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Obra do Centro Cultural de Amora já começou

Câmara municipal investe 5 milhões
de euros na cultura
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Recolha de bens
em solidariedade
com o povo ucraniano
Seixal pela paz,
contra a guerra
Apoio fundamental às famílias
com redução de preços
Câmara investe 8 milhões
de euros no passe social
No dia 1 de abril de 2022, celebram-se os
três anos do passe Navegante, um marco na história dos transportes públicos
de passageiros na Área Metropolitana de
Lisboa e um apoio fundamental para a
população. Para que esta redução tarifária fosse possível, a Câmara Municipal do
Seixal investiu 2 milhões de euros por ano
desde 2019, o que totaliza um investimento municipal de 8 milhões de euros. 12

A Câmara do Seixal apoia a
Associação Humanitária de
Bombeiros Mistos do Concelho do
Seixal na recolha de produtos alimentares e de higiene, vestuário
e material de primeiros socorros.
Numa situação de grave crise humanitária que o povo da Ucrânia
está a atravessar, os bombeiros
participam nesta ação para a qual
também contribuem população,
instituições, empresas, forças de
segurança e as autarquias do concelho do Seixal que já ofereceram centenas de produtos.
«Para além destes atos de solidariedade, é também preciso que exista um apelo à paz, contra a guerra», como refere o
presidente da autarquia, Joaquim Santos. 14
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Executivo aposta
na reconversão
urbanística
O Seixal + Urbanismo é um novo
projeto que visa incentivar e reforçar a atuação nas áreas de reconversão urbanística. Pretende-se desenvolver uma estratégia
que impulsione os processos de
reconversão das Áreas Urbanas
de Génese Ilegal, contribuindo
para a valorização do território.

Passe Navegante
faz três anos
Em abril de 2019 entrou em funcionamento um tarifário que se
traduziu na redução significativa do custo para os utentes dos
transportes públicos de passageiros do concelho. Para que esta redução continue a ser possível, a Câmara do Seixal investe 2
milhões de euros em 2022.

Pág. 12

Pág. 10

Março Jovem Seixal
No Ano Europeu da Juventude,
o Março Jovem regressou à rua,
com propostas pensadas à medida de todos. Concertos, eventos de dança, atividades radicais e um concurso de talentos
foram algumas das propostas
pensadas para o mês que celebra a juventude.

Concurso Nacional
de Leitura
Estimular o gosto pela leitura
para melhorar o domínio da língua portuguesa é o objetivo do
Concurso Nacional de Leitura,
cuja 15.ª edição está a decorrer.
Do concelho estão envolvidas
39 escolas. O Seixal recebeu a
fase municipal no dia 7 de março e foram selecionados 12 alunos para a fase intermunicipal.
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«A Maior Flor
do Mundo»
em exposição
na Biblioteca
Municipal
do Seixal
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José Saramago
CENTENÁRIO

A Câmara Municipal do Seixal associou-se
às comemorações do centenário do nasciJosé Saramago
mento de José Saramago, prémio Nobel da
Literatura e nome maior das letras portuguesas. A primeira iniciativa que assinala
a efeméride no nosso concelho é uma exposição dedicada à obra «A Maior Flor do
Mundo», com ilustrações de André Letria,
inspiradas no conto infantil homónimo da
autoria do Nobel português.
A exposição está patente entre 29 de março a 30 de abril no átrio da Biblioteca Municipal do Seixal e integra igualmente as comemorações do Dia Mundial do Livro e Dia Mundial do Livro Infantil, sendo dirigida
ao público infantojuvenil e famílias, mas tendo interesse para toda a população.
«A Maior Flor do Mundo» é um conto infantil escrito por José Saramago e publicado pela primeira vez pela
Editorial Caminho, em novembro de 2001, com ilustrações de João Caetano. A edição com ilustrações de
André Letria assinalou os 15 anos decorridos sobre a atribuição do Prémio Nobel de Literatura, em 2013,
e foi publicada originalmente pela mesma editora, com coordenação da Fundação José Saramago.
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Da proximidade
e participação
nasce o futuro
Joaquim Santos

Presidente da Câmara

Mais do que nunca, a visão que temos para o Seixal assenta no desenvolvimento sustentável promovido em parceria
com as coletividades e as instituições locais, entidades
que desenvolvem um trabalho de grande importância para
a população. Para isso, assumimos uma opção de gestão
municipal baseada na proximidade, num espírito de trabalho em rede.
Seixal + Perto é o mote da política de proximidade e participação que a autarquia está a pôr em prática. Objetivo:
permitir ao executivo um melhor conhecimento dos problemas de cada local e instituição e mais facilmente resolvê-los através de uma resposta mais direcionada.
O foco na proximidade passa pela criação de novas formas
de participação. Nessa perspetiva, estamos a prosseguir
com as sessões do Fórum Seixal +, nas quais apresentamos os projetos estruturantes para o concelho. Recentemente, efetuámos a apresentação pública da obra do
Centro Cultural de Amora, um equipamento cultural de excelência, que terá várias valências e espaços para receber
as mais diversas expressões culturais. Uma sessão que
contou com o envolvimento da população e do movimento
associativo. Privilegiamos ainda os contactos de rua com a
população e os comerciantes, assim reforçamos os princípios de democracia participativa e de proximidade entre a
gestão autárquica e a comunidade.
Acreditamos que ser sustentável é garantir o equilíbrio
entre os recursos disponíveis e as opções que desejamos
assumir. Para alcançar esse patamar, procedemos à assinatura dos autos de transferência de competências e
contratos interadministrativos com as juntas de freguesia.
Consideramos que ao delegarmos competências nos domínios dos interesses das populações, em especial no âmbito

A autarquia tem vindo a investir em programas de apoio
e na construção de infraestruturas para melhorar
a educação, o acesso para todos à saúde, à cultura
e ao desporto
dos serviços e das atividades, aproximamos as decisões às
pessoas e promovemos a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações.
Ainda nesse sentido, a autarquia tem vindo a investir em
programas de apoio e na construção e manutenção de
infraestruturas para melhorar a educação, o acesso para
todos à saúde, à cultura e ao desporto. É através desta proximidade que fazemos um acompanhamento diário da vida
do município. Na educação, continuamos a requalificação
das escolas, porque a aposta na escola pública permite
enfrentar problemas como a coesão social. Para verificar
o resultado do trabalho realizado e ouvir junto da comunidade educativa outras dificuldades a que é necessário dar
resposta, estamos a efetuar visitas aos jardins de infância
e escolas do 1.º ciclo do ensino básico da rede pública, no
âmbito do projeto Seixal + Educação.
É preciso incentivar o associativismo e o setor social, pelo
que estamos a conhecer os projetos desenvolvidos e as
principais necessidades do movimento associativo desportivo e das instituições sociais, no sentido de prosseguir
um caminho de parceria alicerçado em novos projetos que
contribuam para o bem-estar de todos.
É necessário colocar os projetos culturais próprios ao lado
da programação cultural da autarquia. Estamos a reunir-

Destaco ainda...
Solidariedade com o povo
ucraniano e luta pela paz
Agradecemos a toda a população a sua solidariedade para com o povo ucraniano e a participação nas
diversas iniciativas de luta pela paz que se têm realizado no nosso concelho. Dizem que a união faz a
força, e acredito que todos juntos podemos fazer a
diferença. Por isso, de 1 a 3 de abril, no Encontro Intercultural Saberes e Sabores, no Pavilhão Municipal
do Alto do Moinho, haverá uma nova campanha de
recolha de bens e produtos para envio para a Polónia, promovida pela Associação Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal, com o apoio da
autarquia. Participe.

Cem anos de luta pela
liberdade revisitada através
de objetos
«Vozes ao Alto! 100 Histórias na História do Partido Comunista Português» é uma obra que reúne 100 objetos que
ajudam a perceber o centenário do PCP. O livro apresentado no Seixal contou com a presença do vice-presidente da
autarquia, Paulo Silva, e relata a luta pela liberdade, pela
democracia e pelos direitos do povo português ao longo de
um século. São 100 histórias que contam a vida de objetos
guardados por militantes e que se cruzam com a própria
história de um partido fundador da democracia que foi o
principal ator da resistência contra o fascismo em Portugal.
Para que a memória coletiva não se perca e as dinâmicas
políticas, económicas, sociais e culturais dos cem anos
da sua existência permaneçam vivas na voz daqueles que
para ela contribuíram.

-nos com as instituições, a conhecer o seu trabalho e a desenvolver um programa estratégico para o desenvolvimento cultural do território.
Uma última nota para outro desafio: a mobilidade é uma
questão que tanto se coloca dentro dos limites do município, como no que respeita às ligações com os concelhos vizinhos. No dia 1 de abril celebram-se os três anos do passe
Navegante, para o qual já investimos mais de 8 milhões de
euros, o que permite viajar em 18 municípios, e em todos
os transportes, por apenas 40 euros por mês, constituindo
uma poupança para as famílias do concelho. A aposta nos
transportes públicos e na mobilidade é uma peça central
no combate às alterações climáticas, cumprindo metas
para a sustentabilidade.
Estas são medidas que estamos a implementar para fazer
do Seixal um município virado para o futuro, para o desenvolvimento e para a população.

Joaquim Cesário Cardador dos Santos
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Seixal agenda reunião do
Movimento Municípios pela Paz
A paz é essencial à vida humana e uma condição indispensável para o progresso, a democracia e a liberdade
dos povos. Enquanto coordenador do Movimento Municípios pela Paz (MMP), o município do Seixal irá promover,
no dia 8 de abril, uma reunião para a qual convidamos
os 308 municípios portugueses, 36 dos quais membros
do MMP. Neste encontro iremos abordar políticas construtivas e delinear estratégias conjuntas que promovam
a paz nas suas mais diversas dimensões, nomeadamente no que respeita à guerra na Ucrânia. Desta forma,
estamos a reforçar este movimento pela paz e contra
a guerra e a contribuir para uma ampla reflexão, colocando cada vez mais os municípios portugueses como
agentes de paz, alinhados com os objetivos globais da
Agenda 2030.
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Juntas de freguesia com melhores condições de serviço público

Acordos celebrados refletem-se numa melhor prestação de serviços de proximidade

Assinatura dos autos de transferência de competências e contratos interadministrativos

Reforço de verbas para as juntas
AS CERIMÓNIAS de assinatura dos autos de transferência de recursos e os contratos interadministrativos entre
a Câmara Municipal do Seixal, a
Junta de Freguesia de Amora e a
União das Freguesias do Seixal,
Arrentela e Aldeia de Paio Pires
(UFSAAPP) decorreram, respetivamente, nos dias 14 e 17 de
março. O primeiro documento
seguirá para a Direção-Geral das
Autarquias Locais para inscrição
no Orçamento do Estado, já os
contratos interadministrativos
são celebrados diretamente entre os órgãos autárquicos.
A Câmara do Seixal considera
esta decisão fundamental para

a resolução de questões diárias,
atendendo à proximidade que as
freguesias têm junto dos munícipes. No total são 1,9 milhões de
euros a distribuir pelas quatro
juntas de freguesia do concelho,
ao abrigo da Lei da Transferência
de Competências para as
Autarquias Locais. A manutenção
e a requalificação de mobiliário
urbano, o apoio à realização de
eventos de interesse para o município e a realização de trabalhos
de manutenção nos cemitérios e
mercados municipais são áreas
abrangidas por esta medida.

