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O Centro Náutico de Amora, o mais recente equipamento para apoio a atividades náuticas, desportivas e de lazer na Baía do Seixal, está prestes a ser concluído. É 
um investimento da Câmara Municipal do Seixal de cerca de 3,4 milhões de euros que vai permitir a prática da canoagem, windsurf, vela, stand up paddle, natação 
e triatlo nas vertentes de lazer e competição. O equipamento foi apresentado pelo presidente da autarquia, Joaquim Santos, na Nauticampo, na FIL, em Lisboa, que 
salientou o contributo que o Centro Náutico de Amora irá dar para o desenvolvimento e projeção do concelho. O município do Seixal esteve presente neste evento no 
Parque das Nações, o maior e mais prestigiado certame de atividades outdoor realizado em Portugal, com um espaço sob o lema «Seixal, Uma Baía no Coração do 
Tejo», que deu a conhecer a história e as atividades relacionadas com o rio, as propostas neste domínio que encontra hoje no concelho e os projetos para o futuro. 

Seixal apoia desportos náuticos

Novo Centro Náutico de Amora 
apresentado na Nauticampo

2022
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Dia Mundial 
do Teatro

Assinalado a 27 de março, o Dia 
Mundial do Teatro vai ser ce-
lebrado no concelho do Seixal 
com a estreia da peça «Balada 
para Sophie», pelo Teatro da 
Terra, e a peça «Perdidos, mas 
pouco!», por A Bolha – Teatro de 
Marionetas.

Pág. 7

Intervenções 
nas redes de água 
e saneamento

A Câmara Municipal do Seixal 
procedeu a intervenções nas re-
des de abastecimento de água 
e de saneamento em Amora, 
Fernão Ferro e Aldeia de Paio 
Pires.

Via Verde Saúde

No âmbito de uma parceria en-
tre a Câmara Municipal do Seixal 
e o Agrupamento de Centros 
de Saúde Almada-Seixal, está 
a funcionar a Via Verde Saúde, 
uma resposta temporária ao ní-
vel dos cuidados de saúde para 
utentes sem equipa de família.

Pág. 24Pág. 18

Pág. 16

Dádivas de sangue 
no Seixal

A Associação de Dadores 
Benévolos de Sangue do Con-
celho do Seixal está a promover 
campanhas de dádiva de san-
gue. Conheça os locais e datas e 
participe.

Celina da Piedade é o nome escolhido para o espe-
táculo com que o concelho do Seixal vai assinalar 
o Dia Internacional da Mulher. O espetáculo reúne 
em palco três mulheres, Celina da Piedade, na voz 
e acordeão, Filipa Ribeiro, na percussão e voz, e Ana 
Santos, no violino.
Senhora de um imenso carisma, Celina da Piedade é 
compositora, acordeonista e cantora e percorre com talento caminhos que vão da música de tradição 
portuguesa aos sons contemporâneos e universalistas, passando por toda a riqueza do cante alenteja-
no, do folk e da música pop.
Em 2021, apresentou ao público o seu quarto disco a solo, «Ao Vivo na Casinha», gravado no mítico es-
túdio dos Xutos & Pontapés, repleto de novidades musicais e contendo novas versões de alguns temas 
emblemáticos do seu reportório. 
A solo, acompanhada pela sua banda, por convidados (como Rodrigo Leão, Tim, Vitorino, Uxia, João Gil, 
entre outros), por grupos corais ou no seu especial formato de concerto Celina da Piedade e as Vozes do 
Cante, a compositora, instrumentista e cantora desenha uma música cheia de alma e de personalidade 
que, em palco, ganha com a sua formidável presença e sentido de partilha artística.
O espetáculo decorre no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, dia 11 de março, às 21.30 ho-
ras, e tem um custo de 8 euros, com 50 por cento de desconto para jovens, reformados e trabalhadores 
das autarquias do Seixal. Bilhetes à venda na Ticketline e nos locais habituais.

Espetáculo de Celina
da Piedade assinala
Dia Internacional 
da Mulher 
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Acreditamos 
no Seixal 
e na nossa gente 

inovação e pondo as mais recentes tecnologias ao ser-
viço de quem vive no concelho e de quem nos visita. 
Estamos a implementar em torno da Baía do Seixal o 
Laboratório Vivo para a Descarbonização, o qual inclui 
um restaurante ecoeficiente, a instalação de contadores 
de água e de ecopontos inteligentes e de iluminação pú-
blica LED, a circulação de autocarros elétricos, pontos 
de carregamento de veículos elétricos e a instalação de 
quiosques verdes.
A promoção do nosso concelho nestes certames integra-
-se numa estratégia de desenvolvimento económico e de 
qualificação do nosso território, com ênfase na sua com-
ponente de criação de emprego e social, que assenta 
no reconhecimento das suas potencialidades turísticas 
com respeito pelo ambiente e pela nossa história, iden-
tidade e cultura.
É também isso que transmitimos com o lema «Seixal, 
Uma Baía no Coração do Tejo», um território que é um 
destino náutico de excelência, com oferta de atividades 
diversas de lazer, desporto e aventura, mas também 
uma terra que é um ponto de partida para conhecer o 
pulsar do rio, as nossas gentes e atividades económicas, 

Em fevereiro, o Município do Seixal voltou à Nauticampo, 
na Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações, 
e vai estar igualmente na Bolsa de Turismo de Lisboa, 
que decorre entre 16 e 20 de março.
Nas muitas presenças que temos tido ao longo dos anos 
nos certames da Feira Internacional de Lisboa, temos a 
tradição de apresentar um dos muitos projetos em cur-
so. Este ano não foi exceção e levámos à Nauticampo o 
Centro Náutico de Amora, um novo equipamento para 
apoio a atividades náuticas já em fase de finalização de 
obra na zona da Medideira.
Construído para potenciar as atividades da Associação 
Naval Amorense e do Clube de Canoagem de Amora e 
para apoiar o desenvolvimento da sua oferta desporti-
va e lúdica para a nossa população, este é um dos dois 
centro náuticos que teremos em funcionamento. O ou-
tro será construído no Seixal, com o mesmo objetivo de 
servir os Escoteiros Marítimos do Seixal e a Associação 
Náutica do Seixal, mas também de qualificar as condi-
ções de trabalho dos nossos pescadores, acolhendo 
igualmente um Posto de Transferência de Pescado. 
Outra intervenção que demos a conhecer na Nauticam-
po é a nova Estação de Serviço de Autocaravanas do 
Seixal, na Avenida MUD Juvenil, junto ao Espaço Agrícola 
da Quinta da Trindade, no Seixal. Um equipamento que 
contribui para a requalificação da zona ribeirinha, poten-
cia e diversifica a oferta turística do Seixal e possibilita a 
fruição de um espaço com condições para os autocara-
vanistas, situado nas imediações do núcleo histórico do 
Seixal e da estação fluvial, com acesso a Lisboa numa 
viagem de apenas 15 minutos.
A qualificação do nosso território é também feita com 

Joaquim Cesário Cardador dos Santos 
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Futuro Centro de Saúde 
de Aldeia de Paio Pires

Em fevereiro, acompanhei o conselho diretivo da Ad-
ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo (ARSLVT) numa visita ao terreno destinado pela 
autarquia para o Centro de Saúde de Aldeia de Paio 
Pires, equipamento que irá servir cerca de 15 mil 
pessoas. 
Esta necessidade é um problema para o qual aler-
tamos o Governo há vários anos, já que a sua au-
sência dificulta o acesso aos cuidados primários de 
saúde. Após esta visita, a ARSLVT já nos enviou o 
programa funcional do novo equipamento, que vai 
ter participação da Câmara Municipal do Seixal.

Mais médicos de família 
no concelho

Cedemos instalações para a Via Verde Saúde – Con-
celho do Seixal, destinada à prestação de consultas 
médicas e de enfermagem a utentes sem equipa 
médica de família atribuída. Contudo, esta não é a 
solução. Defendemos a necessidade da existência 
de igualdade no acesso aos cuidados de saúde, 
designadamente no que respeita ao direito a uma 
equipa de família atribuída, pelo que o Governo tem 
de contratar os médicos e enfermeiros para os 30 
mil utentes sem médico de família do concelho do 
Seixal.

Novos autocarros 
da Carris Metropolitana

Aguardamos com expectativa a implementação da 
Carris Metropolitana, que acontecerá a 1 de julho. A 
nova operadora de transportes públicos rodoviários 
irá servir os 18 municípios da Área Metropolitana 
de Lisboa com o objetivo de aumentar e melhorar 
a oferta e a pontualidade, criando novas ligações e 
horários noturnos e de fim de semana. 
A sua entrada em funcionamento resulta igualmen-
te de um investimento municipal de 2,7 milhões de 
euros anuais, tal como já aconteceu com o Passe 
Navegante, em 2019, que permitiu a redução tari-
fária do transporte público e que veio aliviar a des-
pesa com a mobilidade no orçamento das famílias.

Destaco ainda...

em que a faina fluvial e a vivência do rio foi determinante 
para as pequenas e grandes conquistas de cada dia.
Acreditamos com convicção no Seixal enquanto destino 
turístico, resultado dos muitos contactos que vamos ten-
do com os nossos agentes económicos, dos pequenos 
comércios à restauração, passando pelos empresários 
das diversas áreas com quem falamos frequentemente 
e que nos transmitem muito do seu conhecimento sobre 
as vantagens de viver e de investir no concelho.
Acreditamos no futuro, na nossa terra, na nossa gente, 
na capacidade de trabalho da nossa população, na de-
dicação abnegada e benévola do nosso movimento as-
sociativo, na inventividade e génio dos nossos agentes 
económicos, na virtude das nossas muitas parcerias. 
Acreditamos no Seixal, vamos em frente. 

Joaquim Santos 
Presidente da Câmara 

Acreditamos com convicção no Seixal enquanto destino 
turístico, resultado dos muitos contactos que vamos tendo 
com os nossos agentes económicos, dos pequenos 
comércios à restauração, passando pelos empresários.
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O MUNICÍPIO do Seixal esteve presente na Nauticampo, o maior 
e mais prestigiado evento de atividades outdoor realizado em Portugal, 
que decorreu entre 16 e 20 de fevereiro, na FIL, no Parque da Nações, em 
Lisboa. O espaço municipal, sob o lema «Seixal, Uma Baía no Coração do 
Tejo», deu a conhecer a história e as 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 finalização de obra, esteve em desta-
que, tendo sido apresentado na inauguração oficial do espaço, a 17 de 
fevereiro. Estiveram presentes Joaquim Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, os vereadores da autarquia Paulo Silva, Maria João 
Macau e Bruno Santos, o primeiro secretário da Assembleia Municipal do 
Seixal, Américo Costa, Diogo Vieira Branco, capitão do Porto de Lisboa, 
Isaú Maia, da Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do 
Distrito de Setúbal, e Luís Oliveira, em representação da Delegação de 
Setúbal da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, 
entre outros convidados.

O Centro Náutico de Amora foi apresentado por Ricardo Carneiro, 
arquiteto responsável pela obra, que explicou que este equipamento irá 
servir o Clube de Canoagem de Amora e a Associação Naval Amorense, 
que desenvolvem atividades náuticas na Baía do Seixal. Tem uma estrutu-
ra modular composta por dois hangares e acessibilidade ao plano de água 
através de novas rampas.

Para Ricardo Carneiro, fazer o projeto do Centro de Náutico de Amora 
«tem sido um desafio, para tentar responder da melhor forma ao que 
nos foi pedido, mas também um orgulho pela possibilidade de fazer um 
equipamento destes no enquadramento que é o centro da Baía do Seixal». 
Apresentar o equipamento na Nauticampo é ideal, pois «estamos com as 
pessoas que têm interesse nas atividades náuticas».

Joaquim Santos destacou a importância desta obra para «o aumento 
das atividades náuticas na Baía do Seixal, para a captação de atletas e 
apoio às duas associações de Amora que já fazem um excelente trabalho 
e que agora podem usufruir de melhores condições para a sua atividade. 
Estamos muito satisfeitos de poder contribuir para mais este investimen-
to que vai continuar a requalificar a nossa Baía do Seixal».

Quanto à participação na Nauticampo, «é uma forma de promover o 
município do Seixal como destino náutico de excelência, com oferta de 
atividades diversas de lazer, desporto e aventura na Baía do Seixal e zonas 
ribeirinhas e dar a conhecer todo o seu potencial».

Além da autarquia, estiveram presentes, em representação do conce-
lho, na zona Outdoor Village, operadores marítimo-turísticos, associa-
ções náuticas locais e entidades desta área: Nautilus-Sub, Underwater, 
Sesimbra Diving, O Nosso Tejo, Patrão Mor, Aporvela, Navaltagus, 
Windsurf Elisário,  Rio Para Não Chorar, Associação Naval Amorense e 
Clube de Canoagem de Amora. n

O CENTRO Náutico de 
Amora, em fase final de cons-
trução, é um novo equipamento 
no concelho do Seixal destinado 
a apoiar o desenvolvimento de 
atividades náuticas na Baía do 
Seixal.

Este centro náutico irá servir 
o Clube de Canoagem de Amora 
e a Associação Naval Amorense, 
que desenvolvem atividades 
náuticas na Baía do Seixal, entre 
as quais canoagem, vela stand 
up paddle, natação e triatlo nas 
vertentes de lazer, formação e 
competição, mas também orga-
nizam e recebem iniciativas em 
modalidades como windsurf ou 
barcos-dragão. 

O Centro Náutico de Amora 
foi construído em terreno ce-
dido pela Câmara Municipal do 
Seixal, que também apoia  finan-
ceiramente os clubes na cons-

trução do mesmo, com um in-
vestimento de 3 474 202 euros.

Dada a sensibilidade ambien-
tal da Baía do Seixal, optou-se 
por um edifício construído inte-
gralmente em madeira, de ins-
piração palafítica, recorrendo 
a uma estrutura modular, e mi-
nimizando o impacto sobre  o 
terreno natural.

O Centro Náutico de Amora 
organiza-se a partir de uma li-
nha de hangares diretamente 
abertos para a Baía que facilita 
o acesso ao plano de água, assim 
como o armazenamento de em-
barcações.

Constitui-se por dois blocos 
com aproximadamente 560 m2 a 
atribuir a cada uma das associa-
ções, e cada um integra um han-
gar de aproximadamente 300 m2, 
zona de receção, balneário, giná-
sio e salas de apoio da direção.

