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Centro Municipal de Vacinação de Amora, na Quinta da Atalaia

Câmara municipal instalou novo centro
de vacinação em Amora

6

Ruído, poluição e extinção de espécies protegidas
Aeroporto no Montijo causa impactos
negativos no Seixal
Considerando a construção das duas pistas previstas para o Montijo, as duas linhas de voo vão
passar pelo concelho do Seixal, e o ruído e poluição vão atingir berçários, creches, jardins de infância, escolas básicas do 1.º ciclo, espaços de jogo e recreio, unidades de saúde familiar, instalações
de bombeiros, militares e industriais, GNR, centro comunitário, centros de dia, lares de idosos,
parques e jardins, um centro de estágios de futebol, além de diversos aglomerados populacionais e
ainda a zona onde o Hospital do Seixal vai ser construído.
O ruído provocado pelo tráfego aéreo que seria criado pelo aeroporto no Montijo ultrapassa em muito os valores limite previstos por lei.
O concelho do Seixal tem defendido sempre que a melhor localização para um novo aeroporto
complementar de Lisboa não é no Montijo, tal como afirma o Governo, mas sim no Campo de Tiro de
Alcochete, que tem menos impactos ambientais, sobre as populações e é mais barato. 4, 5
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Vice-presidente
Paulo Silva
na assinatura
de protocolo
Foi assinado um protocolo entre
o Centro Distrital da Segurança
Social de Setúbal e a Criar-T para
promover o acesso a habitação
para pessoas em situação de
sem abrigo, reforçando assim
o trabalho já realizado pela autarquia.
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Cantar as janeiras
No dia 13 de janeiro, a tradição
voltou a cumprir-se com o movimento associativo a cantar as
janeiras na Câmara Municipal do
Seixal. Cerca de 130 elementos,
em representação de associações de reformados e de grupos
corais e ranchos folclóricos do
concelho desejaram um feliz ano
novo a todos.
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Mais 40 contentores
semienterrados
Foram colocados mais 40 contentores semienterrados na
união das freguesias do Seixal,
Arrentela e Aldeia de Paio Pires,
mais precisamente nas zonas da
Murtinheira, Alto dos Bonecos e
Aldeia de Paio Pires. Estes contentores têm grande capacidade
e são uma solução mais higiénica e ecológica.
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Doação
de materiais de
apoio à educação
A Câmara Municipal do Seixal
enviou materiais de apoio à educação para os municípios da
Boa Vista, em Cabo Verde, e da
Lobata, em S. Tomé e Príncipe,
a título de oferta no âmbito da
cooperação existente, e para
contribuir para o ensino das
crianças nos dois municípios.
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Seixal na Nauticampo
O concelho do Seixal vai estar presente na
Nauticampo, o maior e mais prestigiado evento de
atividades outdoor realizado em Portugal, que se
decorre de 16 a 20 de fevereiro, na FIL, no Parque da
Nações, em Lisboa.
Além de promover atividades náuticas, de lazer ao
ar livre e de desporto e aventura, a Nauticampo é
também um espaço de interatividade, de experimentação e debate de ideias das várias atividades e modalidades presentes.
O Seixal, como destino náutico de excelência, com
oferta de atividades diversas de lazer, desporto e
aventura na Baía do Seixal e zonas ribeirinhas, dará
a conhecer todo o seu potencial. O stande municipal, sob o lema «Seixal, Uma Baía no Coração do Tejo»,
apresenta um pouco da história e das atividades relacionadas com o rio, as propostas que encontra
hoje no concelho e os projetos de futuro. O Centro Náutico de Amora, o mais recente equipamento para
apoio a atividades náuticas, em fase de obra, estará em destaque. Haverá ainda animação, passatempos e demonstração de atividades.
Além da câmara municipal, estarão ainda presentes, em representação do concelho, na zona Outdoor
Village, operadores marítimo-turísticos, associações náuticas locais e entidades relacionadas com
esta área.
Visite o stande do município do Seixal na Nauticampo, onde encontra um mundo por navegar.
Horário de funcionamento
Dias 16, 17 e 18 de fevereiro: das 14 às 22 horas; dia 19 de fevereiro: das 10 às 22 horas; dia 20 de
fevereiro: das 10 às 20 horas

EDITORIAL
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Preparados para enfrentar
os desafios que o futuro
nos irá trazer
Joaquim Santos

Presidente da Câmara

Um excelente ano 2022 são os nossos votos para toda a
população do concelho do Seixal. Neste novo ano que se
iniciou, pode dizer-se que todos temos a expectativa de
conseguir ultrapassar a atual crise pandémica e social.
Mas há com certeza outros objetivos comuns para quem
vive, trabalha e estuda no nosso município, nomeadamente continuar o caminho de progresso e desenvolvimento económico e social que faz do nosso concelho
uma terra onde é bom viver!
Creio que é reconhecido que a autarquia e os seus trabalhadores tudo têm feito para atingir esses objetivos.
Para a sua prossecução muito vai contribuir o orçamento
da Câmara Municipal do Seixal para 2022, que totaliza
cerca de 111,4 milhões de euros.
Com dez anos consecutivos de resultados líquidos positivos nos nossos exercícios financeiros, e diminuindo de
forma consistente o endividamento da autarquia, existem condições para dar continuidade ao aumento do
investimento público municipal.
Ao mesmo tempo, contribuímos para a redução dos encargos das famílias, o que é particularmente relevante
no contexto atual, com nova redução da taxa do IMI, pelo
sétimo ano consecutivo, e com a manutenção de uma
estrutura tarifária de água, saneamento e resíduos das
mais baixas de todos os concelhos das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.
Outra meta possível com este orçamento é reforçar a
oferta em áreas fundamentais como a educação, a cultura, o desporto, o apoio social, o ambiente, a higiene
urbana, o espaço público ou o desenvolvimento económico e social.
Continuaremos a ajudar as mais diversas instituições e
agentes que apoiam as populações e contribuem positivamente para o desenvolvimento municipal.
Iremos também prosseguir o investimento na constru-

A autarquia conquistou recentemente a certificação
de qualidade, o que nos eleva para um novo patamar
de prestação de serviço público.
ção e qualificação de equipamentos, infraestruturas e
espaço público e a criação de condições atrativas para a
fixação de empresas e projetos inovadores.
Vamos ainda continuar a trilhar o caminho de valorização salarial e das carreiras dos trabalhadores das autarquias, afirmando a validade e capacidade desta força
verdadeiramente imprescindível às populações e aos
territórios.
Naquele que é também o início de um novo ciclo autárquico, assumimos 15 principais eixos de atuação nas
áreas da educação pública; desenvolvimento social; cultura; desporto; juventude; ambiente e bem-estar animal;
mobilidade e transportes; água, saneamento público e
higiene urbana; habitação; segurança e proteção civil;
desenvolvimento económico e turismo; inovação; espaço público e direito à saúde. A proximidade aos cidadãos
e o seu envolvimento na vida municipal é outro eixo fundamental, pois é essencial a participação de todos na
construção do concelho.
Em simultâneo, continuaremos a pugnar junto do Governo por mais e melhor saúde, educação, apoio social,
acessibilidades e transportes.
Quanto à prestação do serviço público à população,
queremos continuar a melhorar, sempre. Uma prova do
empenho na melhoria constante foi a implementação
do Sistema de Gestão da Qualidade na autarquia, com
novas metodologias adotadas em todos os serviços de

acordo com a norma ISO 9001: 2015. Depois de uma
avaliação por uma entidade certificadora externa, em dezembro do ano passado. Todos os serviços da Câmara
Municipal do Seixal conquistaram a certificação da qualidade. Isto permite-nos afirmar que estamos num novo
patamar em termos de prestação de serviço público e
com mais maturidade em termos organizativos, mais
bem preparados para enfrentar os desafios que o futuro
nos irá trazer.
O município do Seixal é já uma referência nacional e o
seu Poder Local Democrático, conhecedor em profundidade do concelho e da sua população, vai continuar a
encontrar as melhores soluções para os problemas, a
trabalhar para as comunidades, a concretizar projetos e
iniciativas que vão ao encontro das suas expectativas e
a lutar por dias melhores, em parceria com a população,
trabalhadores, movimento associativo, comunidade educativa, instituições e agentes económicos.

Joaquim Cesário Cardador dos Santos
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Destaco ainda...
Novo centro municipal
de vacinação

Impactos do aeroporto
no Montijo

Autarquia atribui
35 bolsas de estudo

A Câmara Municipal do Seixal instalou um novo centro municipal de vacinação na Quinta da Atalaia, em
Amora, para o qual a autarquia também assegura
transporte gratuito. Trata-se de um investimento de
200 mil euros que permitiu colocar em funcionamento aquele que é o maior centro de vacinação do
Agrupamento de Centros de Saúde Almada-Seixal, e
que vem dar resposta à vacinação das crianças e ao
reforço da vacina contra a covid-19.

Considerando a construção das duas pistas previstas para o Montijo, sabemos agora que as linhas de
voo passarão pelo nosso concelho e as suas áreas
de influência vão atingir atividades sensíveis, com
impactos ambientais e na saúde das populações,
motivo pelo qual nos continuaremos a opor a esta
opção. O concelho do Seixal tem defendido sempre
que a melhor localização para um novo aeroporto é
o Campo de Tiro de Alcochete, e não o Montijo, como
defende o Governo.

A câmara municipal atribuiu bolsas de estudo a
35 alunos dos ensinos secundário e superior e de
cursos técnicos do ensino superior público e residentes no concelho. O nosso objetivo é prestar um
pequeno apoio para garantir que os alunos atinjam
o máximo das suas potencialidades e tenham igualdade de oportunidades no acesso ao ensino. Desejamos que todos, que já deram provas de que são
bons alunos, tenham um excelente percurso académico e escolar.
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Impactos do aeroporto no Montijo
na saúde e no ambiente
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Ruído, poluição e extinção de espécies protegidas

Aeroporto no Montijo causa impact
O CONCELHO do Seixal
tem defendido sempre que a melhor localização para um novo aeroporto complementar de Lisboa
não é no Montijo, tal como afirma
o Governo, mas sim no Campo de
Tiro de Alcochete, que tem menores impactos ambientais e sobre
as populações e é mais barato.
Além disso, a escolha do Montijo não permite evoluir para
um grande aeroporto interna-

cional, ao contrário da solução
de Alcochete, que permite uma
construção faseada com quatro
pistas, de forma a substituir o aeroporto da Portela, em Lisboa.
A localização atual do aeroporto expõe a população de Lisboa a
níveis elevados de poluição do ar
e excesso de ruído que ultrapassa
muitas vezes os limites permitidos pela Organização Mundial da
Saúde, inclusive durante a noite.

No entanto, construir um novo
aeroporto em áreas ambientalmente sensíveis ou próximo a outras concentrações urbanas, como é o caso do Montijo, também
não é solução.

Ruído acima
do permitido

É essencial que a preocupação
ambiental e com a saúde das pessoas faça parte das decisões polí-

ticas e seja considerada desde o
início do processo de elaboração
dos planos e programas governamentais. É que a construção
do novo aeroporto no Montijo irá
criar impactos na vida de 54 700
residentes dos concelhos limítrofes, entre os quais o Seixal.
De acordo com o Regulamento
Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º
9/2007 publicado em Diário da
República n.º 12/2007, Série I de

2007-01-17), zona sensível é «a
área definida em plano municipal de ordenamento do território
vocacionada para uso habitacional ou para escolas, hospitais ou
similares, ou espaços de lazer,
existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de
comércio e serviços destinadas a
servir a população local».
Nestas zonas sensíveis, em
cuja proximidade esteja projeta-
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Atividades e sons ambientais
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Decibel

dB

O RUÍDO é expresso
em decibéis (dB) que é a unidade de medida do nível do
som, da intensidade sonora
e do nível de pressão acústica. Os aeroportos são grandes
poluidores sonoros.
A partir de 1989, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) identifica o ruído como
um problema de saúde pública, definindo o limite seguro
de exposição ao ruído de 55
dB.

Neste sentido, a OMS define
que 50 dB já provocam uma
interferência na comunicação, tornando difícil a conversa entre duas pessoas, falar ao
telefone, ouvir rádio ou televisão. Ruídos acima dos 30 dB
provocam perturbação do sono, não permitem relaxar totalmente e atingir os estágios
mais profundos, reduzindo o
tempo que se lhe dedica.
Ruídos na ordem dos 60 dB
provocam perda da concen-

tração e do rendimento em
tarefas que exijam capacidade
de cálculo, sendo que nos interiores das salas de aula 30
dB já prejudicam o aproveitamento e acima dos 35 o descanso em hospitais.

