipal 
do Fórum Cultural do Seixal
Ingresso: 8 euros*

Dia 13 de novembro, sábado, 
21.30 horas
Amílcar Geração
Projeto Teatral Paralelo20, 
com produção da Culturproject 
(Lisboa)
Sociedade Filarmónica 
União Arrentelense
Entrada livre**

Dia 14 de novembro, domingo, 
16 horas
Refúgio
Teatro e Marionetas 
de Mandrágora (Espinho)
Associação de Moradores 
dos Redondos
Entrada livre**

Dia 18 de novembro, 
quinta-feira, 21.30 horas
Anastácia & C.ª 
Pé de Palco (Seixal)
Ginásio Clube de Corroios
Entrada livre

Dia 19 de novembro, sexta-feira, 
21.30 horas
Duas Peças de Xadrez
Câmara Municipal da Moita 
e CEA (coprodução)
Cinema S. Vicente
Ingresso: 5 euros*

Dia 20 de novembro, sábado, 
21.30 horas
A Coragem da Minha Mãe
Artistas Unidos (Lisboa)
Auditório Municipal 
do Fórum Cultural do Seixal
Ingresso: 8 euros*

Dia 25 de novembro, 
quinta-feira, 21.30 horas
A Solidão das Horas
O Grito (Seixal) 
Clube Recreativo da Cruz de Pau
Entrada livre**

Dia 26 de novembro, sexta-feira, 
21.30 horas
Memórias de Uma Falsificadora 
Horta – Produtos Culturais, 
São Luiz Teatro Municipal, Museu 
do Aljube e Truta (coprodução)
Sociedade Filarmónica 
Operária Amorense
Entrada livre**

Dia 27 de novembro, sexta-feira, 
21.30 horas
Damas da Noite
Casa das Artes de Famalicão, 
Culturproject, Loup Solitaire, 
Teatro Nacional D. Maria II e 
Teatro Nacional S. João (co-
-produção)
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal
Ingresso: 8 euros*

Dia 2 de dezembro, quinta-feira, 
21.30 horas
Menecma ou Efeito de Mandela
Grupo de Teatro Almagesto 
(Seixal)
Auditório Municipal de Miratejo
Entrada livre**

Dia 3 de dezembro, sexta-feira, 
21.30 horas
AUX
Animateatro (Seixal)
Auditório do Pavilhão 
Municipal do Alto do Moinho
Entrada livre**

Dia 4 de dezembro, sábado, 
21.30 horas
A Última Refeição
Teatro da Terra (Seixal) 
Auditório Municipal 
do Fórum Cultural do Seixal
Ingresso: 8 euros* 

* Bilhetes à venda em ticketline.pt e 
nos locais habituais (com descontos 
de 50 por cento para jovens até 25 
anos, reformados e funcionários das 
autarquias do Seixal)

** Entrada livre mediante reserva 
em cm-seixal.pt/agenda

Entre 11 de novembro e 4 de dezembro

37.º Festival 
de Teatro do Seixal

CM-SEIXAL.PT

185.º ANIVERSÁRIO DO CONCELHO
6 DE NOVEMBRO
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Os resultados das eleições autárquicas do 
dia 26 de setembro permitiram a constitui-
ção dos órgãos das autarquias locais para 
o mandato de 2021-2025 – câmara muni-
cipal, assembleia municipal, assembleias 
e juntas de freguesia.
A Câmara Municipal do Seixal ficou 
composta por 11 eleitos: o presidente, 
Joaquim Santos, cabeça de lista da força 
partidária mais votada, a CDU, e 10 verea-
dores, com a seguinte distribuição: quatro 
da CDU, quatro do PS, um do PSD e um do 
CHEGA.
A Assembleia Municipal do Seixal ficou 
constituída por 37 membros: 16 eleitos 
pela CDU (13 dos quais por eleição dire-
ta mais três presidentes das juntas de 
freguesia de Amora, Corroios e União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires), 12 do PS (11 dos quais 

por eleição direta, mais o presidente da 
Junta de Freguesia de Fernão Ferro), três 
do PSD, três do CHEGA, dois do BE e um 
do PAN.
Os cabeças de lista do partido político ou 
coligação mais votados para a câmara 
municipal e assembleias de freguesia fo-
ram eleitos diretamente para os cargos de 
presidente da câmara e das juntas de fre-
guesia. Os presidentes da assembleia mu-
nicipal e das assembleias de freguesia fo-
ram eleitos pelas respetivas assembleias.
Nas freguesias, as assembleias reuniram-
-se para eleger a constituição das mesas. 
Foram ainda eleitos secretário, tesoureiro 
e vogais e distribuídos os pelouros entre 
os eleitos para as juntas de freguesia.

Cerimónia de instalação
A cerimónia de instalação dos órgãos au-

tárquicos – assembleia municipal e câma-
ra municipal – para o quadriénio de 2021 
a 2025 realizou-se no dia 19 de outubro, 
no pavilhão do Portugal Cultura e Recreio.
Tomaram posse Joaquim Santos, que 
foi reeleito como presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, e seu executivo, bem 
como a nova constituição da Assembleia 
Municipal do Seixal e respetiva mesa, que 
continua a ter Alfredo Monteiro como pre-
sidente. 
Os representantes de cada partido com 
assento na Assembleia Municipal do 
Seixal também intervieram, fazendo um 
balanço do processo eleitoral e apresen-
tando linhas de ação para o mandato.
Na sua intervenção, Joaquim Santos fez 
um balanço do mandato anterior, referin-
do obras e projetos concretizados e que 
representaram um investimento de mais 

de 100 milhões de euros. 
Graças a este trabalho, concretizado «por 
várias equipas de eleitos e trabalhadores, 
sempre em parceria com todas as institui-
ções e associações de base popular», o 
concelho do Seixal «surge nos mais eleva-
dos patamares do desenvolvimento».
Lembrou ainda que o mandato foi marca-
do pela pandemia de covid-19 e destacou 
o papel de todos aqueles que estiveram 
na linha da frente no combate a este pro-
blema de saúde pública, mas também 
económico e social.
A proposta deste executivo para o man-
dato «encerra em si mesma, além de uma 
visão de futuro, um enorme inconformis-
mo e uma vontade inabalável de lutar e 
construir um concelho do Seixal cada vez 
mais qualificado, participado, moderno e 
inovador».