Os edifícios têm um deck úni-
co e duas rampas basculantes 
que permitem o acesso ao pla-
no de água e também reagir às 
grandes oscilações de quotas 
das marés, sejam diárias ou sa-
zonais, que ocorrem nesta zona 
da baía. As duas rampas tam-
bém permitem maior proximi-
dade aos campos de regata, que 
são instalados sempre que se 
organizam provas de canoagem 
e vela na Baía. 

Entre os edifícios do centro 
náutico e a Rua dos Operários há 
um espaço que forma uma praça 
central, que poderá servir para 
a realização de inúmeras ativi-
dades. Haverá estacionamento e 
espaços de enquadramento com 
zonas verdes e equipamentos 
de fitness, bem como acessos 
pedonais. 

A implantação deste novo 

Seixal na Nauticampo
Apresentação
do Centro Náutico 
de Amora

Potenciar as atividades náuticas na Baía do Seixal

Centro Náutico  de Amora

Joaquim Santos deu as boas-vindas aos visitantes 
no  espaço do município na Nauticampo
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AO LONGO dos tempos, e até aos dias de hoje, 
as características do território do Seixal, associadas à 
sua localização junto ao rio Tejo, levaram ao apareci-
mento de um conjunto de atividades ligadas ao rio e ao 
mar.  No espaço do município na Nauticampo, foi possí-
vel conhecer esse percurso, indo ao passado, vivendo o 
presente e projetando o futuro.

No concelho do Seixal encontra um mundo por na-
vegar... n

Passado

Moagem
Entre os séculos XV e XVIII construíram-se diversos 
moinhos de maré no concelho (pelos menos 13) para 
a produção de farinhas destinadas ao abastecimento 
local e à cidade de Lisboa. 

Pesca
A pesca teve uma im-
portância significativa 
sobretudo entre o sé-
culo XVII e meados do 
século XX. 

Tráfego fluvial
Até meados do século XX, a economia da capital e das 
localidades ribeirinhas do estuário do Tejo assentava, 
em grande parte, no tráfego fluvial para transporte de 
bens, mercadorias e pessoas e na carga e descarga de 
navios.

Construção naval
Os estaleiros de cons-
trução e reparação 
naval em madeira de-
sempenharam um im-
portante papel entre 
finais do século XIX e 
século XX, construin-
do e reparando em-
barcações destinadas à pesca e ao tráfego fluvial no 
Tejo.

Secas de bacalhau
No início do século XX e até à década de 1960, insta-
laram-se no Seixal importantes unidades industriais 
de preparação e secagem do bacalhau. Os lugres baca-
lhoeiros largavam do Seixal em direção à Terra Nova 
entre abril e maio e regressavam em outubro, altura 
em que as condições climatéricas eram as ideais para a 
seca do bacalhau ao ar livre.

Presente

Atividades náuticas
Fazer vela, canoagem, 
windsurf e stand up 
paddle ou passear 
num barco-dragão são 
propostas convidati-
vas para usufruir da 
Baía do Seixal.

Desporto e lazer
As zonas ribeirinhas são espaços de excelência para a 
realização de diversas atividades desportivas de lazer, 
como é o caso das Áreas de Participação Desportiva ou 
um simples passeio de bicicleta.

Estação Náutica 
Baía do Seixal
Na Estação Náutica 
Baía do Seixal, os nau-
tas podem usufruir 
de cais de acostagem, 
fundeadouro, rampa 
de alagem e serviço 
de marinheiro, entre 
outros serviços e equipamentos relacionados com a 
atividade.

Passeios em embarcações tradicionais
O varino Amoroso e o bote de fragata Baía do Seixal, 
embarcações tradicionais, navegam todo o ano pelas 
águas calmas da Baía e no estuário do Tejo. 

Futuro

Centro Náutico do Seixal
À semelhança do que está a ser feito em Amora, o 
Centro Náutico do Seixal será um equipamento de 
apoio às atividades náuticas. Com o objetivo de valo-
rizar a classe piscatória, incluirá ainda um Posto de 
Transferência de Pescado.

Posto de Transferência
de Pescado
O Posto de Transfe-
rência de Pescado irá 
permitir que os pes-
cadores tenham todas 
as condições para as 
operações de transfe-
rência de pescado para as lotas mais próximas.

Portos de recreio de Amora e do Seixal
Estão a ser preparados dois novos portos de recreio 
associados a unidades hoteleiras em Amora e no 
Seixal, aproveitando as excelentes condições da Baía 
do Seixal e das zonas ribeirinhas e todas as suas ofertas 
culturais, desportivas e gastronómicas.

Estação de Serviço de Autocaravanas 
do Seixal
Está a ser construído na Avenida MUD Juvenil, no 
Seixal, uma Estação de Serviço de Autocaravanas com 
todas as condições de estadia e pernoita para servir os 
caravanistas que queiram visitar o concelho.

Seixal, Uma Baía no Coração do Tejo
Uma história de atividades 
ligadas ao rio e ao mar

Potenciar as atividades náuticas na Baía do Seixal

Centro Náutico  de Amora
equipamento potencia as ativi-
dades desportivas e recreativas 
na Baía do Seixal e pretende 
conquistar mais atletas e mais 

atividades náuticas, ao mesmo 
tempo que permitiu requalifi-
car o espaço envolvente, devol-
vendo-o à população. n
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A PARTIR do dia 1 de julho 
deste ano, vão passar a circular 
no concelho do Seixal autocarros 
da Carris Metropolitana, de cor 
amarela, substituindo assim os 
atuais autocarros dos TST e da Sul 
Fertagus.

A Carris Metropolitana é uma 
nova operadora de transportes 
públicos rodoviários que irá ser-
vir os 18 municípios que integram 
Área Metropolitana de Lisboa 
(AML) e, portanto, o concelho do 
Seixal. 

O objetivo é aumentar e me-
lhorar a oferta, regulando a pon-
tualidade, reduzindo o intervalo 
entre autocarros, criando novas 
ligações e horários noturnos e de 
fim de semana.

Para a implementação da Carris 
Metropolitana no concelho, a Câ-
mara Municipal do Seixal passou 

a investir, a partir de 2022,  anual-
mente 2,7 milhões de euros. É de 
referir que o investimento mu-
nicipal já era de 2 milhões de eu-
ros, desde que foi criado o Passe 
Navegante, em 2019, que permitiu 
a redução tarifária do transporte 
público e que veio aliviar a despe-
sa  das famílias com a mobilidade.

Mais carreiras e viagens 
Com a Carris Metropolitana, vão 

ser criadas 13 novas carreiras no 
concelho do Seixal, quatro delas só 
dentro da área do município.

Muitas das atuais carreiras 
municipais e intermunicipais vão 
ser mantidas, mas com reforço 
de oferta com maior número de 
circulações e alguns ajustes e/ 
/ou prolongamentos. Foi especial-
mente tida em atenção a acessibi-
lidade aos equipamentos públicos 

(escolares, de saúde, desportivos) 
e comerciais. 

A implementação de carreiras 
novas e o aumento da oferta nas 
existentes resultará num aumen-
to de 752 viagens nos dias úteis, 
mais 261 aos sábados e mais 176 
viagens aos domingos e feriados. 

Passe Navegante
No dia 1 de abril de 2022, ce-

lebram-se os três anos do passe 
Navegante. Este novo tarifário, 
aplicado a todos os operadores de 
transportes da AML, representou 
uma enorme redução no preço 
do transporte público. Hoje, as 
crianças até aos 12 anos de idade 
viajam gratuitamente em todos 
os transportes e em todos os con-
celhos da área metropolitana de 
Lisboa.

Mas a redução tarifária foi 

Câmara Municipal do Seixal investe 2,7 milhões de euros por ano

Carris Metropolitana a circular 
no concelho em julho de 2022

Já é possível escolher online o bal-
cão ou entidade da Loja de Cidadão 
do Concelho do Seixal a que se 
quer dirigir e receber a senha por 
SMS ou email. Basta aceder ao si-
te ePortugal, em locais de atendi-
mento de serviços públicos/Loja 
de Cidadão do Seixal.Também terá 
acesso a informações como o tem-
po médio de atendimento, tempo 
médio de espera da última senha, 
o número de pessoas em espera e 

o número da última senha.
A Loja de Cidadão do Concelho do 
Seixal está instalada no Edifício 
Alentejo, na Rua Francisco Zambu-
jal, em Amora, junto à EN10. Conta 
com 37 postos de atendimento 
com serviços da Loja do Munícipe 
de Amora, Autoridade Tributária e 
Aduaneira, Instituto dos Registos e 
Notariado, Instituto da Segurança 
Social, Balcão CTT e ainda o Espaço 
Cidadão (balcão multisserviços). 

Horários de funcionamento
 dos serviços
Autoridade Tributária e Aduaneira, 
Instituto de Registo de Notariado e 
Instituto da Segurança Social: dias 
úteis das 9 às 16 horas
Espaço Cidadão e Loja do Muní-
cipe: dias úteis das 9 às 19.30 ho-
ras e sábados das 9 às 15 horas
CTT: dias úteis das 9 às 19.30 ho-
ras

Loja de Cidadão do Concelho do Seixal
Receba senha de atendimento por SMS ou email

Ponto Navegante disponível na Loja do Munícipe no RioSul ShoppingAutocarro da Carris Metropolitana que vai circular no concelho

Ponto Navegante

Está em funcionamento na Loja do Munícipe do RioSul Shopping o 
Ponto Navegante (um quiosque eletrónico) que permite realizar o 
pedido de cartão Navegante em modo self-service, num minuto. É 
rápido, sem filas, sem espera e sem preenchimento de formulários, 
bastando utilizar o Cartão do Cidadão e um cartão bancário. O valor 
é de 12 euros. É adaptado à mobilidade reduzida e acessível a pes-
soas com todos os graus de daltonismo.
O Ponto Navegante permite a emissão de cartões Navegante nos 
perfis normal, criança e terceira idade e carregá-los de seguida. 
Pode ainda carregar os cartões de uso ocasional.

significativa para todas as pes-
soas. Com um passe Navegante 
Metropolitano é possível viajar em 
18 municípios, todos os dias e em 
todos os transportes por apenas 40 
euros por mês. 

Foi inclusivamente criado o con-
ceito de utilização do transporte 

em família, pelo que um agregado 
familiar passou a pagar, no máxi-
mo, 80 euros por mês, independen-
temente do número de pessoas que 
o compõem.  Para usar os transpor-
tes públicos no concelho do Seixal, 
o Passe Navegante Municipal pas-
sou a custar 30 euros.n

Contactos
Telefone 300 003 990 (aten-
dimento da Agência para a 

Modernização Administrativa)
Email loja.cidadao@cm-seixal.pt
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A CÂMARA Municipal do 
Seixal procedeu a intervenções nas 
redes de abastecimento de água e 
de saneamento em Amora, Fernão 
Ferro, Aldeia de Paio Pires, Paivas 
e Arrentela.

Rua da Azinhaga, Amora 
Na rua da Azinhaga, no troço en-

tre a rua Júlio Dinis e a rua António 
Sérgio, foi feita a reparação de um 
abatimento que teve origem no 
colapso do coletor doméstico exis-
tente. 

Uma vez que o coletor domésti-
co se encontrava a uma profundi-
dade entre os 3,5 e os 4 metros, a 
abertura de vala colocou em causa 
a estabilidade do coletor pluvial 
existente, pelo que este também foi 
substituído.

Avenida 1.º de Maio, 
Aldeia de Paio Pires 
Durante a construção do coletor 

pluvial, que foi executado no âmbi-
to da empreitada de requalificação 
da Avenida 1.º de Maio, houve um 
abatimento que foi reparado. Foi 
ainda executada a fresagem do ta-
pete betuminoso para reabilitar a 
base e o respetivo pavimento. 

 
Avenida 10 de Junho,
 Fernão Ferro 
Esta obra destina-se a capacitar 

a rede de abastecimento de água 
com um conjunto de infraestrutu-
ras atuais e que visam responder 
às necessidades de distribuição de 
caudal. Todas as alterações foram 
efetuadas garantindo o transpor-
te da água de abastecimento, bem 

como os níveis de pressão regula-
res em toda a rede, do novo Centro 
de Distribuição de Água de Fernão 
Ferro à população.

Por se tratar da execução de vá-
rios nós, a intervenção será realiza-
da gradualmente para minimizar 
os constrangimentos para a popu-
lação, tanto ao nível do abasteci-
mento de água, como ao nível do 
trânsito.

Esta intervenção tem como 
objetivo promover a melhoria da 
qualidade do serviço prestado em 
termos de pressão com inerentes 
mais-valias associadas à racionali-
zação do consumo de energia.

Avenida da República,
Arrentela
Devido a uma rotura da conduta 

de distribuição de água existen-
te em fibrocimento, verificou-se o 
abatimento o piso na Avenida da 
República, em Arrentela. A Câmara 
Municipal do Seixal procedeu rapi-
damente à reparação da conduta 
de abastecimento de água, tendo 
sido necessário um desvio de trân-
sito pela zona da Boa Hora durante 
um curto período de tempo.

Avenida 1.º de Maio, 
EN10, Paivas
Na Avenida 1.º de Maio, na 

EN10, na área envolvente à Loja 
de Cidadão do Concelho do Seixal, 
está a ser realizada a remodela-
ção das redes de abastecimento 
de água – rede distribuidora e re-
de adutora. Com esta intervenção 
pretende-se, além da substituição 

das redes existentes em fibroci-
mento para redes em ferro fundido 
dúctil e PVC, dotar as condutas de 
órgãos que facilitem as manobras e 
limpeza das mesmas, como válvu-
las e descargas de fundo.

No desenvolvimento do projeto 
teve-se em atenção a relocalização 
de alguns troços que atualmente se 
localizam nas faixas de rodagem, 
nomeadamente na EN10, passan-
do as condutas para os passeios, 
com os atravessamentos em arrua-
mentos secundários, para que, em 
caso de roturas e/ou manobras, 
não afetem o trânsito e que sejam 
garantidas as condições de segu-
rança de pessoas e bens.