Melhor serviço público

No caso da Junta de Freguesia

de Amora, a decisão possibilita
celeridade na execução das intervenções, com destaque para a
manutenção dos jardins de infância e escolas do 1.º ciclo, cuja verba sofreu um reforço considerável. No total, a câmara municipal
transfere quase meio milhão de
euros por ano, «verba que contribuirá para uma resposta próxima
das pessoas e consequente melhoria da qualidade de vida», referiu Manuel Araújo, presidente
da Junta de Freguesia de Amora.
Já no caso da UFSAAPP, a câmara municipal irá transferir
620 mil euros anuais que possibilitam intervenções de proximidade em que a gestão e ma-

nutenção de feiras e mercados
de levante e a manutenção dos
jardins de infância e escolas do
1.º ciclo são as áreas cujos valores transferidos são maiores. O
presidente da UFSAAPP, António
Santos, reconhece que os acordos celebrados se refletem numa
melhor prestação de serviços e
defende que «estas verbas são
fundamentais para o desenvolvimento do trabalho da junta. No
entanto deveriam vir diretamente do Orçamento do Estado. Na
realidade, o que acontece é que
se retira do orçamento da câmara
municipal para reforçar o orçamento da junta».
Joaquim Santos, presidente da

Câmara Municipal do Seixal, que
esteve acompanhado do vice-presidente, Paulo Silva, considerou que esta é «a forma de a câmara demonstrar confiança nas
juntas de freguesia e no conjunto
de intervenções de proximidade que executam diariamente.
Nesse sentido, precisam de ter os
meios que estamos a disponibilizar. Desta forma, promovemos
a eficiência da gestão e dos recursos e demonstramos a união
entre a câmara municipal e as
freguesias, em prol do desenvolvimento e da população». n

Autarquia do Seixal apoia Movimento Democrático de Mulheres

Nova sede do Seixal reforça luta pela igualdade
«Há mulheres que trazem o mar
nos olhos/Não pela cor/Mas
pela vastidão da alma». As palavras de Sophia de Mello Breyner
Andresen soaram na nova sede
do Núcleo do Seixal do Movimento
Democrático de Mulheres (MDM),
inaugurada no dia 8 de março, Dia
Internacional da Mulher.
«O Mar dos Meus Olhos» foi um dos
três poemas lidos na cerimónia,
sendo os outros dois da autoria de
Maria Teresa Horta, e homenageou
todas as mulheres, que «ficam para
além do tempo/como se a maré
nunca as levasse». A inauguração
contou com a presença de Joaquim
Santos e de Paulo Silva, presidente e vereador do Desenvolvimento
Social da Câmara Municipal do
Seixal, respetivamente, entre ou-

tros eleitos da autarquia e juntas
de freguesia, de representantes
de coletividades e instituições e da
embaixadora de Cuba.
O MDM desenvolve, desde 1968,
um trabalho de elevada importância na área dos direitos das
mulheres e é um dos parceiros
do município no Plano Municipal
de Igualdade de Género e Oportunidades, integrando igualmente
o CONCIGO – Conselho Consultivo
para a Igualdade de Género e
Oportunidades do Seixal. Situada
na Rua das Flores 4B, R/C dt.º, nas
Paivas, em Amora, a nova sede
foi atribuída e requalificada pela
Câmara Municipal do Seixal.
«Há mais de 50 anos que nós,
MDM, estamos em Portugal a trabalhar com e para as mulheres e

hoje é um dia grato para o Núcleo
do Seixal, pois abrimos as portas
desta casa a quem nos procura para cumprirmos a missão de ajudar
as mulheres perante os problemas
que enfrentam no seu quotidiano.
Portas que se abrem em resultado
do apoio da Câmara Municipal do
Seixal, que sempre tem estado ao
nosso lado na luta pelos direitos
das mulheres», salientou Odete
Gonçalves, presidente do Núcleo
do Seixal do MDM.
O presidente da Câmara Municipal
do Seixal considerou o MDM «uma
organização muito importante»,
que tem desenvolvido um «trabalho
extraordinário para que os direitos
das mulheres se efetivem no nosso
país e que a partir daqui possamos
irradiar este exemplo para todo o

Equipamento apoia os direitos das mulheres

mundo» e denunciou que «direitos
adquiridos não são direitos garantidos, que em muitos países se verificam retrocessos na igualdade
entre homens e mulheres».
Joaquim Santos lembrou as fragilidades da condição feminina em
cenários como os da guerra e da
pandemia, mas também no dia a
dia, em que se batem pela igual-

dade de direitos económicos, sociais e políticos e lembrou que «em
Portugal, se antes do 25 de Abril as
mulheres não eram consideradas
constitucionalmente iguais aos
homens, ainda hoje se verificam
graves desigualdades salariais
entre homens e mulheres com as
mesmas qualificações e o mesmo
trabalho».
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Eleitos apresentam equipamento à população e movimento associativo

Início da obra de construção do equipamento cultural

Construção do Centro Cultural de Amora já começou

Investimento municipal
de 5 milhões de euros na cultura
O FÓRUM SEIXAL + regressou, no dia 5 de março, ao formato
presencial, para a apresentação da
obra do Centro Cultural de Amora.
O encontro com a população e
o movimento associativo aconteceu no Clube Recreativo da Cruz
de Pau e os presentes ficaram a
conhecer melhor este que vai ser
um equipamento cultural de excelência, com várias valências e espaços para receber as mais diversas
expressões culturais.
O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, informou que a obra está a começar e
que «há sempre coisas que podem
ser melhoradas e alteradas e este
é o momento», daí ser importante
ouvir as várias opiniões, uma vez
que se trata de «um investimento
de perto de 5 milhões de euros».
Referiu também que uma das
prioridades do executivo são os

equipamentos de oferta cultural
e social, contando sempre com o
envolvimento do movimento associativo, e ainda a descentralização
dos mesmos para «trazer espetáculos de proximidade para as populações».
Egas José Vieira, arquiteto responsável pelo projeto, apresentou
o Centro Cultural de Amora, explicando as várias valências e dando
ênfase ao auditório que vai poder
receber cinema, teatro, música,
bailados, conferências. Terá 330
lugares, incluindo lugares para espetadores com mobilidade condicionada. Além disso, terá salas de
ensaio, de leitura de texto, camarins e balneários.
Respondeu também a algumas
questões colocadas pela população e que se prenderam com a
acústica, o estacionamento, as soluções de energias renováveis pen-

sadas para o edifício, entre outras.
Sobre o equipamento, o vice-presidente e vereador responsável pela Cultura, Paulo Silva, afirmou que «vamos ter um centro
cultural de excelência para a nossa
população, para os nossos jovens e
para o movimento associativo que
vai ter mais um palco para mostrar
o seu trabalho».
Manuel Araújo, presidente da
Junta de Freguesia de Amora, começou por lembrar que no início
este projeto não tinha a dimensão
que tem atualmente e «isso deveu-se à participação de todos com a
apresentação de propostas para
melhorar».
O autarca referiu que este equipamento «vai trazer uma maior
descentralização das atividades
culturais, permitindo que a cidade
de Amora passe a ter uma agenda
cultural». n

Forte participação do movimento associativo e população
As opiniões
Luís Varela,
Casa do Povo de Corroios
Acho que é um projeto que terá de
ser colocado sempre à disposição
da população, do movimento associativo e das escolas.
Bruno Morais,
Associação para os Estudos
de Rock do Seixal
É muito importante apresentar à

população e a quem vai beneficiar
com estes equipamentos para
que todos possam colocar e esclarecer as suas questões.
José Luís Simões,
residente em Amora
Constitui uma mais-valia muito
significativa para o local, para a
região e para o próprio concelho.

Filomena Costa,
Associação Espaço
Sócio-Cultural Adorar Artes
Adorei o projeto e acho que é super inovador.
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O equipamento
Investimento:
4 787 000,15 euros
Previsão de conclusão:
2 anos
Localização:
Entre a Rua Gomes Freire de Andrade e a Avenida da Liberdade,
em Amora
Área:
2 317,60 m2 constituído por três blocos
Valências:
Sala de espetáculos com 330 lugares;
Salas de programação para apoio à sala de espetáculos;
Sala de exposições;
Novo polo de Amora da Biblioteca Municipal do Seixal com sala
de leitura, multiusos, leitura infantil e ateliês;
Espaços para a juventude;
Cafetaria.
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O presidente da Câmara Municipal do Seixal esteve na inauguração oficial do espaço
Seixal na BTL

O executivo municipal visitou o espaço do Seixal na área da Entidade Regional
de Turismo de Lisboa

Os Karma Drums fizeram parte do programa de animação

José Pequeno, arquiteto da ConceptFusion, apresentou o projeto da unidade
de restauração no antigo terminal fluvial