Tomada de posse dos órgãos autárquicos

«Elevar bem alto a bandeira da 
liberdade, do desenvolvimento 
e da qualidade de vida»



Testemunhamos hoje mais um importante 
ato da democracia local, com a tomada de 
posse dos eleitos pela população para os 
órgãos autárquicos do Município do Seixal: 
câmara municipal e assembleia municipal.
Esta composição foi a escolha dos eleitores 
do concelho, que expressaram livremente 
a sua opção através do voto, tendo escolhi-
do maioritariamente o projeto da Coligação 
Democrática Unitária para dirigir os desti-
nos deste município por mais quatro anos. 
A CDU como força política mais votada, 
uma vez mais a exemplo de outros man-
datos, expressa a sua disponibilidade para 
continuar a trabalhar em conjunto com to-
das as forças políticas eleitas, em prol do 
desenvolvimento do concelho, por uma 
questão de princípio e respeito por todos 
os eleitores.
Cumprimentamos, por isso, todos os muní-
cipes que expressaram a sua decisão atra-
vés do voto, como também todas as forças 
políticas eleitas e respetivos elementos 
que irão hoje assumir uma importantíssima 
função na democracia local. Serão a partir 
de hoje os representantes da população 
nos órgãos autárquicos deste município.
Ainda uma palavra para aqueles que hoje 
cessam as suas funções de eleitos. Muito 
obrigado a todos pelo extraordinário servi-
ço público que prestaram, seja na câmara 
municipal ou assembleia municipal. Per-
mitam-me uma palavra especial para os 
meus camaradas Manuela Calado e José 
Carlos Gomes, bem como para os vereado-
res Manuel Pires, Francisco Morais e Marco 
Fernandes, que cessaram as suas funções 
como eleitos da câmara municipal, enalte-
cendo o notável contributo que nos trouxe-
ram.
Quero também agradecer a presença dos 
numerosos convidados neste ato solene, e 
à coletividade que nos recebe no seu novo 
pavilhão desportivo, o Portugal Cultura e 
Recreio, que foi uma das muitas obras rea-
lizadas no mandato autárquico que findou.

Mandato de união e convergência
Como presidente da Câmara Municipal do 
Seixal reeleito para novo mandato, renovo 
a disponibilidade da Coligação Democráti-
ca Unitária (CDU) para nos podermos unir 
em torno das soluções concretas para os 
problemas das populações e do concelho, 
agora que terminou a batalha eleitoral, em 
que a população espera dos seus eleitos 
convergência para enfrentar os desafios do 
presente e do futuro. 
Da nossa parte, além desta disponibilidade 
de convergência, encontrarão sempre uma 

força política que intervém na vida demo-
crática com elevação, que intervém sem-
pre em defesa dos direitos das populações, 
dos direitos dos trabalhadores, da melhoria 
das suas condições económicas e sociais, 
de progresso e melhoria da qualidade de 
vida.
No mandato passado, conseguimos muitas 
conquistas, preparámos outras que vão ser 
agora realidade, mas continuamos a lutar 
por outras que tardam em ver a luz do dia.

Investimento de 100 milhões
em obras e projetos fundamentais 
Neste mandato que findou, a Câmara 
Municipal do Seixal investiu mais de 100 
milhões de euros em obras e projetos fun-
damentais para a elevação e avanço do 
concelho. São exemplo a Loja de Cidadão, 
a Universidade Sénior, o novo Jardim de 
Infância de Paio Pires, a requalificação de 
todas as escolas básicas do concelho, a 
Piscina Municipal de Aldeia de Paio Pires, o 
Centro de Treinos do Amora Futebol Clube, 
os vários pavilhões desportivos, o Centro 
Internacional de Medalha Contemporânea, 
o Centro Distribuidor de Água de Fernão 
Ferro, o Parque Urbano do Seixal, os dois 
novos quartéis de bombeiros de Amora e 
Fernão Ferro ou o apoio à construção do 
novo Centro de Saúde de Corroios, entre 
muitas outras obras. 
Mas também são exemplo o Festival do 
Maio, a companhia Teatro da Terra, o portal 
Seixal+, a rede de wi-fi pública, o Festival 
de Street Art, o Plano Municipal de Mobi-
lidade e Transportes, a opção gestionária 
que resultou num aumento extraordinário 
dos salários dos trabalhadores da câma-
ra municipal por duas vezes no anterior 
mandato, a aquisição dos dois edifícios da 
Câmara Municipal do Seixal – os Serviços 
Operacionais e os Serviços Centrais –, o 
Seixal+ Perto, o Gabinete de Participação, 
entre muitos outros novos projetos realiza-
dos num mandato que findou. 

Mais e melhor mobilidade
Tivemos ainda a capacidade de lançar uma 
verdadeira revolução na mobilidade metro-
politana e que se alastrou a todo o território 
nacional. A implementação do novo mo-
delo de passe social intermodal de baixo 
custo, que abrangeu todos os operadores 
de transporte e os 18 municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa, aconteceu a 1 de 
abril de 2019 e foi uma proposta com déca-
das dos eleitos da CDU, que conseguiu no 
anterior mandato merecer acolhimento das 
outras câmaras municipais da AML, e que 
foi implementada, reduzindo os encargos 

das famílias e aumentando a sua mobilida-
de, que com menos dinheiro têm acesso a 
muitos mais meios de transporte. 
No entanto, falta a outra parte, que é o re-
forço dos meios de transporte. Naquilo que 
hoje é responsabilidade das autarquias, 
que é o transporte coletivo rodoviário de 
passageiros, foram lançados os concursos 
públicos, foram adjudicados e até julho do 
próximo ano teremos novos autocarros com 
aumento de 65 por cento da oferta no con-
celho do Seixal, mediante um investimento 
da Câmara Municipal do Seixal estimado 
em 11 milhões de euros neste mandato.

Defender a saúde pública
Mas se registámos estes avanços, noutras 
áreas vários projetos continuam a marcar 
passo. Na saúde, o senhor presidente da 
Assembleia Municipal do Seixal, Alfredo 
Monteiro, já o referiu, os governos conti-
nuam a falhar na construção do hospital do 
Seixal, nos centros de saúde em falta, no 
investimento na requalificação das escolas 
dos 2.º e 3.º ciclos e secundárias existentes 
e na nova escola dos 2.º e 3.º ciclos e se-
cundária de Fernão Ferro, no prolongamen-
to do Metro Sul do Tejo, no reforço dos com-
boios da Fertagus e barcos da Transtejo, no 
encerramento do Aterro Sanitário Intermu-
nicipal do Seixal e na sua substituição por 
um novo equipamento ambientalmente 
mais sustentável, no novo nó da A2 em 
Corroios, na requalificação da EN378, nos 
quartéis da GNR em Fernão Ferro e Paio Pi-
res, entre tantos outros investimentos que 
são prometidos pelos governos, mas quase 
nunca cumpridos. 

Da nossa parte, continuaremos a lutar jun-
to dos governos pelo suprimento destas ne-
cessidades e a mobilizar a população para 
a sua reivindicação.

Apoiar os seixalenses 
durante a pandemia
Travámos ainda a batalha pela vida con-
tra a covid-19, uma pandemia que afetou 
a saúde das populações, mas também 
a sua condição económica e social, bem 
como a própria economia, trazendo a nu e 
acentuando as desigualdades sociais exis-
tentes no nosso território. Valeu-nos uma 
câmara municipal mobilizada e com capa-
cidade, que investiu mais de 4,5 milhões 
de euros, com trabalhadores que deram 
um contributo extraordinário nas várias fa-
ses do combate, a par dos cerca de 7000 
trabalhadores das instituições de saúde, 
sociais, educativas, de segurança e forças 
humanitárias que estiveram na linha da 
frente, até esta última fase da vacinação, 
em que alguns ainda se mantêm. A Câmara 
Municipal do Seixal decidiu em 2020, por 
unanimidade, atribuir a Medalha de Honra 
do Município a todos estes trabalhadores. 
Muito obrigado uma vez mais em nome da 
população.