Para a realização destas obras 
foi interrompido o trânsito na Rua 
Gomes Freire de Andrade. n

Amora, Fernão Ferro e Aldeia de Paio Pires

Melhoria das redes de água 
e saneamento

Rua da Azinhaga, Amora

Avenida 1.º de Maio, Aldeia de Paio Pires Avenida 10 de Junho, Fernão Ferro 

Avenida da República, Arrentela

Avenida 1.º de Maio, EN10, Paivas
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NOS DIAS 25 de janeiro e 
3 de fevereiro, os eleitos do execu-
tivo municipal prosseguiram um 
conjunto de visitas que realizam 
assiduamente a diversas interven-
ções a decorrer no concelho.

Estação de Serviço 
de Autocaravanas
A obra de implementação da no-

va Estação de Serviço de Autoca-
ravanas do Seixal está em curso, 
na Avenida MUD Juvenil. O equipa-
mento fica situado nas imediações 
do núcleo histórico do Seixal e da 
estação fluvial do Seixal. Com um 
investimento municipal de 200 
mil euros, a infraestrutura irá pos-
sibilitar estadia e pernoita, facili-
tar o acesso a água potável, eletri-
cidade e tratamento de resíduos.

Movimento Democrático
 de Mulheres
O Movimento Democrático de 

Mulheres (MDM) tem uma no-
va sede atribuída pela Câmara 
do Seixal, na Rua das Flores 4B, 

R/C dto., nas Paivas, em Amora. 
As novas instalações foram be-
neficiadas com obras de requa-
lificação. O MDM é um dos par-
ceiros do município no Plano 
Municipal de Igualdade de Género 
e Oportunidades.

Escola Básica dos Foros 
da Amora
Na Escola Básica dos Foros de 

Amora está a ser construído um 
novo edifício para projetos ex-
tracurriculares, nomeadamente 
Componente de Apoio à Família e 
Atividades de Animação e Apoio 
à Família, oferta já existente na es-
cola, mas a funcionar no espaço do 
refeitório.  O investimento munici-
pal é de cerca de 150 mil euros.

Pavimentação 
em Fernão Ferro
A Rua Florbela Espanca, em 

Fernão Ferro, recebeu trabalhos 
de execução de infraestruturas de 
água e saneamento, após o que te-
ve início a pavimentação da via., 

com a execução de 300 metros de 
novos pavimentos.

Espaço de Jogo e Recreio 
do Largo 1.º de Maio
O Largo 1.º de Maio, em Aldeia 

de Paio Pires, está a ser alvo de 
uma requalificação e conta já com 
um espaço de jogo e recreio reno-
vado, com sete novos equipamen-
tos lúdicos para os mais peque-
nos. À requalificação seguem-se 
intervenções nos espaços verdes 
e sanitários.

Quiosques verdes
A Câmara do Seixal está a im-

plementar em torno da Baía do 
Seixal o Laboratório Vivo para a 
Descarbonização, do qual faz par-
te a instalação de quiosques ver-
des.

Um destes quiosques está a ser 
construído na frente ribeirinha do 
Seixal e tem como objetivo a dis-
ponibilização de veículos elétricos 
de mobilidade individual, consti-
tuindo ainda pontos de integra-

ção e agregação de produção de 
energias renováveis (fotovoltaica 
e eólica). Um equipamento simi-
lar nascerá na frente ribeirinha de 
Amora.

Nova sede da AMUCIP
A AMUCIP – Associação para o 

Desenvolvimento das Mulheres 
Ciganas Portuguesas luta pelo en-
volvimento de toda a sociedade na 
igualdade de oportunidades para 
as mulheres e crianças ciganas, in-
tegrando-as e promovendo a sua 
participação na sociedade.

A autarquia acarinha o projeto 
desde a sua criação, há mais de 
20 anos, e adquiriu e qualificou 
instalações na Praceta Gregório 
Crispim Oliveira, em Arrentela, 
para a sua sede e Centro Romi do 
Seixal. 

Pavimentações em Aldeia
 de Paio Pires
A Câmara do Seixal executou a 

pavimentação da Avenida 1.º de 
Maio, entre a Rua António Luís 

Ver-ney e o Largo 1.º de Maio. A in-
tervenção foi justificada pelo esta-
do da via, que além da degradação 
natural foi objeto de intervenções 
de redes de infraestruturas.

Espaço exterior 
da Loja de Cidadão
O espaço exterior da Loja de 

Ci-dadão, em Amora, está a ser 
qualificado, visando a criação de 
mais lugares de estacionamento, 
melhor circulação pedonal e aces-
sibilidades para pessoas com mo-
bilidade reduzida. 

Videoprojetores 
nas escolas
As escolas básicas do 1.º ciclo e 

jardins de infância da rede pública 
estão a ser dotadas com compu-
tadores e videoprojetores, visan-
do diminuir as assimetrias e as 
limitações tecnológicas e permi-
tir o acesso à internet em todas as 
áreas escolares. O executivo visi-
tou o Jardim de Infância da Quinta 
de S. Nicolau, em Corroios. n

Eleitos municipais acompanham 
obras no terreno

Espaço de Jogo e Recreio do Largo 1.º de Maio, em Paio PiresPavimentação em Fernão FerroO executivo municipal visita a nova sede do Movimento 
Democrático de Mulheres, em Amora

Quiosques verdes na Baía Espaço exterior da Loja de Cidadão Videoprojetores nas escolas
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NA AGENDA do executi-
vo  esteve a deslocação, nos dias 
8 e 15 de fevereiro, às obras em 
curso. Mais uma vez, ficou clara 
a aposta efetuada na valorização 
do espaço público e na criação 
de condições para as escolas e os 
equipamentos desportivos ga-
rantirem o direito à educação e ao 
desporto. 

Parque Urbano da Quinta
 das Laranjeiras
Está a nascer um novo espaço 

verde, o Parque Urbano da Quinta 
das Laranjeiras, em Fernão Ferro, 
num investimento municipal su-
perior a 150 mil euros. O novo 
parque em construção terá uma 
praça central, zonas de estadia 
com mesas e bancos, equipamen-
tos infantis e percursos pedonais. 

Parque Lopes-Graça  
Prossegue a requalificação do 

Parque Lopes-Graça, na Torre 
da Marinha. A intervenção com-
preende equipamentos lúdicos já 
colocados e a aplicação de pavi-
mento flexível. 

Escola Básica da Quinta
de Santo António
A Escola Básica da Quinta de 

Santo António, que tem duas 
salas de ensino estruturado, foi 
dotada com 19 computadores e 
18 videoprojetores, instalados 
nas salas de aula do 1.º ciclo, do 
pré-escolar, da unidade de ensi-
no estruturado, biblioteca e sala 
de professores. Esta valorização 
insere-se no programa com que a 
Câmara do Seixal prevê diminuir 
as assimetrias relativamente aos 
recursos tecnológicos, permitin-
do a introdução de práticas didá-
ticas inovadoras usadas para as 
aprendizagens.

Espaço público da Quinta
das Sementes
O espaço público da Quinta das 

Sementes, em Amora, está a ser 
alvo de profunda requalificação, 
em resposta às sugestões da po-
pulação. A obra está a ser execu-
tada pela Câmara Municipal do 
Seixal, no âmbito do Gabinete de 
Participação. A intervenção con-
siste na instalação de um parque 

infantil com dois brinquedos, 
construção de um campo de mi-
nibasquete, regeneração de um 
espaço de jogos infantis, subs-
tituição da iluminação pública, 
reforço da arborização e requali-
ficação de duas áreas de estacio-
namentos.

Complexo Municipal 
de Atletismo 
Carla Sacramento
Está quase concluída a requali-

ficação do Complexo Municipal de 
Atletismo Carla Sacramento, o que 
vai tornar esta pista numa referên-
cia a nível nacional. 

Estão terminadas as obras de 
requalificação do relvado, bem co-
mo dos balneários. O equipamento 
conta agora com uma iluminação 
com tecnologia LED. 

A intervenção representa um in-
vestimento da autarquia superior 
a 800 mil euros.

Requalificação da Mundet
A Câmara do Seixal está a re-

qualificar os edifícios 89 e 96 da 
Mundet, dois pavilhões onde estão 

instaladas as Caldeiras de Cozer e 
a Caldeira Geradora de Vapor da 
antiga fábrica de cortiça. A requa-
lificação abrange o tratamento e 
pintura de fachadas e das paredes, 
bem como a remoção de cobertu-
ras em fibrocimento e a sua substi-
tuição por painéis sandwich. 

O executivo municipal esteve no 
local e destacou a importância da 
preservação deste património. 

Pavilhão Municipal
Cidade de Amora
O novo equipamento desportivo 

está a ser construído no Parque 
Municipal do Serrado e está voca-
cionado para a prática do voleibol. 
O pavilhão terá capacidade para 
500 lugares e quatro campos de 
treino em simultâneo e outro para 
provas do calendário nacional e 
internacional. Será também a casa 
do Lobatos Volley, clube com um 
brilhante percurso na modalidade, 
que envolve 400 atletas.

Grupo Desportivo 
do Cavadas 
A câmara apoiou a substituição 

da cobertura em fibrocimento do 
edifício-sede do Grupo Desportivo 
do Cavadas e a instalação de pai-
néis fotovoltaicos. O investimento 
no valor de mais de 65 mil euros 
vem na sequência de outros, que 
já tinham permitido ao clube, que 
aposta no xadrez e no atletismo, a 
pintura das fachadas, bem como a 
requalificação dos balneários.

Escola Básica Dr. António
Augusto Louro
A Câmara do Seixal procedeu à 

pavimentação da rampa de aces-
so à escola, que se encontrava em 
mau estado. Tratava-se de uma ne-
cessidade há muito manifestada 
pela escola e que nunca foi solucio-
nada pelo Ministério da Educação. 

Numa visita à escola, a vereado-
ra Maria João Macau criticou a falta 
de investimento do Governo nas 
escolas, locais onde se efetiva o di-
reito à educação e a promoção da 
igualdade de oportunidades. n

Câmara Municipal do Seixal 
investe em novos equipamentos

Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento
 em requalificação

Parque Lopes-Graça , na Torre da Marinha , está a ser alvo 
de requalificação

O executivo municipal esteve no Parque Urbano 
da Quinta das Laranjeiras

Substituição da cobertura  em edifícios da antiga fábrica
 da Mundet

Pavilhão Municipal Cidade de Amora, em construção Autarquia requalificou rampa de acesso na Escola Básica
 Dr. António Augusto Louro
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Reunião de 2 de fevereiro
Presidência
• Instalação do novo Conselho Muni-
cipal de Segurança do Seixal. Tomada 
de posse dos membros perante a câ-
mara municipal.
• Protocolo a celebrar entre o Municí-
pio do Seixal e a Secretaria de Estado 
do Ministério da Administração Inter-
na. Disponibilização de serviço de co-
netividade à rede nacional de seguran-
ça interna. Ratificação do Despacho 
n.º 103-PCM/2022, de 27 de janeiro.
• Acordo de parceria para a consti-
tuição da Unidade Técnica Local de 
Intervenção Territorial Arco Ribeirinho 
Sul – Poente. Investimento RE-C03-
-i06.03. Operações integradas em co-
munidades desfavorecidas na Área 
Metropolitana de Lisboa. Ratificação 
do Despacho n.º 22-PCM/20200, de 
11 de janeiro.
• Plano de Pormenor de Reconversão 
da Quinta das Flores. 1.ª alteração. 
Abertura de procedimento. Aprovação.

Pelouro da Cultura, Juventude,
Participação, Desenvolvimento
 Social e Saúde
• Sociedade Filarmónica Democrática 
Timbre Seixalense. Projetos e Progra-
mas Pontuais 2021. Seixal Clarinet 
Competition. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Independente Futebol Clube Torren-
se. Projetos e Programas Pontuais 
2021 e 2022. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Sociedade Filarmónica União Seixa-
lense. Projetos e Programas Pontuais 
2022. Contrato-programa e comparti-
cipação financeira.

Pelouro da Educação, Mobilidade, 
Urbanismo e Recursos Humanos
• Contratação pública. Concurso pú-
blico para fornecimento de refeições 
escolares a confecionar nos refeitó-
rios das escolas básicas do 1.º ciclo e 
jardins de infância da rede pública do 
concelho do Seixal. Segundo adita-
mento ao contrato n.º 184/2021 de 
25 de agosto. Aprovação.
• AUGI C21. Quinta da Queimada 
Nascente. Requerente: Comissão de 
Administração da AUGI C21. Processo 
n.º 31/G/96. Alteração da modalidade 
de reconversão. Aprovação.
• Associação dos Serviços Sociais 
dos Trabalhadores das Autarquias do 
Seixal. Contrato-programa e compar-
ticipação financeira nos termos do 
Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de ja-
neiro. Aprovação. 
• Processo disciplinar n.º 004/2020. 
Relatório e decisão final. 
• Processo disciplinar n.º 009/2021. 
Relatório e decisão final. 

Pelouro das Obras Municipais, 
Trânsito, Água e Saneamento,
Energia e Proteção Civil
• Contratação pública. Concurso pú-
blico para a empreitada de constru-
ção do espaço exterior do Núcleo de 
Olaria Romana da Quinta do Rouxinol 
– 1.ª fase. Processo n.º 2020/300. 
.10.001/35. Prorrogação de prazo. 
Aprovação.
• Agência Municipal de Energia do 
Seixal – AMESEIXAL. Contrato-progra-

ma e comparticipação financeira. 
• Empreitada de construção do 
Cemitério Municipal de Fernão Ferro. 
Trabalhos complementares resultan-
tes de circunstâncias não previstas. 
2.ª alteração contratual. Aprovação.