Danos do ruído
para a saúde humana

Efeitos físicos – Perdas auditivas temporárias ou permanentes;
Efeitos fisiológicos – Alte-

rações na atividade do corpo
humano, tais como alteração
do sono, tensões musculares,
alterações no ritmo cardíaco,
respiratório e da pressão sanguínea;
Efeitos psicológicos –
Alterações no comportamento, tais como irritabilidade,
stresse, fadiga e diminuição
na capacidade de concentração. n

tos negativos no Seixal
da uma grande infraestrutura de
transporte aéreo, os valores limite de exposição ao ruído ambiente exterior são entre 55 decibéis
(indicador de ruído noturno) e
65 decibéis (indicador de ruído
diurno-entardecer-noturno).

Creches e escolas em risco

Assim, e considerando a construção das duas pistas previstas
para o Montijo, as duas linhas de

voo vão passar pelo concelho do
Seixal, e as suas áreas de influência vão atingir atividades sensíveis como berçários, creches, jardins de infância, escolas básicas
do 1.º ciclo, espaços de jogo e recreio, unidades de saúde familiar,
instalações de bombeiros, militares e industriais, GNR, centro comunitário, centros de dia, lares de
idosos, parques e jardins, um centro de estágios de futebol, além de

diversos aglomerados populacionais e ainda a zona onde o hospital do Seixal vai ser construído.
Além disso, o ruído provocado
pelo tráfego aéreo no concelho
ultrapassa em muito os valores
limite previstos por lei.
Outros impactos negativos são
os níveis elevados de poluição do
ar, o risco de colisão com as muitas aves que existem no estuário
do Tejo, bem como a destruição

dos seus habitats e de espécies
protegidas.
Alguns estudos científicos publicados comprovam que as aves
limícolas que frequentam o estuário do Tejo são extremamente
fiéis aos locais que usam diariamente, tanto para alimentação
como para se refugiarem durante o período da maré alta. Com a
construção deste novo aeroporto,
o habitat destas aves sofre altera-

ções significativas, razão pela qual
estas podem deixar de ser vistas e,
mais grave ainda, podem alterar
a respetiva rota de migração. No
âmbito da construção das infraestruturas associadas ao projeto do
aeroporto do Montijo, prevê-se
ainda que haverá impactos negativos na flora com a eliminação
significativa de árvores e outras
espécies devido ao seu abate. n
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O executivo da autarquia visitou o novo centro municipal de vacinação

O Centro Municipal de Vacinação de Amora funciona na Quinta da Atalaia

Centro Municipal de Vacinação de Amora, na Quinta da Atalaia

Câmara municipal instalou novo
centro de vacinação em Amora
O NOVO Centro Municipal
de Vacinação de Amora contra a
covid-19 situa-se na Quinta da
Atalaia, local onde se realiza a Festa
do Avante. O espaço entrou em funcionamento no dia 11 de janeiro,
estando equipado para receber os
utentes com todo o conforto, segurança e profissionalismo.
A estrutura de grande dimensão
e capacidade é atualmente o maior
e o melhor centro de vacinação de
todo o Agrupamento de Centros
de Saúde (ACES) de Almada-Seixal.
Trata-se de um investimento da
Câmara do Seixal de mais de 200
mil euros, sendo a autarquia a assegurar todo o processo de gestão, logística, limpeza e ainda o
fornecimento de vários serviços.
Ao ACES compete a dotação das
vacinas e o processo de vacinação.
O centro está instalado numa

tenda de 20x50 metros, com piso
em alcatifa e linóleo, iluminação e
aquecimento com ar condicionado,
garantindo o conforto dos utentes e
dos trabalhadores.
Tal como sucede nos centros municipais de vacinaçãos em Corroios
e no Seixal, a câmara municipal
continua a assegurar o transporte gratuito para o novo Centro de
Municipal de Vacinação de Amora
aos utentes que o solicitem, devendo para isso efetuar o agendamento com, pelo menos, 24 horas de
antecedência, através do número
de telefone 210 976 099 (nos dias
úteis, das 9 às 12 horas e das 14
às 16 horas), ou do endereço de
correio eletrónico transporte.vacinacao@cm-seixal.pt.
Toda a informação relativa ao
processo de vacinação contra a covid-19 (bem como o agendamento

da vacina) está disponível em covid19.min-saude.pt.
No dia 12, o executivo municipal
visitou o novo centro de vacinação
para se inteirar do seu funcionamento. O presidente da Câmara
Municipal do Seixal, Joaquim Santos, esclareceu que «com a evolução da situação de pandemia e a
necessidade de responder rapidamente para assegurar a terceira
dose de vacinação e a vacinação para as crianças», o ACES de Almada-Seixal solicitou ao município «para avançar com um outro centro
municipal com maior dimensão».
Nesse sentido, o Partido Comunista Português «teve a amabilidade de ceder gratuitamente o
espaço onde instalámos este novo
Centro Municipal de Vacinação,
que neste momento é o maior e
o melhor centro de vacinação de

todo o Agrupamento de Centros
de Saúde de Almada-Seixal», disse o edil e aproveitou a oportunidade para agradecer ao Partido
Comunista Português «a cedência
deste espaço em prol da saúde de
toda a população».
Joaquim Santos referiu ainda que no Centro Municipal de

Vacinação de Amora «existem as
três modalidades de vacinação
– convocado por cumprir os critérios, autoagendamento e casa
aberta –, mas tem de ser previamente contactado e agendado para
que possa vir aqui com todas as
condições de conforto e segurança
e sem esperas». n

Valências

A estrutura conta com 14 gabinetes de vacinação que podem funcionar ao mesmo tempo; um gabinete de preparação de vacinas e um
gabinete médico. Tem também várias áreas técnicas de apoio aos
profissionais de saúde e um espaço para receção de utentes.

Horário de funcionamento
Das 8 às 20 horas nos dias úteis e das 9 às 17 horas aos fins de semana. O acesso ao centro de vacinação é feito pela Rua dos Operários, na
Medideira.

Vacinação dos 5 aos 11 anos de idade

Centros municipais do Seixal receberam 4 565 crianças
O processo de vacinação contra a
covid-19 de crianças entre os 5 e
os 11 anos teve início em dezembro. Até ao momento, os centros
municipais de vacinação do Seixal
procederam à vacinação de 4 565
crianças, nos fins de semana de
11 e 12; 18 e 19 de dezembro e de
6, 7, 8 e 9 de janeiro.
Para ajudar a vencer a ansiedade e os medos dos mais novos, os
centros municipais de vacinação
do Seixal e de Corroios tiveram ani-

mação, o que tornou o tempo de
espera e de recobro bastante mais
agradável.
No período da tarde, nos mesmos
dias, decorreu a administração
de doses de reforço contra a covid-19, em modalidade de casa
aberta através de senha digital,
especificamente para a comunidade escolar.
A nível nacional, até agora foram
vacinadas 250 mil crianças nas
faixas etárias dos 5 aos 11 anos,

mais de 40 por cento do espectro
elegível de 600 mil crianças.
Recorde-se que tanto a inoculação
da segunda dose, como da primeira para as crianças que ainda não
tinham iniciado a vacinação pediátrica efetuou-se no fim de semana
de 5 e 6 de fevereiro. O número de
novos casos de covid-19 em crianças tem vindo a aumentar, pelo
que as entidades de saúde recomendam a vacinação das crianças
nesta faixa etária.

A autarquia assegurou animação para os mais pequenos
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CRIAR-T assina protocolo com Centro Distrital da Segurança Social de Setúbal

Câmara é parceira na resolução
da situação de pessoas sem abrigo
Com a assinatura do protocolo entre a Criar-T
e o Centro Distrital da Segurança Social de Setúbal
para a implementação do projeto Housing First,
deu-se mais um passo no Plano de Intervenção
com Pessoas em Situação de Sem Abrigo
da Câmara Municipal do Seixal. O objetivo
é permitir a pessoas sem abrigo o acesso a uma
habitação individual ou partilhada, sempre
com o objetivo de melhorar as suas condições
de vida.
O COMPROMISSO da
Câmara Municipal do Seixal com o
Plano de Intervenção com Pessoas
em Situação de Sem Abrigo foi
reforçado através da celebração
de um protocolo entre o Centro
Distrital da Segurança Social de
Setúbal e a CRIAR-T – Associação
de Solidariedade, no âmbito do
projeto Housing First e apartamentos partilhados.
Celebrado no dia 11 de janeiro,
em Setúbal, o protocolo promove o acesso a habitação para pessoas em situação de sem abrigo,
financiando as equipas técnicas
de suporte e acompanhamento
em resposta habitacional, numa
abordagem personalizada com
enfoque na sua autonomia e inserção social.
A instituição particular de solidariedade social CRIAR-T tem
o objetivo de apoiar a infância e
juventude, a população adulta, as

famílias e comunidade. Eficaz na
integração e manutenção habitacional para pessoas em situação
prolongada de sem abrigo, o modelo housing first considera um
utente por habitação permanente, sendo permitida a ocupação
por casal ou, excecionalmente,
por duas pessoas em coabitação.
O modelo apartamento partilhado propõe uma capacidade entre
duas e cinco pessoas e propõe
uma habitação colaborativa, com
objetivo na inserção social e na
perspetiva de uma vida em comunidade.
Na cerimónia, que contou com
a presença da diretora do Centro
Distrital da Segurança Social de
Setúbal, do bispo de Setúbal e da
ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, foram
ainda assinados protocolos similares entre o centro distrital e
instituições de solidariedade so-

Paulo Silva, vereador da Ação Social da Câmara Municipal do Seixal, esteve presente na celebração
do protocolo

cial de Almada e Setúbal. Quer as
instituições, quer as autarquias
envolvidas estiveram igualmente
representadas.
Na intervenção que fez na ocasião, Fernando Marques, presidente da direção da CRIAR-T,
lembrou que «há já vários anos
que andamos todos a lutar contra esta situação» e enfatizou que
«era impossível esta resposta sem
o contributo da Câmara Municipal
do Seixal, que está connosco desde o primeiro dia» e sublinhou a
importância de «trabalharmos na

Atribuição do Selo Protetor

Boas práticas da Criar -T foram distinguidas
A Comissão Nacional de Promoção
dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) atribuiu à
Criar-T – Associação de Solidariedade o Selo Protetor. A distinção,
que premeia as boas práticas institucionais, implica que a associação
possua um Sistema Integrado de
Gestão do Risco e Perigo (SIGRP) e
representa igualmente uma oportunidade de melhoria dos profissionais da instituição que constituem
o patamar mais informal do sistema
de promoção dos direitos e proteção
das crianças e jovens.
O Selo Protetor é uma medida ino-

vadora na promoção de uma maior
eficiência do sistema português de
proteção da população infantojuvenil, desenvolvida pelas entidades
com competência na matéria. A sua
atribuição confere prestígio e responsabilidade acrescida, reconhecendo às entidades distinguidas um
papel privilegiado na disseminação
de boas práticas de promoção dos
direitos humanos da criança, numa
ótica de inovação e desenvolvimento de uma cultura preventiva.
A Criar-T, associação sediada no concelho do Seixal, desenvolve atividades e projetos de cariz desportivo

e social dirigidos a populações vulneráveis, como o Grupo Desportivo
Criar-T que promove a modalidade
de hóquei em patins, o Gabinete de
Inserção Profissional, o Gabinete de
Psicologia e Apoio à Família, o Apoio
a Idosos e Pessoas Dependentes,
a Equipa de Integração de Pessoas
Sem Abrigo, o Centro Equestre, o
Alojamento de Emergência Social,
a Ajuda Alimentar, a Cantina Social
e o Centro Comunitário que compreende um conjunto de ações com
vista à inserção social das famílias
em situação de carência socioeconómica.

prevenção, mais do que atuarmos
somente em fim de linha».
O vice-presidente da Câmara
Municipal do Seixal, Paulo Silva,
também se dirigiu aos presentes para lamentar que «quase
50 anos após o 25 de Abril este
problema não esteja resolvido e
venha a agravar-se nos últimos
anos». Paulo Silva alertou para «as
dificuldades económicas, baixos
salários aliados aos aumentos
constantes do valor das rendas»
como factor que concorre, a par
de problemas de saúde mental,

violência familiar e toxicodependência, para a exclusão social que
determina a situação das pessoas
sem abrigo.
Neste sentido, apelou a «políticas nacionais de habitação que
concretizem o desígnio constitucional de uma habitação para todos» e assegurou que também a
Câmara Municipal do Seixal está
empenhada em contribuir para
resolver esta situação no concelho, no distrito e no país. n
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O CROACS está a receber obras de requalificação

Execução do pavimento e marcações do campo de jogos na
Escola Básica do Casal do Marco

Novo espaço de jogo e recreio em Amora

O executivo municipal esteve no local do novo
estacionamento na Cruz de Pau

Há um novo oleão nos Redondos, um dos 20 equipamentos
colocados

Requalificação de espaços exteriores em Miratejo

Executivo acompanha obras e projetos a decorrer

Valorizar o espaço público
NOS DIAS 9 e 14 de dezembro, o executivo municipal
visitou um conjunto de obras e
projetos a decorrer nas seis freguesias do concelho, designadamente intervenções no parque
escolar, a qualificação do Centro
de Recolha Oficial de Animais de
Companhia do Seixal, bem como
a valorização do espaço público
e colocação de equipamentos
diferenciados, execução de estacionamento, recolha de veículos
abandonados, tendo como objetivo central a melhoria da prestação do serviço público à população o bem-estar dos munícipes.