Bolsa de Turismo de Lisboa

Novos projetos reforçam Seixal
como destino turístico
Num espaço próprio, o município deu a conhecer as suas potencialidades turísticas − o património histórico e natural,
as atividades e serviços náuticos, a gastronomia, o alojamento, os eventos desportivos e culturais de qualidade − e mostrou
porque é um destino diferenciador em relação a Lisboa
O SEIXAL esteve mais
uma vez presente na Bolsa de
Turismo de Lisboa (BTL), que decorreu na FIL, entre 16 e 20 de
março, assumindo-se como um
destino turístico para descobrir.
A BTL é um local privilegiado
de contacto entre todos os profissionais da área do turismo e onde
o público em geral pode escolher
novas soluções e destinos para
as férias. Nesta edição, contou
com quatro pavilhões, repletos
de visitantes.
Foi, por isso, importante a
aposta do município nesta participação, com três espaços diferentes.
Num espaço próprio, o município deu a conhecer as suas
potencialidades turísticas − o pa-

trimónio histórico e natural, as
atividades e serviços náuticos,
a gastronomia, o alojamento, os
eventos desportivos e culturais
de qualidade − e mostrou porque é um destino diferenciador
em relação a Lisboa, sob o lema
«Seixal, Uma Baía no Coração do
Tejo». Neste espaço estiveram
também em destaque três novos projetos relacionados com
o turismo: a Estação de Serviço
de Autocaravanas do Seixal, em
construção, o Hostel Kais do Sol,
que vai abrir as portas em abril,
e a unidade de restauração no
antigo terminal fluvial do Seixal.
Na área BTL Cultural, um espaço privilegiado de partilha e divulgação da cultura, o município
deu a conhecer o que de melhor

tem para oferecer nesta área.
O Seixal também esteve representado no espaço da Entidade
Regional de Turismo da Região
de Lisboa, área de valorização e
desenvolvimento das potencialidades turísticas dos municípios
da região.
No dia 18 de março, Joaquim
Santos, presidente da Câmara
Municipal do Seixal, e o executivo municipal, bem como Alfredo
Monteiro e Américo Costa, presidente e primeiro secretário da
Assembleia Municipal do Seixal,
estiveram na BTL para assistir à
apresentação, no espaço municipal, do local de restauração no
antigo terminal fluvial do Seixal
por parte de José Pequeno, da
Concept Fusion, empresa de ar-

O pintor de embarcações tradicionais Eduardo Rodrigues
mostrou a sua arte

quitetura responsável pelo projeto.
Joaquim Santos explicou os
motivos da presença do Seixal na

BTL: «O município do Seixal é cada vez mais um destino incontornável para quem visita Lisboa». n
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Alojamento, caravanismo e restauração

Mais ofertas diversificadas
para os municípes e visitantes
No espaço do município do Seixal estiveram em destaque três projetos em áreas diferentes, alojamento,
caravanismo e restauração e que respondem à procura turística que cada vez mais se faz sentir
no concelho.

Espaço de restauração no antigo
terminal fluvial do Seixal
No antigo terminal fluvial do Seixal vai nascer uma nova unidade de
restauração.
O edifício, com dois pisos, remete para a ideia de uma embarcação,
através da utilização de uma estrutura metálica, vidro e telas de sombreamento brancas cujas formas nos remetem para o conceito de
velas.
Ao nível do piso térreo terá oito opções de restauração, cada uma com
copa, cozinha e atendimento, apoiadas por um bar central, abertas
para uma zona comum com mais de 500 lugares e com varandas
exteriores. No piso 1, será instalado também um restaurante com um
terraço e piscina e uma vista única e privilegiada para a Baía.

Estação de Serviço de Autocaravanas
do Seixal
Está a ser construída 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.
Terá 20 lugares de parqueamento com infraestruturas para manutenção de autocaravanas: abastecimento de água potável, energia
elétrica, saneamento, iluminação pública, contentores para resíduos
sólidos urbanos e ecopontos.
Será ainda construída uma zona de merendas com mesas e bancos
coletivos, papeleiras, acessos pedonais e criados espaços verdes com
espécies arbustivas.

Hostel Kais do Sol
O Hostel Kais do Sol é um novo projeto de alojamento situado no núcleo histórico do Seixal, na Rua 1.º de Dezembro.
Com uma localização privilegiada, junto ao conhecido Largo da Igreja,
e à zona ribeirinha do Seixal, permite aos visitantes o acesso ao comércio local, restauração, atividades náuticas e áreas de lazer, bem como
a atividades culturais e desportivas que se realizam regularmente.
O edifício, já existente, tem três pisos e uma cobertura.
No piso 0 encontra-se a sala de estar e a receção com um período de
funcionamento das 7 às 22 horas.
Pelos pisos 1 e 2 estão distribuídos os oito quartos do hostel, com temas relacionados com a água e diversas tipologias.
Na cobertura existe uma cozinha comunitária e um terraço com uma
vista única para a Baía do Seixal.
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Pavimentação na Avenida da Marisol, Corroios

Intervenção na Avenida Fábrica da Pólvora,
em Vale de Milhaços

Edifício para a Componente de Apoio à Família,
na Escola Básica dos Foros de Amora

Executivo municipal visita as obras de recuperação
do depósito elevado de Fernão Ferro

Requalificação do Núcleo Naval de Arrentela

Parque Urbano dos Almeirões, em Aldeia de Paio Pires

Obras municipais criam soluções
para a qualidade de vida
NUMA POLÍTICA de proximidade, os eleitos da Câmara
Municipal do Seixal continuam um
conjunto de visitas, que ocorreram
dias 22 de fevereiro e 3 de março.

Centro Náutico de Amora

O equipamento está a ser construído na Rua Rio Tejo, nos Redondos, e integrará 392 campas,
uma área verde, um edifício para
as áreas administrativas, de apoio
ao público, áreas de circulação e
estacionamento.

A atividade náutica tem sido impulsionada pela autarquia com o
apoio às coletividades. Esta dedicação merece o apoio da autarquia
com a construção de dois centros
náuticos, em Amora e no Seixal. O
primeiro, quase concluído, contará com um corredor de circulação
pedonal sobre o plano de água, que
liga a área existente de passeio ribeirinho com a entrada do centro
náutico e permite a circulação de
pessoas e praticantes e o acesso
direto ao plano de água.

A Aldeia do Bombo, nova sede
do Tocá Rufar, está a nascer na Rua
Quinta das Rosas, nos Foros da
Catrapona, em Aldeia de Paio Pires,
inserido num terreno atribuído pela Câmara do Seixal. Com esta sede,
o Tocá Rufar vai poder aprofundar-se como espaço de aprendizagem
e escola de percussão inclusiva e
gratuita e passará a contar com um
centro de estudos e investigação e
um espaço para espetáculos.

Desenvolvendo atividades desportivas e de ocupação de tempos
livres e com uma forte proximidade com a comunidade educativa, o centro acolhe o Grupo Coral
Operário Alentejano e um grupo
de teatro, tendo solicitado uma
comparticipação para aquisição
de equipamentos de som e luz,
pretensão que foi apoiada pela câmara.

Cemitério Municipal
de Fernão Ferro

Aldeia do Bombo

Centro Cultural
e Desportivo das Paivas

Pavimentações
em Corroios

em parceria com as associações de
moradores e de proprietários dos
terrenos da localidade.

Na prossecução do plano de pavimentações, a câmara procedeu à
pavimentação da Avenida Fábrica
da Pólvora, em Vale de Milhaços. A
intervenção beneficia a circulação
e a segurança automóvel, assim como a mobilidade.
No mesmo âmbito, estão a decorrer os trabalhos de pavimentação na Avenida da Marisol, no troço
entre a Rua Orlando Gonçalves e a
Alameda Diego Velasquez, numa
extensão de 550 metros. A intervenção também contempla a execução de uma passadeira elevada
que limita o excesso de velocidade.

A Câmara do Seixal construiu
um edifício na Escola Básica dos
Foros de Amora destinado ao funcionamento da Componente de
Apoio à Família (CAF), valência dinamizada pela Associação de Pais e
Encarregados de Educação. O novo
equipamento é constituído por um
espaço que pode ser transformado
em duas salas de atividades, duas
instalações sanitárias, um gabinete
e um espaço para arrumos.

Reduzir o impacto na zona habitacional do Pinhal Conde da Cunha
e facilitar o acesso à Central de
Valorização Orgânica da AMARSUL
é o objetivo da criação de uma nova
via destinada à circulação das viaturas pesadas. A Câmara Municipal
do Seixal encontrou esta solução

A intervenção no depósito elevado de Fernão Ferro pretende criar
melhores condições de abastecimento e controlo da quantidade
de água disponível. A obra no equipamento inclui a instalação de um
medidor de caudal; a recuperação
das escadas de acesso ao depósito;

Novo acesso à Central
de Valorização Orgânica

Edifício para a Componente
de Apoio à Família

Depósito elevado
de Fernão Ferro

a recuperação e impermeabilização do interior do tanque; montagem dos tubos de descarga de topo
e de fundo.

Parque Urbano
dos Almeirões

O Parque Urbano dos Almeirões,
em Aldeia de Paio Pires, integra um
circuito de manutenção, equipamentos infantis, slide, campo de
futebol e zonas de estadia. O parque tem sido valorizado com infraestruturas e arborização, designadamente com a plantação de 50
exemplares, e a instalação de rede
de rega por aspersão.

Requalificação
do Núcleo Naval

O Núcleo Naval de Arrentela é
constituído por dois edifícios interligados – uma sala de exposições e uma oficina, e um espaço
exterior com uma pérgula. O núcleo está a ser requalificado, com
a conservação dos edifícios, num
investimento que supera os 150
mil euros. n
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Centro Inova Miratejo

Novo piano da Escola de Artes do IFCTorrense, adquirido
com o apoio da autarquia

Espaço de jogo e recreio do Fanqueiro

Passeio ribeirinho de Miratejo

Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho

Sociedade Filarmónica União Seixalense

Qualificação do espaço público
é aposta municipal
VALORIZAR O espaço público, reforçar recursos na área da
higiene urbana, apoiar o movimento associativo e a criação de novas
empresas são apostas do munícipio, tal como demonstrado nas visitas de dias 8 e 15 de março.

Rede de contentores
semienterrados

A Câmara do Seixal está a reforçar a rede de contentores semienterrados. Até agora foram colocadas 777 unidades, dos quais 50 nas
localidades da Torre da Marinha e
Casal do Marco. Para finalizar, irão
ser adquiridos mais 80 contentores. Por estarem instalados no subsolo, onde a temperatura é inferior,
nestes equipamentos a deterioração dos lixos e a emissão de cheiros
é mais lenta.

Escola de Artes
do Torrense

É no salão polivalente da sede
do Independente Futebol Clube
Torrense que está o novo piano,
adquirido com o apoio da Câmara

do Seixal, que irá permitir o desenvolvimento das atividades da escola de música. O executivo visitou a
coletividade e constatou as intervenções apoiadas pela autarquia.

Centro Cultural
e Recreativo do Alto
do Moinho

O Centro Cultural e Recreativo
do Alto do Moinho foi alvo de intervenções, com o apoio da Câmara do
Seixal. Foram substituídas as coberturas de espaços como o bar, salas de trabalho, biblioteca e instalações de apoio à prática desportiva.