Determinação na defesa 
da população
No mandato passado, tivemos ainda a 
reprovação de um orçamento da Câma-
ra Municipal pela primeira vez na história 
democrática deste município. Foi em 2018 
que, na assembleia municipal, uma coliga-
ção negativa de partidos decidiu reprovar 
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Intervenção de Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal

Determinação na luta pelo 
presente e futuro do concelho
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o Plano de Atividades e Orçamento da Câ-
mara Municipal do Seixal para 2019, ten-
tando bloquear o investimento crescente 
da autarquia, prejudicando as populações. 
Apesar de formalmente legítima, a repro-
vação desse orçamento foi mais um obs-
táculo que nos colocaram, mas que estas 
eleições e os seus resultados vieram con-
firmar que foi uma opção errada. As pes-
soas esperam dos eleitos cooperação para 
a resolução dos seus problemas e não uma 
guerra permanente como alguns partidos 
fizeram durante todo o anterior mandato. 
Pese embora todas estas contrariedades, 
a verdade é que no mandato que findou 
conseguimos muitas conquistas, prepará-
mos outras que agora vão ser realidade, e 
nunca desistimos de lutar pelas principais 
necessidades das populações. É esta a 
têmpera que é necessária aos eleitos au-
tárquicos, capacidade de cooperação, mas 
determinação na luta pelo presente e futu-
ro do concelho.
Neste novo mandato que hoje se inicia, 
apelamos à convergência e à paz política 
nos órgãos municipais. Apelamos à conver-
gência na luta por mais avanços e conquis-
tas para as nossas populações e concelho. 
Apelamos ao apoio à concretização dos 
programas sufragados pelas populações 
para prosseguirmos o caminho de moder-
nização e desenvolvimento que o concelho 
do Seixal tem conhecido.
A nossa estratégia que foi sufragada para 

o futuro do concelho centra-se em 15 eixos 
de desenvolvimento (ver caixa). 

IMI mais baixo para os seixalenses
Mas ao mesmo tempo que avançamos na 
concretização destes investimentos, va-
mos continuar a descer as despesas da 
Câmara Municipal do Seixal junto das fa-
mílias. O IMI vai continuar a descer neste 
novo mandato, após seis anos consecuti-
vos a reduzir, bem como vamos manter os 
custos do abastecimento de água, sanea-
mento e resíduos a preços acessíveis e dos 
mais baixos de todos os concelhos da AML.
Vamos ainda prosseguir o caminho de va-
lorização salarial e das carreiras dos tra-
balhadores das autarquias, afirmando a 
validade e capacidade desta força verda-
deiramente imprescindível às populações e 
aos territórios. Connosco, os trabalhadores 
contam todos os dias e em todos os mo-
mentos para a melhoria dos seus direitos.
A população expressou a sua vontade nes-
tas eleições, temos novo mandato para 
prosseguir esta obra notável de transfor-
mação do concelho do Seixal através do 
Poder Local de Abril.  Contamos com todos 
sem exceção para escrever mais uma pági-
na gloriosa na história de progresso deste 
município e elevar bem alta a bandeira da 
liberdade, do desenvolvimento e qualidade 
de vida.
Viva o Poder Local Democrático de Abril!
Viva o concelho do Seixal!

Na primeira reunião ordinária da Câmara Municipal do Seixal, realizada a 22 de 
outubro, o novo executivo procedeu à atribuição de pelouros e atribuição de funções 
aos vereadores, os quais se comprometem continuar a prestar um serviço público 
de qualidade à população do concelho do Seixal ao longo do mandato de 2021- 
-2025. 

Presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos 
Serviços que ficam na dependência direta do presidente: Gabinete da Presidência; 
Departamento Financeiro; Divisão de Desenvolvimento Estratégico, exceto o Gabi-
nete Seixal Saudável e o Gabinete Seixal Sustentável e Inovação; Divisão Jurídica; 
Divisão de Comunicação e Imagem; Gabinete de Protocolo e Relações Públicas; Ga-
binete de Controlo e Gestão; Gabinete de Controlo Interno, Qualidade e Auditoria. 

Vice-presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva  
• Pelouro da Cultura, Juventude, Participação, Desenvolvimento Social e Saúde

Vereadora Maria João Macau
• Pelouro da Educação, Mobilidade, Urbanismo e Recursos Humanos 

 Vereador Joaquim Tavares
• Pelouro das Obras Municipais, Trânsito, Água e Saneamento, Energia e Proteção Civil 
 
Vereador Bruno Santos
• Pelouro do Desporto, Habitação, Ambiente e Fiscalização

Mandato de 2021-2025
Novo executivo municipal e atribuição de pelouros

Quinze eixos de desenvolvimento
Desenvolver o Seixal nos próximos 
quatro anos 

No seu discurso, Joaquim Santos referiu que a estratégia para o próximo mandado 
assenta em 15 eixos de desenvolvimento: 
1 – Prioridade à educação pública, com construção de novos equipamentos educati-
vos, alargamento e requalificação de existentes e implementação de um polo de ensino 
superior público no concelho do Seixal.
2 – Mais apoio, desenvolvimento social e paz, com o apoio à construção de três novas 
creches sociais, lares de idosos e de vários equipamentos de apoio à deficiência. 
3 – A cultura ao serviço do desenvolvimento, com a construção de um centro cultural 
em Amora e a valorização dos vários polos do Ecomuseu Municipal do Seixal. 
4 – Mais Desporto para Todos, com um novo pavilhão desportivo municipal em Fernão 
Ferro, a requalificação do Estádio Municipal da Medideira e o reforço dos apoios ao 
movimento associativo popular.
5 – Valorizar a juventude do concelho, com a concretização do projeto de habitação 
jovem, um centro de inovação e competências para juventude e uma oficina de arte 
urbana na Mundet.
6 – Defender o ambiente, o equilíbrio ecológico do concelho e o bem-estar animal, com 
a construção do Parque Metropolitano da Biodiversidade, vários novos parques urba-
nos e um novo Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia do Seixal.
7 – Mais mobilidade e melhores transportes públicos, com o acompanhamento do 
novo operador de transporte coletivo de passageiros, a Carris Metropolitana, que vai 
aumentar em 65 por cento a oferta de transportes públicos no concelho, e a 2.ª fase 
do prolongamento da alternativa à Estrada Nacional 10.
8 – A defesa da água e saneamento públicos e mais higiene urbana, com maiores 
níveis de limpeza em todo o concelho, aumento da recolha de resíduos biodegradáveis 
e a ampliação do Centro Distribuidor de Água de Belverde.
9 – Garantir o direito à saúde, lutando pela construção do hospital no concelho do 
Seixal, bem como dos centros de saúde dos Foros de Amora e Aldeia de Paio Pires.
10 – Avançar nas políticas de habitação públicas, com a concretização das soluções 
previstas no Plano Municipal de Habitação, para Vale de Chícharos e Santa Marta de 
Corroios, e do Programa Reabilite o Seu Prédio.  
11 – Mais segurança e proteção civil, com o reforço dos apoios aos bombeiros com 
mais viaturas e equipamentos.
12 – Mais emprego com direitos, desenvolvimento económico e turismo, com melho-
res condições para continuar a fixar novas empresas, como a nova fábrica da farma-
cêutica Hovione, e prosseguir a procura de mais investimentos na área hoteleira, de 
que é exemplo a construção em curso do Hotel Mundet no Seixal.
13 – Inovação com mais serviço público, alargando os projetos de inovação do Seixal 
ON com mais tecnologia ao serviço das populações, e do projeto piloto de hidrogénio 
verde, que é o primeiro projeto realizado em Portugal, por uma empresa do concelho.
14 – Mais participação das populações, com o alargamento do âmbito do Gabinete de 
Participação, lançando um projeto em cada uma das localidades do concelho e uma 
nova Loja do Munícipe em Fernão Ferro.
15 – Valorização dos espaços públicos, com a requalificação dos espaços dos núcleos 
históricos de Arrentela, Amora e Aldeia de Paio Pires, e o prolongamento dos passeios 
ribeirinhos de Miratejo/Corroios, Amora e Seixal.