Placas toponímicas

A Câmara Municipal do Seixal
já instalou mais de 30 placas toponímicas à entrada e saída do
concelho, na passagem entre as
freguesias, todas eletrificadas
através de painéis fotovoltaicos.

Seixal+ Estacionamento
na Cruz de Pau

No âmbito da ação do Gabinete
de Participação procedeu-se à re-

qualificado do espaço e criaram-se 44 lugares de estacionamento
na Rua Luz Soriano, na Cruz de
Pau, junto ao Centro Comercial
Girassol, num investimento municipal de cerca de 55 mil euros,
contribuindo para apoiar o comércio local e os munícipes que
utilizam a estação de comboio
dos Foros de Amora.

Escola Básica
do Casal do Marco

Foi concluída a execução do pavimento e marcações do campo
de jogos que vai servir o Jardim de
Infância e a Escola Básica do Casal
do Marco, num investimento superior a 20 mil euros. Foi também
colocada uma zona de ensombramento para que as crianças possam usufruir do espaço.

Recolha de veículos
abandonados

A câmara municipal continua a
remoção de veículos em estacionamento indevido ou abusivo, ou em
fim de vida, na via pública, tendo
removido 620 viaturas em 2021.

Para evitar processos morosos,
o munícipe pode fazer a doação
do veículo ao município, e para
isso basta contactar a Divisão de
Fiscalização pelo telefone 212
276 700 ou email div.fiscalizacao@cm-seixal.pt, que a autarquia trata de todo o processo de
modo gratuito.

Espaços exteriores
em Miratejo

O Gabinete de Participação
da Câmara Municipal do Seixal
está a intervencionar uma zona em Miratejo delimitada pela
ruas António Aleixo, Alves Redol
e Ferreira de Castro. Após o levantamento das necessidades e
depois de ouvir a população, a
autarquia deu início à obra de requalificação de toda a zona, que
contempla a substituição dos
pavimentos, a recuperação dos
campos de basquetebol, a instalação de um aparelho para atividade desportiva, a regularização de
passeios e recuperação de caminhos para acesso pedonal.
Trata-se de um investimento

municipal de cerca de 158 mil euros.

Espaço de jogo e recreio
em Amora

Está quase concluída a obra
de requalificação do Espaço de
Jogo e Recreio Bento de Jesus
Caraça, na Rua Guilherme Garcia
Mendes, em Amora. Além do parque infantil, com uma tartaruga
gigante e outros brinquedos, o
espaço foi equipado com zonas
de fitness e de bem-estar e com
novo mobiliário urbano. Trata-se
de um investimento municipal
superior a 148 mil euros.

Oleões nos Redondos

Em novembro, foram instalados mais 20 oleões no concelho,
um deles na Rua da Associação
de Moradores dos Redondos, na
freguesia de Fernão Ferro.
Atualmente, estão disponíveis
83 pontos de recolha em todo o
concelho, designadamente na via
pública e em mercados municipais, cuja localização pode ser
consultada no site cm-seixal.pt.

Requalificação
do CROACS
A autarquia está a requalificar as instalações do Centro de
Recolha Oficial de Animais de
Companhia do Seixal (CROACS),
onde estão os cães e os gatos recolhidos na via pública. A valorização das instalações tem como
objetivo proporcionar melhores
condições para a estadia dos
animais e, ao mesmo tempo, melhorar as condições de trabalho
para os médicos veterinários e
restantes trabalhadores do equipamento, enquanto decorre a
preparação do concurso para a
construção do novo CROACS.

Instalação sanitária
pública, Seixal

A Câmara Municipal do Seixal
instalou mais um equipamento
sanitário no Parque da Quinta
dos Franceses, no Seixal, o que
contribui para valorizar e melhorar as condições de utilização
deste espaço público. n
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Pavilhão Desportivo Escolar Pedro Eanes Lobato
com nova iluminação

Novos estacionamentos no Bairro 1.º de Maio,
Casal do Marco

Presidente da câmara e vereadores visitam o Centro
Municipal de Vacinação do Seixal

Centro de Lavagem Automóvel da Quinta da Galega

Reabilitação do Emissário de Corroios

Associação Unitária de Reformados, Pensionistas
e Idosos de Paio Pires com novos equipamentos

Executivo prossegue ciclo de visitas a intervenções no terreno

Autarquia cria novas soluções
e apoia o movimento associativo
ALGUMAS das intervenções em curso receberam a visita
do executivo municipal nos dias
21 de dezembro e 12 de janeiro.

Novos estacionamentos

A requalificação junto ao
Bairro 1.º de Maio, no Casal do
Marco, contempla 120 novos
lugares de estacionamento. A
autarquia cria, assim, novas soluções tanto para os moradores
do bairro, como para os utilizadores da Estação Ferroviária
do Fogueteiro. A intervenção
no âmbito do projeto Seixal +
Estacionamento criou mais 2
mil novos lugares para parqueamento automóvel. Também junto à Escola Secundária João de
Barros, em Corroios, a autarquia
avançou com um investimento de
158 mil euros, no sentido de aumentar o parqueamento e criar
um percurso pedonal em redor
da escola que garanta a segurança. A primeira fase criou 74 luga-

res de estacionamento, estando
quase concluída a segunda fase,
com mais 57 lugares. A última fase será realizada após a conclusão da obra da escola. No total, a
oferta será de 193 lugares.

Centro Municipal
de Vacinação do Seixal

O Centro Municipal de Vacinação do Seixal instalado no
pavilhão da Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos do
Concelho do Seixal abriu em novembro e já possibilitou a vacinação contra a covid-19 a mais de 30
mil pessoas.
Durante uma visita ao centro,
Joaquim Santos, presidente da câmara do Seixal, destacou a colaboração dos bombeiros no processo
de vacinação e mencionou que,
em 2022, a autarquia atribuirá um
apoio financeiro de 850 mil euros
«para que os bombeiros tenham
melhores condições no socorro às
populações».

Intervenção
em pavilhão desportivo
A Câmara do Seixal substituiu a iluminação do Pavilhão
Desportivo Escolar Pedro Eanes
Lobato por tecnologia LED, com
uma eficiência energética de mais
de 51 por cento. A intervenção incluiu a nave principal, o ginásio,
os balneários, os gabinetes e o exterior do equipamento. O vereador do Desporto, Bruno Santos,
lembrou que são cinco as escolas
do concelho que aguardam pela
construção de um pavilhão desportivo, pelo que a autarquia continuará a reivindicar a sua concretização por parte do Governo.

Centro de Lavagem
Automóvel

Está quase a entrar em funcionamento o Centro de Lavagem
Automóvel da Quinta da Galega,
que será explorado pela Associação dos Serviços Sociais dos
Trabalhadores das Autarquias do

Seixal (ASSTAS). Procedeu-se à assinatura do contrato de comodato
em que a câmara municipal cedeu
à associação o direito de utilização
do equipamento. A autarquia pretende assim potenciar a capacidade da ASSTAS para obter as receitas necessárias para desenvolver
o seu trabalho ao nível da valência
de creche e na área cultural e desportiva.

Reabilitação
do Emissário de Corroios

Está a decorrer a empreitada
que visa a remodelação do Emissário de Corroios, integrado no
Subsistema de Saneamento da
Quinta da Bomba. A ação inclui a
correção de troços, reduções de
diâmetro e condições de escoamento, acessos ao interior da tubagem e descargas de emergência
e antirretorno, o que irá permitir
um melhor escoamento da rede.
A obra a cargo da Simarsul estará
concluída em agosto de 2022.

Clube Desportivo
e Cultural do Casal
do Marco
A requalificação do Clube
Desportivo e Cultural do Casal do
Marco que está a ser efetuada com
o apoio financeiro da Câmara do
Seixal inclui obras na sede social,
no polidesportivo, nos balneários
e substituição dos projetores por
tecnologia LED, proporcionando
melhores condições para a prática de atividades desportivas e
recreativas.

Reformados de Paio Pires

A Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de
Paio Pires tem as valências de
centro de dia para 40 utentes e de
serviço de apoio domiciliário para
54 pessoas.
A sala do centro de dia da instituição foi requalificada recentemente, com um apoio municipal
de 10 mil euros, criando melhores
condições para os utentes. n
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Construção do Hotel Mundet

Empreitada de substituição da cúpula

Biblioteca Municipal do Seixal
alvo de obras de requalificação
A Biblioteca Municipal do Seixal está a ser alvo de uma intervenção
que inclui a substituição da cúpula metálica, num investimento municipal de 124 784 euros. Refira-se que o equipamento integrado no
Fórum Cultural do Seixal tem já 28 anos ao serviço da cultura, pelo que
necessitava de manutenção, a qual está prevista ter a duração de quatro meses, como referiu o vereador da Cultura, Paulo Silva.
Durante a execução da intervenção, a biblioteca municipal irá manter-se em funcionamento, ainda que com algumas adaptações.
Recordamos que se encontram disponíveis o Polo de Amora e o Polo
de Corroios, bem como a utilização do serviço Biblio@porta, através do
qual pode requisitar os documentos por contacto telefónico ou email e
recolhê-los à porta da biblioteca. Para mais informações estão disponíveis os seguintes contactos: biblioteca.seixal@cm-seixal.pt; 210 976
100 ou WhatsApp 915 653 766.

Novo quiosque em Amora

Espaço público e oferta turística valorizam
o território

Qualificar é prioridade
municipal

Plano de Pavimentações em Corroios

Via para veículos pesados

No âmbito do Plano de Pavimentações para a freguesia de Corroios,
a Câmara Municipal do Seixal procedeu à pavimentação de uma
via com 603 metros que liga a Avenida da Marisol e a Rua Cipriano
Dourado. O objetivo é que esta via seja utilizada por veículos pesados, para reduzir a sua circulação na malha urbana das zonas da
Quinta da Fábrica, Quinta de Valadares e Pinhal Conde da Cunha, indo assim ao encontro da solicitação dos moradores. Trata-se de uma
obra com um investimento municipal de 35 mil euros. Está ainda a
decorrer a repavimentação da Avenida Luís de Camões, em Miratejo,
com a colocação de novo tapete betuminoso numa extensão de 335
metros, seguindo-se depois a marcação da via. Prevê-se a conclusão
das intervenções programadas para Corroios até ao final de janeiro,
seguindo-se a freguesia de Fernão Ferro.

A QUALIFICAÇÃO do espaço público e a criação de condições
que promovam o turismo no município são duas das prioridades do
executivo municipal que, no dia 18
de janeiro, realizou visitas a obras
em curso no município neste âmbito.

Construção
do Hotel Mundet

O Hotel Mundet é um empreendimento turístico que está em
construção no Seixal e que preserva a memória do lugar fabril ligado à cortiça. A sua concretização
insere-se no projeto de revitalização daquele espaço emblemático,
como referiu o presidente Joaquim
Santos, «sendo a sua execução uma
ambição do executivo». Depois de
um interregno nas obras de construção do Hotel Mundet, estas foram retomadas pelo construtor
que ganhou o concurso público.
Decorrem agora os trabalhos de

execução das fundações e a movimentação das terras no terreno
do futuro hotel que terá 90 unidades de alojamento, criando uma
oferta de qualidade inspirada no
universo da cortiça, que se prevê
que entre em funcionamento em
2024. Refira-se que nesta área está
ainda localizado o núcleo museológico da Mundet do Ecomuseu,
o Pavilhão Desportivo Municipal
Leonel Fernandes, vocacionado para a prática do hóquei em patins, e o
Parque Urbano do Seixal, com uma
área natural de 5 hectares, valências que estão a dar nova vida a este
emblemático espaço municipal.