Passeio ribeirinho
de Miratejo

O passeio ribeirinho de Miratejo
está a tomar forma com a construção de um percurso de 500 metros,
entre a rotunda da alternativa à
EN10 e a área do Parque Urbano
de Miratejo. A empreitada inclui
a requalificação da via existente e
constitui uma medida de acalmia
de tráfego com o estreitamento da
Rua do Rouxinol.

Espaço de jogo e recreio
do Fanqueiro
A autarquia tem investido na
construção e manutenção dos
espaços de jogo e recreio em todo o concelho. Disso é exemplo
o Espaço de Jogo e Recreio do
Fanqueiro, nos Foros de Amora. A
intervenção contemplou a substituição do pavimento e a colocação
de novos brinquedos.

Clube do Pessoal
da Siderurgia Nacional

O Clube do Pessoal da Siderurgia
Nacional desenvolve diversas atividades desportivas com que dinamiza um pavilhão que integra o
património do Estado português,
embora nunca tenha recebido do
mesmo qualquer investimento.
Por sua vez, a Câmara do Seixal tem
investido na infraestrutura, com
o mais recente apoio a ascender
aos 100 mil euros e a ser dirigido à
reabilitação dos balneários e áreas
de circulação interna do equipamento. A obra já começou.

Centro Inova Miratejo
A câmara municipal adquiriu
e qualificou um conjunto de lojas
no Centro Comercial de Miratejo
para as disponibilizar a projetos
empresariais nas primeiras etapas
de vida, proporcionando espaços
de trabalho, consultoria de gestão,
contabilística, financeira e jurídica.
A autarquia tem disponíveis nove
salas individuais infraestruturadas e 12 postos de trabalho em espaço de co-work . O regulamento
está disponível em cm-seixal.pt.

Qualificação de percurso
pedonal em Corroios

A autarquia está a construir dois
troços de passeio e a executar uma
passadeira na Rua da Casa do Povo,
antes da rotunda com a Rua Celeste
Correia de Campos. A ação resulta
de participações de munícipes e de
um aumento na circulação de pessoas após a construção de uma superfície comercial no Parque Luso.

Reabilitação na Quinta
da Princesa
A reabilitação dos espaços exteriores da Quinta da Princesa incidiu sobre uma área de 17 213m² e
incluiu trabalhos de desmatação,
movimentação de terras e limpeza
de resíduo s e a construção de
três zonas de lazer, sendo uma delas constituída por equipamentos
infantis e de ginástica ao ar livre.
A intervenção incluiu a plantação
de várias árvores e a colocação de
mobiliário urbano diverso.

Obras na Sociedade
Filarmónica União
Seixalense

Os eleitos da autarquia estiveram também na Sociedade Filarmónica União Seixalense, que tem
sido alvo de diferentes apoios, com
os mais recentes a incidir na pintura e reparação das fachadas, em
2020; na qualificação de pavimento, paredes e telhado, em 2021; e
na substituição, afagamento e envernizamento do chão da sala da
banda, já em 2022. n
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Poço do Bispo II

Reforço da reconversão urbanística
Na continuação das ações de proximidade em curso, foi criado o
Seixal + Urbanismo, um projeto
que visa incentivar e reforçar a
atuação nas áreas de reconversão urbanística. Através deste
projeto pretende-se desenvolver
uma estratégia que impulsione
os processos de reconversão das
Áreas Urbanas de Génese Ilegal
(AUGI), contribuindo para uma
maior requalificação e valoriza-

ção do território do concelho.
Neste âmbito, iniciou-se um conjunto de reuniões com as comissões de administração das AUGI e
respetivas equipas técnicas, com
deslocações ao terreno para verificar os problemas mais urgentes.
O Clube Desportivo e Recreativo
Águias Unidas recebeu, no dia 4
de março, a primeira reunião do
novo projeto. Participaram a vereadora Maria João Macau, do

Santa Marta do Pinhal, freguesia de Corroios

5.º aditamento ao alvará
de licença de loteamento
n.º 21/92 (n.º 3/2022)

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 4/2/2022, o 5.º aditamento ao alvará de licença de
loteamento n.º 21/92, (n.º 3/2022), em nome de Verde Matriz Unipessoal
Lda., na sequência do despacho n.º 395-VMJM/2022, de 28 de janeiro, relativo ao loteamento sito em Santa Marta do Pinhal, freguesia de
Corroios. Do presente aditamento consta a seguinte alteração que incide
sobre o lote 169: 1. Alteração do uso de 3 unidades comerciais para
habitação. 2. Diminuição das unidades ocupacionais em 3. 3. Aumento
da área de construção para habitação em 333 m², que anteriormente
correspondia à área de construção para comércio. 6. As características do
lote 169 passam a ser as seguintes: Área do lote: 333 m²; Área de construção de habitação: 2 358 m²; Número máximo de pisos: cave + 10 pisos.
Número máximo de fogos: 27. Uso: habitação.
Seixal, 21 de fevereiro de 2022
O presidente da Câmara Municipal do Seixal
Joaquim Cesário Cardador dos Santos

Santa Marta do Pinhal, freguesia de Corroios

6.º aditamento ao alvará
de licença de loteamento
n.º 21/92 (n.º 4/2022)

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 10/2/2022, o 6.º aditamento ao alvará de licença de
loteamento n.º 21/92, (n.º 4/2022), em nome de Tronicom, Lda., na sequência do despacho n.º 616-VMJM/2022, de 10 de fevereiro, relativo ao
loteamento sito em Santa Marta do Pinhal, freguesia de Corroios.
Do presente aditamento consta o seguinte:
Regularização da configuração e área dos lotes I-51, I-52 e I-55, de que
resulta:
a) Aumento da área total dos lotes passando de 102 179,80 m² para 102
212,77 m²;
b) Diminuição da área de implantação dos lotes, passando de 47 112,50 m²
para 46 071,37 m²;
As características dos lotes I-51, I-52 e I-55, passam a ser as seguintes:
Lote I-51: Área do lote: 1 448,57 m²; Área de implantação: 783,93 m²;
Índice volumétrico: 3,8 m³/m²; Altura máxima de edificação: 7 m;
Afastamentos: planta síntese; Uso: regulamento do loteamento.
Lote I-52: Área do lote: 1 335,50 m²; Área de implantação: 670,94 m²;
Índice volumétrico: 3,8 m³/m²; Altura máxima de edificação: 7 m;
Afastamentos: planta síntese; Uso: regulamento do loteamento.
Lote I-55: Área do lote: 1 373,90 m²; Área de implantação: 750 m²; Índice
volumétrico: 3,8 m³/m²; Altura máxima de edificação: 7 m; Afastamentos:
planta síntese; Uso: regulamento do loteamento.
Seixal, 21 de fevereiro de 2022
O presidente da Câmara Municipal do Seixal
Joaquim Cesário Cardador dos Santos

Pelouro do Urbanismo, uma equipa técnica da Câmara do Seixal e
os representantes da comissão
de administração da AUGI do
Poço do Bispo II, retomando-se
assim o processo de reconversão,
com o objetivo de obter a emissão de alvará desta área. Após a
reunião, seguiu-se uma visita ao
terreno, no local de implantação
da área verde.

A vereadora do Urbanismo, Maria João Macau, visita as áreas
em reconversão

Reuniões de 2 e 16 de março

Deliberações da Câmara Municipal do Seixal
Reunião de 2 de março

Presidência
• Ata da reunião de 2 de fevereiro de
2022. Aprovação.
• Prorrogação do prazo de transferência
das competências para a autarquia no
domínio da ação social. Aprovação.
• Redelimitação da Área de Intervenção
do Plano de Urbanização – UOPG 33.
Processo 5/M/18. Aprovação.
Pelouro da Cultura, Juventude,
Participação, Desenvolvimento
Social e Saúde
• ADAT – Associação dos Amigos do
Tocá Rufar. Apoio para execução das
obras das novas instalações. Contrato-programa e comparticipação financeira.
• Contrato-programa a celebrar entre
o Município do Seixal e a Associação
Unitária de Reformados, Pensionistas e
Idosos de Amora. Plano Anual de Apoio
Específico à Associação Unitária de
Reformados, Pensionistas e Idosos da
Amora. Adenda. Comparticipação financeira.
• Apoio ao funcionamento e desenvolvimento de atividades do Movimento
Democrático de Mulheres Portuguesas
(MDM). Comparticipação financeira.
• Contrato-programa a celebrar entre
o Município do Seixal e a Confederação
Nacional de Reformados, Pensionistas
e Idosos – MURPI. Comparticipação financeira.
• Contrato de comodato a celebrar entre
o Município do Seixal e o Grupo 260 do
Seixal da Associação dos Escoteiros de
Portugal. Aprovação.
• Contrato-programa entre o Município
do Seixal e o Clube Recreativo e
Desportivo das Cavaquinhas. Projetos e
Programas Pontuais 2022. Aprovação.
Pelouro da Educação, Mobilidade,
Urbanismo e Recursos Humanos
• Recurso à reserva de recrutamento
para ocupação de dois postos de trabalho, na carreira e categoria de técnico
superior, para o exercício de funções de
arquiteto. Aprovação.
• Delimitação da Unidade de Execução da UOPG 7. Processo 14/M/22.
Aprovação.
• Delimitação da Unidade de Execução da UOPG 17. Processo 9/M/22.
Aprovação.
• Delimitação da Unidade de Execução da UOPG 23. Processo 25/M/21.
Aprovação.
• Delimitação da Unidade de Execu-

ção da UOPG 46. Processo 5/M/22.
Aprovação.
• Delimitação da Unidade de Execução da UOPG 47. Processo 6/M/22.
Aprovação.
Pelouro do Desporto, Habitação,
Ambiente e Fiscalização
• Contrato-programa de desenvolvimento 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 da
comparticipação. Comparticipação financeira.
• Apoio financeiro ao movimento associativo no município do Seixal para
a instalação de sistemas fotovoltaicos.
Centro Cultural e Desportivo das Paivas.
Comparticipação financeira.
• Apoio financeiro ao movimento associativo no município do Seixal para
a instalação de sistemas fotovoltaicos.
Centro de Solidariedade Social de Pinhal
de Frades. Comparticipação financeira.
• Apoio financeiro ao movimento
associativo no município do Seixal
para a instalação de sistemas fotovoltaicos. Grupo Desportivo do Cavadas.
Comparticipação financeira.
• Apoio financeiro ao movimento
associativo no município do Seixal
para a instalação de sistemas fotovoltaicos. Associação de Reformados,
Pensionistas e Idosos de Arrentela
(ARPIA). Comparticipação financeira.
• Apoio financeiro ao movimento
associativo no município do Seixal
para a instalação de sistemas fotovoltaicos. Associação Humanitária de
Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal.
Comparticipação financeira.