Na qualidade de presidente da assembleia 
municipal cessante e de primeiro candidato 
a este órgão pela força política que ganhou 
as recentes eleições autárquicas, a CDU, e 
neste significativo momento para a vida do 
concelho do Seixal, a tomada de posse dos 
novos eleitos dos órgãos autárquicos mu-
nicipais – câmara e assembleia – para o 
mandato de 2021 a 2025, a minha primei-
ra e fraterna saudação é dirigida à nossa 
população.
População que no passado dia 26 de se-
tembro, em exercício de plena cidadania, 
elegeu os seus representantes no Poder 
Local Democrático, voz e rosto nos próxi-
mos quatro anos dos seus anseios e espe-
ranças por uma vida melhor, olhos postos 
nos valores de Abril, que importa preservar, 
defender e continuar a construir.
O Poder Local Democrático é, sem dúvida, 
uma das mais sublimes conquistas da de-
mocracia, um património inestimável do 
povo português, indissociável dos melho-
res índices de desenvolvimento e qualida-
de de vida alcançados no país, espaço plu-
ral de participação democrática, de causas 
e desígnios comuns, de diálogo e coopera-
ção, de estreita ligação e proximidade aos 
agentes e comunidades locais, de promo-
ção da coesão social e do desenvolvimento 
sustentável.
Tem sido assim, em trabalho coletivo – elei-
tos e trabalhadores municipais, comunida-
de educativa, movimento associativo, insti-
tuições sociais, comunidades migrantes e 
religiosas, agentes económicos, homens, 
mulheres e jovens – que temos, na diversi-
dade de convicções, construído este nosso 
concelho, terra de história de trabalho e 
ponto de encontro de gerações e culturas, 
onde sempre estiveram e irão estar, em pri-
meiro lugar, as pessoas.
Na verdade, podemos afirmar, o concelho 
do Seixal é uma referência de progresso 
qualificado e de trabalho do Poder Local na 
região e no país.

O Seixal como referência 
do Poder Local no país
No início de um novo mandato, desejo a 
todos os eleitos o melhor sucesso no exer-
cício das funções autárquicas, na convic-
ção de que saberemos constituir um corpo 
cooperante, no objetivo do melhor serviço 
público à nossa população, em resposta às 
suas legítimas aspirações e necessidades 
e em capacidade reivindicativa junto do 
Poder Central, estando em primeira priori-

dade a mobilização de todos pela concreti-
zação do hospital do Seixal. 
Transmito uma palavra de grande apre-
ço ao conjunto de eleitos que cessaram a 
atividade autárquica e, através deles, aos 
coletivos que em mais de quatro décadas 
prestigiaram o Poder Local Democrático no 
nosso concelho. 
Saúdo viva e fraternalmente o meu cama-
rada e amigo Joaquim Santos que renova o 
mandato como presidente da Câmara Mu-
nicipal do Seixal.
A população, de forma inequívoca, confiou-
-lhe a continuidade e evolução qualitativa do 
projeto autárquico do município, em cons-
trução participada com os órgãos autárqui-
cos, em envolvimento dos trabalhadores 
municipais, obreiros da prestação de servi-
ço público, e em estreita ligação aos agen-
tes municipais e forças vivas do concelho.

Eixos de desenvolvimento 
para este mandato
Serão eixos centrais da gestão autárquica 
do município nos próximos quatro anos: a 
consolidação do planeamento estratégico 
e integrado do território; a qualificação do 
serviço público; o alargamento da rede de 
equipamentos coletivos; a educação, cul-
tura, desporto, saúde e respostas sociais 
para todos; a mobilidade sustentável; a 
valorização urbana, das frentes ribeirinhas 
e ambiental; a promoção da atratividade 
de investimento na atividade económica, 
diversificada, produtiva e geradora de em-
prego com direitos; a afirmação da centrali-
dade metropolitana do município; e 
o aprofundamento da democracia partici-

pativa.
Sempre entendi constituir uma honra e um 
privilégio ter tido a possibilidade de servir e 
continuar a servir a sublime causa pública 
do Poder Local Democrático em tudo o que 
significa o contributo para o bem-estar da 
nossa população.
O que concretizámos em incomensuráveis 
realidades positivas para a vida da popu-
lação, em caminhos partilhados, juntos 
nas alegrias celebradas e nas dificuldades 
que vencemos, na diversidade de opções 
plurais, é um património comum à vista de 
todos, é verdade, para fazer mais e melhor 
neste novo mandato autárquico.

A assembleia municipal 
como garante da cooperação
É neste sentido que entendemos a in-
tervenção da assembleia municipal, no 
âmbito da sua autonomia, competências 
deliberativas próprias e de fiscalização da 
atividade do executivo municipal.
À  assembleia cabe assegurar, nas suas 
competências, a articulação e cooperação 
com os órgãos autárquicos, a reflexão e 
acompanhamento das políticas munici-
pais, a atividade regular para além do ca-
lendário de sessões através da conferência 
de líderes e do trabalho das comissões per-
manentes e específicas e a diversificação 
de formas de participação e de meios de 
informação à população.
Neste novo mandato, a valorização deste 
órgão autárquico, como espaço de debate 
plural, de cooperação construtiva e de afir-
mação da democracia participativa, deve 
constituir um objetivo de mobilização de 

todos os eleitos.
Nestes dois últimos anos, a pandemia da 
covid-19, além da gravidade do impacto na 
saúde e na vida dos portugueses, acentuou 
as desigualdades sociais e o empobreci-
mento das famílias, a precariedade laboral, 
penalizou diversos sectores da atividade 
económica, com especial impacto nas mi-
cro e pequenas empresas, nos sectores do 
turismo, restauração, cultura e lazer e na 
competitividade de empresas produtivas e 
exportadoras.

O esforço das autarquias 
na luta contra a pandemia
Importa aqui destacar a intervenção fun-
damental dos municípios, e do Poder Local 
no nosso concelho, que esteve na linha da 
frente no investimento em equipamentos 
de proteção, no apoio às instituições so-
ciais, bombeiros, famílias e agentes eco-
nómicos, na instalação e funcionamento 
dos centros de vacinação e de outros equi-
pamentos em cooperação com centros de 
saúde e hospitais.
O nosso concelho foi, neste quadro, um re-
levante exemplo, em extraordinário esforço 
coletivo e em exemplar dedicação dos pro-
fissionais do Serviço Nacional de Saúde.
Neste contexto, não é aceitável que a pro-
posta de Orçamento do Estado (OE) para 
2022, tal como já tinha acontecido em 
2021, não responda ao compromisso do 
Governo, através do primeiro-ministro Antó-
nio Costa, de apoio aos municípios no que 
se refere às respostas covid-19, realizadas 
em larga medida em substituição do Poder 
Central.
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Intervenção de Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do Seixal 