Pelouro do Desporto, Habitação,
Ambiente e Fiscalização
• Contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo a celebrar entre o 
Município do Seixal e o Clube Recrea-
tivo da Cruz de Pau, para garantir o apoio 
necessário à obtenção e instalação de 
um praticável para o desenvolvimento 
da modalidade de ginástica acrobática. 
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo a celebrar entre o 
Município do Seixal e o Grupo Despor-
tivo do Cavadas, para garantir o apoio 
necessário para a realização do 38.º 
Grande Prémio de Atletismo GDC – 
Memorial José Manuel de Oliveira. 
Comparticipação financeira.
• Protocolo a celebrar entre o Muni-
cípio do Seixal e a Associação de Co-
letividades do Concelho do Seixal, 
para garantir o apoio necessário em 
transportes para as coletividades 
do movimento associativo desporti-
vo popular do concelho do Seixal. 
Comparticipação financeira.
• Protocolo a celebrar entre o Muni-
cípio do Seixal e a Associação de 
Coletividades do Concelho do Seixal, 
para apoiar o desenvolvimento do 
Campeonato de Futsal do Concelho do 
Seixal na época desportiva de 2021-
-2022. Comparticipação financeira. 
• Contrato de comodato de uma par-
cela de 3 860,30 m2 de um terreno, 
localizado na freguesia de Corroios, a 
celebrar entre o Município do Seixal 
e o Clube Associativo Santa Marta do 
Pinhal, para apoio ao desenvolvimento 
das atividades do clube. Aprovação de 
minuta. 
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre 
o Município do Seixal e o Clube de 
Canoagem de Amora para continua-
ção da construção de um edifício de 
apoio ao funcionamento das ativida-
des náuticas do CCA, com hangar para 
embarcações, e que integra a área glo-
bal do Centro Náutico de Amora e um 
acesso entre rampas dos clubes com 
atividades náuticas na freguesia de 
Amora. Reforço de comparticipação. 
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo a celebrar entre o 
Município do Seixal e a Associação 
Naval Amorense para continuação da 
construção de um edifício de apoio ao 
funcionamento das atividades náu-
ticas da ANA, com hangar para em-
barcações, e que integra a área glo-
bal do Centro Náutico de Amora e um 
acesso entre rampas dos clubes com 
atividades náuticas na freguesia de 
Amora. Reforço de comparticipação. 
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo a celebrar entre o 
Município do Seixal e a Associação 
dos Amigos do Pinhal do General. 
Complexo Desportivo do Pinhal do 
General. Reforço de comparticipação. 
Comparticipação financeira.

Reunião de 16 de fevereiro
Presidência
• Mapa de Fluxos de Caixa referente 
ao exercício de 2021. Aprovação.
• 1.ª revisão às Grandes Opções do 
Plano e Orçamento de 2022. Aprova-
ção.
• Normativos da área do Património – 
Regulamento de Inventário, Cadastro 
e Gestão do Património Municipal e 
Manual de Procedimentos da Função 
Património. Aprovação.
• Transferência de competências e 
de recursos do Município e delega-
ção contratual de competências pró-
prias do Município para a Junta de 
Freguesia de Amora. Aprovação das 
respetivas minutas de auto de trans-
ferência e de contrato interadminis-
trativo. Aprovação das competências 
a manter no âmbito da intervenção do 
Município.
• Transferência de competências e 
de recursos do Município e delega-
ção contratual de competências pró-
prias do Município para a Junta de 
Freguesia de Corroios. Aprovação das 
respetivas minutas de auto de trans-
ferência e de contrato interadminis-
trativo. Aprovação das competências 
a manter no âmbito da intervenção do 
Município.
• Transferência de competências e 
de recursos do Município e delega-
ção contratual de competências 
próprias do Município para a União 
das Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires. Aprovação das 
respetivas minutas de auto de trans-
ferência e de contrato interadminis-
trativo. Aprovação das competências 
a manter no âmbito da intervenção do 
Município.
• Protocolo de colaboração a celebrar 
entre o Município do Seixal e a Junta 
de Freguesia de Corroios. Aprovação 
de minuta. 
• Adequação dos Instrumentos de 
Gestão Territorial ao Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(RJIGT) – Planos de Pormenor no Muni-
cípio do Seixal. Aprovação.
• 1.ª alteração do Plano Diretor Mu-
nicipal. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso limi-
tado por prévia qualificação para a em-
preitada de execução da obra de pro-
longamento da via alternativa à EN10 
entre Corroios e Amora. Processo n.º 

2021/300.10.001/104. Ratificação 
do Despacho n.º 78-PCM/2022 de 20 
de janeiro. Aprovação.
• Concurso público com publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia para o 
fornecimento de refeições escolares a 
confecionar em refeitórios escolas bá-
sicas do 1.º ciclo e jardins de infância 
da rede pública do concelho do Seixal 
até 31 de julho de 2024. Retificação 
do contrato. Ratificação do Despacho 
n.º 198-PCM/2022, de 9 de fevereiro. 
Aprovação.
• Reclamação apresentada por An-
dreia Filipa Guerreiro Poejo. Ressar-
cimento. Aprovação.

Pelouro da Cultura, Juventude, 
Participação, Desenvolvimento 
Social e Saúde
• Contrato-programa a celebrar entre 
o Município do Seixal e o Centro Cul-
tural e Recreativo do Alto do Moinho. 
XIII Encontro Intercultural Saberes e 
Sabores. Comparticipação financeira.
• Contrato-programa a celebrar entre 
o Município do Seixal e o Banco Ali-
mentar Contra a Fome na Península de 
Setúbal. Comparticipação financeira.
• Contrato-programa a celebrar entre 
o Município do Seixal e a Fábrica da 
Igreja Paroquial de Nossa Senhora da 
Consolação (Arrentela), para obras de 
manutenção e restauro das portas ex-
teriores da igreja matriz de Arrentela. 
Comparticipação financeira.
• Março Jovem Photo Challenge. 
Normas gerais de participação. Apro-
vação.
• Programa Seixal Férias. Ajuda a Vaci-
nar no Natal. Contratos-programa e 
comparticipações financeiras.
• Proposta de parceria no âmbito da 
rede de informação e aconselhamen-
to do Programa de Apoio ao Retorno 
Voluntário e à Reintegração (ARVoRE 
VIII). Aprovação.
• 3.º Plano Municipal para a Inte-
gração dos Migrantes 2021-2023 
(PMIM 3.ª Geração) no Concelho do 
Seixal. Aprovação.
• Carta de compromisso referente 
ao projeto Planos Locais para a Inte-
gração das Comunidades Ciganas 
(PLICC), a celebrar entre o Município 
do Seixal e o Alto Comissariado para as 
Migrações, IP. Aprovação.
• Projetos de especialidades das can-
didaturas ao PRR. Requalificação e 

alargamento da rede de equipamen-
tos e respostas sociais. Contratos-
programa e comparticipações finan-
ceiras.

Pelouro da Educação, Mobilidade, 
Urbanismo e Recursos Humanos
• Atribuição de apoio financeiro des-
tinado à aquisição e manutenção de 
fotocopiadoras nas escolas básicas/ 
/jardins de infância da rede pública. 
Ano letivo 2021-2022. Aprovação.

Pelouro das Obras Municipais, 
Trânsito, Água e Saneamento, 
Energia e Proteção Civil
• Empreitada de requalificação da 
Praça Central da Torre da Marinha. 
Execução de cauções. Aprovação.

Pelouro do Desporto, Habitação,
 Ambiente e Fiscalização
• Contratação pública. Concurso pú-
blico com publicação no Jornal Oficial 
da União Europeia para aquisição de 
combustíveis rodoviários para a frota 
municipal. Decisão de adjudicação. 
Aprovação.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre 
o Município do Seixal e o Clube de 
Praticantes de Voleibol – Lobatos 
Volley para garantir o apoio necessário 
para a continuação da construção do 
Pavilhão Desportivo Municipal Cidade 
de Amora. Reforço de comparticipa-
ção. Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo a celebrar entre o 
Município do Seixal e a Associação 
Naval Amorense para apoiar a reali-
zação do I Duatlo Regional de Amora. 
Comparticipação financeira.

As deliberações são publicadas na íntegra nas 
atas das reuniões, as quais podem ser consul-
tadas em cm-seixal.pt. 

Reuniões de 2 e 16 de fevereiro
Deliberações da Câmara Municipal do Seixal
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Dia 22 de março às 22 horas
No Dia Mundial da Água, 
feche a torneira durante uma hora
O Dia Mundial da Água celebra-se no próximo dia 22 de março, tendo co-
mo propósito promover a reflexão sobre a importância vital dos recursos 
hídricos. Para assinalar a data, a Associação Portuguesa de Distribuição 
e Drenagem de Águas (APDA) lança o desafio à escala nacional de, às 
22 horas, fechar a torneira durante uma hora. H2Off – Hora de Fechar 
a Torneira é o nome da iniciativa que lança o desafio de ficar uma hora 
sem consumir água enquanto gesto deliberado e consciente nesta data 
simbólica. O objetivo é promover o uso consciente e eficiente da água, 
apelando a boas práticas e mudança de comportamentos, incitando à 
proteção e preservação da mesma.
Aceite este desafio, em nome de um futuro sustentável.

NO ÂMBITO da campanha 
de vacinação contra a covid-19 e 
perante a evolução da situação, 
o Agrupamento de Centros de 
Saúde (ACES) Almada-Seixal co-
municou o encerramento de dois 
dos três centros de vacinação do 
concelho do Seixal.

Assim, de acordo com a deci-
são do ACES, a autarquia informa 
que:

– O Centro Municipal de Vaci-
nação de Corroios, situado no 
Pavilhão Multiusos da Quinta 
da Marialva, encerrou definiti-

vamente no dia 26 de fevereiro, 
após a vacinação prevista para 
esse dia.

– O Centro Municipal de Va-
cinação do Seixal, situado na 
Associação Humanitária de Bom-
beiros Mistos do Concelho do 
Seixal, encerrou definitivamente 
no dia 27 de fevereiro, também 
após a vacinação prevista para 
esse dia.

– O Centro Municipal de Vaci-
nação de Amora, situado na Rua 
dos Operários, Quinta da Atalaia, 
é atualmente o único centro mu-

nicipal de vacinação contra a co-
vid-19 que continua em funcio-
namento no concelho.

O Centro Municipal de Vacina-
ção de Amora funciona de segun-
da a sexta-feira, das 8 às 20 horas. 
Está também previsto o funcio-
namento ao sábado, das 9 às 13 
horas, e no primeiro domingo de 
março, das 9 às 13 horas. Os ho-
rários estão sujeitos a alterações.

Para informação relativa ao 
processo de vacinação consulte o 
site covid19.min-saude.pt. n

Alteração dos locais de vacinação contra a covid-19

Centro Municipal 
de Vacinação de Amora 
continua a funcionar

Centro Municipal de Vacinação de Amora

Belverde, freguesia de Corroios 
4.º aditamento ao Alvará de Licença 
de Loteamento n.º 2/67 (n.º 1/2022)

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 
19/01/2022, o 4.º aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 2/67 (n.º 
2/2022), em nome de Eugénia Brilhante Abreu Paixão dos Santos, na sequência 
do Despacho n.º 181-VMJM/2022, de 14 de janeiro, relativo ao loteamento sito em 
Belverde, freguesia de Corroios.
Do presente aditamento consta o seguinte:
1. Emparcelamento dos lotes 51 e 52, dando origem a um único lote, designado por 
lote 51, sem que sejam alterados os parâmetros totais do loteamento.
2. Alteração de uso, de «habitação» para «comércio/serviços».
3. As características do lote 51 passam a ser as seguintes:  Área do lote: 725 m²; 
Confrontações: Norte: lote 50; Sul: lote 53; Nascente: terreno particular; Poente: 
arruamento; Número de pisos: 2
Seixal, 24 de janeiro de 2022

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

Belverde, freguesia de Corroios 
3.º aditamento ao Alvará de Licença 
de Loteamento n.º 2/67 (n.º 1/2022)

Nos termos do artigo 74.º da Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a reda-
ção atualizada, torna-se público que a Câmara Municipal do Seixal emitiu, em 
18/01/2022, o 3.º aditamento ao alvará de licença de loteamento n.º 2/67 (n.º 
1/2022), promovida por iniciativa municipal, na sequência do Despacho n.º 
3701-VMJM/2021, de 22 de novembro, relativo ao loteamento sito em Belverde, 
freguesia de Corroios.
Do presente aditamento consta o seguinte:
- Diferenças no posicionamento e orientação dos arruamentos.
- Redução de 579 m² da área do domínio público municipal destinada a arruamen-
tos e passeios.
- Aumento na área total de espaço privado dos lotes.
- Os lotes 310 e 311 apresentam as seguintes características:
Lote 310; Área do lote: 1 125 m²; Confrontações: Norte: Rua dos Jacintos; Sul: Lote 
285; Nascente: Lote 309; Poente: lote 311; N.º de pisos: 2; Uso: Habitação
Lote 311: Área do lote: 1 454 m²; Confrontações: Norte: Rua dos Jacintos; Sul: Lote 
286; Nascente: Lote 310; Poente: lote 312; N.º de pisos: 2; Uso: habitação
Seixal, 24 de janeiro de 2022

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

A Biblioteca Municipal do Seixal está 
agora mais perto dos seus leitores, 
através de uma nova plataforma on-
line.
No endereço biblioteca.cm-seixal.pt 
pode aceder ao catálogo da biblio-
teca e realizar pesquisas (simples, 
avançada e por índices), reservar 
documentos, aceder diretamente à 
situação de empréstimos correntes 
ou sugerir aquisições.
Tem ainda acesso a outras informa-
ções como uma lista da documenta-
ção do catálogo sobre o património 
cultural e natural do concelho; ao 
Catálogo Cabeça Padrão, um fundo 
especial de reservados provenien-
te da doação do arquiteto Joaquim 
Cabeça Padrão; e à lista de todos os 

livros do Plano Nacional de Leitura 
disponíveis na Biblioteca Municipal 
do Seixal.
Neste portal vai encontrar também 
notícias, informações e conteúdos 

relevantes sobre o dia a dia da bi-
blioteca, as iniciativas que ali são 
dinamizadas e são feitas sugestões 
de leitura.

Catálogo, atividades e informações
Nova plataforma digital da Biblioteca Municipal

NOVO
CATÁLOGO
ONLINE
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Atividades assinalam 
mês da juventude 

Está em todo 
o lado

O MARÇO Jovem Seixal está de regresso em 2022, novamente em formato «SXL», com 
propostas pensadas à medida de todos e uma programação espalhada pelas escolas secun-
dárias e vários locais do concelho, com sugestões interessantes para ver, ouvir, falar, dançar, 
praticar... e brilhar.

O programa arranca com o concerto de apresentação do novo EP dos Sogranora, um cole-
tivo do concelho que tem obtido o entusiasmo do público, no dia 5 de março, sábado, às 21.30 
horas. O espetáculo decorre no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal e tem entrada 
gratuita.