Reunião de 16 de março

Presidência
• Ata da reunião ordinária de 15 de dezembro de 2021. Aprovação.
• Ata da reunião ordinária de 16 de fevereiro de 2022. Aprovação.
Pelouro da Cultura, Juventude,
Participação, Desenvolvimento
Social e Saúde
• Contrato-programa a celebrar entre
o Município do Seixal e a Associação de
Reformados e Idosos da Freguesia de
Amora (ARIFA), para concretização de
estratégia integrada para a dinamização
de atividades nas instituições da área

das pessoas idosas. Comparticipação
financeira.
• Contrato-programa a celebrar entre o
Município do Seixal e a Associação para o
Desenvolvimento das Mulheres Ciganas
Portuguesas (AMUCIP), para apoio ao
funcionamento e desenvolvimento de
atividades. Comparticipação financeira.
• Contrato-programa a celebrar entre o
Município do Seixal e as associações de
imigrantes, para atribuição de apoio à
realização do XIII Encontro Intercultural
Saberes e Sabores. Comparticipação financeira.
Pelouro da Educação, Mobilidade,
Urbanismo e Recursos Humanos
• Código de Ética e de Boa Conduta
para a Câmara Municipal do Seixal.
Aprovação.
• Delimitação de unidades de execução da UOPG 37 – Quinta do Algarve.
Processo n.º 17/M/2022. Discussão pública. Aprovação.
• Delimitação de unidades de execução
da UOPG 45 – Flor da Mata Sul. Processo
n.º 16/M/2022. Discussão pública.
Aprovação.
• Delimitação de unidades de execução da UOPG 51 – Brejos da Palmeira.
Processo n.º 18/M/2022. Discussão pública. Aprovação.
Pelouro das Obras Municipais,
Trânsito, Água e Saneamento,
Energia e Proteção Civil
• Contratação pública. Concurso público para a empreitada de construção
do Centro Municipal de Higiene Urbana.
Processo n.º 2021/-/300.10.001/142.
Decisão de não adjudicação e revogação
da decisão de contratar. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso público para a empreitada de construção da Loja do Munícipe no Mercado
Municipal de Fernão Ferro. Processo n.º
2022/300.10.001/41. Abertura de procedimento.
Pelouro do Desporto, Habitação,
Ambiente e Fiscalização
• Contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar entre o
Município do Seixal e o Clube Desportivo
e Recreativo do Fogueteiro, para apoiar a
realização do Torneio de Futebol Indoor
4x4. Comparticipação financeira.
As deliberações são publicadas na íntegra nas atas das reuniões, as quais
podem ser consultadas em cm-seixal.pt.
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Gestão da câmara com saldo positivo

Mais de 20 milhões de euros para
reforçar o investimento público
A 1.ª SESSÃO ordinária da
Assembleia Municipal do Seixal
decorreu nos dias 25 e 28 de fevereiro, nos Serviços Centrais da
Câmara Municipal do Seixal. A
sessão ficou marcada pela revisão
do orçamento de 2022, em que o
município beneficia dos resultados da execução orçamental de
2021, bem como pela aprovação
de uma verba de 1,9 milhões de
euros, a distribuir pelas freguesias
do concelho, ao abrigo da Lei da
Transferência de Competências
para as Autarquias Locais.
No período antes da ordem do
dia, a CDU apresentou um voto de
pesar pela morte do dirigente do
PCP Jaime Serra, uma moção sobre o Dia Internacional da Mulher
e uma saudação aos atletas e clubes do concelho pelos resultados
em competições nacionais.
Também aprovada foi a moção
do PSD designada «Educação no
Concelho do Seixal». A vereadora
da Educação, Maria João Macau,
destacou o trabalho realizado
com o Plano Educativo Municipal,
bem como o apoio prestado ao ensino profissional para criar uma
oferta educativa alargada.
Igualmente aprovada foi a
moção «Em defesa do ambiente e da salubridade pública», do
Chega, que refere a necessidade
de a Simarsul atuar em Fernão
Ferro enquanto entidade responsável pela gestão do sistema de
saneamento de águas residuais.
O vereador do pelouro da Água e
Saneamento, Joaquim Tavares, explicou que «quando se verificam
avarias nas descargas de emergência, a Simarsul é obrigada a
comunicar à Agência Portuguesa
do Ambiente».
A guerra da Ucrânia levou à
aprovação dos documentos dos
grupos do BE, PAN, PS e CH. Já o
grupo municipal do PAN apresentou uma moção sobre o Dia
Internacional da Mulher e outra
pela implementação de um plano de ação de adaptação às alterações climáticas para o setor da
água.

Centros de saúde

O período da ordem do dia
iniciou-se com a discussão sobre

pulação», além de que é defensor
de «contas certas e de pagar tudo
a tempo e horas».
O PSD afirmou que há dois
meses votou contra as GOP da
autarquia e que não há nenhum
«motivo justificativo para mudar
o sentido de voto».
O BE questionou o executivo
municipal sobre as refeições escolares, o PAN quis saber que investimento está a ser feito na área do
ambiente, bem como o Chega, que
questionou sobre a aposta nos
veículos elétricos.

Transferência para
as juntas de freguesia

a atividade e situação financeira
da câmara. O presidente, Joaquim
Santos, destacou a reunião com a
Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, em que
a entidade entregou os projetos
de arquitetura para a construção
de dois novos centros de saúde,
Foros de Amora e Amora/Cruz de
Pau, ficando a autarquia responsável pela realização dos projetos de especialidades. Salientou
também o contrato de comparticipação financeira do Instituto
da Habitação e Reabilitação
Urbana, ao abrigo do Programa
de Realojamento de Vale de
Chícharos.
As várias forças políticas colocaram questões sobre as candidaturas apresentadas ao
Programa de Alargamento da
Rede de Equipamentos Sociais
(PARES) – 3.ª Geração, a possibilidade de o Benfica sair do Seixal e
o andamento das obras do Parque
Urbano de Miratejo.
Sobre o PARES, o vice-presidente da autarquia, Paulo Silva,
expressou estranheza «pelo
chumbo da construção de equipamentos fundamentais para a população idosa, quando a própria
Segurança Social os tinha considerado prioritários. Estamos
a reformular as candidaturas
para as apresentar ao Plano de
Recuperação e Resiliência (PRR)».
Quanto ao Parque Urbano de
Miratejo, o autarca informou que
durante as obras foram encontra-

Os investimentos
na área
dos recursos
humanos,
construção
de equipamentos
culturais,
desportivos
e educativos vão
ser reforçados
dos fornos romanos, que pela sua
riqueza patrimonial serão enquadrados na intervenção. Quanto ao
Benfica, Joaquim Santos informou
que está agendada uma reunião
com a direção do clube para esclarecer a situação.
A ordem de trabalhos seguiu
com a eleição dos representantes das juntas de freguesia e da
assembleia municipal para os
órgãos consultivos da autarquia
em matéria de proteção civil, educação, ação social e proteção de
crianças e jovens.
Foi depois aprovado por unanimidade o novo regulamento
da Incubadora de Empresas e

Cooperativas Baía do Seixal, com
medidas que vêm facilitar as candidaturas.

Mais investimento
com saldo de gerência

Seguiu-se a aprovação, por
maioria, da revisão às Grandes
Opções do Plano (GOP) e Orçamento de 2022, com votos a favor
da CDU e BE, abstenção do PS, do
PAN e de dois deputados do CH e
votos contra do PSD e de um deputado do CH.
Joaquim Santos explicou que
«com a aprovação do mapa dos
fluxos de caixa do ano 2021, a
Câmara Municipal do Seixal ficou com um saldo de gerência de
cerca de 22,1 milhões de euros.
Parece-nos adequado que usemos
grande parte desse saldo para reforçar o investimento público».
O autarca elencou os projetos e
iniciativas em que se pretende investir, nomeadamente na área de
recursos humanos; na construção
de equipamentos como o Centro
Cultural de Amora ou na conclusão do Centro Náutico de Amora
e do Jardim de Infância da Quinta
S. Nicolau.
O PS considera que a autarquia
não devia ter este saldo de mais
de 20 milhões de euros, porque
«aquilo que se pretende da gestão
pública é caminhar para o equilíbrio, para o zero». Joaquim Santos
respondeu que «tendo um saldo
de gerência, podemos decidir
aplicar os recursos em prol da po-

Foram ainda aprovadas por
maioria (CDU, PAN e BE a favor,
PSD contra e abstenção do PS e
do CH) as transferências de competências e recursos do município para as juntas de freguesia
de Corroios e Amora e para a
União das Freguesias do Seixal,
Arrentela e Aldeia de Paio Pires,
bem como um protocolo de colaboração entre o município do
Seixal e a Junta de Freguesia de
Corroios.
É de referir que houve uma alteração nas competências, passando os espaços verdes, a higiene
urbana e os licenciamentos para
a competência da câmara municipal. Relativamente ao valor transferido para as juntas de freguesia,
de 1,9 milhões de euros, Joaquim
Santos afirmou que «é o maior do
distrito de Setúbal».
Este ponto foi bastante debatido, com o PSD a afirmar que o
executivo municipal defende um
«centralismo individualista» e o
PS a acusar as juntas de freguesia
de «abdicar de fazer mais pela população».
O presidente da Câmara Municipal do Seixal manifestou enorme confiança nas quatro juntas de
freguesia do concelho, sendo que
neste mandato vão receber quase 8 milhões de euros da Câmara
Municipal do Seixal para prestar
melhor serviço público para a população». n