O privilégio de servir a sublime causa pública 
do Poder Local Democrático

«O nosso concelho 
foi, neste quadro, 
um relevante 
exemplo, 
em extraordinário 
esforço coletivo 
e em exemplar 
dedicação dos 
profissionais 
do Serviço Nacional 
de Saúde.»
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Intervenção de Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do Seixal 

O privilégio de servir a sublime causa pública 
do Poder Local Democrático

Após a instalação da câmara, no dia 19 
de outubro, realizou-se a tomada de posse 
dos 37 eleitos para a Assembleia Muni-
cipal do Seixal (AMS) para o mandato de 
2021 a 2025. Os trabalhos foram condu-
zidos por Alfredo Monteiro, presidente ces-
sante, coadjuvado por Américo Costa, 1.º 
secretário cessante.
No início foram votadas as duas propos-
tas apresentadas, uma pela CDU (lista A) 
e outra pelo PS (lista B). A lista da CDU foi 
a vencedora.
A mesa da Assembleia Municipal do Sei-
xal para o mandato de 2021 a 2025 ficou 
constituída por Alfredo Monteiro (CDU), 
presidente; Américo Costa (CDU), 1.º se-
cretário; Vanda Carvalho (CDU), 2.ª secre-
tária.
A nova mesa presidiu então à primeira 
sessão da Assembleia Municipal do Seixal 
no seu XIII mandato.

Composição da assembleia 
municipal
Presidentes de junta de freguesia que têm 
assento na assembleia municipal por ine-
rência do cargo:

António Manuel de Oliveira Santos, União 
das Freguesias do Seixal, Arrentela e Al-
deia de Paio Pires; Hugo Ricardo Mon-
teiro Constantino, Junta de Freguesia de 
Corroios; Manuel Ferreira Araújo, Junta 
de Freguesia de Amora; Rui Miguel Perei-
ra Santos, Junta de Freguesia de Fernão 
Ferro.

Eleitos da CDU:
Alfredo José Monteiro da Costa; Paula Ale-
xandra Sobral Guerreiro Santos Barbosa; 
Américo Augusto de Oliveira da Costa; 
Armando da Costa Farias; Maria Manue-
la Palmeiro Calado; Maria João Fortes de 
Matos Louro; Fernando Júlio da Silva e 
Sousa; Nuno Filipe Oliveira Graça; Cata-
rina dos Santos Teixeira; Luís Miguel da 
Bona Pinto Ventura; Rafael Fortes Louro; 
Vanda Patrícia Machado Correia Carvalho; 
Carlos Alberto de Sousa Peeira. 

Eleitos do PS:
Samuel Pedro da Silva Cruz; Ana Maria 
Ferreira Jorge; José António Geraldes Dias 
Ramos; Tomás Baptista Costa dos Santos; 
Isabel da Conceição Abreu Rebouta Antas; 

Sérgio Miguel Carreiro Ramalhete; João 
Diogo Fernandes Leal; Telma Cristina Lo-
pes de Lima; Joaquim Gomes Carvalho 
Cabral; Fátima Aidil Soares de Carvalho; 
Rui Miguel Santos Brás.

Eleitos do PSD:
Rui Miguel Lança Belchior Pereira; Maria 
Luísa Marques da Gama; David Miguel 
Martins.

Eleitos do CHEGA:
Nuno Emanuel Monteiro Capucha; Hen-
rique Martins Rodrigues; Soraia Raquel 
Pereira da Silva Rosário.

Eleitos do BE:
Mário André Pinheiro de Magalhães Ma-
cedo; Isabel Maria Filipe da Cruz.

Eleito do PAN:
Ivo Filipe Baptista Gomes.

Tomada de posse dos eleitos e eleição da mesa
Instalação da Assembleia Municipal do Seixal

Importa referir que os valores apurados 
pela Associação Nacional de Municípios 
Portugueses (ANMP), Direção-Geral das Au-
tarquias Locais (DGAL) e Tribunal de Con-
tas situam-se, até dezembro de 2020, em 
cerca de 200 milhões de euros, quando até 
agora a única medida que neste sentido 
está a ser concretizada é através do Fundo 
de Solidariedade da União Europeia, com 
uma dotação de apenas 55 milhões de 
euros e com o limite de ressarcimento de 
despesa de 150 mil euros por município.
Só no caso do nosso concelho, o investi-
mento da Câmara Municipal do Seixal foi 
superior a 4,5 milhões de euros.
Por outro lado, o Governo tem anunciado o 
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) 
como um instrumento decisivo para a recu-
peração económica e social do país e que 
irá constituir uma fonte de investimento 
dos municípios na ordem dos 5 mil milhões 
de euros.
Importa referir que se trata de um quadro 

que não é do conhecimento da ANMP, eu 
próprio participo em sua representação na 
comissão especializada do território que 
integra as componentes infraestruturas, 
florestas, gestão hídrica, saúde, habitação 
e inovação empresarial.
Ao mesmo tempo, importa sublinhar que só 
no que se refere à componente habitação, 
o conjunto de acordos, no qual se inclui a 
Câmara Municipal do Seixal, ultrapassa 
em muito a dotação prevista e o restante 
desse montante, pretensamente para ser 
gerido pelas câmaras municipais, destina-
-se a investimento na rede de cuidados de 
saúde primários e continuados e em equi-
pamentos sociais, nas florestas e em redes 
hidrográficas. 
Por outro lado, o PRR, no que se refere à 
península de Setúbal, não integra qualquer 
investimento estruturante na mobilidade 
e infraestruturas regionais, sendo que em 
relação ao nosso concelho ficaram, nomea-
damente, de fora a prolongamento para a 

2.ª e 3.ª fases do Metro Sul do Tejo e as 
construções da ponte Seixal-Barreiro e da 
Estrada Regional 10. 
Por outro lado, não pode deixar de consti-
tuir profunda preocupação que até agora o 
país não conheça, o mesmo sucede com a 
ANMP, as linhas estratégicas, o modelo e 
as medidas de articulação entre o PRR e 
o novo quadro comunitário de apoio, o de-
signado Portugal 2030, num âmbito onde 
o investimento público, através do OE, tem 
sido praticamente inexistente.

Debater o Poder Local
No início de um novo mandato autárquico, 
importa destacar a realização nos próxi-
mos dias 11 e 12 de dezembro do XXV Con-
gresso da ANMP, em que irão ser eleitos 
os novos órgãos sociais. Congresso que irá 
abranger o universo dos 308 municípios, 
com representação das câmaras munici-
pais e juntas de freguesia.
Os temas em debate no congresso do qual 

resultará a resolução final, são: organiza-
ção do Estado, financiamento local e mo-
delo de desenvolvimento e coesão do país, 
em relação ao qual serei relator, na minha 
qualidade de um dos vice-presidentes da 
ANMP.
Irão estar em reflexão importantes maté-
rias, como a autonomia do Poder Local, 
descentralização, regionalização, altera-
ções climáticas, coesão territorial, demo-
grafia, políticas sociais e inclusão, habita-
ção, mobilidade e acessibilidades, nova Lei 
das Finanças Locais, PRR e Portugal 2030.
Reitero o desejo dos melhores sucessos 
no trabalho autárquico neste novo manda-
to em serviço público à população e pelo 
desenvolvimento e progresso do nosso con-
celho. 
Viva o Poder Local Democrático!
Viva ao concelho do Seixal!
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Nuno 
Capucha 
CHEGA 