Destaque ainda para AESCOLAMEXE, que leva mais uma vez às escolas secundárias do 
concelho um conjunto de iniciativas para animar a semana e as pausas entre aulas. Encontros 
para trocar ideias e conhecer outras realidades, eventos de dança, atividades radicais e um 
concurso de talentos são outras das propostas. Atente-se ainda no Parlamento dos Jovens, 
uma sessão distrital organizada pela Assembleia da República, em parceria com o Ministério 
da Educação e a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto.

 Para celebrar em  formato «SXL», os dias do estudante e da juventude serão comemorados 
em palco com  Malabá e Wet Bed Gang, entre outros, projetos de ampla visibilidade nacional. n

Programa

Dia 5 de março, sábado, às 21.30 horas
Concerto com Sogranora 
Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal
Org.: Câmara Municipal do Seixal
Concerto de lançamento do EP «Amarílis» da banda do Seixal

De 7 a 11 de março, segunda a sexta-feira
AESCOLAMEXE em março
Escola Secundária Manuel Cargaleiro (7 de março, segunda-feira); Escola Secundária 
Dr. José Afonso (8 de março, terça-feira); Escola Secundária João de Barros (9 de março, 
quarta-feira); Escola Secundária de Amora (10 de março, quinta-feira); Escola Secundária 
Alfredo dos Reis Silveira (11 de março, sexta-feira)
Org.: associações juvenis, associações de estudantes e Câmara Municipal do Seixal
O Março Jovem volta a centrar parte da programação nas escolas com um circuito que 
leva as organizações juvenis e o seu trabalho junto dos alunos do ensino secundário. Em 
cada dia, uma escola será animada com um conjunto de ações propostas, que incluem um 
workshop de teatro, hip-hop, escrita criativa, produção musical, cidadania, surf, graffiti e 
voluntariado jovem, a exibição de um filme, um espetáculo de circo e comédia, slackline e 
animação exterior com um DJ e um bailarino.

Dias 12 e 19 de março, sábados, entre as 10.30 e as 17 horas
Workshop CV – Caminhos & Valorização
Oficina da Juventude de Miratejo
Org.: Rato – ADCC
Com este workshop, para jovens com mais de 17 anos, residentes no concelho do Seixal  e 
até ao máximo de 16 participantes, pretende-se apoiar os participantes na promoção da 
sua empregabilidade, identificando a sua orientação vocacional, assim como diferentes 
oportunidades de formação, procura ativa de emprego na internet e apresentação de 
alternativas na promoção, tal como currículos alternativos. Desta forma, os participantes 
podem identificar competências pessoais e futuras possibilidades profissionais, conhecer 
formas alternativas para a apresentação de um desempregado no mercado de trabalho e 
saber diferentes oportunidades nacionais e internacionais de valorização curricular para 
jovens desempregados nos domínios da formação, voluntariado e empreendedorismo.

Dia 26 de março, às 17 horas, na Quinta da Atalaia, Amora

Wet Bed Gang  com concerto 
no Dia do Estudante 
e Dia da Juventude 
 
Wet Bed Gang e Malabá alinham, no dia 26 de março, no concerto Seixal Faz Ruído, espe-
táculo comemorativo do Dia do Estudante e do Dia da Juventude, que conta igualmente 
com atuações de Red Squad e Djony Semous+40squad. O concerto decorre na Quinta da 
Atalaia, com início às 17 horas e tem entrada gratuita.
Os Wet Bed Gang resultam da união entre dois grupos de dois bairros diferentes de 
Vialonga, em Loures, num projeto de João Rossi, entretanto falecido. O nome de Rossi, 
membro dos La Bella Mafia, assume proporções de um movimento marcado por alegria, 
dedicação e muito trabalho, um estilo de vida e uma forma de estar no hip-hop. Os Wet Bed 
Gang lançaram em 2021 «Ngana Zambi», o primeiro longa duração e movem um elevado 
número de entusiastas .«Não Tens Visto», «Devia Ir», «Perseus» e «Bairro» são algumas 
das músicas que celebrizaram e que  estarão certamente no pensamento dos seus fãs. 
Malabá tem um flow inigualável com que conquista palcos e playlists e é dono de uma for-
ma de dizer que é expressão rimada do que muitos pensam e sentem. Estas características 
fazem deste rapper um dos nomes incontornáveis do hip-hop nacional, com um carisma 
muito particular e uma energia em palco tão contagiante quanto inspiradora.

2022



  FEVEREIRO 2022    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 772

JUVENTUDE     13

Dia 12 de março, sábado, entre as 10 e as 23 horas
Movia Dance Camp #duplasimprovaveis  
Pavilhão da Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira
Org.: Via Urbana
Um dia cheio de aulas de dança é a nossa proposta para tentar dar movimento aos jovens 
do concelho. Aulas de coreografia, oficinas de improviso e batalhas de dança. Porque um 
dos pontos mais importantes da dança é o poder de conectar pessoas.

Dia 19 de março, sábado, entre as 14 e as 18 horas
Street no Park  
Parque Urbano de Fernão Ferro
Uma oportunidade para os praticantes de BMX do concelho do Seixal mostrarem o que 
valem. No decorrer da tarde a iniciativa será aberta a todos os que quiserem aparecer para 
mostrar melhor sabe fazer numa BMX. 

Dia 7 de abril, quinta-feira, 21.30 horas
Final do Canta! – Concurso Interescolas de Talentos Musicais 
Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal
Org.: associações de estudantes
Na semana de 7 a 11 de março, as cinco associações de estudantes organizam nas respe-
tivas escolas eliminatórias deste concurso, visando a seleção de dois participantes. Nas 
semanas que antecedem a grande final, os 10 alunos escolhidos, com o apoio de músicos 
profissionais, ensaiam as atuações e músicas, preparando-se para a grande final. 

Dia 22 de março, terça-feira, entre as 9 e as 19 horas 
Sessão Distrital do Parlamento dos Jovens  
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal
Org.: Instituto Português do Desporto e Juventude
O Parlamento dos Jovens é organizado pela Assembleia da República, em parceria com 
o Ministério da Educação e a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, através do 
Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), e tem com objetivo promover a edu-
cação para a cidadania e o interesse dos jovens pelo debate de temas da atualidade. Este 
ano o tema em debate será «Fake news – o impacto da desinformação na democracia». 
Nesta edição, estão a participar 23 estabelecimentos escolares do ensino secundário do 
distrito de Setúbal, entre os quais o Colégio Atlântico e a Escola Secundária Dr. José Afonso, 
do concelho do Seixal.

Dia 26 de março, sábado, entre as 11 e às 18.30 horas
Circus Slackline Park – Equilíbrio e Artes Circenses
Parque Urbano da Quinta da Marialva, Corroios
Org.: Câmara Municipal do Seixal
Um dia dedicado ao slackline, à experimentação das emoções do equilíbrio em cima de um 
elástico e às artes circenses. 

Dia 26 de março, sábado, entre as 10 e as 13 horas
It Coffee
Oficina da Juventude de Miratejo, Corroios
Org.: Rato – ADCC
Para jovens com mais de 17 anos, residentes no concelho do Seixal e até um máximo de 
16 participantes, um workshop que promove competências avançadas na área das TIC, 
complementando a formação escolar dos cursos de informática.

Dia 26 de março, sábado, 17 horas
Seixal Faz Ruído – Atuações de Wet Bed Gang, Malabá,
Red Squad e Djony Semous+40squad 
Entrada livre
Quinta da Ataláia, Amora
Org.: Projeto Ruído, Khapaz – Associação Cultural e Câmara Municipal do Seixal
Concerto de Comemoração do Dia do Estudante e Dia da Juventude

Dias 26 e 27 de março, sábado e domingo
Peddy Paper pelo Seixal
Núcleo Histórico do Seixal
Org.: AEP – Grupo 260 Seixal
Um peddy-paper que tem como objetivo dar a conhecer o património histórico e natural 
do Núcleo Histórico do Seixal

Dia 2 de abril, sábado    
Assinatura de protocolos de cedência de terrenos e sedes a grupos e agrupamentos 
de escoteiros
Arrentela, Aldeia de Paio Pires e Fernão Ferro

2022
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O novo portal do Plano Educativo 
Municipal (PEM) está disponível 
para consulta. Este instrumento de 
trabalho constitui um canal de co-
municação direto entre a comuni-
dade educativa e o município. Mais 
funcional e acessível, o utilizador 
encontra aqui um conjunto de infor-
mação sobre as iniciativas e projetos 
que a autarquia dinamiza ao longo 
do ano letivo, tendo como preocupa-
ção transversal a todos os níveis de 
ensino a qualificação da comunida-
de escolar.

Este portal permite aos professores 
e alunos realizarem um conjunto de 
projetos em áreas como o patrimó-
nio, a leitura, o ambiente, a saúde, a 
cidadania, o desporto e os tempos li-
vres, ações promovidos pela Câmara 
Municipal do Seixal. Integra ainda 
uma oferta de programas de apoio, 
em que se insere a Ação Social 
Escolar, o apoio ao movimento as-
sociativo de pais e encarregados de 
educação e a atribuição de bolsas 
de estudo. Simultaneamente, dispo-
nibiliza informações sobre a oferta 

educativa da rede pública, bem co-
mo sobre a rede de equipamentos 
culturais e desportivos municipais. 
Na 38.ª edição, o PEM continua a 
assumir-se como um instrumento 
que propõe mudar comportamen-
tos. A proposta lançada à comuni-
dade educativa é para que trabalhe 
o tema «A Igualdade de Direitos», tal 
como definido pela Associação de 
Municípios da Região de Setúbal pa-
ra o ano letivo 2021-2022. Consulte 
o novo portal em cm-seixal.pt.

Plano Educativo Municipal
Novo portal para a comunidade escolar

A educação e a valorização e de-
fesa da escola pública continua a 
ser uma prioridade no município 
do Seixal. Por isso, a vereadora 
Maria João Macau, do Pelouro da 
Educação da Câmara Municipal do 
Seixal, está a efetuar um conjunto 
de visitas aos jardins de infância e 
escolas do 1.º ciclo do ensino básico 
da rede pública, no âmbito do proje-
to Seixal + Educação.
Com estas visitas pretende-se dar 
continuidade ao contacto privilegia-

do com as escolas, no âmbito da 
política municipal de proximidade, e 
verificar no terreno as intervenções 
realizadas ou em curso ao nível do 
parque escolar, bem como inteirar-
-se das necessidades mais imedia-
tas a fim do seu planeamento e con-
cretização.
A autarca prioriza o contacto com a 
coordenação das escolas, mas tam-
bém com os professores, auxiliares 
de educação e alunos, tendo em 
conta que o objetivo é sempre ouvir 

a comunidade educativa enquanto 
parceira do município nesta área.
Nesse contexto, a vereadora Maria 
João Macau visitou, no mês de feve-
reiro, as seguintes instalações esco-
lares: o Jardim de Infância da Cruz 
de Pau e a Escola Básica da Quinta 
das Sementes, no dia 2; as escolas 
básicas do Fogueteiro e da Quinta 
do Conde de Portalegre, no dia 10; 
e as escolas básicas dos Foros de 
Amora e da Quinta das Inglesinhas, 
no dia 24.

Visita a jardins de infância e escolas
Ouvir a comunidade educativa enquanto parceira

Mensagens de Amor, Quem as Não Tem?
Biblioteca do Seixal acolheu 
palavras de amor dos mais novos
A exposição Mensagens de Amor, Quem as Não Tem?, alusiva ao Dia 
dos Namorados, levou o amor nas palavras dos mais novos à Biblioteca 
Municipal do Seixal, onde esteve patente desde o inicio de fevereiro até 
dia 26 do mesmo mês. 
A mostra reuniu trabalhos e mensagens de amor escritas por alunos 
de escolas do ensino básico do concelho e, pela terceira vez, integrou 
textos e trabalhos plásticos produzidos por uma instituição convidada 
do concelho, papel que na corrente edição coube à ANPAR – Associação 
Nacional de Pais e Amigos Rett. Além de conhecer as muitas mensagens 
e trabalhos plásticos, os visitantes ficaram ainda a conhecer o processo 
tradicional utilizado para compor e imprimir textos no Espaço Memória – 
Tipografia Popular do Seixal, extensão do Ecomuseu Municipal do Seixal.

Conselho Municipal de Educação do Seixal
Preocupação com transferência
de competências para a autarquia
A reunião do Conselho Municipal de Educação do Seixal (CMES) realizou-
-se no dia 8 de fevereiro, no auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal. A vereadora Maria João Macau, do Pelouro da 
Educação, presidiu à reunião, que também contou com a participação de 
Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do Seixal.
Na reunião, os conselheiros do CMES manifestaram preocupação rela-
tiva à transferência de competências do Ministério da Educação para a 
autarquia, que ocorrerá a partir de 1 de abril de 2022.
O processo de revisão da Carta Educativa do Seixal e o relatório de ativi-
dades da área da educação – transportes escolares, Ação Social Escolar 
do ano letivo de 2020-2021 – foram apresentados e aprovados por 
unanimidade pelos membros do CMES. Foi ainda apresentado o novo 
suporte online do Plano Educativo Municipal (PEM) para 2021-2022.

NOVO PORTAL
Mais funcional, acessível e intuitivo

Mais de 80 ações e projetos educativos
Programas de apoios regulares

Informação sobre a rede escolar

pem.cm-seixal.pt

EXPERIMENTE

Vereadora da Educação, Maria João Macau, visita 
Escola Básica da Quinta das Sementes, em Amora

Visita às instalações do Jardim de Infência 
da Cruz de Pau
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O presidente e o vice-presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos e Paulo Silva, res-
petivamente, estiveram reunidos 
com Carlos Martins e Nuno Silva, 
diretor geral e diretor da área 
da Comunicação Institucional e 
Sustentabilidade da Associação 
da Indústria da Península de 
Setúbal (AISET). 
A reunião decorreu nos Serviços 
Centrais da autarquia no dia 3 de 
fevereiro e serviu para analisar 
a efetivação do pedido de altera-

ção de NUT (Nomenclatura das 
Unidades Territoriais para Fins 
Estatísticos) por parte do Governo 
à União Europeia, autonomizando 
a península de Setúbal da Área 
Metropolitana de Lisboa (AML) 
através da criação de uma NUT 
própria para efeitos de atribuição 
de fundos europeus.
Na anterior situação, a União 
Europeia não tinha meio de re-
conhecer a disparidade de indi-
cadores económico-sociais da 
península em relação à média 

europeia e recebia menos fundos 
estruturais do que aqueles a que 
temos direito. 
A reivindicação desta NUT pelos 
municípios da península é uma 
causa antiga e a sua concretiza-
ção reverte a decisão tomada em 
2013 pelo governo de integrar a 
região na AML, o que impediu o 
acesso a fundos para projetos de 
desenvolvimento económico e 
social.