Sanitários públicos
em Amora

A Câmara Municipal do Seixal
instalou um novo equipamento
sanitário na Avenida Silva Gomes,
em Amora, preparado para receber
também utilizadores com mobilidade reduzida, de forma gratuita,

o que contribui para melhorar as
condições de utilização do espaço
público. A autarquia tem vindo a
instalar outros equipamentos nas
frentes ribeirinhas de Amora e do
Seixal no sentido de valorizar um
espaço muito procurado pela população para caminhadas, corridas
e passeios de bicicleta.

Novos quiosques

Fazer renascer os quiosques,
dar-lhes uma nova estrutura, reinterpretando os existentes no princípio do século XX, foi o que levou
a autarquia a promover a sua implantação. Em Amora este é já o segundo quiosque a ser implantado,
localizando-se no entroncamento
da Rua Ana Castro de Osório com
a Avenida Afonso Costa. O equipamento está em fase de conclusão,
pelo que a autarquia vai agora concessionar a sua exploração comercial. n
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Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade

Câmara municipal conquista
certificação da qualidade
A CÂMARA Municipal do
Seixal tem vindo a reforçar os
serviços municipais e a criar novas formas de ir ao encontro das
necessidades da população num
concelho que tem vindo a crescer de ano para ano. Para potenciar continuamente o desempenho na prestação de serviço público, a autarquia avançou para
a adoção e desenvolvimento do
Sistema de Gestão da Qualidade
(SGQ) dos serviços municipais.
Foram implementadas novas metodologias em todos os

serviços, de acordo com a norma norma ISO 9001: 2015, e em
setembro de 2021 a autarquia
alcançou a certificação de qualidade.
A entrega do diploma por
parte da entidade certificadora e o hastear da bandeira da
Qualidade decorreram no dia
17 de dezembro, nos Serviços
Centrais da autarquia, numa
cerimónia em que esteve presente o executivo municipal,
Manuel Vidigal, da Empresa
Internacional de Certificação

(EIC), e os trabalhadores diretamente envolvidos no processo:
Gabinete de Controlo Interno,
Qualidade e Auditoria, Bolsa de
Auditores Internos, chefias e dinamizadores.
Joaquim Santos, presidente
da Câmara Municipal do Seixal,
disse que «este é um prémio
partilhado por todos».
O autarca falou sobre a evolução da câmara municipal ao longo dos anos, que permitiu chegar a «um estado de maturidade
em termos organizativos» e per-

mite que «estejamos a avançar
para uma nova etapa na nossa
prestação de serviço público».
Afirmou ainda que «existem
aspetos que temos de melhorar,
mas isto faz parte do processo
do SGQ: ver o que está menos
bem e tentar fazer melhor, ajudando-nos uns aos outros e, sobretudo, qualificando a resposta
à população».
Alexandra Daniel fez uma
apresentação intitulada «Etapas
para o Futuro», em que apresentou o próximo desafio: manter

a certificação da qualidade que
já foi obtida, num processo contínuo e com a colaboração de
todos.
Manuel Vidigal destacou o
empenho dos trabalhadores,
mas também da gestão de topo da autarquia neste processo,
«que não é simples, porque envolve mais de 1600 trabalhadores com atividades díspares nas
mais diversas áreas. É de se lhe
tirar o chapéu». n

Autarquia do Seixal incentiva criação de projetos empresariais

Candidaturas abertas para o Centro Inova Miratejo
Se tem uma ideia para desenvolver e precisa de espaço e condições de trabalho, candidate-se ao
Centro Inova Miratejo.
O Centro Inova Miratejo é uma incubadora de empresas que disponibiliza, a pessoas singulares ou
coletivas, espaços para a instalação de projetos e cooperativas que
estejam a ser iniciados.
Esses espaços ficam situados no
Centro Comercial de Miratejo e serão atribuídos de acordo com o
tipo de atividade. Existem salas e
postos de trabalho em co-work, sala de reuniões e auditório comum
mediante reserva. Além disso, os
utilizadores dispõem de ponto de
acesso a rede elétrica e mobiliário
de apoio, acesso a wi-fi gratuito,
copa de serviço, limpeza dos espaços comuns e serviço de vigilância

no período de funcionamento do
Centro Comercial de Miratejo.
Durante os dois primeiros anos, os
utilizadores ainda usufruem gratuitamente da isenção do pagamento de renda; de consultoria de
gestão, contabilística, financeira e
jurídica; consultoria e apoio na elaboração do modelo de negócios e
projeções financeiras para os dois
primeiros exercícios económicos e
do polo de impressão e fotocópias.

Podem candidatar-se:
1– Para criação do próprio emprego:
– Desempregados com idades
compreendidas entre os 18 e os
65 anos inscritos no IEFP;
– Desempregados com o mínimo
do ensino secundário completo
ou nível 3 de qualificação ou a fre-

quentar um processo de qualificação conducente à obtenção desse
nível de ensino ou qualificação;
– Jovens à procura do 1.º emprego com idade entre os 18 e os 35
anos, inclusive, com o mínimo do
ensino secundário completo ou
nível 3 de qualificação ou a frequentar um processo de qualificação conducente à obtenção desse
nível de ensino ou qualificação, e
que não tenham tido contrato de
trabalho;
2 – Quem nunca tenha exercido
atividade profissional por conta de
outrem ou por conta própria;
3 – Trabalhadores independentes
a operar na área de residência e
sem instalações físicas;
4 – Empreendedores com objetivo
de criar postos de trabalho.

Entrega de candidaturas
Deve preencher a ficha de candidatura que se encontra disponível
em cm-seixal.pt e enviar por email
para desenvolvimento.economico@cm-seixal.pt ou por correio
registado com aviso de receção
dirigido ao presidente da Câmara

Municipal do Seixal, para Alameda
dos Bombeiros Voluntários, n.º 45,
2844-001 Seixal.
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Vale de Chícharos, Fogueteiro

Avança realojamento das famílias
A Câmara Municipal do Seixal aprovou, na reunião de 19 de janeiro, o contrato de comparticipação financeira do Instituto da
Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), ao abrigo do Programa de
Realojamento dos Agregados Familiares do Loteamento Quinta de
Vale de Chícharos, no Fogueteiro, para a aquisição de habitações
com o objetivo de realojar as famílias que ainda ali residem.
Esta medida vem na sequência do acordo de colaboração entre o
município o Seixal e o IHRU, assinado em dezembro de 2017, com
o objetivo de assegurar a atribuição de 234 habitações para realojamento de igual número de agregados familiares residentes em
Vale de Chícharos e considerados em situação de grave carência
habitacional.
O processo de realojamento iniciou-se em 2018 com 64 agregados
familiares. Presentemente, está em curso a aquisição das habitações em falta a atribuir em regime de arrendamento apoiado.
Sobre esta questão, o presidente da Câmara Municipal do Seixal,
Joaquim Santos, afirmou que a autarquia «está empenhada em resolver da melhor forma a situação das famílias residentes em Vale
de Chícharos, sendo absolutamente prioritário terminar com todas
as situações existentes em que os habitantes vivam em condições
indignas».

Monitorização do abastecimento público

Seixal assegura água
de elevada qualidade

Para cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 306/2007, de
27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de
dezembro, e do Decreto-Lei n.º 23/2016, de 3 de junho, a Câmara
Municipal do Seixal efetua regularmente a monitorização da qualidade da água de abastecimento público, por meio dos parâmetros
regulamentares e da frequência definida em programa, previamente aprovado pela autoridade competente.
Assim, entre 1 de julho e 30 de setembro de 2021, foram efetuadas
106 análises do controlo de rotina 1; 32 análises do controlo de
rotina 2 e 5 análises do controlo de inspeção nas zonas de abastecimento de Belverde, Casal do Marco, Cruz de Pau, Fernão Ferro,
Ponta dos Corvos, Santa Marta e Torre da Marinha.
Foi também realizado o controlo operacional, por meio de 18 análises à água de reservatórios e 46 análises à água de captações.
Os resultados à água da rede pública relativos àquele período revelaram características bacteriológicas, químicas e organoléticas
adequadas, os quais podem ser consultados em cm-seixal.pt.

Reunião de 19 de janeiro

Deliberações da Câmara Municipal do Seixal
Presidência
• Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município do Seixal e
a Associação Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal.
Aprovação de minuta.
• Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município do Seixal e a
Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Amora. Aprovação de
minuta.
• Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município do Seixal e a
Delegação da Foz do Tejo (Margem
Sul) da Cruz Vermelha do Seixal.
Aprovação de minuta.
• Novo regulamento da Incubadora
de Empresas e Cooperativas Baía do
Seixal. Versão definitiva. Aprovação.
• Centro Inova Miratejo. Alteração às
normas de funcionamento e utilização. Aprovação.
• Protocolo de parceria entre os
Agrupamentos de Escolas Nun’Álvares
e Escola Secundária Dr. José Afonso
e Câmara Municipal do Seixal para
candidatura ao clube Ciência Viva.
Ratificação do despacho n.º 1990-PCM/2021.
• Contratação pública. Concurso público para a empreitada de construção do Centro Municipal de Higiene
Urbana em Fernão Ferro. Processo
n.º 2021/300.10.001/142. Ratificação do Despacho n.º 1991-PCM/2021 de 21 de dezembro.
• Programa de realojamento dos agregados familiares do loteamento Quinta
de Vale de Chícharos. Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana.
IP. Contrato de comparticipação.
Ratificação do Despacho n.º 2071 –
–PCM/2021 de 30 de dezembro.
• Concurso público n.º 672/DCA/
/2021 para a 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, por 12 meses,
por lotes com publicação no Jornal
Oficial da União Europeia. Ratificação
do Despacho n.º 25 – PCM/2022 de
13 de janeiro.
• Voto de pesar pelo falecimento de
Jorge Bartolo Wager Russel. Aprovação.

Pelouro da Cultura, Juventude,
Participação, Desenvolvimento
Social e Saúde
• Protocolo de colaboração entre a
Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo IP, Hospital Garcia
de Orta, EPE e o Município do Seixal –
Projeto Saúde sobre Rodas. Aprovação
de minuta.
• Contrato-programa de desenvolvimento de saúde a celebrar entre
o Município do Seixal e a ARISCO –
Instituição para a Promoção Social
e da Saúde. Projeto Aventura na
Cidade e Projeto Prevenir em Coleção.
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvolvimento cultural a celebrar entre o
Município do Seixal e o Independente
Futebol Clube Torrense. Apoio à atividade regular. Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvolvimento cultural a celebrar entre
o Município do Seixal e a Sociedade
Filarmónica Democrática Timbre
Seixalense. Apoio à atividade regular.
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvolvimento cultural a celebrar entre o
Município do Seixal e o Centro Cultural
e Desportivo das Paivas. Projetos e
programas pontuais 2022. Aquisição
de equipamentos. Comparticipação
financeira.
Pelouro da Educação,
Mobilidade, Urbanismo
e Recursos Humanos
• Curso Regular dos Tocá Rufar. Ano
letivo 2021-2022. Contrato-programa
e comparticipação financeira.
• Delimitação da unidade de execução
– UOPG 10. Processo n.º 16/M/21.
Aprovação.
• Delimitação de unidades de execução da UOPG 18. Processo n.º
1/M/22. Aprovação.
• Delimitação da unidade de execução – UOPG 20. Processo n.º 24/M/
/21. Aprovação.
• Delimitação de unidades de
execução da UOPG 40. Processo
n.º 2/M/22. Aprovação.
• Delimitação de unidades de
execução da UOPG 42. Processo
n.º 3/M/22. Aprovação.
• Delimitação de unidades de
execução da UOPG 43. Processo

n.º 4/M/22. Aprovação.
• Estudo conjunto das unidades de
execução da UOPG 36. Processo
n.º 19/M/22. Aprovação.
Pelouro do Desporto, Habitação,
Ambiente e Fiscalização
• Protocolo de colaboração celebrado entre o Município do Seixal e
a SOGILUB – Sociedade de Gestão
Integrada de Óleos Lubrificantes
Usados, Lda, com vista à gestão ambientalmente equilibrada dos óleos
lubrificantes usados produzidos no
Município do Seixal, no âmbito da renovação da licença da SOGILUB, Lda.
Contrato de cooperação Do It Yourself
(DIY). Aprovação de minuta.
• Protocolo a celebrar entre o Município do Seixal e o Clube do Pessoal da
Siderurgia Nacional para apoio ao funcionamento nas piscinas municipais
do concelho. Aprovação de minuta.
• Protocolo a celebrar entre o Município do Seixal e o Clube de Canoagem
de Amora para apoio ao funcionamento nas piscinas municipais do concelho. Aprovação de minuta.
• Protocolo a celebrar entre o Município do Seixal e a Associação Naval
Amorense para apoio ao funcionamento nas piscinas municipais do concelho. Aprovação de minuta.
• Protocolo de parceria a celebrar
entre o Município do Seixal e a Associação Bandeira Azul da Europa
(ABAE), no âmbito do programa Eco
Escolas 2021-2022. Aprovação de
minuta.
• Contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município do Seixal e o Grupo
Futsal Amigos Encosta do Sol, para
garantir o apoio necessário à realização do 6.º Eco Run Dom Paio Peres
– Interassociações. Comparticipação
financeira.