Aqui ficam excertos da intervenção do líder 
do Grupo Municipal do CHEGA, na cerimó-
nia de  tomada de posse  para o mandato 
2021--2025.
Nuno Capucha expressou a sua alegria em 
tomar posse como deputado municipal. 
«Sou filho desta terra e alegro-me por poder 
dar a minha contribuição para o seu pro-
gresso».
Os bairros degradados e a poluição fazem 
parte da agenda do partido, os quais pela 

sua complexidade devem merecer a aten-
ção dos órgãos autárquicos: «O executivo 
camarário e a assembleia municipal não 
podem esquecer este problema – mesmo 
tendo em conta que temos propostas muito 
diferentes para o solucionar», menciona.
Segundo o deputado: «O Seixal não pode ser 
um bonito postal, com um belíssimo espelho 
de água», e não se «olhar para o problema 
da poluição». A este propósito, destacou os 
impactos ambientais decorrentes da ativi-
dade industrial na área geográfica da união 
das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires para referir que: «não pode 
esta assembleia entender que o problema 
ficou resolvido com uma decisão judicial 
passível de recurso. Os estudos efetuados 
até hoje têm limitações, há ainda muitas 
medidas para tomar».

Nuno Capucha salientou que entre as áreas 
prioritárias que merecem a sua preocupa-
ção estão a segurança e as acessibilidades, 
por se tratar de «questões que preocupam 
os habitantes deste município».
Acrescentou ainda: «E o que nos falta em 
experiência, compensamos em determina-
ção. Podemos assegurar a todos os que nos 
elegeram que vamos manter inabalável a 
nossa vontade em mudar o Seixal e comba-
ter, vírgula por vírgula, documento por docu-
mento, votação a votação, por todos e pelo 
nosso concelho».
A finalizar a sua intervenção, o líder do gru-
po municipal afirma: «Não iremos vacilar. 
Apesar de tudo isto, estaremos sempre dis-
poníveis para superar opções ideológicas, 
procurando encontrar soluções exequíveis, 
em prol do concelho».

No discurso de tomada de posse, de que 
publicamos um exerto, o líder do Grupo 
Municipal do PAN congratulou a CDU pela 
vitória e Joaquim Santos pela reeleição en-
quanto presidente de câmara. Congratulou 
igualmente as várias forças políticas elei-
tas no ato eleitoral, o qual «decorreu sem 
contratempos, em mais uma prova da força 
e estabilidade da democracia portuguesa».
O PAN Seixal conseguiu nas autárquicas de 
2017 o primeiro eleito, o que para o parti-
do representa: «o despertar da população 
para temas como a defesa do bem-estar 
animal ou a defesa da natureza». Ivo Go-
mes refere que: «com apenas um deputado 
municipal, a nossa capacidade para mudar 
a face do concelho seria sempre um traba-
lho titânico, pelo que o caminho traçado foi 
o da sensibilização para temas mais pro-
gressistas, com medidas baseadas numa 
visão holística da sociedade. Conseguimos 
difundir aquilo a que nos propusemos: 
uma nova perspetiva sobre problemas re-

correntes».
No entanto: «Os resultados eleitorais obti-
dos ficaram aquém das nossas expectati-
vas. Refletimos, tirámos as devidas ilações 
dos resultados e chegámos a várias con-
clusões: desde a reorganização do xadrez 
político no panorama político português, 
passando pelas divergência ocorridas com 
deputados eleitos nas eleições europeias e 
legislativas, mas no que respeita, especifi-
camente, ao concelho do Seixal, identificá-
mos que nos prejudicou apenas um terço 
das recomendações do PAN aprovadas 
em sede de assembleia terem sido exe-
cutadas». O PAN refere ainda que: «Esteve 
disponível para ouvir, para contribuir, para 
dialogar e criar pontes com todas as forças 
políticas e manterá essa postura com to-
dos os partidos de índole democrática».
A intervenção terminou, deixando um aler-
ta e um pedido a todos os eleitos que toma-
ram posse: «Alerto, para o caso de ainda 
não estarem a par, que o mundo atravessa 
uma crise climática e já começou a de-
monstrar quão vastas e destrutivas serão 
as consequências se nada for feito para a 
travar. Sendo que o Seixal é um concelho 
costeiro, prevê-se que sofrerá consequên-
cias a partir de 2030 com a subida do nível 
das águas. Tal facto é de consulta pública». 
Para o PAN: «seja qual for a cor partidária 
que esteja à frente do executivo camarário 
nas próximas duas décadas, são necessá-
rias medidas urgentes de mitigação para 
evitar cenários futuros dos quais seremos 
todos vítimas. O pedido que vos endereço, 
caros membros eleitos, é que nos lembre-
mos todos os dias que fomos eleitos para 
servir a população do concelho. É por eles 
que damos a cara e é para eles que aqui 
estamos hoje. Qualquer ambição ou inte-
resse pessoal ou partidário deve ser deixa-
do à porta. Saibamos todos elevar o nível 
da discussão política no exercício destas 
funções, dignificando a nobre oportunida-
de que nos foi dada para estarmos neste 
lugar». 

Mário Macedo falou em nome do Bloco 
de Esquerda (BE), referindo que o partido 
deseja «que este seja um mandato carac-
terizado pelo aprofundar da democracia, 
envolvimento dos cidadãos e cidadãs e de-
senvolvimento nos campos da habitação, 
saúde, mobilidade e ambiente.»
Afirmou que «o Bloco honrará o seu man-
dato, democraticamente atribuído pelas 
pessoas que em nós votaram» e revelou 
preocupação «com a manutenção destes 
níveis de abstenção».
Disse que o BE está disponível «para ou-
vir, dialogar e propor alternativas», e ain-
da  para «defender um concelho inclusivo, 
solidário e sustentável, que aproveite esta 
grande riqueza que é a diversidade das 
suas gentes e do seu território. Um con-
celho que seja verdadeiramente a casa 
de toda a gente que aqui vive. Seremos 
intransigentes na defesa da liberdade, da 
diversidade, contra a intolerância e discur-
sos de ódio».

Mário Macedo disse ainda: «Apoiaremos 
todas as medidas que sejam benéficas 
aos trabalhadores, ao meio ambiente ou à 
saúde, que ajudem a resolver o problema 
da habitação e da mobilidade. Naquilo que 
for positivo para as pessoas do nosso con-
celho, o BE estará presente.»
Porque ouviram «muitos apelos a mais 
estradas, mais carros e mais trânsito no 
concelho», aquela que consideram uma 
«clara perspetiva atrasada e obsoleta de 
desenvolvimento, contrapomos soluções 
que retirem carros das estradas».
Defende ainda mais programas de saúde 
escolar: «Eu sonho com um concelho com 
cobertura universal (de saúde escolar). 
Que todas as crianças e adolescentes te-
nham acesso aos programas de preven-
ção tabágica, saúde sexual e reprodutiva, 
nutrição entre outros. É por isso que nos 
vamos bater».
Ainda na saúde, destacou o hospital no 
Seixal: «Há 23 milhões de euros inscritos 
no OE para o futuro hospital do Seixal. Bem 
sabemos que grande parte da responsabi-
lidade da sua inexistência recai sobre os 
sucessivos governos centrais». Garante 
que o Bloco «tem propostas e conhecimen-
to na área. Seremos parte da solução. Mas 
seremos clara oposição a caminhos que 
não tragam benefício ao concelho».
Destacou o ambiente como «um dos me-
lhores ativos» do concelho do Seixal. E 
acrescentou: «Um concelho ambiental-
mente sustentável será sempre um con-
celho dinâmico e com potencial de cres-
cimento. Seremos sempre defensores 
do direito a um ambiente saudável para 
todos. Isto significa, por exemplo, devolver 
o rio às pessoas, e preservar a biodiversi-
dade. Sem nunca esquecer as necessárias 
e urgentes respostas à emergência climá-
tica.»
Dirigindo-se ao presidente da Câmara Mu-
nicipal do Seixal, afirmou: «Pode contar 
com o BE para o que melhore o bem co-
mum, para o que aprofunde a democracia 
e para o que defenda os trabalhadores e 
trabalhadoras.»