12

MUNICÍPIO

SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 773

MARÇO 2022

Apoio fundamental às famílias com redução de preços

Câmara investe 8 milhões
de euros no passe social
A 1 DE abril de 2019 entrou em funcionamento um sistema tarifário que se traduziu uma
redução significativa do custo para os utentes dos transportes públicos de passageiros do concelho do Seixal e dos restantes municípios da Área Metropolitana
de Lisboa (AML). Tratou-se de
uma medida concertada que revolucionou a mobilidade nos 18
municípios da AML.
Os novos passes Navegante
também permitiram simplificar
o complexo sistema de títulos
de transporte que contava com
cerca de duas mil combinações
possíveis.
O passe Navegante passou a ter
duas configurações principais:

o Navegante Metropolitano, que
permite deslocações em todos os
transportes públicos que operam
nos 18 municípios da AML por
40 euros mensais; e o Navegante
Municipal, permitindo viagens
dentro de cada concelho por 30
euros mensais.
Foi também criado o conceito
de utilização do transporte em
família, pelo que um agregado
familiar passou a pagar, no máximo, 80 euros por mês (Passe
N ave g a n t e M e t ro p o l i t a n o
Família), independentemente do
número de pessoas que o compõem. Se o passe for o Navegante
Municipal Família, tem o valor de
60 euros.
Hoje as crianças até aos 12

anos de idade viajam gratuitamente em todos os transportes
e em todos os concelhos da área
metropolitana de Lisboa com o
Navegante 12; e os mais idosos,
com 65 ou mais anos de idade,
pagam apenas 20 euros.
No dia 1 de abril de 2022, celebram-se os três anos do tarifário
Navegante, um marco na história dos transportes públicos de
passageiros na AML e um apoio
fundamental para a população
que todos os dias tem de se deslocar dentro do concelho ou para os
municípios vizinhos.
Para que esta redução tarifária fosse possível, a Câmara
Municipal do Seixal investiu 2
milhões de euros por ano des-

Novos autocarros nos Seixal

de 2019, continuando a apoiar
a nossa população com um melhor serviço de transporte público rodoviário de passageiros,
possível pela criação da Carris
Metropolitana (ver caixa nesta
página).
Portanto, os utentes pagam
menos e vão ter melhores condições nas suas deslocações no
transporte público rodoviário:
mais carreiras, mais viagens e
mais conforto.

Cartões para carregar
os passes

Os cartões onde carrega os passes também mudaram. Existe o
Navegante personalizado para
uma utilização mais frequente e

Mais viagens, mais carreiras e novas ligações a partir de julho
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 servir os 18
municípios que integram a Área
Metropolitana de Lisboa (AML) e,
portanto, o concelho do Seixal.
O objetivo é aumentar e melhorar
a oferta, com mais viagens e mais

carreiras, criando novas ligações
e horários noturnos e de fim de
semana.
Os novos autocarros terão uma
tecnologia que permite prevenir
avarias, reduzir custos e eliminar
as paragens forçadas. Esta modernização tecnológica visa promover a minimização de problemas e evitar atrasos nos transportes públicos, com autocarros mais
confortáveis, sustentáveis, acessíveis e eficientes. Esta aposta tecnológica terá um grande impacto

nas viagens que os passageiros
fazem, anualmente, nos transportes públicos.
Desde 2019, data em que foi criado Passe Navegante com redução
tarifária, a Câmara Municipal do
Seixal tem investido 2 milhões de
euros por ano na mobilidade da
população. Este ano, esse investimento vai continuar, bem como
a aposta na melhoria dos transportes públicos, com a implementação da Carris Metropolitana no
concelho.

o Navegante ocasional para utilização pontual do transporte público. Os cartões de transporte
Lisboa Viva continuam a ser válidos para viajar até à sua data de
expiração. Quando tiver de fazer
um cartão novo, já terá a imagem
do Navegante, com a cor amarela.
Se tiver de fazer um novo cartão, pode realizar o pedido em
modo self-service, em apenas um
minuto, no Ponto Navegante (um
quiosque eletrónico) que está
em funcionamento na Loja do
Munícipe do RioSul Shopping.
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. n
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Março Jovem Seixal

Iniciativa com jovens valoriza
as suas atividades e paixões
EM FORMATO «SXL», o Março Jovem Seixal apresentou uma programação variada, dispersa pelas várias escolas
secundárias e diferentes locais do concelho.
Desde a abertura, com um concerto de apresentação do
primeiro registo discográfico dos Sogranora, até à final do
Canta! – Concurso Interescolas de Talentos Musicais, que decorre no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal dia
7 de abril, a iniciativa envolve dezenas de jovens na sua realização e milhares de outros nas suas atividades, valorizando

as suas atividades e paixões.
Além das eliminatórias do Canta!, que decorreram
em cinco estabelecimentos escolares, através do projeto
Aescolamexe, o Março Jovem dinamizou um conjunto de
atividades que incluíram teatro, hip-hop, escrita criativa, produção musical, cidadania, surf, graffiti, voluntariado jovem,
cinema, artes circenses e de comédia, jogos eletrónicos e de
tabuleiro, slackline e animação exterior.
Fora das escolas, a iniciativa dinamizou ainda dois

workshops, atividades de dança e de BMX, uma sessão distrital do Parlamento dos Jovens, slackline, uma cerimónia
de assinatura de protocolos de cedência de terrenos pelo
município destinados a sedes de grupos e agrupamentos
de escoteiros e teve um dos seus pontos altos no Concerto
de Comemoração do Dia do Estudante e Dia da Juventude
com atuações de Wet Bed Gang, Malabá, Red Squad e Djony
Semous. n
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Campanha de recolha de bens Todos pela Paz e Solidariedade com o Povo Ucraniano

Seixal pela paz, contra a guerra
A CÂMARA Municipal
do Seixal apoia a Associação
Humanitária de Bombeiros Mistos
do Concelho do Seixal (AHBMCS)
na recolha humanitária de produtos alimentares e de higiene,
vestuário e material de primeiros socorros para a população da
Ucrânia.
Os donativos seguiram no dia
16 de março num camião cedido
gratuitamente pelos Transportes
Gama, em direção a Camarate, de
onde partiu uma missão de ajuda internacional com destino à
Polónia no dia 21 de março.
Brázio Romeiro, presidente
da AHBMCS, enalteceu o envolvimento de todos os que contribuíram para esta causa: «Numa
situação de grave crise que o povo da Ucrânia está a atravessar, os
nossos bombeiros, honrando o
seu espírito humanista, deitaram
mãos à obra e lançaram esta grande campanha solidária. População,

instituições, empresas, forças de
segurança e as nossas autarquias
deram expressão a este nosso pedido e ofereceram centenas de produtos, que vamos agora entregar
aos bombeiros de Camarate, com o
apoio dos Transportes Gama.»
José Mendes, comandante dos
Bombeiros Mistos do Seixal, também agradeceu a todos os envolvidos nesta iniciativa, nomeadamente à equipa que lidera: «Todos
os bombeiros do Seixal foram
exemplares, mais uma vez unidos,
de forma coesa, trabalharam em
equipa em prol dos outros.»
Joaquim Santos, presidente da
Câmara Municipal do Seixal, afirmou que esta é uma iniciativa de
solidariedade e pela paz: «Este é
um camião de ajuda e solidariedade do município do Seixal para ajudar a população da Ucrânia
que neste momento está a sofrer
uma guerra injustificada e, nesse
sentido, gostaria muito de agrade-

Presidente da câmara e responsáveis dos Transportes Gama na saída do camião de apoio humanitário

cer a todos aqueles que se uniram
neste grande esforço de solidariedade pela paz. Antes de mais,
à população que contribuiu com
bens alimentares e outros produtos, aos Transportes Gama, que
estão a promover esse transporte, à AHBMCS, ao seu presidente,

Associações de idosos ampliam capacidade de resposta

à direção e a todos os bombeiros,
bem como a todos os que ajudaram
para que este ato de solidariedade
fosse possível.»
O autarca acrescentou ainda:
«Além destes atos de solidariedade, é também preciso, quer da parte do discurso político, quer das

entidades que estão no terreno,
que exista um apelo à união e ao
diálogo, e não ao armamento e às
sanções. Mais do que sanções, são
necessárias negociações e diálogo
pela paz.» n

Autarquia cede terreno e instalações a instituições
sociais
A Câmara do Seixal e as associações unitárias de reformados,
pensionistas e idosos (AURPI) de
Aldeia de Paio Pires e de Miratejo
assinaram, no dia 18 de fevereiro,
protocolos para a cedência a título
gratuito de terreno e instalações,
respetivamente.
O contrato de comodato com a
AURPI de Miratejo estabelece o direito de utilização de duas frações
com uma área de 725 metros quadrados (m2) para a exploração de
um centro de dia e serviço de apoio
domiciliário (SAD). Tal como explicou o presidente da direção, Inácio
Graça, a opção garante à instituição a possibilidade de ampliação
das instalações e expansão da sua
intervenção, «permitir-nos-ia passar dos 70 para os 100 utentes em
centro de dia. Temos os projetos
de arquitetura e procederemos à
candidatura no âmbito do Plano
de Recuperação e Resiliência –
Requalificação e Alargamento da
Rede de Equipamentos e Respostas
Sociais».
Quanto à AURPI de Aldeia de Paio
Pires, a autarquia cedeu um terreno com área de 4749 m2, junto à
Piscina Municipal de Paio Pires, pa-

De 30 de março a a 3 de abril

Saberes e Sabores celebra
a multiculturalidade pela paz

Presidente e vice-presidente Paulo Silva na assinatura de contratos
de apoio a projetos sociais

ra a construção de um edifício, com
as valências de centro de dia e SAD.
Segundo António Horta Pinheiro,
presidente da direção, «esta é a
oportunidade para ampliar o leque
de serviços a prestar à população
sénior. Podemos passar a 50 utentes em centro de dia e 60 em SAD»,
revela.
A cerimónia de assinatura dos contratos de comodato contou com as
presenças do vice-presidente e do
presidente da Câmara Municipal
do Seixal, Paulo Silva e Joaquim
Santos. O responsável pelo Pelouro
do Desenvolvimento Social referiu

que as instalações da AURPI de Paio
Pires atingiram a sua capacidade.
«Decidimos avançar para a construção de um novo equipamento que
potencie o serviço prestado pela associação».
Quanto a Miratejo, esclareceu tratar-se de um processo de regularização de cedência de instalações.
«No âmbito da candidatura que a associação, com o apoio da autarquia,
está a desenvolver ao PRR e que
visa a requalificação do equipamento, era necessário habilitar a instituição com um instrumento jurídico
para apresentar a candidatura».