As deliberações são publicadas na íntegra na ata da reunião, a qual pode
ser consultada em cm-seixal.pt.
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3.º aditamento ao alvará de licença
de loteamento da Hovione

Novo sistema de recolha de resíduos
na união das freguesias

Já estão disponíveis
mais 40 contentores
semienterrados
A CÂMARA Municipal do
Seixal tem vindo a implementar
um novo sistema de recolha de
resíduos em que os tradicionais
contentores convencionais verdes
estão a ser substituídos por contentores semienterrados que são
uma solução mais higiénica e ecológica e que contribui para a qualificação do espaço público.
Recentemente foram instalados
40 contentores semienterrados
na união das freguesias do Seixal,
Arrentela e Aldeia de Paio Pires e
brevemente serão instalados os
restantes 60 equipamentos, num
total de 100.
A autarquia solicita aos munícipes que respeitem as regras de
deposição de resíduos, evitando
a sua deposição no exterior dos

Pinhal do General, Fernão Ferro
4.º aditamento ao alvará de licença
de loteamento n.º 2/2013 (n.º 9/2021)

contentores. Para esclarecimento de dúvidas, pode contactar os
serviços municipais através do endereço eletrónico seixal.limpo@
cm-seixal.pt ou da LINHA SEIXAL

LIMPO 210 976 011. Para agendamento de serviços de recolha
de monos deve utilizar os mesmos
contactos. n

Sem demoras, sem custos e sem complicações para o proprietário

Veículos em fim de vida podem ser entregues para abate
Os munícipes que já não tenham
interesse num veículo que não
apresente condições para a circulação em consequência de acidente, avaria, mau estado ou outro
motivo e pretendam enviá-lo para
abate podem fazer a sua entrega à
autarquia, sem qualquer custo.
O veículo será encaminhado para um centro de desmantelamento, necessitando para o efeito do
preenchimento e entrega por parte

Nos termos dos artigos 27.º e 74.º da Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a
redação atualizada, torna-se público que a Câmara Municipal do Seixal emitiu em
13/12/2021 o 3.º aditamento ao alvará de licença de loteamento n.º 13/2005, (n.º
10/2021), em nome da Hovione, Farmaciência, SA, na sequência do despacho n.º
3904-VMJM de 06/12/2021, relativo ao loteamento sito em Cucena, freguesia de
Aldeia de Paio Pires, atual união das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio
Pires. Do presente aditamento consta o seguinte: 1. A área total que integra a presente operação urbanística é de 857 760 m². 2. A área total a lotear é alterada de
807 428 m² para 426 568 m². 3. São eliminados os lotes numerados de 112 a 198
e o lote 200. 4. São constituídos os lotes numerados de 1 a 5. 5. É constituída uma
parcela destinada a equipamento de utilização coletiva. 6. São alteradas as áreas
de cedência ao domínio municipal, do seguinte modo: a) Para o domínio público municipal a área de: passeios, arruamentos e estacionamentos de 36 958 m²; área verde de uso público de 13 080 m²; infraestruturas (estação elevatória) de 3 336 m²;
mantém-se a cedência de verde integral (não concretizada com os títulos anteriores) de uso público de 391 715 m²; b) Para o domínio privado municipal a área
de equipamento de utilização coletiva de 36 103 m². 7. O prazo de execução das
obras de urbanização é conforme definido na minuta do Contrato de Urbanização
aprovado por deliberação de câmara n.º 296/2021. 8. Os projetos de infraestruturas referentes à alteração ao loteamento foram aprovadas por despacho
n.º 2631-VMJM/2021, de 18 de agosto. 9. A caução para garantia das obras de urbanização é prestada em conformidade com a Minuta do Contrato de Urbanização,
aprovada por deliberação de câmara n.º 296/2021. 10. A realização das obras
de urbanização deverá garantir o definido na Minuta do Contrato de Urbanização,
aprovada por deliberação de câmara n.º 296/2021, estar em conformidade com
os projetos de infraestruturas e respeitar as indicações técnicas dos serviços da
autarquia, em sede de execução das obras de urbanização.
Seixal, 17 de janeiro de 2022
O presidente da Câmara Municipal do Seixal
Joaquim Cesário Cardador dos Santos

do proprietário da Declaração de
Entrega de Veículo em Fim de Vida,
acompanhada de cópia de um documento que sirva para comprovar
a sua identidade e legitimidade,
devendo fazê-lo presencialmente
nos serviços de atendimento da
câmara municipal ou nas lojas do
munícipe. Posteriormente, a câmara municipal enviará o veículo para
um operador de desmantelamento
autorizado, a quem compete enca-

minhar o pedido de cancelamento
definitivo da matrícula do veículo
para os serviços do IMT, evitando assim o futuro pagamento do
Imposto Único de Circulação. Tudo
sem custos, sem demoras e sem
complicações para o proprietário.
Para mais informações, contacte a
Divisão de Fiscalização Municipal
através do endereço div.fiscalizacao@cm-seixal.pt ou do telefone
212 276 700.

Nos termos do artigo 29.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com a redação atualizada, torna-se público que a Câmara Municipal do Seixal emitiu, em 19/11/2021,
o 4.º aditamento ao alvará de licença de loteamento n.º 2/2013 (n.º 9/2021), em
nome da Administração Conjunta da AUGI FF 71, na sequência do despacho n.º
3706-VMJM, de 19/11/2021, relativo ao loteamento sito em Pinhal do General,
freguesia de Fernão Ferro, deste município. Do presente aditamento consta o
seguinte: 1. Dos prédios descritos no alvará de loteamento n.º 2/2021, de 6 de
abril, são destacados os lotes, constituídos pelo referido alvará, do seguinte modo:
Os lotes n.os 1334 e 2485 são a destacar do prédio descrito na Conservatória do
Registo Predial do Seixal, sob o n.º 4135/20090129 da freguesia de Fernão Ferro.
O lote n.º 3466 é a destacar do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial
do Seixal, sob o n.º 2277/20070417 da freguesia de Paio Pires. O lote n.º 3462 é
a destacar do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial do Seixal, sob o
n.º 2452/20090918 da freguesia de Paio Pires. A AEPP4 é a destacar do prédio
descrito na Conservatória do Registo Predial do Seixal, sob o n.º 250/19960524
da freguesia de Fernão Ferro. O lote 3162 é a desanexar do prédio descrito na
Conservatória do Registo Predial do Seixal, sob o n.º 4135/20090129 da freguesia de Fernão Ferro. O lote 363 é a desanexar do prédio descrito na Conservatória
do registo Predial do Seixal sob o n.º 916/19921118 Paio Pires. 2. O valor da
caução é reduzido para o valor de 9 917 285,70 € (nove milhões, novecentos e
dezassete mil, duzentos e oitenta e cinco euros e setenta cêntimos). 3. O valor da
caução será distribuído pelos lotes que tenham o dever de reconversão em dívida,
de igual modo, cabendo a cada um o valor de 6 723,58 € (seis mil, setecentos e
vinte euros e cinquenta e oito cêntimos). 4. A execução das obras de infraestruturas decorrerá de acordo com o definido no Contrato de Urbanização, celebrado em
5 de setembro de 2013. 5. O prazo da execução das obras é de 7 anos, a partir da
emissão do presente aditamento.
Seixal, 6 de dezembro de 2021
O presidente da Câmara Municipal do Seixal
Joaquim Cesário Cardador dos Santos
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Cantar
as janeiras
No dia 13 de janeiro a tradição voltou a cumprir-se com o
movimento associativo a cantar as janeiras na Câmara Municipal
do Seixal, desejando assim um feliz ano novo a todos. Cerca de
130 elementos, em representação de associações de reformados
e de grupos corais e ranchos folclóricos do concelho, brindaram
o executivo municipal, os trabalhadores e os munícipes que se
encontravam no átrio dos Serviços Centrais. No fim, e como também manda a tradição, foi distribuído bolo-rei aos participantes.

A Bastidores D’ Arte – Associação Cultural interpretou as tradicionais janeiras. O momento contou com a
presença do presidente Joaquim Santos, bem como de vereadores do executivo municipal

Associação de Amigos do Pinhal do General

Associação de Moradores dos Redondos

AURPI de Corroios

AURPI da Torre da Marinha

Casa do Povo de Corroios

Grupo de Danças e Cantares de Vale de Milhaços

Grupo Instrumental Ventos e Marés

Os Flamingos

Rancho Folclórico Honra e Glória de Arrentela

CULTURA
JANEIRO 2022
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Concerto de Ano Novo pela Orquestra Metropolitana de Lisboa

Atuação está disponível no Youtube
do Município do Seixal

Kisetsu Duo ao vivo na capela
da Quinta da Fidalga

Espetáculo «As Coisas Simples da Vida»

«Enquanto Canto e Conto: Ombela e a Origem
das Chuvas», teatro para a infância

Promover a cultura para todos e apoiar os seus trabalhadores

Município mantém programação cultural de excelência
Durante dezembro e janeiro, a
Câmara Municipal do Seixal manteve a aposta numa programação
cultural de qualidade com o objetivo do acesso à cultura para todos e ao apoio aos trabalhadores e
agentes culturais.
O Teatro da Terra apresentou no
Auditório Municipal do Fórum
Cultural do Seixal entre 20 e 22
de janeiro mais três sessões da
peça «A Última Refeição», um texto
original de António Cabrita com
encenação de António Pires. A
peça põe em palco todo o talento
interpretativo de Maria João Luís,
num monólogo em que interpreta
Helena, esposa de Bertolt Brecht,
na última refeição que prepara para o marido, já morto, enquanto
este repousa no caixão.
Em janeiro, no dia 16, o Auditório
Municipal encheu para receber o
Concerto de Ano Novo da Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida pelo maestro Pedro Neves e a
participação especial do clarinetista Nuno Silva, que iniciou os seus
estudos musicais aos cinco anos
na Sociedade Filarmónica União
Arrentelense. O Concerto de Ano

Novo da Orquestra Metropolitana
de Lisboa é já tradição e, além das
valsas e polcas de Johann Strauss
II, deu a ouvir obras de Bernstein,
Sibelius e Tchaikovsky, entre outros.
Nos dias 11 e 12 de dezembro, a
mesma sala acolheu «As Coisas
Simples da Vida», espetáculo de
dança de Natal produzido pelo movimento associativo do concelho e
a câmara municipal. A coreografia
evoca um velho sótão onde estão
armazenadas caixas com artigos
e memórias d’outrora que poderão ou não continuar a fazer-nos
felizes.
O Cinema S. Vicente continuou o
acolhimento de companhias de
teatro para a infância, promovidas pela Animateatro, que no dia
5 de dezembro trouxe ao concelho
«Enquanto Canto e Conto: Ombela
e a Origem das Chuvas». Uma cocriação de Tânia Cardoso, Rodrigo
Crespo e A Monda Teatro-Música,
a peça versa o livro «Ombela» do
escritor angolano Ondjaki e remete-nos para África, onde as lendas
relacionam a natureza do mundo
com a dos homens.

A companhia do Seixal apresentou ainda, no dia 12, «A Ilha de
Plástico», trabalho de sua autoria que conta a história de Ples e
Lusco, dois seres estranhos que
habitam no meio de um oceano e
que se apercebem da poluição e
da necessidade de a combater. A
criação releva preocupações ambientais e sensibiliza os mais novos para a sustentabilidade.
A mesma sala de espetáculos
acolheu ainda, no dia 19 de dezembro, «Alecrim», coreografia
do Grupo 9 Meses, desenvolvida
no período pré-covid-19, que tem
como tema a doença mental. O
trabalho acabou por ser apurado
com o surgir da pandemia, que forneceu um conjunto de estímulos
para o desenvolvimento de expressões e sentimentos dançáveis.