Ivo Gomes 
Pessoas-Animais-
-Natureza (PAN)

Mário Macedo
Bloco 
de Esquerda (BE)



Samuel Cruz, em representação do Parti-
do Socialista, começou e terminou o seu 
discurso com um poema. A iniciar, lem-
brou o poema que leu no seu discurso de 
há quatro anos: «25 de Abril», de Sophia 
de Mello Breyner Andresen. A fechar, reci-
tou «Cântico Negro», de José Régio. 
Deixamos excertos da sua intervenção 
durante a cerimónia de tomada de posse 
dos órgãos autárquicos para o mandato 
2021-2025.
Para Samuel Cruz, continua a haver «fal-
ta de alternância democrática, passados 

que estão 47 anos sobre o 25 de Abril».
Referiu que pretendia «remeter para a 
quebra da hegemonia absoluta do Parti-
do Comunista Português no concelho do 
Seixal ao fim de 41 anos de poder absolu-
to, e no que imaginei ser uma possibilida-
de de concretização de abertura política 
no nosso município, que permitisse con-
cretizar essa noção de liberdade plena, 
defendida pelo socialismo democrático, 
pela social-democracia e pelo trabalhis-
mo. Ideais humanistas que vêm sendo 
defendidos desde a segunda metade do 
século XIX por um grande movimento so-
cial e político, que pugna por sociedades 
mais justas e solidárias. Luta esta con-
substanciada na igualdade de oportuni-
dades para todos no acesso à educação, 
à habitação, ao emprego, à saúde, à cul-
tura e no livre exercício dos direitos políti-
cos. No entanto, estava iludido».
O representante do PS falou sobre o que 
considera que faltou fazer no mandato 
anterior nas áreas da educação, saúde, 
habitação, emprego e cultura. A título 
de exemplo, disse que «o nosso hospital 
tarda, apesar de em boa hora ter sido in-
troduzido no Orçamento do Estado para 
o próximo ano»; e quanto à cultura, disse 
que não cumpre «a sua primeira missão 
que é rasgar horizontes, cruzar fronteiras, 
palmilhar os caminhos da verdadeira li-
berdade».
Alertou ainda para a necessidade de dis-
tinguir entre a atividade de qualquer enti-
dade pública, a qual se encontra dirigida 
exclusivamente para a prossecução do 
interesse público, e a atividade de pro-
paganda das candidaturas e dos candi-
datos.
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A intervenção de Paula Santos, eleita pela 
Coligação Democrática Unitária (CDU), teve 
início com «uma saudação muito especial 
aos trabalhadores da autarquia e à popula-
ção do concelho do Seixal».
A  eleita lembrou que a renovação da con-
fiança na CDU é-o também num «projeto de 
desenvolvimento para o concelho no plano 
económico, social, educativo, cultural e 
ambiental, um projeto de participação e de 
proximidade com a população».
Disse igualmente que «a CDU foi a força po-
lítica mais votada para a Câmara Municipal 
e para a Assembleia Municipal do Seixal», 
possibilitando manter o número de man-
datos» e aumentando o número de votos 
em termos absolutos, quer para a câmara 
municipal (mais 1170 votos), quer para a 
assembleia municipal (mais 1167 votos), 
representando um aumento percentual e 
uma maior distância da segunda força po-
lítica.
Assumiu que «para a CDU a prioridade é 
servir a população» e reconheceu um man-
dato «extremamente exigente», explicando 
que «no plano nacional a realidade está 
marcada pelos impactos da epidemia da 
covid-19, que acentuou os problemas es-

truturais que afetam os trabalhadores, o 
povo e o país, designadamente os baixos 
salários e reformas, os despedimentos e 
a precariedade, a continuada destruição 
do aparelho produtivo, as dificuldades no 
acesso à habitação, a degradação da res-
posta dos serviços públicos».
Disse ainda que «o Governo insiste em 
não concretizar o que é da sua responsa-
bilidade», como a construção do hospital, 
dos centros de saúde em Foros de Amora 
e Aldeia de Paio Pires, da escola básica 
dos 2.º e 3.º ciclos e secundária em Fernão 
Ferro, dos pavilhões desportivos escolares, 
de equipamentos na área da infância, defi-
ciência e apoio aos idosos, a par dos inves-
timentos no alargamento da rede do Metro 
Sul do Tejo, na rede viária, na habitação e 
na resolução dos problemas ambientais.
A eleita assegurou que a CDU não deixará 
«de reivindicar, ao lado das populações, que 
o Governo cumpra as suas responsabilida-
des», assim como de «lutar pela reposição 
das freguesias do Seixal, de Arrentela e de 
Aldeia de Paio Pires», assumindo dar «voz 
à luta das populações, na defesa dos seus 
direitos e por melhores condições de vida».
«A resolução dos problemas estruturais exi-

ge uma resposta global, que não pode con-
tinuar a ser adiada e que passa por uma 
política alternativa que assuma o aumento 
geral dos salários, incluindo do salário mí-
nimo nacional para 850 euros, o aumento 
das reformas e recuperação do poder de 
compra dos reformados; a eliminação das 
normas gravosas da legislação laboral; o 
progressivo desagravamento da tributação 
sobre os rendimentos de trabalho mais bai-
xos e intermédios e a tributação dos gran-
des lucros e património; o reforço dos servi-
ços públicos, do Serviço Nacional de Saúde 
e da escola pública; a garantia do direito à 
habitação; a criação de uma rede pública 
de creches; o controlo público de empresas 
estratégicas dos transportes, das telecomu-
nicações, dos resíduos, da banca, da ener-
gia ou uma resposta efetiva para definição 
de preços máximos da energia», disse.
A eleita expressou a «confiança» da CDU nos 
quatro anos de mandato, «sustentada num 
projeto com provas dadas e com perspetiva 
de desenvolvimento do concelho, confiança 
num trabalho coletivo, a realizar em conjun-
to com os trabalhadores da autarquia e a 
população, o movimento associativo popu-
lar e as instituições».