O Encontro Intercultural Saberes e Sabores realiza-se de 30 de março a 3 de abril, no Pavilhão Municipal do Alto do Moinho. A 13.ª
edição, que tem como tema «A Igualdade de Género e Inclusão para
as Pessoas com Deficiência», oferece espetáculos interculturais de
dança e música, torneios de corfebol e de boccia, exposições temáticas e tertúlias. O certame que celebra a multiculturalidade pela paz
promove o movimento associativo imigrante local. Entre os motivos
para visitar esta mostra está a feira de artesanato e a gastronomia
de 13 países. Aqui pode degustar os sabores de Angola, Cabo Verde,
Moçambique, México, Índia ou ainda a gastronomia lusa.
Uma troca de experiências, a que se associa também a iniciativa
Diversidade Anima, nos dias 2 e 3 de abril, que irá promover artistas
das comunidades migrantes do Seixal, através da Mostra de Talentos
Multiculturais. Este é um evento solidário, a APCAS – Associação de
Paralisia Cerebral Almada- Seixal é a instituição apoiada nesta edição.
Ao beber um café com aroma solidário estará a ajudar a APCAS.
O Encontro Intercultural Saberes e Sabores é organizado pela Câmara
Municipal do Seixal, Junta de Freguesia de Corroios e pelo Centro
Cultural e Recreativo do Alto do Moinho, com o apoio do movimento associativo imigrante e cultural local, Rede Social do Seixal e Movimento
Municípios pela Paz. Durante cinco dias, um mundo de culturas à sua
espera, no Saberes e Sabores. Saiba mais em cm-seixal.pt.
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Vereadora da Educação, Maria João Macau, visita os equipamentos educativos

Visita às escolas do 1.º ciclo da rede pública

Projetar a requalificação
do parque educativo
PROSSEGUE A concretização do programa municipal de intervenções nos jardins de infância e
escolas do 1.º ciclo da rede pública.
Para verificar no terreno a concretização das intervenções e ouvir
da parte da comunidade educativa
quais as necessidades mais prementes, está a decorrer, no âmbito
do projeto Seixal + Educação, um
conjunto de visitas aos edifícios
escolares da responsabilidade da
autarquia.
Nesse sentido, a vereadora
Maria João Macau, do pelouro
da Educação, esteve no dia 10 de
março nas escolas básicas (EB) de
Arrentela e da Quinta de São João,
ambas localizadas na freguesia arrentelense.
Na EB Quinta de São João as
obras incidem, entre outros aspetos, sobre a reparação das infiltra-

15.º Concurso Nacional de Leitura

Alunos do Seixal distinguem-se
nas competências de leitura
Estimular o gosto e o prazer da leitura para melhorar o domínio da língua portuguesa, a compreensão e os hábitos de leitura é o objetivo do
Concurso Nacional de Leitura, cuja 15.ª edição se encontra a decorrer.
O concurso, promovido pelo Plano Nacional de Leitura, destina-se aos
alunos do 1.º ciclo do ensino básico ao ensino secundário.
O evento começou em outubro de 2021 e a final é a 4 de junho. A iniciativa
compreende quatro fases: escolar, municipal, intermunicipal e nacional.
Em cada fase há atividades de leitura e apuramento de concorrentes
para a fase seguinte.
Nesta edição inscreveram-se 2349 escolas, sendo que do concelho do
Seixal estão envolvidas 39 escolas e 60 alunos.
A Biblioteca Municipal do Seixal recebeu a fase municipal no dia 7 de março e foram selecionados 12 alunos do concelho para a fase intermunicipal, que será no dia 20 de abril, na Biblioteca Municipal Fernando Piteira
Santos, na Amadora.
Na opinião do júri, os alunos «eram todos muito bons e vinham muito bem
preparados, pelo que tivemos a tarefa de seleção bastante dificultada.
Foi um desafio para todos».

Alunos do concelho selecionados
ções na sala de ATL e reparação
do teto falso, colocação de lajetas
e lancil, limpeza e reparação da
caixa de drenagem e substituição de uma caleira. Quanto à EB
Arrentela, está previsto lançar o
procedimento para a ampliação

da escola e requalificação do edifício existente.
As escolas básicas da Quinta do
Campo e do Alto do Moinho são
as próximas a receber a visita dos
eleitos. n

1.º ciclo – Madalena Mendes, Escola Básica (EB) da Quinta da Cabouca;
Tiago Dias, EB Santa Marta do Pinhal; Pedro Folgado, Colégio Atlântico.
2.º ciclo – Erika Alves, EB Pedro Eanes Lobato; Mariana Galego, EB Carlos
Ribeiro; Santiago Silva, EB Carlos Ribeiro.
3.º ciclo – Estela Rodrigues, EB Pedro Eanes Lobato; Inês Félix, EB Carlos
Ribeiro; Ana Mota, Colégio Atlântico.
Ensino secundário – Inês Brito, Escola Secundária (ES) de Amora; Tónia
Furtado, ES Dr. José Afonso; Inês Ventura, ES Alfredo dos Reis Silveira.

Dia Internacional da Proteção Civil

Município reforça cultura de segurança nas escolas
O Serviço Municipal de Proteção
Civil (SMPC) realizou, em março, atividades em escolas e instituições,
em que as crianças aprenderam as
medidas de autoproteção em caso
de incêndio e as regras a observar
em caso de catástrofe.
O SMPC sensibilizou para o papel
que cabe a cada um de nós e aos
agentes de proteção civil no sentido da criação de sociedades mais
resilientes.

O Centro de Assistência Paroquial
de Amora (CAPA) e a Escola Profissional Bento de Jesus Caraça receberam ações subordinadas ao
tema «Os Riscos e as Medidas de
Autoproteção», com o objetivo de
promoção de uma cultura de segurança em que a comunidade educativa identifique os riscos e atue em
caso de ocorrência. Foram realizadas três ações dirigidas a turmas do
11.º ano na Bento de Jesus Caraça

e, no CAPA, foram efetuadas duas
ações, uma com 50 crianças e a segunda com 20 educadores. Foram
ainda realizadas, na Escola Básica
de Vale de Milhaços, duas ações
de preparação de simulacro de evacuação dirigidas aos delegados e
subdelegados de turma. A simulação testou o Plano de Emergência
Interno, no sentido de melhorar a
atuação da comunidade perante
uma situação de emergência.

Vereador Joaquim Tavares participou numa das ações com crianças
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Ações de limpeza e manutenção do espaço público
Todos os dias, os trabalhadores municipais estão na rua, em vários pontos do concelho,
para limpar, desinfetar e fazer a manutenção do espaço público.
Além deste trabalho diário, realiza-se semanalmente, às quartas-feiras, e quinzenalmente, aos sábados, a iniciativa Seixal + Perto, em que equipas com cerca de 50 trabalhadores intervêm de forma concertada numa determinada localidade.
Os trabalhadores municipais intervêm ao nível da lavagem de contentores e ecopontos, recolha de monos, reparação de mobiliário urbano, varredura e lavagem de ruas,
despejo de papeleiras, desmatações, cortes de ervas e contenção das copas das árvores, manutenção de canteiros, controlo de pragas, desobstrução de coletores e sarjetas
e reparação de asfalto e passeios.
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e vereadores da autarquia
acompanham esta iniciativa e contactam com os trabalhadores e com a população, obtendo sugestões e opiniões. Estas ações demonstram a capacidade dos trabalhadores
municipais e são uma forte aposta na melhoria do serviço público à população.

O executivo municipal acompanha todas as ações Seixal+ Perto

Farinheiras, Aldeia de Paio Pires

Cruz de Pau, Amora

Pinhal de Frades, Arrentela

Santa Marta do Pinhal, Corroios

Torre da Marinha

Vale da Romeira, Arrentela

AMBIENTE
MARÇO 2022

Encontro Técnico Gestão de Resíduos na Península de Setúbal

Seixal apresentou projeto pioneiro de recolha
de biorresíduos
O município do Seixal foi o anfitrião
do Encontro Técnico Gestão de
Resíduos na Península de Setúbal
que decorreu no dia 22 de fevereiro no auditório dos Serviços
Operacionais da Câmara Municipal
do Seixal.
No evento, organizado pela Amarsul, foi promovida uma reflexão
estratégica da atividade, com o
objetivo de se melhorarem procedimentos e de se encontrarem as

melhores soluções para a gestão de
resíduos na península de Setúbal.
Na sessão de abertura estiveram
presentes Bruno Santos, vereador
do Pelouro do Ambiente da Câmara
Municipal do Seixal, e Sandra Silva,
presidente da comissão executiva
da Amarsul.
O Município do Seixal partilhou a
sua experiência na implementação
do novo sistema de recolha seletiva
de biorresíduos, tendo sido o primei-

ro município da região de Setúbal
com este projeto, que envolve a recolha seletiva de resíduos urbanos
biodegradáveis nas zonas já abrangidas pela recolha porta a porta de
resíduos indiferenciados. O sistema
de recolha seletiva de biorresíduos
permitirá a recolha de mais 4 082
toneladas de resíduos urbanos
biodegradáveis por ano, que serão
transformados em composto, evitando a sua deposição em aterro.
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Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços

Ação de voluntariado ambiental
para controlo da flora invasora
No dia 5 de março, decorreu mais uma ação de voluntariado ambiental na Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços.
Estas ações estão a decorrer nos meses de fevereiro e março, com
os biólogos do Projeto Brama – Associação Vita Nativa, parceiros do
Ecomuseu Municipal do Seixal. O objetivo é o controlo de flora invasora na Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços.
Em fevereiro as equipas dedicaram-se à recuperação de habitats e,
em março, o enfoque esteve na erradicação do chorão-das-praias.
Apesar da manhã chuvosa, foi possível realizar a monda de árvores
e arbustos autóctones, bem como eliminar as últimas manchas de
chorão-das-praias que ainda estavam presentes neste local. No final,
os participantes fizeram um passeio pela Fábrica de Pólvora de Vale
de Milhaços.

Conheça a eficiência do seu equipamento
de aquecimento atual

Aplicação gratuita ajuda
a reduzir os custos na energia

Monitorização do abastecimento público

Seixal assegura qualidade da água
Para cumprimento do disposto no
Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27
de agosto, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 152/2017, de 7 de dezembro,
e do Decreto-Lei n.º 23/2016, de 3
de junho, a Câmara Municipal do
Seixal efetua regularmente a monitorização da qualidade da água de
abastecimento público, por meio
dos parâmetros regulamentares e
da frequência definida em programa, previamente aprovado pela au-

toridade competente.
Assim, entre 1 de outubro e 31 de
dezembro de 2021, foram efetuadas na totalidade 100 análises do
controlo de rotina 1; 34 análises do
controlo de rotina 2 e 6 análises do
controlo de inspeção nas zonas de
abastecimento de Belverde, Casal
do Marco, Cruz de Pau, Fernão
Ferro, Ponta dos Corvos, Santa
Marta e Torre da Marinha.
Foi também realizado o controlo

operacional, por meio de 12 análises à água de reservatórios e 21
análises à água de captações.
Os resultados à água da rede pública relativos àquele período revelaram características bacteriológicas,
químicas e organoléticas adequadas, os quais podem ser consultados em cm-seixal.pt.