A capela da Quinta da Fidalga, em Arrentela, recebeu, no dia 18 de
dezembro, o projeto Kisetsu Duo. A atuação foi transmitida em direto
no Youtube do Município do Seixal no âmbito da iniciativa Toca e Foge
– Música no Património.
Com 23 e 24 anos, Tomás Matos, no piano, e Mariana Coelho, na
flauta, ambos residentes no concelho, integram este projeto, nascido
de uma necessidade comum de partilhar a música e a arte com a comunidade, bem como da crença que têm em quebrar os paradigmas
que associam a música clássica ao elitismo.
Na atuação, a que é ainda possível assistir na plataforma de vídeos
em que foi emitida, os dois jovens residentes no concelho interpretaram música de Matuz István.
Toca e Foge – Música no Património é um projeto da autarquia que
convida os jovens do distrito a integrar o seu programa anual de espetáculos, através de um conjunto de atuações mensais ao vivo em diferentes equipamentos municipais. O projeto Kisetsu Duo foi a segunda
formação a atuar no âmbito da iniciativa, que estreou no último ano
com um concerto de Hipnostica, grupo constituído por cinco jovens
do distrito, com idades entre os 19 e os 23 anos e uma sonoridade
que se enquadra entre o rock alternativo e o indie.

Em fevereiro no Auditório Municipal

«O Princípio de Arquimedes»
O Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal vai acolher «O
Princípio de Arquimedes», texto de Josep Maria Miró i Coromina, numa
encenação de Jorge Cramez. Com apresentações nos dias 18 e 19 de
fevereiro, às 21.30 horas, a peça é destinada a um público maior de
16 anos e tem interpretações de Eduardo Frazão, Gonçalo Lello, Luís
Simões e Sandra José.
O texto conta-nos a história de Jorge, professor de natação, que dá
aulas a crianças e mantém uma boa relação com alunos e pais.
Profissional dedicado e competente, é bem visto por toda a comunidade até que a afirmação de uma criança faz com que a sua integridade seja questionada e todo o seu comportamento passe a estar sob
escrutínio à luz de uma suspeita. Esta desconfiança acaba por tomar
proporções inesperadas, obrigando personagens e espetadores a
tomar partido entre o que se diz, o que se presume e o que terá realmente acontecido.
A peça desenvolve-se em torno do principio físico de que toma o
nome: «Todo o corpo submergido num fluido sofre uma força ascendente igual ao peso do volume do líquido que desloca». A encenação
resulta do desejo do conceituado realizador Jorge Cramez experimentar as artes de palco, tendo ao seu lado Rita Loureiro, personalidade
do teatro e cinema português, assistindo na direção artística, fazendo
de ponte entre o impulso criativo do encenador e os atores e apoiando
a criação e a construção do espetáculo.
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Espetáculo com Carlão e fogo de artifício

Atividades do Ecomuseu Municipal do Seixal

O ano novo foi recebido em ambiente de festa no concelho do Seixal,
cumprindo todas as regras e medidas de combate à pandemia definidas pela Direção-Geral da Saúde. Na zona ribeirinha de Amora houve
um espetáculo musical com Carlão. Carlão foi durante muitos anos
um dos vocalistas e o principal letrista dos Da Weasel, com o pseudónimo Pacman. Depois dos Da Weasel e de colaborar em vários projetos musicais, lançou-se em nome próprio, com vários sucessos, entre
os quais o single de 2020, «Assobia para o Lado», ou o mais recente
«1986», do final de 2021. A simpatia e empatia de Carlão ficaram
bem patentes no concerto de fim de ano no Seixal. À meia-noite, houve fogo de artifício em todas as freguesias, num espetáculo de cor e
animação. A Câmara Municipal do Seixal manteve assim a oferta cultural à população, apoiando o comércio local e os agentes culturais, e
nunca deixando de assegurar o cumprimento da legislação em vigor.

O Ecomuseu Municipal do Seixal
realiza regularmente ateliês, workshops e visitas, tendo como ponto
comum o património cultural e também ambiental.
O ateliê Novos Animais do Sapal,
no Moinho de Maré de Corroios,
permitiu a meninos do pré-escolar
e do 1.º ciclo do ensino básico conhecer e explorar as aves, os peixes e os invertebrados do sapal de
Corroios e criar animais imaginários
com recurso à colagem e à pintura.

Exposições no concelho

Biblioteca Municipal do Seixal

A arte continua a habitar as galerias do concelho. Na sede do
Conselho Local para o Desenvolvimento de Miratejo foi inaugurada,
no dia 27 de novembro de 2021, a exposição de desenho e pintura
A Arte na Sua Diversidade, de Ludovina Azevedo e Lurdes Vara. 40
anos de Corroios – 40 Fotos, exposição de fotografia do conhecido Cameraman Metálico, esteve patente na Galeria Municipal de
Corroios, entre 21 de outubro e 4 de dezembro de 2021. A Galeria
de Exposições Augusto Cabrita recebeu, entre 4 de dezembro e 15
de janeiro, a mostra Jardins Simulados, de Umbelina Ribeiro. De 11
de dezembro a 22 de janeiro esteve patente na Galeria Municipal
de Corroios a exposição Orla Marítima, com trabalhos da Artes –
Associação Cultural do Seixal. Paulo Silva, vice-presidente da Câmara
Municipal do Seixal, esteve presente em todas as exposições.

No último trimestre de 2021, foram
muitas as iniciativas realizadas na
Biblioteca Municipal do Seixal, dirigidas a públicos de todas as idades.
Não só as crianças e os jovens continuaram a participar nas atividades
que lhes foram dirigidas, como os
pais e professores também tiveram
o seu espaço, através da realização
de diversos workshops.
O Apoio ao Estudo em Casa e
Construir a Harmonia Familiar foram
dois workshops dinamizados por
António Montiel, do ISPA, doutorado

Fim de ano em festa

Da pintura à fotografia

Viver o património

A iniciativa Cozinhar Junto do Sapal
de Corroios também se realizou no
Moinho de Maré de Corroios. Houve
uma visita à exposição Há Vida no
Sapal de Corroios, orientada por
Manuel Lima, e com a colaboração
da Docapesca – Portos e Lotas, SA,
foi feita uma demonstração culinária, a cargo do chefe Mauro Loureiro,
da Escola de Hotelaria e Turismo
de Setúbal, para dar a conhecer o
valor nutricional e gastronómico de
alguns dos peixes e invertebrados

representados na exposição.
Na Fábrica da Pólvora de Vale de
Milhaços, realizou-se o ateliê Caixas-Ninho para Aves, com os biólogos do Projeto Brama – Associação
Vita Nativa. Que aves habitam na fábrica e quantas fazem ninho foram
alguns dos temas abordados enquanto se construíram e instalaram
algumas caixas-ninho para aves.
Paulo Silva, vice-presidente da
Câmara Municipal do Seixal, esteve
presente nas iniciativas.

Atividades para toda a família
em Filosofia da Educação.
O Apoio ao Estudo em Casa permitiu
a pais, encarregados de educação e
professores refletir sobre os hábitos
de estudo das crianças e melhorar a
prática de apoio que lhes proporcionam em casa e na escola.
Construir a Harmonia Familiar possibilitou pensar e reabilitar relações
familiares, porque todos os lares
precisam de «manutenção».
Aprender a Contar Histórias dotou os
participantes de algumas técnicas
importantes para contar histórias,

bem como dos diferentes formatos
de livros e a sua adequação às diferentes faixas etárias.
Educar no Século XXI – Educar para
o Mundo de Hoje. As Coisas Mudaram... Preparado? foi dinamizado
pelo Mundo Brilhante. Um workshop
sobre a importância de compreender as mudanças no mundo para
ajudar na educação dos filhos.
O ateliê de escrita criativa E Se
Pudéssemos Criar o Impossível? foi
dirigido a pais e filhos e não houve
limites para a imaginação.

AMBIENTE
JANEIRO 2022

Ações de limpeza por todo o concelho
As ações do Seixal + Perto continuam a reforçar a limpeza e manutenção do espaço público no concelho do
Seixal, sendo já reconhecidas pela população, que sabe
que equipas da autarquia intervêm em larga escala numa determinada localidade.
Os trabalhos de limpeza e manutenção realizam-se todos
os dias pelos trabalhadores municipais que estão na rua,
em todo o concelho. O Seixal + Perto vem complementar
estes trabalhos, realizando-se semanalmente, às quartas-feiras, e quinzenalmente, aos sábados.
Outra particularidade desta iniciativa é a presença dos
eleitos da Câmara Municipal do Seixal, que contactam

com os trabalhadores e com a população, obtendo sugestões e opiniões.
As intervenções envolvem lavagem de contentores e ecopontos, recolha de monos, reparação de mobiliário urbano, varredura e lavagem de ruas, despejo de papeleiras,
desmatações, cortes de ervas e contenção das copas
das árvores, manutenção de canteiros, controlo de pragas, desobstrução de coletores e sarjetas e reparação de
asfalto e passeios.
Estas ações demonstram a capacidade dos trabalhadores municipais e são uma forte aposta na melhoria do
serviço público à população.
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Paulo Silva, vice-presidente da autarquia, contactou com os jovens
que estiveram a colaborar no Centro Municipal de Vacinação de Corroios

Seixal Férias proporciona experiência
diferenciadora

Juventude e desenvolvimento social
são prioridades da autarquia
No âmbito do Seixal Férias – Vamos Ajudar a Vacinar neste Natal, dez
jovens do movimento associativo local estiveram a ajudar nas operações
que decorreram nos centros municipais de vacinação do Seixal e de
Corroios.
Atendimento, acolhimento, encaminhamento dos utentes para as cabines de vacinação, receção na área de recobro e a realização de inquéritos
à qualidade do serviço foram algumas das ações que contaram com o
apoio destes jovens durante a pausa escolar de Natal.
No dia 28 de dezembro, o vereador do pelouro da Juventude, Paulo Silva,
esteve no Centro Municipal de Vacinação de Corroios e falou com jovens
do Grupo 242 de Corroios dos Escoteiros que estavam a colaborar no processo. Uma das jovens era Ana Rita Galhardo que considerou positiva a
experiência, «procuramos facilitar a vida a quem vem levar a vacina, além
de ser uma mais-valia para nós a nível pessoal».
Por sua vez, o coordenador municipal da proteção civil destacou o profissionalismo e a responsabilidade demonstrada pelos jovens que «são
uma ajuda preciosa a nível de recursos humanos». E adiantou que «no
verão chegámos a ter 30 jovens a colaborar neste processo de vacinação
contra a covid-19».
O vice-presidente da autarquia, Paulo Silva, destacou o empenho demonstrado pelos jovens e referiu que «a iniciativa é demonstrativa das
boas práticas municipais na área da juventude e comprova a importância
dos jovens enquanto agentes de mudança que aqui têm a possibilidade
de participar num processo com grande impacto na saúde pública».

Foram atribuídas bolsas de estudo a alunos do ensino secundário, universitário e e de cursos ténicos superiores

Câmara municipal atribui bolsas de estudo
a alunos de diferentes graus de ensino

Distinção a 35 alunos
com mérito escolar
MEDICINA, DIREITO,
Ciência Política, Engenharia
Micro e Nanotecnologias, Estudos
Asiáticos, Matemática e Terapia
da Fala são alguns dos cursos de licenciatura, mestrado integrado e/
/ou mestrado frequentados por
10 estudantes do Seixal distinguidos com uma bolsa no valor
de 1250 euros. A atribuição foi
assinalada com a entrega de um
diploma, no dia 22 de janeiro,
nos Serviços Centrais da Câmara
Municipal do Seixal.
A cerimónia distinguiu ainda
com bolsas de 1000 euros cinco
estudantes de cursos técnicos
superiores profissionais, nas
áreas da Aeronáutica, Desportos
de Natureza, Programação e
Desenvolvimento de Jogos Multimédia. O momento serviu também para assinalar a atribuição de

bolsas de estudo no valor de 750
euros a 20 alunos do ensino secundário residentes no concelho
e que frequentam escolas dentro e
fora do mesmo.
Com esta atribuição, a Câmara
do Seixal procura apoiar estudantes com provas de mérito escolar, contornando as dificuldades
económicas dos seus agregados
familiares, contribuindo para a redução das desigualdades sociais
e para o aumento da qualificação
no concelho, promovendo assim o
desenvolvimento social, económico e cultural.
O presidente da Câmara do
Seixal explicou que estas bolsas
procuram «reconhecer o mérito
e excelência de alunos com um
percurso educativo assinalável»
e são uma forma de apoiar as famílias do concelho, tal como a re-

dução pelo 7.º ano consecutivo
da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis ou do custo da água,
saneamento e resíduos, onde é o
município com a taxa mais baixa
entre os 18 da Área Metropolitana
de Lisboa.
Joaquim Santos referiu a necessidade «de formação e qualificação para enfrentar os desafios do futuro» e lembrou que
Portugal tem das menores taxas
de licenciados da União Europeia.
Considerou igualmente essencial
a existência de «empregos com
direitos e profissões valorizadas»,
motivo pelo qual a autarquia tem
apostado em criar condições de
atratividade para novos agentes
económicos, a par de um investimento público que qualifique o
território e a prestação dos serviços prestados pelo Estado. n

Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

Dia de animação com insufláveis para as crianças
que participaram nas Férias Desportivas de Natal
#estasnasferias# foi o nome
da iniciativa que se realizou no
Pavilhão Municipal da Torre da
Marinha no dia 22 de dezembro
e que reuniu crianças e jovens
que participaram nas Férias
Desportivas de Natal.
As Férias Desportivas pretendem, através da prática desportiva, preencher formativamente

o tempo livre de crianças e jovens
dos 6 aos 16 anos na pausa escolar. São uma iniciativa da Câmara
Municipal do Seixal, em parceria
com associações de pais, clubes
e organizações sociais que criam
centros de férias em que os participantes podem ocupar de forma
saudável o seu tempo livre durante as férias.