Paula Santos
Coligação 
Democrática 
Unitária (CDU)

Na sua intervenção, o líder do Grupo Mu-
nicipal do PSD, Rui Belchior, começou por 
felicitar todos os que contribuíram, partici-
param e foram eleitos nestas eleições au-
tárquicas. 
Deixamos excertos da sua intervenção du-
rante a cerimónia de tomada de posse dos 
órgãos autárquicos para o mandato 2021-
-2025.
«Neste mandato, o Partido Social Democra-
ta vai continuar a dar o seu contributo para 
melhorar o concelho do Seixal, nos mais di-
versos domínios, assim como vai continuar 

a exigir a concretização das promessas que 
estão por materializar». 
No domínio da habitação, para o PSD, é in-
contornável que neste mandato se apresen-
tem soluções definitivas para as situações 
de Vale de Chícharos e de Santa Marta de 
Corroios. Pelo que: «São urgentes soluções 
imediatas, que coloquem cobro a uma si-
tuação inaceitável, que dura há décadas 
e que, apesar das proclamações e das cul-
pabilizações recíprocas, não têm qualquer 
solução concreta à vista». 
No domínio da mobilidade, considera ser 
necessário proceder ao alargamento da 
ponte da Fraternidade e concluir a alternati-
va à Estrada Nacional 10.
No que diz respeito ao domínio da saúde, «O 
PSD tem advogado a necessidade de uma 
maior aposta nos seus cuidados primários 
e por via disso tem defendido sistemati-
camente a construção de mais centros de 
saúde no concelho do Seixal».  
«Fica aqui hoje, e mais uma vez, a nossa 
proposta e o nosso desafio. O PSD conti-
nuará também a reclamar uma melhor pre-
servação e manutenção do espaço público. 
Ao mesmo tempo que não nos esquecemos 
da necessidade de reivindicar mais e me-
lhores meios para as nossas forças de se-
gurança, PSP e GNR». 
No desenvolvimento económico, a força po-
lítica pugna pela implementação de um pla-
no municipal de atração de investimento.
Apesar do convite endereçado, o PSD não 
aceitou qualquer pelouro por entender que 
desta forma: «Somos livres e independen-
tes e queremos continuar a ser... O nosso 
principal desígnio é apenas contribuir para 
o desenvolvimento do concelho do Seixal e 
assim será neste quadriénio». 

Rui Belchior
Partido Social 
Democrata (PSD)

Samuel Cruz
Partido Socialista 
(PS)
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Tomada de posse das assembleias de freguesia

Executivo da união das freguesias
Presidente – António Manuel Santos, 
CDU; Secretária – Maria João Costa, CDU; 
Tesoureiro – Leonel Fernando Fernandes, 
CDU; Vogal – Manuel António de Carvalho, 
CDU; Vogal – Maria da Conceição Ribeiro, 
CDU; Vogal – Leonel Encarnação, CDU; 
Vogal – Helena Maria dos Santos, CDU.
Assembleia de Freguesia
Mesa
Presidente – Maria João Correia, CDU;  
1.ª secretária – Maria Delfina Inácio, CDU; 

2.º secretário – Nelson Carvalho, CDU.
Membros 
João Manuel Silveira, CDU; Ana Rita Janei-
ro, CDU; António Cardoso, CDU; Inês Henri-
ques, CDU; Tiago Varela, CDU; Leonor Silvei-
ra de Oliveira, CDU; Joaquim Angélica, CDU; 
Bernardo Alexandre Rodrigues, PS; Antone-
la Sofia Gomes, PS; João Paulo Ventura, PS; 
José Carlos Pereira, PS; Bárbara Alexandra 
Vieira, PS; Wanderley Borges Sousa, PS; Pe-
dro Cavaco, PSD; Haldane Amaro, BE; Nuno 
Pedro Rodrigues, CHEGA.

União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires Junta de freguesia

Presidente – Manuel Ferreira Araújo, CDU; 
Secretário – Nelson Manuel Ramos, CDU; 
Tesoureiro – Cláudia Raquel Reis, CDU;  
Vogal – Ana Sofia Carmo, CDU;
Vogal – Luís Miguel Branco, CDU; 
Vogal – Maria Helena Quinta, CDU ; 
Vogal – Eugénio de Figueiredo Costa, CDU
Assembleia de Freguesia
Mesa
Presidente – Pedro Manuel Mogárrio, CDU; 
1.º secretário – Albino Júlio Marquês, CDU; 
2.ª secretária – Ana Lúcia Silva, CDU

Membros
Deolinda Maria Nunes, CDU; Eurico Velez 
Durão, CDU; Adolfo Oliveira Torres, CDU; 
Elisabete dos Santos Gonçalves, CDU; José 
António Beldroegas, CDU; Filipa Catarina 
Calqueiro, CDU; Cristina da Conceição San-
tos, PS; Célia Maria Cunha, PS; Duarte Mi-
guel Ferreira, PS; Paula Cristina Lima, PS; 
Luís Pedro Gonçalves, PS; Maria Fernanda 
Geraldes, PS; António Daniel Fontinha, PS; 
David Manuel Pereira, PSD; Fábio André 
Sousa, PSD; Pedro Alexandre Costa, CHE-
GA; Rui Filipe Gonçalves, CHEGA; Marta So-
fia Costa, BE.

Freguesia de Amora 

Junta de freguesia
Presidente – Hugo  Ricardo   Constantino, CDU;  
Secretária – Mónica Maria Rodrigues, CDU;  
Tesoureiro – Orlando Manuel Ribeiro, CDU;  
Vogal – Manuel Gameiro da Silva, CDU; 
Vogal – Miguel Godinho Tavares, CDU; 
Vogal – Vânia Isabel Martinho, CDU;  
Vogal – Diana Soraia Soares, CDU
Assembleia de Freguesia
Mesa
Presidente – Carla Alexandra Cunha, PS; 
1.º secretário – Daniel João Trindade, PS; 
2.ª secretária – Susana Maria Pires, PS

Membros
Manuel Francisco Guerra, CDU; Maria Alice 
Faustino, CDU; António Maria Freitas, CDU; 
João António Ribeiros, CDU; Domingas Ma-
ria Gonçalves, CDU; Francisco José Nunes, 
CDU; Maria Manuel Reis, CDU; Joaquim Ma-
nuel Garcia, CDU; Gil Manuel Costa, PS; Ma-
ria de Lurdes Cunha, PS; Daniel Patt Arruda, 
PS; Afonso José Candeias, PS; João Miguel 
Ramos, PS; Luciano Álvaro Fernandes, PSD; 
Paula Fernanda Martins, PSD; Pedro Ma-
nuel Tomás, PSD; Manuela Maria Ribeiro, 
CHEGA; Guilherme Alexandre Canelas, BE.

Freguesia de Corroios
Junta de freguesia
Presidente – Rui Miguel Pereira Santos, PS;  
Tesoureiro – Luís Manuel Alcoforado, PS; 
Secretária – Maria do Céu Pereira, PS;  
Vogal – Fernanda Maria Fernandes, PS;  
Vogal – Hélder Miguel Galveia, PS
Assembleia de Freguesia
Mesa
Presidente – Maria de Lurdes Saraiva, PS; 
1.ª secretária – Maria Helena Batista, PS; 
2.º secretário – Valério Manuel Neves, PS

Membros
Manuel José Ramos, PS; Diogo Filipe Ber-
nardo, PS; Patrícia Alexandra Quintas, PS; 
António José Cardoso, CDU; Vera Cristina 
Rodrigues, CDU; João Manuel Vieira, CDU; 
Ricardo Emanuel Oliveira, CDU; Tânia Ma-
nuela Barreira, PSD;  Abraão Sérgio Borge, 
CHEGA; Vanessa Sofia Sousa, BE.

Freguesia de Fernão Ferro
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