Reunião com a Associação da Indústria da Península de Setúbal
Nova NUT2  da península de Setúbal traz vantagens

Apresentação do roteiro «entre.ruas» 
de Aldeia de Paio Pires

Câmara municipal 
apoia o comércio local

Dia Mundial das Zonas Húmidas 
Conhecer e proteger o ecossistema 
aquático do sapal de Corroios

Instituído em 1997, no dia 2 de fevereiro assinala-se o Dia Mundial das 
Zonas Húmidas, constituindo uma oportunidade para coordenar es-
forços globais, nacionais e locais para aumentar a consciencialização 
acerca destes ecossistemas.
A Câmara Municipal do Seixal juntou-se à comemoração da efeméride 
e no dia 6 de fevereiro promoveu a atividade Observar o Ecossistema 
Aquático do Sapal de Corroios, procurando assim dar a conhecer a bio-
diversidade do sapal e realçar o papel e a importância deste ecossiste-
ma. Para o efeito, convidou Isabel Caçador, José Lino Costa e António 
Teixeira, professores e investigadores na Faculdade de Ciências de 
Lisboa e no MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, para 
falarem junto ao Moinho de Maré de Corroios sobre as áreas cientí-
ficas em que trabalham, os sapais, as espécies marinhas e as aves, 
respetivamente.
O sapal de Corroios integra a Reserva Ecológica Nacional desde 1991 
e é um lugar onde a existência de vida é diversa, graças à abundância 
de detritos vegetais e fitoplâncton. O sapal tem uma importante fun-
ção depuradora, desempenhada pelas plantas halófitas, tolerantes 
à salinidade das águas e que filtram poluentes, funcionando ainda 
como uma «maternidade» e «creche» para diversas espécies de mo-
luscos, crustáceos e peixes. Das cerca de 10 mil espécies de aves 
existentes em todo o mundo, 600 estão presentes em Portugal e apro-
ximadamente 100 podem ser observadas no sapal de Corroios. 

O ROTEIRO de compras 
e lazer «entre.ruas» dedicado ao 
comércio local e tradicional de 
Aldeia de Paio Pires foi apresen-
tado no dia 22 de janeiro, junto 
à cervejaria marisqueira Ponto 
Verde.

Trata-se da 8.ª edição do «en-
tre.ruas», que em cada número 
é dedicado a uma localidade do 
concelho. Amora, Cruz de Pau, 
Fernão Ferro, Miratejo, Torre da 
Marinha, Corroios e Fogueteiro 
antecederam a edição dedicada 
a Aldeia de Paio Pires, que teve 
uma forte adesão por parte dos 
comerciantes.

O objetivo deste roteiro, que 
conta com o apoio da Câmara 

Municipal do Seixal e da Asso-
ciação do Comércio, Indústria, 
Serviços e Turismo do Distrito 
de Setúbal (ACISTDS), é apoiar, 
divulgar e estimular o comércio 
de proximidade. É gratuito, quer 
para os comerciantes que nele 
divulgam o seu estabelecimen-
to, quer para os munícipes que o 
recebem. 

Nele podem encontrar um di-
retório do comércio local e pe-
quenas reportagens e artigos so-
bre o lugar a que cada edição é 
dedicada.

Na apresentação estiveram 
presentes Joaquim Santos, pre-
sidente da Câmara Municipal do 
Seixal, Ana Mestre, autora do ro-

teiro «entre.ruas», Isaú Maia, pre-
sidente da direção da ACISTDS, 
e António Santos, presidente da 
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires.

Joaquim Santos afirmou que 
este roteiro «é mais uma for-
ma de apoiar o comércio local». 
Destacou a sua importância para 
os consumidores e a relação de 
proximidade que estabelece com 
o cliente, e a sua capacidade de 
inovação, modernização e atra-
ção sobre as populações residen-
tes e visitantes. n
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Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, e 
Joaquim Tavares, vereador da 
Proteção Civil, reuniram-se, no 
dia 20 de janeiro, com a dire-
ção da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Mistos de Amora 
(AHBMA).
O objetivo foi receber os novos cor-
pos sociais, conhecer os seus ob-

jetivos e alinhar estratégias para o 
futuro.
Os autarcas asseguraram que a 
Câmara Municipal do Seixal vai con-
tinuar a apoiar as duas associações 
de bombeiros do concelho para que 
possam honrar a sua missão de ser-
viço público de socorro à população. 
Nesse sentido, em 2022, foi aumen-
tada em 50 mil euros a compartici-

pação à AHBMA.
A autarquia pretende ainda apro-
var a constituição de uma segunda 
Equipa de Intervenção Permanente, 
continuar o trabalho de requalifica-
ção das instalações das corpora-
ções de bombeiros do concelho e 
continuar a apoiar uma qualificação 
contínua da capacidade operacio-
nal, de forma estruturada.

Reunião com a Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora
Continuar a apoiar os soldados da paz

NO DIA 29 de janeiro, o no-
me de José Mendes foi homologado 
como comandante dos Bombeiros 
Mistos do Concelho do Seixal. José 
Mendes fez o seu percurso nos 
bombeiros do concelho e já assumi-
ra as funções de comando quando, 
ao completar 65 anos no dia 24 de 
outubro de 2021, José Raimundo 
foi obrigado a deixar as mesmas 
funções por obrigação legal rela-
cionada com o limite de idade.

Até ao dia 24 de outubro do últi-
mo ano, o segundo comandante do 
corpo de bombeiros, José Mendes, 
assumiu as funções de comandan-
te em regime de substituição até 
à homologação legal da sua pro-
moção, que só decorreu no final 
de janeiro. O novo comandante, 
que entrou no corpo de bombei-
ros como cadete e fez 35 anos do 
seu percurso enquanto bombei-
ro na associação, foi nomeado por 
proposta da direção que considera 

que o bombeiro reúne «todas as 
qualidades pessoais de liderança, 
perfil e conhecimentos adequados 
ao cumprimento desta missão».

A Associação Humanitária de 
Bombeiros Mistos do Concelho do 
Seixal já contou, desde a sua fun-
dação, com mais de 900 bombeiros 
e envolveu no seu funcionamento 
mais de um milhar de pessoas, en-
tre familiares, dirigentes e apoio 

administrativo. Foram também 
vários os seus comandantes, en-
tre os quais António Matos e, mais 
recentemente, José Raimundo, 
ambos distinguidos com medalhas 
de Bons Serviços Municipais pela 
Câmara Municipal do Seixal. A ceri-
mónia da tomada de posse do novo 
comandante contou com a presen-
ça de Joaquim Tavares, vereador da 
Proteção Civil da autarquia.  n

Associação Humanitária de Bombeiros Mistos 
do Concelho do Seixal

José Mendes promovido 
a comandante do corpo 
de bombeiros

Novo Conselho Municipal de Segurança
Participação da sociedade civil 

O Conselho Municipal de Segurança para o quadriénio 2021-2025 
tomou posse no dia 2 de fevereiro, nos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal. Este órgão tem natureza consultiva, em matéria 
de segurança de pessoas e bens, bem como de articulação, coorde-
nação, informação e cooperação.
Além dos presidentes da câmara e assembleia municipal e das juntas 
de freguesia, o Conselho Municipal de Segurança integra represen-
tantes das forças de segurança e proteção civil; de organismos liga-
dos à saúde, à justiça e à segurança social; de instituições de solida-
riedade social e do tecido empresarial local, cuja função é coadjuvar a 
autarquia nas opções e decisões em termos de segurança.
O presidente da autarquia, Joaquim Santos, agradeceu a disponibi-
lidade dos conselheiros, afirmando que «o dinamismo do concelho 
passa pela participação das suas forças vivas na procura de soluções 
diversificadas. Queremos um concelho coeso e um município seguro».

Dádivas de sangue no concelho do Seixal
Próximos locais da recolha 

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho do Seixal 
promove regularmente campanhas de dádiva de sangue. Estas reali-
zam-se aos domingos, entre as 9 e as 13 horas, e são acompanhadas 
por técnicos do Instituto Português do Sangue e da Transplantação  
(IPST), com todas as condições de segurança. Para ser dador de san-
gue, deve ter entre 18 e 65 anos de idade e hábitos de vida saudáveis. 
A iniciativa é apoiada pela Câmara Municipal do Seixal, juntas de fre-
guesia e instituições que cedem os seus espaços para estas ações.
Refira-se que o IPST atualizou as regras para quem costuma doar san-
gue, no que diz respeito à vacinação e infeção no âmbito da pandemia 
de covid-19. Assim, segundo as novas regras, quem foi vacinado com 
os fármacos da Pfizer ou da Moderna (vacinas de mRNA) pode doar 
sangue de imediato se não tiver efeitos secundários. Já quem esteve 
infetado com covid-19 pode dar sangue 14 dias depois do diagnósti-
co, desde que não tenha qualquer sintoma. O período de 14 dias apli-
ca-se também, segundo as novas regras, a quem regresse de áreas 
de risco covid, fora de Portugal, não constituindo um caso de infeção.

Sessões no 1.º semestre
13 e 27 de março – Igreja de Corroios e Sociedade Musical 5 de 
Outubro, Aldeia de Paio Pires
24 e 30 de abril – Mercado Municipal de Fernão Ferro e Pavilhão 
Municipal da Torre da Marinha
10 e 22 de maio – Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira, 
Arrentela e Igreja de Vale de Milhaços
19 de junho – Clube Recreativo da Cruz de Pau
17 de julho – Igreja de Corroios
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A manutenção e limpeza do espaço público são serviços prestados pela Câmara 
Municipal do Seixal, com intervenções diárias no espaço público de todo o concelho.
Entre os trabalhos realizados estão ações de desmatação, limpeza dos espaços 
verdes, corte de ervas, varredura, limpeza e lavagem e desinfeção de ruas e junto a 
equipamentos, lavagem de contentores e recolha de monos. 
Além deste trabalho diário, realiza-se semanalmente, às quartas-feiras, e quinzenal-
mente, aos sábados, a iniciativa Seixal + Perto. Equipas municipais intervêm de forma 
concertada numa determinada localidade em áreas como higiene e limpeza urbana, 
recolha de resíduos sólidos urbanos, salubridade, manutenção e conservação urba-
na, água e saneamento, espaços verdes, entre outras.
Esta iniciativa é sempre acompanhada por Joaquim Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, e vereadores da autarquia, que contactam com os trabalhadores 
e com a população, para verificar necessidades e obter sugestões.

Reforço da manutenção do espaço público

Os eleitos da autarquia acompanharam as intervenções no Bairro Novo, Seixal

Amora  Bairro Novo, Seixal

Fanqueiro, Amora

Quinta da Marialva, Corroios

Em Amora, as ações de limpeza  foram acompanhadas pelos eleitos da autarquia

Pinhal do General, Fernão Ferro
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A Animateatro prossegue uma pro-
gramação que traz ao Cinema S. 
Vicente as melhores produções na-
cionais de teatro para a infância. 
Em janeiro, a companhia trouxe «Pe-
pe Marinheiro», teatro de marione-
tas por Telba Carantoña Teatro, e a 
«Alegre História da Música em 62 
Minutos», pela Companhia de Teatro 
Bocage. «Pepe Marinheiro» conta 
a história do amor entre Marina e 
Pepe, e de como um tesouro que o 
marinheiro guardava para entregar 
às crianças foi roubado pelo pira-

ta Malapata. «A Alegre História da 
Música em 62 Minutos» é uma adap-
tação do livro «História da Música em 
Banda Desenhada: da Pré-história à 
Atualidade» e relata o percurso desta 
expressão através dos tempos.
Já em fevereiro, passaram pelo 
Ci-nema S. Vicente «A Viagem de 
Mustafa», «Pedro, a Mentira e o 
Lobo», «Ulisses e o Cavalo de Troia» 
e «Estações». Aliando a arte teatral 
a formas animadas, num trabalho 
de Ângela Ribeiro, «A Viagem de 
Mustafa» é a história de um meni-

no refugiado e fala sobre integra-
ção e esperança. Teatro de mario-
netas num trabalho de Fio D’Azeite 
– Chão de Oliva, «Pedro, a Mentira 
e o Lobo» apresenta uma história 
tradicional sobre a  mentira.  «Ulisses 
e o Cavalo de Troia» é um trabalho 
da Byfurcação Teatro que revisita 
a história do herói da antiguida-
de. «Estações» é um trabalho da 
Animateatro e procura trazer ao pal-
co os ritmos das estações do ano.
Conheça toda a programação em 
cm-seixal.pt.

Programação da Animateatro no Cinema S. Vicente
Melhor teatro nacional para a infância tem palco no Seixal

Assinalado a 27 de março, o Dia 
Mundial do Teatro vai ser celebra-
do no concelho do Seixal com a 
estreia de uma peça pelo Teatro da 
Terra. «Balada para Sophie» sobe 
ao palco do Auditório Municipal e é 
uma adaptação para cena da obra 
de banda desenhada homónima 
da autoria de Filipe Melo e Juan 
Cavia. 
A peça, que tem entrada gratuita 
no próprio Dia Mundial do Teatro, 
com reserva obrigatória em cm-
-seixal/agenda, volta à cena nos 
dias 31 de março e 1 e 2 de abril, 
com um custo de 8 euros para o 
público em geral e bilhetes a 5 eu-
ros para jovens até 25 anos, refor-
mados e funcionários das autar-
quias do Seixal.
Mais do que uma recriação da his-
tória e de uma tradução cénica da 
obra, a adaptação de Ana Lázaro 
com encenação de Maria João 
Luís resulta numa abordagem ins-
pirada pela impressão imagética 
e poética da obra, bem como pela 
sua riqueza narrativa. 
A história é a de Julian Dubois, um 
pianista envelhecido, doente e 
amargurado por uma vida ambiva-

lente e pautada por excessos, des-
vios, mágoas, sucessos e música. 
As comemorações do Dia Mundial 
do Teatro incluem ainda a apre-
sentação de «Perdidos, mas pou-

co!» uma peça para a infância por 
A Bolha – Teatro de Marionetas, 
no Cinema S. Vicente, uma história 
com uma mensagem ambiental.