Neste Natal, as crianças e jovens
que integraram os centros de
férias puderam participar num
momento de pura diversão num
conjunto de insufláveis, que a
autarquia disponibilizou para o
efeito. Estiveram presentes 168
crianças e jovens em representação de 11 centros de férias.

O vereador do Desporto, Bruno Santos, esteve presente na iniciativa

SOCIEDADE
JANEIRO 2022

Os autarcas visitaram a Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos
de Pinhal de Frades
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Paulo Silva, vice-presidente da autarquia, reuniu com o Movimento Democrático de Mulheres

Associações nas áreas da juventude e desenvolvimento social

Autarquia debate desafios futuros
com instituições
PAULO SILVA, vereador
do pelouro da Cultura, Juventude,
Participação, Desenvolvimento
Social e Saúde e vice-presidente
da Câmara Municipal do Seixal,
está a realizar um conjunto de
visitas a instalações e reuniões
com diferentes associações que
desenvolvem trabalho nas áreas
da sua atuação.
No âmbito do desenvolvimen-

to social e juventude, entre 10 de
dezembro e 17 de janeiro, o vereador realizou visitas às associações de reformados, pensionistas
e idosos de Miratejo, Corroios,
Amora, da Freguesia de Amora,
Paio Pires, Casal do Marco, Pinhal
de Frades e Fernão Ferro.
O vice-presidente da autarquia recebeu igualmente no
edifício dos Serviços Centrais

da Câmara Municipal do Seixal
diferentes associações africanas, o Alto Comissariado para
as Migrações, a Confederação
Nacional de Organizações de
Pessoas com Deficiência, a Casa
Árabe Portuguesa, o Centro de
Atividades Sociais de Miratejo,
o Centro Distrital de Segurança
Social, os grupos de escuteiros
260 Seixal, 835 Casal do Marco e

Cooperação com a Boa Vista e Lobata

Seixal doa material escolar e didático
Os laços de amizade e cooperação entre a Câmara Municipal do Seixal e as câmaras municipais da Boa Vista, em Cabo Verde, e da Lobata, em São Tomé e Príncipe, foram cimentados
através de protocolos de geminação e acordos de cooperação, que visam fundamentalmente o bem-estar dos cidadãos.
No âmbito desses acordos, o município do Seixal doou recentemente aos municípios da Boa
Vista e da Lobata diverso material escolar e didático. Nos dois municípios foram entregues
centenas de livros para as bibliotecas e escolas e ainda diverso material escolar e pedagógico para as escolas.
A autarquia agradece o apoio da Marinha Portuguesa que, gratuitamente e no âmbito no programa nacional Mar Aberto, efetuou o transporte e a entrega do material doado.

269 Fernão Ferro e a CRIAR-T –
Associação de Solidariedade.
Também o Movimento Democrático de Mulheres esteve reunido nas instalações da autarquia.
Com este conjunto de visitas
e reuniões, Paulo Silva apresentou-se como novo responsável
político nas áreas de intervenção das respetivas associações, e
procurou conhecer as principais

dificuldades e desafios a que é
necessário dar resposta, avaliar
as parcerias desenvolvidas com a
autarquia e perspetivar o desenvolvimento de novas oportunidades para futuras colaborações em
prol da população do concelho do
Seixal. n

Reunião plenária do Conselho Local da Rede Social do Seixal

Aprovados eixos estratégicos do 5.º Plano
de Desenvolvimento Social

A 83.ª reunião plenária ordinária do Conselho Local de Ação Social (CLAS) da Rede Social do Seixal
realizou-se no dia 17 de dezembro, na Universidade Sénior do Seixal, no Fogueteiro. O vereador
Paulo Silva, do Pelouro do Desenvolvimento Social, presidiu à mesa. Foi apresentado e aprovado
por unanimidade o 5.º Plano de Desenvolvimento Social (PDS) 2022-2025. O vereador denunciou
que a única candidatura aprovada ao Programa PARES 3.0 foi a Estrutura Residencial para Idosos
de Fernão Ferro, tendo o governo decidido não apoiar três lares de idosos e três centros para crianças com deficiência. Anunciou que a autarquia já está a analisar os processos para se pronunciar
sobre os indeferimentos para que sejam aprovadas as restantes candidaturas. Também salientou
que a autarquia está disponível para apoiar as associações que pretendam candidatar-se ao
Programa PRR – Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais.
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O vereador do Pelouro da Cultura, Paulo Silva, esteve presente na iniciativa

Grupo Coral e Instrumental Os Flamingos

3.º Festival de Festival de Grupos Corais e Instrumentais do Concelho do Seixal

A música tradicional brilhou
nas Cavaquinhas
A MÚSICA tradicional portuguesa fez-se ouvir
no salão do Clube Recreativo e
Desportivo das Cavaquinhas,
por ocasião do 3.º Festival de
Festival de Grupos Corais e
Instrumentais do Concelho do

Seixal que se realizou no passado dia 13 de novembro.
O festival de grupos foi organizado pelo Clube Recreativo e
Desportivo das Cavaquinhas/
/Grupo Coral e Instrumental
Os Flamingos, com o apoio da

Câmara Municipal do Seixal e
freguesias do concelho.
Participaram nesta edição
as seguintes formações musicais: Grupo Coral e Instrumental Os Flamingos, de
Arrentela, Seixal; Grupo Musical

Reuniões com associações e coletividades da área cultural

Avaliar parcerias desenvolvidas e definir
novas linhas de trabalho

O vice-presidente da Câmara Municipal do Seixal e vereador da Cultura da autarquia está a
realizar um conjunto de reuniões e visitas com associações e coletividades que desenvolvem
trabalho na área para fazer um balanço das parcerias desenvolvidas e avaliar a possibilidade
de novas linhas de trabalho para o futuro.
Em dezembro do último ano e na primeira quinzena de janeiro do corrente, Paulo Silva
esteve reunido com a Sociedade Filarmónica União Seixalense, a Moderna Jazz do Seixal
– Associação, Associação Espaço Sócio Cultural Adorar Artes, Clube Associativo de Santa
Marta do Pinhal, Sociedade Filarmónica Operária Amorense, que visitou na companhia do
vereador do Desporto, Bruno Santos, e a Escola de Artes do Independente Futebol Clube
Torrense, onde esteve presente acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal do
Seixal, Joaquim Santos.

Cantar de Amigos, do Casal do
Marco, Seixal; Grupo Coral e
Instrumental Os Ecos, da Quinta
do Conde; Grupo Entretenga, de
Albufeira; e Grupo Musical Terra
Nostra, do Grupo Recreativo
Vilaverdense, Figueira da Foz.

O vereador Paulo Silva, do
Pelouro da Cultura da Câmara
Municipal do Seixal, esteve presente no evento e saudou os músicos e público. n

Grupo Desportivo Unidos do Arco

Celebração do 44.º aniversário
O Grupo Desportivo Unidos do Arco celebrou 44 anos de existência, tendo realizado uma pequena cerimónia na sua sede, no dia 21 de dezembro, para assinalar a data.
Durante a sessão solene foram entregues os troféus referentes aos torneios de snooker,
dominó belga e sueca, dinamizados no âmbito das comemorações.
Em representação da Câmara Municipal do Seixal, esteve o vereador do Desporto, Bruno
Santos, acompanhado por Hugo Constantino, presidente da Junta de Freguesia de Corroios.
Bruno Santos saudou os sócios e dirigentes da coletividade, destacando a dinamização de
atividades desportivas e culturais pelo clube, que contribui para a melhoria da qualidade de
vida das populações.

Campanha de solidariedade
Dirigentes do Grupo Desportivo Unidos do Arco entregaram, no dia 22 de dezembro, na Loja
Social de Corroios, os bens recolhidos com a campanha de solidariedade promovida pelo
clube durante a época natalícia, e que serão distribuídos a famílias carenciadas.

DESPORTO
JANEIRO 2022

O vereador do Desporto, Bruno Santos, esteve no
campo Vale da Abelha do Paio Pires Futebol Clube

Uma das visitas foi ao Centro de Solidariedade
Social de Pinhal de Frades

Visitas às coletividades desportivas

Valorizar o movimento associativo popular
O executivo municipal tem pautado a sua ação por uma política de
proximidade com todas as forças
vivas do concelho. Nesse sentido,
Bruno Santos, vereador do Pelouro
do Desporto da Câmara Municipal
do Seixal, tem promovido visitas aos
clubes e coletividades do concelho
para se inteirar do trabalho realizado e dos projetos para o futuro.
Entre dezembro de 2021 e janeiro
de 2022, o vereador esteve com os
atletas do Clube de Canoagem de
Amora, acompanhando treinos às
sete da manhã e ao final do dia; marcou presença no campo do Vale da
Abelha, onde 200 atletas de todos
os escalões do Paio Pires Futebol
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Clube fazem os seus treinos; e visitou o Centro de Solidariedade Social
de Pinhal de Frades, onde assistiu
às atividades a decorrer.
Reuniu-se ainda, também com a
presença de Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do
Seixal, com a direção do Clube de
Praticantes Lobatos Volley, que tem
promovido a modalidade de voleibol
no nosso concelho.
Nestas visitas ao movimento associativo desportivo, o autarca percorre as instalações, contacta com
dirigentes, atletas, técnicos e funcionários e assiste a atividades a
decorrer.
O movimento associativo popular

realiza um trabalho inestimável na
formação desportiva de crianças e
jovens e na promoção de atividades
desportivas, em dezenas de modalidades, tornando-as acessíveis a
pessoas de todas as idades.
Ciente desta importância, a Câmara
Municipal do Seixal tem apoiado o
funcionamento diário de clubes e
coletividades, mas também a construção de equipamentos necessários para o desenvolvimento de atividades. Acompanhar o trabalho desenvolvido vem reforçar este apoio,
valorizando o seu papel, garantindo
a sua atividade regular e proporcionando o seu crescimento.

Portugal Cultura e Recreio acolheu estágio
da seleção nacional

Equipa nacional de futsal sub-17
feminino enfrentou a Rússia

O pavilhão do Portugal Cultura e Recreio foi escolhido para acolher os
jogos de futsal sub-17 feminino entre Portugal e a Rússia, que decorreram nos dias 21 e 22 de dezembro de 2021.
No primeiro dos dois jogos de preparação entre as duas equipas,
dia 21, a seleção nacional feminina sub-17, sob comando de André
Teixeira, perdeu por 0-4 com a sua congénere russa. No jogo de dia
22, Portugal perdeu por 3-1, com Koroleva, Snyko e Rozhkova a marcarem pela seleção de leste e Inês Padinha a conseguir o único golo
da seleção lusa.
O selecionador nacional fez um saldo positivo do estágio, que teve o
pavilhão do Portugal Cultura e Recreio como cenário.
Bruno Santos, vereador do pelouro do Desporto, assistiu ao jogo.

Prova de ténis de mesa

Torneio da Zona Sul reuniu
178 atletas de 31 clubes

Seixalíada Escolar

Alunos participam em passeio de BTT
Um grupo de 70 alunos e professores do Agrupamento de Escolas
João de Barros participaram
no passeio de BTT – Ponta dos
Corvos, uma iniciativa realizada
no dia 16 de dezembro, no âmbito
do projeto municipal da Seixalíada
Escolar.
O agrupamento realiza anualmen-

te estes passeios com concentração e saída da Escola Secundária
João de Barros (ESJB), passagem
pela Escola Básica de Corroios e
com destino à Ponta dos Corvos.
A iniciativa permitiu aos alunos
aliar a prática de exercício físico
fora do ambiente escolar à descoberta do património natural e cul-

tural, desde o sapal de Corroios,
instalações da antiga Fábrica da
Seca do Bacalhau e os antigos
moinhos de maré existentes na
península da Ponta dos Corvos.
A vereadora Maria João Macau, do
Pelouro da Educação da Câmara
Municipal do Seixal, esteve presente na atividade.