Dia Mundial do Teatro celebra-se a 27 de março
Teatro da Terra apresenta «Balada para Sophie»

Programa do Festival de Teatro do Seixal
«Damas da Noite» explora fronteiras 
entre a realidade e ficção

«Damas da Noite», espetáculo adiado inserido na programação do 
Festival de Teatro do Seixal, apresentou-se no dia 5 de fevereiro no 
Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal.
Nesta dramaturgia, Elmano Sancho evoca a conflituosa reviravolta 
de expectativas em torno do seu nascimento, quando os pais espera-
vam uma menina, de nome já destinado, Cléopâtre, mas nasceu um 
menino. Para erguer essa figura ficcionada, Elmano Sancho imergiu 
no mundo fascinante do transformismo e explorou a presença ou 
ausência de fronteiras entre realidade e ficção, ator e personagem, 
homem e mulher, teatro e performance, tragédia e comédia, interior e 
exterior, dia e noite. Em palco com o autor, ator e encenador estiveram 
Dennis Correia (Lexa Black) e Pedro Simões (Filha da Mãe).

Com encenação de Jorge Cramez
«O Princípio de Arquimedes» subiu 
ao palco do Auditório Municipal

«O Princípio de Arquimedes», texto de Josep Maria Miró i Coromina, 
numa encenação de Jorge Cramez, contou com apresentações no 
dia 18 e 19 de fevereiro no Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal. Nesta dramatização, a desconfiança toma proporções inespe-
radas, obrigando personagens e espetadores a tomar partido entre o 
que se diz, o que se presume e o que terá realmente acontecido.
Interpretada por Eduardo Frazão, Gonçalo Lello, Luís Simões e Sandra 
José, a peça conta-nos a história de um professor de natação, que dá 
aulas a crianças e mantém uma boa relação com alunos e pais, situa-
ção que se altera quando a afirmação de uma criança faz com que a 
sua integridade seja questionada e o seu comportamento fique sob 
escrutínio. 
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Entre 7 e 23 de fevereiro, a Biblioteca 
Municipal do Seixal levou o proje-
to Mapas de Leitura a turmas do 
10.º ano das escolas secundárias 
Dr. José Afonso, João de Barros e 
Manuel Cargaleiro.
Mapas de Leitura é um projeto de 
promoção do gosto pela leitura e di-
namização das literacias composto 
por duas fases. Na primeira, foram 
explorados mapas criados por ilus-
tradores profissionais, dando lugar à 
discussão coletiva sobre surpresas, 
preferências e validade dos objetos 

apresentados enquanto livros e a 
um brainstorming sobre espaços 
afetivos. No final, foi lançado o de-
safio para construção de um mapa 
coletivo. Na segunda fase, houve 
partilha dos lugares de cada um e foi 
criado esse mapa coletivo.
Os principais objetivos deste projeto 
consistem na reflexão sobre o poder 
da leitura através da imagem, na 
partilha daquilo que é o valor emo-
cional da leitura e da imagem e o 
desenvolvimento da expressão oral.
No âmbito da comemoração do Dia 

da Internet Mais Segura, que se ce-
lebra a 8 de fevereiro, a Biblioteca 
Municipal do Seixal dinamizou uma 
ação de formação, sensibilização e 
informação com o objetivo de pro-
mover a utilização da Internet de for-
ma esclarecida, crítica e segura.
A iniciativa, que decorreu no dia 5 
de fevereiro, foi realizada em parce-
ria com o Centro de Internet Segura 
e Centro de Competência TIC da 
Escola Superior de Educação do 
Instituto Politécnico de Setúbal.

Biblioteca Municipal do Seixal
Projeto Mapas de Leitura e Dia da Internet Mais Segura

A Casa do Educador do Seixal 
(CES) acolhe, até 18 de março, 
uma exposição de artes plásticas 
da autoria de associados da ARTES 
– Associação Cultural do Seixal. A 
mostra pode ser visitada todos os 
dias úteis, entre as 9.30 e as 12. 30 
e das 14 às 18 horas, e decorre ao 
abrigo de um protocolo entre as 
duas instituições que tem permitido 

o intercâmbio de diversas ativida-
des.
Paulo Silva, vice-presidente e verea-
dor da Cultura da Câmara Municipal 
do Seixal, e Manuel Araújo, presi-
dente da Junta de Freguesia de 
Amora, estiveram presentes na 
abertura, entre outros eleitos do po-
der local, associados e amigos de 
ambas as instituições.

No sítio eletrónico da CES, a insti-
tuição sublinha tratar-se de «uma 
bela exposição» e convida todos os 
associados «a visitar esta mostra de 
artes plásticas, pois só assim pode-
remos retomar o ritmo de atividades 
a que a CES nos foi habituando». 

Mostra coletiva até 18 de março
Associados da ARTES expõem na Casa do Educador 
do Seixal

Galeria de Exposições Augusto Cabrita
Exposição de João Pé-Leve 
aborda temas populares

Desde 29 de janeiro e até dia 12 de março, a Galeria de Exposições 
Augusto Cabrita tem patente uma mostra de desenho e pintura de 
João Pé-Leve. A exposição integra-se no Ciclo de Apresentação do 
Acervo Artístico Municipal, que tem como objetivo apresentar publi-
camente as obras que integram esta coleção.
De origens humildes, João Pé-Leve fez uso de materiais rudimentares 
e simples e tinha a pintura como uma das principais ocupações na 
sua vida, desenvolvendo uma arte de expressão marcadamente 
individualista nas suas manifestações mais puras, sendo possível 
descobrir-lhe fontes de inspiração na iconografia popular. 
Uma exposição de desenhos e pinturas executados com uma apa-
rente simplicidade e em que fica evidente a liberdade do autor para 
relacionar ou desagregar determinados elementos considerados 
formais, a inexistência de perspetiva, a desregulação da composição, 
o detalhe minucioso das figuras e cenários, a irrealidade dos factos 
ou o recurso a um colorido exuberante.

Fotografia de Luís Filipe Azevedo
Património industrial 
na Galeria Municipal de Corroios
Um conjunto de trabalhos de fotografia de Luís Filipe Azevedo,  que faz 
parte do acervo artístico municipal, está agora reunido na exposição 
Património Industrial – Da Pré-Industrialização à Industrialização no 
Concelho do Seixal, que pode ser vista até dia 19 de março, de terça-
-feira a sábado, das 15 às 19 horas. Patente na Galeria Municipal de 
Corroios, esta mostra resulta de um trabalho realizado por  Luís Filipe 
Azevedo em 1990, ano em que apreendeu, interpretou e registou, de 
forma muito pessoal, os testemunhos da intensa e diversificada ativi-
dade económica e industrial do concelho. 
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DANDO CONTINUIDADE à política de 
proximidade implementada através do pro-
jeto Seixal +, o  vice-presidente da autarquia, 
Paulo Silva,  prosseguiu durante o mês de fe-
vereiro com um conjunto de visitas e reuniões 
a instituições que atuam nas áreas pelas quais 
assume o trabalho municipal.

Na área da saúde, esteve reunido com a 
Comissão de Utentes de Saúde do Concelho 
do Seixal. Um dos temas abordados foi a 
construção de novos centros de saúde, pa-
ra responder às necessidades no acesso 
aos cuidados de saúde primários. Matéria 
na qual a comissão de utentes tem tido um 
papel fundamental, juntamente com as au-
tarquias do concelho. Ainda nesta área, o au-
tarca reuniu-se, no dia 14 de fevereiro, com o 
Agrupamento de Centros de Saúde Almada- 
-Seixal e a Liga Portuguesa contra o Cancro pa-
ra discutir o Programa de Rastreio de Cancro 
da Mama, no sentido de passar a abranger o 
concelho do Seixal. 

O também responsável pela cultura visi-
tou as instalações da Animateatro e do Clube 
Recreativo da Cruz de Pau, entre outras, para 
conhecer o trabalho realizado e perspetivas 
para o futuro. Destaque ainda para a reunião 
com o Teatro da Terra, a companhia residente 
no Seixal, que em breve terá novas instala-

ções. Na área social, o vereador reuniu-se com 
as associações africanas reconhecidas pelo 
seu trabalho no terreno e de promoção da 
cultura africana. Ainda no âmbito do projeto 
Seixal + Social, a reunião com a Associação A 
Voz do Amor serviu para conhecer o trabalho 
que realiza ao nível da distribuição alimen-
tar. E a 8.ª Geração do Programa Escolhas 
motivou o encontro com a Associação Um 
Exemplo de Amor que, sendo a promotora 
do projeto Est@s na Mira – E8G, desenvolve 
um trabalho de proximidade com crianças e 
jovens de Miratejo.

Avaliar as parcerias e perspetivar futuras 
colaborações com o movimento associativo 
juvenil foi o mote para a reunião que juntou as 
associações de estudantes. Este ciclo incluiu 
ainda uma reunião com a Rato – ADCC que 
deu a conhecer os seus projetos de inclusão 
baseados na utilização das tecnologias de in-
formação. No dia 15 de fevereiro, realizou-se 
a reunião periódica interassociativa juvenil 
em que foram abordados os apoios à ativida-
de deste movimento, assim como o seu envol-
vimento no programa do Março Jovem. 

O objetivo desta política municipal centra-
-se na auscultação e recolha de contributos 
para proporcionar qualidade de vida à popu-
lação nas mais diversas áreas. n

A COLETIVIDADE ajustou-se a 
uma nova realidade decorrente da pan-
demia, mas agora o tempo é de regresso 
ao trabalho de promoção da cultura e do 
desporto. Essa foi a mensagem transmiti-
da no dia 5 de fevereiro, durante a sessão 
do 34.º aniversário do Centro Cultural e 
Desportivo de Pinhal do Vidal (CCDPV).

O clube dinamiza modalidades como 
karaté, pilates, zumba, malha, petanca, 
art du chi, pesca desportiva, ténis de me-
sa e padel. Esta última iniciada após a 
instalação de três campos de padel, que 
movimentam 180 praticantes. 

Em dia de festa, o CCDPV contou com 
demonstrações de artes marciais e a 
atuação do Grupo de Danças e Cantares 
de Vale de Milhaços. Durante a cerimónia 
foram ainda entregues os prémios dos 
torneios realizados e atribuídas meda-
lhas aos parceiros que colaboram com o 
clube.

O presidente do CCDPV, Afonso Can-
deias, falou sobre as dificuldades vividas: 
«tivemos de suspender a atividade e so-
fremos um forte impacto nas fontes de re-
ceita, só atenuadas com o apoio da autar-
quia, através dos Contratos-programa de 
Desenvolvimento Desportivo». E acres-
centou: «Criámos parcerias, nomeada-
mente com a constituição da academia de 
padel, o que se revelou uma mais-valia». 
Quanto a necessidades, identificou a re-
qualificação do polidesportivo: «permi-
tir-nos-ia a realização de torneios e o de-
senvolvimento de outras modalidades». 

Augusto Flor, da Confederação 
Portuguesa das Coletividades de Cultura, 
Recreio e Desporto, lamentou que as co-
letividades tenham ficado de fora dos 
apoios governamentais: «A cultura popu-

lar que é desenvolvida por 33 mil coletivi-
dades e gerida por 400 mil dirigentes foi 
esquecida durante a pandemia».

Para Hugo Constantino, este é o mo-
mento para agir. O presidente da Junta 
de Freguesia de Corroios alertou para os 
desafios do associativismo numa socie-
dade em transformação, «tem de existir 
capacidade de regeneração, com outras 
possibilidades de intervenção ao serviço 
das novas gerações». Para esse desafio, 
reiterou o apoio da junta de freguesia pa-
ra: «adotar soluções para técnicos, prati-
cantes e dirigentes».  

Em representação da Câmara do Seixal 
esteve a vereadora Maria João Macau, 
que elogiou o clube: «ao longo de mais 
de 30 anos, o CCDPV tem efetivado o di-
reito ao desporto e à cultura. No Seixal, o 
associativismo representa a democracia 
e o envolvimento cívico. Por tudo isto, a 
autarquia tem realizado um conjunto de 
investimentos nas coletividades». 

A falta de políticas nacionais de apoio 
ao associativismo mereceu ainda a crítica 
da autarca, «quando existe um conjunto 
de fundos que vêm para o país é preocu-
pante que o Governo não inclua as orga-
nizações promotoras do desporto e da 
cultura». n

Visitas e reuniões para recolher contributos 
Vice-presidente 
Paulo Silva reforça 
a política de proximidade

Centro Cultural e Desportivo 
de Pinhal do Vidal
Um lugar 
de participação 
comunitária

Visita à Animateatro, em Amora

Reunião com a Comissão de Utentes 
de Saúde do Concelho do Seixal

Reunião com as associações juvenis 
do concelho
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Seixal Clube 1925

Coletividade dinamiza 
mais de 700 atletas

Conhecer projetos e necessidades
Reuniões com coletividades 
desportivas para melhor 
servir a população

Conhecer os projetos desenvolvidos e as principais necessidades do movi-
mento associativo desportivo, prosseguir um caminho de parceria e pers-
petivar novas direções que impulsionem o serviço à população são alguns 
dos objetivos que presidem a um conjunto de visitas que Bruno Santos, 
vereador do Desporto da Câmara Municipal do Seixal, está a realizar a 
coletividades do concelho.
Desde janeiro e já este mês de fevereiro, o vereador esteve no Centro de 
Solidariedade Social de Pinhal de Frades, na Associação de Coletividades 
do Concelho do Seixal, no Independente Futebol Clube Torrense, no Amora 
Futebol Clube e na Associação de Moradores dos Redondos. Estas reu-
niões realizam-se no âmbito do Seixal + Desporto e incluem ainda o en-
contro com as comissões desportivas de todas as freguesias do concelho.

O SEIXAL Clube 1925 ce-
lebrou 97 anos a 5 de fevereiro 
com uma sessão solene. O clube 
dinamiza mais de 700 atletas nas 
modalidades de futebol, basque-
tebol e futsal e foi distinguido 
em 2021 com a bandeira da ética 
desportiva. 