O Pavilhão Municipal da Torre da Marinha acolheu nos dias 11 e
12 de dezembro o Torneio da Zona Sul por equipas do VI Circuito
Challenge, organizado pelo Independente Futebol Clube Torrense
e pela Federação Portuguesa de Ténis de Mesa.
A competição contou com o apoio da Câmara Municipal do Seixal
e a participação de 178 atletas pertencentes a 31 clubes, dois
dos quais da região de Setúbal. Maria João Macau, vereadora da
Câmara Municipal do Seixal, compareceu no decorrer da iniciativa
e acompanhou as atividades.

22

DESPORTO

SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 771

JANEIRO 2022

Copa Muzenza 2021 no Pavilhão
Desportivo Escolar Pedro Eanes Lobato

Torneio de capoeira promoveu
a modalidade

Danças de salão do Clube Recreativo e Desportivo de Miratejo

Escola Sway conquista primeiros lugares
na Taça de Portugal
Portugal, um par vice-campeão e
um 3.° lugar.
Na prova, Alexandre Vargas e
Leonor Vargas obtiveram o 1.º lugar em juniores 1 iniciados latinas
e a 2.ª classificação em juniores 1
iniciados standard. Paulo Pereira
e Beatrice Birca conseguiram a 1.ª
posição em juniores 2 iniciados
standard e em juniores 2 intermédios latinas classificaram-se em
4.°.

A dupla Fábio Correia e Tatiana
Cruz conseguiu igualmente a 1.ª
posição em adultos iniciados
standard e o 3.º lugar em adultos
intermédios latinas. Na categoria de adultos pré-open latinas e
de adultos open latinas, o clube
foi representado pelo par Andriy
Boldyryev e Liliana Morgado, em
que obtiveram o 8.º e o 12.º lugar,
respetivamente.

O Pavilhão Desportivo Escolar Pedro Eanes Lobato recebeu, no dia
4 de dezembro, o Torneio de Capoeira Copa Muzenza 2021, em que
participaram cerca de 65 competidores das áreas da Grande Lisboa,
Algarve e Coimbra. O evento foi organizado pelo Grupo Muzenza
Margem Sul, em parceria com o Clube Cultural e Desportivo das
Paivas. Ao longo de provas de 45 segundos a 1 minuto, os atletas
foram desafiados a mostrarem a técnica, perfeição e eficácia dos
movimentos de capoeira. O concelho conquistou três prémios de 1.º
lugar nas diferentes categorias.
A Copa Muzenza conta já com quatro edições no concelho.

A Escola Sway – Danças de Salão
do Clube Recreativo e Desportivo
de Miratejo (CRDM) participou
na final da Taça de Portugal de
Standard e Latinas, que decorreu
no dia 12 de dezembro no Pavilhão
Paz e Amizade, em Loures.
O clube levou à competição quatro pares que alcançaram excelentes resultados, conquistando
cinco lugares de pódio, sagrando
três pares campeões da Taça de

Pedalar até ao pôr do sol

Passeio de bicicleta, atividades de judo e gala de danças de salão

Mais de 50 atletas da modalidade de ciclismo de coletividades e
clubes do concelho do Seixal participaram no passeio clássico Tróia-Sagres. A edição de 2021 decorreu no dia 21 de dezembro.
Esta iniciativa, que se realiza todos os anos, num sábado do mês de
dezembro, conta já com 32 edições e coloca na estrada milhares de
ciclistas de todo o país, num percurso de 200 quilómetros. O objetivo
é fazer o percurso num dia e chegar a Sagres antes do pôr do sol.
O passeio clássico Tróia-Sagres começou como um desafio pessoal
de António Malvar, ao qual se foram juntando ciclistas de todo o país
que acorrem a esta iniciativa, cujo objetivo é valorizar a modalidade e
promover o convívio e o desporto.

Durante o mês de dezembro, diversas coletividades promoveram
atividades que visaram assinalar
a época natalícia ou o concluir de
mais um ano civil.
No dia 19, o Independente Futebol
Clube Torrense cumpriu a tradição
do Passeio de Natal em Bicicleta,
numa organização que junta a coletividade e a Associação de Ciclismo
do Seixal e que contou com o apoio
da Câmara Municipal do Seixal.

50 ciclistas do concelho
no passeio Tróia-Sagres

Coletividades desenvolveram atividades
de Natal e Ano Novo
A iniciativa reuniu 70 participantes
e teve a presença dos Papa Trilhos,
do Centro de Solidariedade Social
de Pinhal de Frades, do Clube
Desportivo do Casal do Marco
e do Grupo Recreativo de Santo
António, além de individuais, e teve
o propósito de distribuir doces por
crianças do concelho.
No mesmo dia, o Jardim da Liberdade, no Alto do Moinho, em Corroios, acolheu a festa de encer-

ramento das atividades do Judo
Clube do Sul e o Clube Recreativo
e Desportivo de Miratejo recebeu
a Gala Sway de Danças de Salão,
onde esteve presente Joaquim
Tavares, vereador da Câmara
Municipal do Seixal.
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USF Amora Saudável | 212 274 230/31
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Guarda Nacional Republicana
Aldeia de Paio Pires | 217 655 950
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Assistência Farmâceutica
às populações – Linha nacional | 1400
Polícia de Segurança Pública
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Bombeiros Mistos do Concelho
do Seixal
| 212 279 530

Cruz Vermelha Portuguesa
Delegação Foz do Tejo – Margem Sul
| 212 227 746
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Número Nacional de Socorro
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Bombeiros Mistos de Amora
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UCSP: Unidade de Cuidados
de Saúde Personalizados
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Sublinhados: com destino a Setúbal, os restantes terminam em Coina.
Aos dias úteis o comboio das 8.13 horas termina no Fogueteiro

Atendimento Público
da Câmara Municipal do Seixal
O atendimento público dos pelouros da Câmara Municipal
do Seixal é realizado mediante marcação prévia, de segunda
a sexta-feira, das 9 às 17.30 horas, através dos gabinetes
de apoio aos vereadores.
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808 203 050

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

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
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Farmácias com
testes rápidos
à covid-19
gratuitos

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

A vereadora do Urbanismo, Maria João Macau, entregou os títulos
de propriedade

«Um dia memorável
na reconversão
urbanística»
desportivo, bem como uma nova
escola básica, entre outros equipamentos no futuro.

Legalização da AUGI do Pinhal do General

Câmara entrega títulos
de propriedade em metros
quadrados a moradores do Pinhal
do General
A reconversão urbanística do Pinhal do General já é uma realidade. No
dia 12 de janeiro, a Conservatória do Registo Predial do Seixal, a Câmara
Municipal do Seixal e a Comissão de Administração da AUGI FF71 (AUGI
FF71) entregaram os primeiros 30 registos prediais dos lotes em metros
quadrados do Pinhal do General, na sequência da legalização. Um processo que se iniciou há mais de 40 anos, sendo uma das maiores AUGI
do país, com 3282 lotes, quase 3000 proprietários, 176 ruas e muitas
construções numa área com 2,4 milhões de metros quadrados.
No dia 15 de janeiro, a administração da AUGI do Pinhal do General celebrou a entrega dos primeiros registos prediais a alguns proprietários,
sendo igualmente entregue o diploma da Câmara Municipal do Seixal e
uma carta da AUGI relativa à história da localidade.
A cerimónia decorreu junto à sede da Associação dos Amigos do
Pinhal do General, com a presença dos membros da Comissão de
Administração da AUGI FF71 e do seu presidente, António Cardoso;  a
vereadora Maria João Macau, do Pelouro do Urbanismo da Câmara
Municipal do Seixal, e proprietários.
O virar de página deste árduo e moroso processo de reconversão começou há cerca de 10 anos pela direção atual da AUGI FF71 que tomou posse na altura e conseguiu acelerar os trâmites necessários a trabalhar em
conjunto com a Câmara Municipal do Seixal.
A vereadora Maria João Macau, do Pelouro do Urbanismo da Câmara
Municipal do Seixal, expressou reconhecimento «às direções, ao António
Cardoso e a toda a direção da AUGI pelo trabalho de resistência e de
confiança para levar para a frente o desenvolvimento da reconversão de
Pinhal do General».
A vereadora espera que esta conquista seja «motivadora para que outros deem o passo que Pinhal do General deu» e que sejam também «um
desafio para continuarmos o processo de reconversão, porque temos
um terço do território em AUGI, e isso exige um trabalho imenso e estamos a priorizá-lo».

ANTÓNIO Cardoso, presidente da Comissão de Administração da AUGI FF71, é a pessoa
que liderou o processo de legalização nos últimos e decisivos 10
anos que culminaram na entrega
dos títulos de propriedade em metros quadrados aos moradores do
Pinhal do General.

Seixal Boletim Municipal
(SBM) – Quais os momentos
mais decisivos neste processo
de reconversão?
António Cardoso (AC) – A marcha de carros que organizámos a
8 de novembro de 2009 foi o primeiro grito a dizer que queríamos
que o Pinhal do General andasse
para a frente. Outro marco foi a
assembleia em junho de 2011. Em
fevereiro de 2012, realizámos a
primeira assembleia de constituição da AUGI FF71, na Associação
dos Redondos, que culminou com
a nossa entrada nas instalações
da AUGI no mês seguinte. Outro
passo importante foi a assembleia
da coisa comum, em março de
2015, no pavilhão da Siderurgia
Nacional, em Paio Pires, com mais
de 2000 pessoas, onde o processo
foi aprovado com um voto contra
e uma abstenção. Daqui resultaram três ações judiciais e uma
delas levou 3,5 anos a ser resolvida, e só o foi graças ao contributo do presidente da Câmara do
Seixal, Joaquim Santos. Seguiu-se

a entrada do processo em 2018
em Lisboa, no SIR (Soluções
Integradas de Registo). A 22 de
dezembro de 2020 disseram-nos que o processo iria retomar
à Conservatória do Seixal. Após
muita insistência junto desta conservatória, finalmente em maio
de 2021 recebemos a indicação
para dar a entrada formal do processo, o que foi concretizado. No
dia 30 de setembro foi outorgada
a divisão da coisa comum. E a 12
de janeiro de 2022, a entrega dos
primeiros registos dos lotes em
metros quadrados.
SBM – A que se deveu a complexidade da AUGI FF71?
AC – No total, o Pinhal do
General tem 3282 lotes, são 3282
processos, o que é muito complexo
porque é uma realidade dinâmica, todos os dias alguém compra,
alguém vende, o que nos obriga a
ter sempre os registos todos muito atualizados, mas é algo que a
equipa da AUGI, com o apoio dos
técnicos, tem conseguido acompanhar e manter sempre tudo bem
definido. É uma enorme satisfação termos atingido este marco
ao fim de quatro décadas, apesar
de alguns teimosamente nos irem
colocando obstáculos no caminho.
A legalização é algo bom para a
nossa localidade porque vai trazer
um desenvolvimento grande, vem
aí a construção de um complexo

SBM – Qual é hoje o vosso sentimento com a chegada à legalização da AUGI?
AC – Hoje é um dia memorável
no nosso processo de reconversão
urbanística. Hoje podemos dizer
missão cumprida, porque chegámos aqui com a missão de conseguir converter os lotes do Pinhal
do General em metros quadrados, isso foi feito e hoje estamos a
proceder à entrega dos primeiros
registos dos lotes em metros quadrados. Agradecemos à Câmara
Municipal do Seixal todo o apoio
prestado para conseguirmos reconverter os 3282 lotes que representam 2,4 milhões de metros
quadrados.

SBM – Este passo dá-vos uma
nova esperança no futuro?
AC – Na reconversão, todos os
dias surgem novos desafios, em
consequência da uma nova dinâmica do processo. Agora, estando os lotes em metros quadrados,
permite, por exemplo, financiamento bancário, e isso era algo que
no passado impedia o desenvolvimento. Estou certo que o Pinhal do
General em cinco anos vai desenvolver mais do que desenvolveu
em 40 anos, e isso vai colocar outras necessidades, mas para isso
é que nós cá estamos, a trabalhar
na construção das infraestruturas
do Pinhal do General. Temos 176
ruas, muitas delas ainda não têm
betuminoso, nem saneamento.
Quando nós chegámos em 2012,
só cerca de 20 por cento dos lotes tinha acesso à rede de esgotos,
mas hoje já vai acima dos 90 por
cento, e queremos atingir os 100
por cento. Acredito que com esta
alavancagem do registo dos lotes
em metros quadrados vamos conseguir também acelerar a construção das infraestruturas que
tanto necessitamos. É essa certeza
que nos dá esperança no futuro do
Pinhal do General. n