O ponto alto da noite foi a 
atribuição da distinção de sócio 
honorário a Joel Almeida, atleta  
histórico de formação seixalense, 
campeão nacional de futebol e 
basquetebol, que também pra-
ticou futebol de salão, natação e 
atletismo.

Joel Almeida afirmou sentir-se 
«honrado e orgulhoso» pela dis-
tinção e lembrou que envergou 
a camisola do clube aos 8 anos e 
sempre defendeu as suas cores 
«com honestidade e brio». Disse 
que os os títulos nacionais não 
alteraram a sua relação com os 
companheiros e amigos, e por is-
so sinte-se «em casa neste gran-
dioso clube».

Na sessão foram também  en-
tregues as medalhas de honra e 
compromisso aos 49 capitães do 
clube, nos diversos escalões de 
basquetebol, futebol e futsal.

A sessão foi conduzida por 
António Pólvora, presidente da 
assembleia geral do clube. 

Para o presidente da direção, 
Hugo Rodrigues, o Seixal Futebol 
Clube e o Seixal Clube 1925 são 
«pai e filho», unidos pela «pai-
xão e dedicação» das suas gentes, 
com um passado «honroso» e um 
futuro «auspicioso», que promo-
ve o desporto, a cultura e ação 
social.

O presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires, António 
Santos, realçou que o clube 
«constitui uma referência na ges-
tão, vitalidade e dinâmica».

O presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal, Joaquim Santos, 
considerou «notável» o trabalho 
realizado pelo clube. Referiu o  

período «muito difícil» que o clu-
be viveu, com a perda do estádio 
e do pavilhão de hóquei, estando 
em ainda em risco o pavilhão de 
basquetebol e a sede, e afirmou 
que a autarquia continua «empe-
nhada na cooperação para man-
ter estes equipamentos». Aludiu 
a aquisição do estádio e a sua 
utilização pelo clube, frisando o 
investimento na qualificação do 
pavilhão do basquetebol e sede 
do clube.  Garantiu que a câmara 
municipal «vai construir os bal-
neários de apoio ao campo n.º 2 
do Estádio Municipal do Bravo e 
irá continuar a qualificar outras 
instalações do clube».

Na mesa da sessão estiveram 
ainda Helder Rosa, presidente da 
Associação das Coletividades do 
Concelho do Seixal, Armindo Pe-
reira, presidente da Associação de 
Basquetebol de Setúbal, e Fran-
cisco Cardoso, presidente da Asso-
ciação de Futebol de Setúbal. n

Reunião da Comissão Desportiva de Freguesia do Seixal  
na Associação Náutica do Seixal

Visita ao Pavilhão Municipal da Torre da Marinha com a direção 
do Independente Futebol Clube Torrense

Contacto com os atletas da Associação de Moradores dos Redondos
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O 6.º Eco Run D. Paio Peres Correia 
decorreu no dia 23 de janeiro, nas 
ruas de  Aldeia de Paio Pires, com a 
participação de cerca de 600 atletas 
vindos de todo o país. 
Os vencedores do corta-mato foram 
Beatriz Fernandes, do NucleOeiras 
– Adno, e Samuel Freire, do Vitória 
Futebol Clube. Por equipas, subiram 
ao pódio o NucleOeiras – Adno, no 
1.º lugar, A Natureza Ensina, em 2,º, 
e Run Tejo, em 3.º.
A competição, considerada uma das 
maiores provas nacionais de corta-

-mato, integra os Jogos do Seixal 
2022 e marcou o arranque da 33.ª 
edição do Troféu de Atletismo do 
Concelho do Seixal.
A prova foi organizada pelo Grupo 
Futsal Amigos Encosta do Sol e 
Grupo Desportivo do Cavadas, 
com os apoios da Associação de 
Atletismo de Setúbal, Federação 
Portuguesa de Atletismo (FPA), 
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires e 
Câmara Municipal do Seixal.
Marcaram presença alguns dos 

melhores desportistas nacionais 
da modalidade, como Domingos 
Castro, Paulo Guerra e José Ramos, 
que elogiaram a organização. Jorge 
Vieira, presidente da FPA, reconhe-
ceu o trabalho que o movimento as-
sociativo do concelho desenvolve, 
com o apoio da autarquia.
O vereador do pelouro do Desporto, 
Bruno Santos, frisou que o 6.º Eco 
Run «é uma excelente prova e a me-
lhor forma de começar o Troféu de 
Atletismo do Concelho do Seixal». 

6.º Eco Run D. Paio Peres Correia 
Centenas de atletas correram em Paio Pires

O Amora Futebol Clube foi agraciado 
com a Bandeira da Ética, distinção 
atribuída pelo Instituto Português 
do Desporto e Juventude (IPDJ) 
através do Plano Nacional de Ética 
no Desporto que visa reconhecer 
o trabalho desenvolvido na prática 
desportiva associada aos valores 
da ética e fair play no desporto, e de 
valores como o respeito por todos, 
famílias, sócios, colaboradores, ad-
versários e árbitros.
A distinção foi recebida pelo clu-

be numa cerimónia que decorreu 
no dia 26 de janeiro no Centro de 
Treinos do Amora Futebol Clube, 
no Parque Municipal do Serrado, e 
contou com a presença de Bruno 
Santos, vereador do Desporto da 
Câmara Municipal do Seixal.
Note-se ainda que, desde dia 29 
de janeiro, o Amora Futebol Clube 
já se encontra a jogar a Liga 3 no 
Complexo Municipal de Atletismo 
Carla Sacramento. No regresso dos 
jogos da Liga 3 à cidade de Amora, 

o clube defrontou o Futebol Clube 
de Oliveira do Hospital, sofrendo um 
só golo e não marcando nenhum, 
terminando com uma derrota pela 
margem mínima.
Lembre-se ainda que o IPDJ havia 
já distinguido com a Bandeira da 
Ética o Seixal Clube 1925, com a 
cerimónia a decorrer na Sociedade 
Filarmónica União Seixalense, no 
dia 25 de novembro do ano passa-
do, igualmente com a presença do 
vereador do Desporto da autarquia.

Amora Futebol Clube distinguido com Bandeira da Ética no Desporto  
Equipa senior já joga no complexo Carla Sacramento

Jogos do Seixal 2022 
Mais saúde e desporto para todos

«Promover a adesão popular e a dinamização da comunidade como 
fator básico de democratização desportiva, criação de hábitos de 
vida saudáveis, formação da juventude, integração social e difusão 
da cultura desportiva» são os objetivos dos Jogos do Seixal, projeto 
integrado no Plano Municipal de Desenvolvimento Desportivo do 
Concelho do Seixal.
Os eventos desta edição de 2022 já estão a decorrer um pouco por 
todo o concelho, privilegiando a atividade física ao ar livre. 
Das iniciativas já realizadas, destacam-se o 6.º Eco Run D. Paio Peres 
(notícia nesta página), o 35.º Grande Prémio de Carnaval do Alto do 
Moinho (20 de fevereiro) e a Aula de Ioga e Visita à Fábrica de Pólvora 
de Vale de Milhaços (29 de janeiro e 26 de fevereiro).
Toda a informação disponível em cm-seixal.pt.

Campeonato de Futsal do Concelho do Seixal
Autarquia apoia competição

O Campeonato de Futsal do Concelho do Seixal está de volta para 
uma competição sempre muito disputada. A época 2021-2022 ar-
rancou no dia 24 de janeiro com 17 equipas de seniores em jogo e a 
participação de cerca de 450 atletas. 
A prova integra os Jogos do Seixal e decorre até 30 de junho, nos mol-
des das épocas transatas, ou seja, com 1.ª e 2.ª Liga com duas voltas 
cada uma. Está também prevista a Taça do Concelho, uma competi-
ção a eliminar, com a participação de todos os clubes do campeonato. 
À 3.ª jornada, os lugares cimeiros eram ocupados pelo Atlético Clube 
de Arrentela na 1.ª Liga e pela Casa do Benfica no Seixal na 2.ª Liga. A 
Câmara do Seixal apoia este torneio que pretende dinamizar uma das 
modalidades mais praticadas no concelho, e que pode ser acompa-
nhado na página de Facebook do campeonato.
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LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

SETÚBAL | SEIXAL | LISBOA

Horários

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro 
| 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

Assistência Farmâceutica 
às populações – Linha nacional | 1400

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200
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Domingos e feriados

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

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

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

(*) n Partida do Fogueteiro

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

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

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

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

808 203 050 TRANSTEJO  

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

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

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

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

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

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

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

TELEFONES ÚTEIS

SEIXAL | LISBOAHorários

LISBOA | SEIXAL

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

Farmácias 
de serviço 
Para saber qual a farmácia de 
serviço mais perto de si, ligue 
para a Linha 1400.
A Linha 1400 é uma chamada 
gratuita e está disponível 24 
horas por dia durante todos os 
dias da semana.
Ao ligar 1400, o operador indi-
ca-lhe onde o medicamento (ou 
produto) de que necessita está 
disponível e pode agendar a 
recolha na farmácia ou a entre-
ga em casa.
A Associação Nacional de Far-
mácias recomenda, especial-
mente aos grupos de risco, que 
os utentes deixem de se dirigir 
diretamente às farmácias e 
adquiram medicamentos atra-
vés da linha telefónica gratuita 
1400. 



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 772    FEVEREIRO 2022

24     ÚLTIMA

Saúde Sobre Rodas 

Câmara compra viatura 
e garante cuidados 
de proximidade

Utentes sem médico de família
Câmara do Seixal cede 
instalações para consultas 
e tratamentos

A Câmara Municipal do Seixal disponibilizou um espaço, junto 
ao Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento, para o 
Ministério da Saúde conseguir dar uma resposta ao nível dos cuida-
dos de saúde aos munícipes do Seixal sem médico de família.
Desta forma, as pessoas a quem o Governo ainda não atribuiu um 
médico passam a dispor de um local para terem acesso a consultas 
médicas – de medicina familiar, de doenças agudas, saúde infantil e 
materna – tratamentos de enfermagem e vacinação. 
A Via Verde Saúde, que dispõe de dois gabinetes médicos, duas 
salas de enfermagem e uma sala de tratamentos, funciona numa 
estrutura instalada pela autarquia no ano passado para dar assis-
tência aos doentes respiratórios e que posteriormente serviu de 
centro de rastreios oncológicos. 
O funcionamento desta resposta de saúde é da responsabilidade do 
Ministério da Saúde e do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) 
Almada-Seixal a quem compete disponibilizar os médicos, enfermei-
ros e assistentes técnicos. 
Os utentes sem médico de família da freguesia de Amora podem 
efetuar a marcação de consultas para a Via Verde Saúde através do 
número de telefone 960 481 185, nos dias úteis, das 9 às 13 horas 
e das 14 às 18 horas.
O horário de funcionamento da Via Verde Saúde no concelho do 
Seixal é o seguinte:  de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas.

O CONCELHO do Seixal 
conta com um novo recurso para 
prestação de serviços de saúde de 
proximidade. A unidade móvel ad-
quirida pela Câmara Municipal do 
Seixal permite dar continuidade 
ao Saúde sobre Rodas, um projeto 
de intervenção comunitária im-
plementado em 2004, que visa a 
prestação de cuidados de saúde a 
grupos de maior vulnerabilidade. 

O protocolo que formaliza o fun-
cionamento da unidade móvel foi 
assinado no dia 4 de fevereiro e 
resulta de uma colaboração entre 
a Câmara Municipal do Seixal, o 
Hospital Garcia de Orta e a ARSLVT 
– Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. A 
cerimónia contou com a presen-
ça de Luís Pisco, presidente da 
ARSLVT, Alexandre Tomás, diretor 
do Agrupamento de Centros de 
Saúde (ACES) Almada-Seixal, Luís 
Amaro, presidente da adminis-
tração do Hospital Garcia de Orta 
(HGO), do presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim San-
tos, e do vice-presidente, Paulo 
Silva.

Na cerimónia, que decorreu na 
zona ribeirinha do Seixal, os res-
ponsáveis salientaram a importân-
cia dos cuidados de proximidade, 
bem como a colaboração entre 
entidades. Cada vez mais «é impor-
tante ir ao encontro das pessoas e 
ter um sistema de saúde assente na 
proximidade», referiu Luís Pisco.

O protocolo de colaboração en-
tre a ARSLVT e a autarquia define 
que o ACES Almada-Seixal ficará 

Os eleitos visitaram a Via Verde Saúde acompanhados pelo diretor
 do Agrupamento de Centros de Saúde Almada-Seixal

Assinatura de protocolo para dar continuidade ao projeto Saúde sobre Rodas

Unidade móvel Saúde sobre Rodas 

Investimento municipal: 75 mil euros
Características: viatura adaptada para o efeito, com dois gabinetes 
(um para consultas que requeiram observação e outro que funciona 
tanto para consultas, como para zona de espera) e instalações sani-
tárias. Equipado com frigorífico com temperatura controlada para me-
dicação e sistema de ar condicionado. Um toldo no exterior cria uma 
zona que serve para espera ou para apoio a sessões de sensibilização 
e kit de rampas telescópicas para acesso a cadeira de rodas.

responsável por disponibilizar os 
profissionais de saúde para imple-
mentar o projeto no terreno, bem 
como garantir o material neces-
sário às atividades. Por sua vez, o 
HGO dará resposta às situações 
reportadas pela equipa do proje-
to, enquanto a autarquia assume o 
apoio logístico ao nível da unidade 
móvel e assegura a gestão interna.

Para Joaquim Santos, «a cedên-
cia desta viatura é mais um contri-
buto da autarquia para o bem-estar 
da população. Com a sua aquisição, 
damos o nosso contributo para um 
projeto de proximidade que refor-
ça os cuidados de saúde e, simul-

taneamente, a resposta do Serviço 
Nacional de Saúde».

A unidade móvel vai percorrer o 
concelho durante quatro manhãs 
e três tardes por semana. O pro-
jeto atua em áreas como a saúde 
infantil, materna e do idoso, o con-
trolo da diabetes e da hipertensão 
arterial, a adesão ao planeamento 
familiar, a promoção de sessões de 
educação para a saúde, a realiza-
ção do teste rápido de VIH a uten-
tes com comportamentos de risco 
identificados, entre outras promo-
vidas sempre em articulação com 
os restantes cuidados  primários.  n

A Via Verde Saúde funciona junto ao Complexo Municipal 
de Atletismo Carla Sacramento
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