A preocupação com as questões de sustentabilidade global e o compromisso de alcançar uma Europa neutra em carbono até 2050 levou
a Comissão Europeia (CE) a aprovar planos nos últimos anos para
descarbonizar a economia e o dia a dia. O aquecimento e arrefecimento do setor residencial foi identificado como uma das principais
áreas, uma vez que representa metade do consumo de energia da
UE e estima-se que 65 por cento dos equipamentos de aquecimento
instalados na Europa sejam antigos e ineficientes.
A renovação de equipamentos de aquecimento antigos por sistemas mais eficientes leva a uma redução das emissões de CO2, mas
também reduz o uso de energia, proporcionando uma poupança
financeira para os consumidores. Tendo esse objetivo, a ADENE e
a Associação DECO criaram a HARPa (Heating Appliances Retrofit
Planning) uma aplicação gratuita online sem fins comerciais que permite, com alguns dados, calcular a etiqueta energética dos sistemas
instalados e saber quais as tecnologias recomendadas para o seu
caso específico.
Através desta aplicação, o consumidor conhece a eficiência do seu
equipamento de aquecimento, sendo esse o primeiro passo para
decidir substituí-lo, pois geralmente desconhece a sua (in)eficiência
e respetiva classe energética. Depois poderá descobrir quais as soluções mais eficientes e adequadas à sua situação específica.
Adicionalmente, a aplicação informa ainda os consumidores sobre os
incentivos financeiros disponíveis que podem apoiar a sua decisão de
substituição. Ao conhecer a eficiência do seu sistema de aquecimento, tem uma palavra a dizer sobre os custos de energia e o respetivo
impacto no ambiente. Saiba mais em aquecimentoeficiente.adene.pt.
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Desde 25 de março, na Galeria de Exposições
Augusto Cabrita

Da Série Looking at Animals,
pintura de Joana Villaverde

A Galeria de Exposições Augusto Cabrita no Fórum Cultural do Seixal
tem patente, de 25 de março até 30 de abril, a mostra Da Série Looking
at Animals, pintura de Joana Villaverde.
A obra do filósofo e escritor John Berger intitulada «Why Look at
Animals?» inspira a reflexão que dá origem aos trabalhos desta exposição, em que somos convidados a olhar os animais, numa perspetiva
que pode ser a de um animal retratado no seu meio, de uma história
encantada ou de um animal que não reconhecemos de imediato. Este
é um convite para equacionarmos a nossa relação com o espaço, com
o corpo nesse espaço, mas também com o outro e com nós mesmos.
Nascida em Lisboa em 1970 e a viver e a trabalhar em Avis desde
2012, Joana Villaverde expõe regularmente em Portugal e no estrangeiro desde 1998 e desenvolve cenografias para produções apresentadas no Teatro Nacional D. Maria II, Teatro São João, no Porto, Centro
Cultural de Belém, entre outros.
O seu trabalho está representado na Coleção MAAT – Fundação EDP,
quARTel Coleção Fernando Ribeiro, Diocese de Beja e em várias coleções particulares em Portugal, Espanha, França, Bélgica, Reino Unido,
Estados Unidos da América e Palestina.

De 26 de março até 30 de abril, na Galeria
Municipal de Corroios

Pintura, escultura e instalações
de Miriam Biencard

Uma mostra de obras de Miriam Biencard está patente de 26 de março
até 30 de abril na Galeria Municipal de Corroios. Contrastes é uma
exposição composta por peças escultóricas, instalações luminosas e
não luminosas, pinturas e pinturas tridimensionais.
Numa conjugação virtuosa entre diferentes disciplinas artísticas e entre materiais diversos, Miriam Biaecard usa nos seus trabalhos alguns
objetos que deixaram de ter vida útil e que são reutilizados pela artista
para dar corpo e alma ao que pensa e sente.
Miriam Biencard nasceu em Lisboa, em 1985. A sua formação artística
inclui cursos de pintura no IADE – Faculdade de Design, Tecnologia e
na SNBA – Sociedade Nacional de Belas Artes, tendo igualmente estudado design de comunicação e multimédia na Escola de Tecnologias,
Inovação e Criação e design de comunicação na Escola Superior
de Tecnologia e Artes de Lisboa e na Faculdade de Belas Artes da
Universidade de Lisboa.
Participa em exposições coletivas desde 1999, mas é a partir de 2013
que volta a expor regularmente, num total de mais de 60 exposições
coletivas e 40 individuais em território nacional.

«Vozes ao Alto: 100 Histórias na História do PCP»

Livro salvaguarda a
memória da democracia
portuguesa
«VOZES AO Alto! 100
Histórias na História do Partido
Comunista Português» é uma
obra que reúne 100 objetos que
ajudam a contar o percurso centenário do PCP. A obra foi apresentada no dia 5 de março, no auditório
dos Serviços Centrais da Câmara
Municipal do Seixal.
Sete autores e cem objetos, a
ideia juntou as imagens dos fotógrafos Adriano Miranda, Egídio
Santos e Paulo Pimenta às palavras de Cristina Nogueira, Isabel
Nogueira, Maria Alice Samara e
Vanessa de Almeida. Objetivo: revisitar a memória de um partido que
nasceu em 1921 e chegou aos dias
de hoje empenhado em construir
um futuro em que a luta pela igualdade e democracia acrescenta a
cada dia mais objetos.
A ideia para a obra nasceu de
um objeto comum: uma caixa de
fósforos, que as mulheres guardavam na clandestinidade, junto aos
documentos, para os destruir, se
fossem visitadas pela PIDE. Outro
objeto, para que serviria um xadrez feito com pão na prisão, para
entreter um ou dois? Objetos guardados por militantes individuais,
mas que assumem uma importância coletiva na história do partido.
Vozes individuais resgatadas agora
para a história coletiva e contada
pelas vozes que para ela contribuíram.
«O mais difícil foi escolher os
cem objetos», confessa Cristina
Nogueira, uma das autoras que se

tem dedicado a revisitar a história do partido. «Não éramos a sociedade que somos sem o PCP, faz
parte da história do país», afirmou
na apresentação. Quanto ao livro:
«Nem a fotografia é a ilustração do
texto, nem o texto é a legenda da
fotografia», explicou. «Escrevemos
as histórias, tirámos as fotografias,
fizemos um crowdfunding, a edição
e distribuição é nossa. O objetivo
é que chegue a toda a gente. Este
livro é sobretudo das pessoas e
entidades que nos permitiram ter
acesso aos objetos e às histórias».
Alguns objetos pertencem ao espólio da Torre do Tombo, ao museu
do PCP e a muitos anónimos que
tinham objetos banais do quotidiano, mas que contam uma história.
Segundo a autora «é uma obra coletiva que conta a história dos momentos marcantes do partido».
Isabel Nogueira, outra das autoras, falou sobre a estrutura do livro:
«está organizado em duas partes:

os períodos da legalidade e da clandestinidade até 1974 representam
os primeiros 55 anos do partido. A
partir de Abril estão representadas
as décadas de liberdade». A autora
revelou que o período de 1921 e os
últimos anos foram os mais difíceis
de contar, «o início pelo impasse
em encontrar objetos e o segundo
pela dificuldade de os interpretar
pois são a história recente».
Paulo Silva, vice-presidente da
Câmara Municipal do Seixal, agradeceu a presença das autoras e salientou «o facto de o livro trazer conhecimento e desconstruir estigmas. Os objetos podem-nos contar
a história de um país». Destacou a
atualidade da obra «quando se comemora o centenário do partido,
esta apresenta uma visão diferente
daquela que se constrói sobre o
partido. Independentemente da
ideologia, é uma força importante
que contribuiu para uma sociedade mais democrática».n
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Ginásio Clube de Corroios celebrou
o 76.º aniversário

Projeto ao serviço
da população
FUNDADO EM 1946, o
Ginásio Clube de Corroios (GCC)
celebrou no dia 10 de fevereiro o 76.º aniversário. Devido à
pandemia de covid-19, a coletividade decidiu assinalar o aniversário com a gravação de algumas mensagens transmitidas
no Facebook, começando a sua
divulgação com as palavras de
João Ribeiros, presidente da assembleia geral do GCC.
Num dia em que também foi
possível ouvir as palavras de
Nuno Gaioso, coordenador do
futebol, José Augusto, treinador
da mesma modalidade, António
Escoval, sócio, e Diana Soares,

em representação da Junta de
Freguesia de Corroios, coube ao
vereador do Desporto da Câmara
Municipal do Seixal transmitir a
saudação da autarquia à coletividade.
Na sua comunicação, Bruno
Santos considerou o GCC uma coletividade «carismática» da freguesia de Corroios e salientou as
parcerias desenvolvidas com a
Câmara Municipal do Seixal, em
especial desde a instituição do
Poder Local Democrático. «Onde
temos construído em conjunto
este projeto desportivo, cultural
e recreativo que presta todos os
dias uma resposta de excelência à

população», enfatizou.
O vereador do Desporto lembrou os apoios da autarquia à
qualificação de instalações do
GCC, em particular aquela que
agora está em curso e a que «a
Câmara Municipal do Seixal se
tem associado». Bruno Santos desejou ainda um futuro em que a
coletividade, Poder Local e população possam estar «mais juntos
do que temos estado nestes últimos dois anos», de modo que se
possa «continuar esta história de
vida, bonita» ao serviço da população do concelho. n
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97.º aniversário do Independente
Futebol Clube Torrense

A caminho do centenário

O Independente Futebol Clube Torrense celebrou, no dia 12 de fevereiro,
o 97.º aniversário. A opção da direção foi não realizar a cerimónia comemorativa, devido às regras da pandemia de covid-19. Assim, através de
mensagem aos sócios e amigos do clube, a direção explicou que tomou
esta decisão para não baixar «o nível de participação que viemos conquistando, que muito tem enaltecido o nosso clube».
Cada vez mais próximo do centenário, o IFCT irá continuar «a dar visibilidade aos protagonistas da razão do nosso trabalho, os sócios e os praticantes», garantindo que todos os que merecem ser distinguidos «terão
esse reconhecimento público em momento apropriado».
Sem sessão solene, mas com atividades no âmbito do aniversário, o destaque vai para o 17.º Torneio IFC Torrense/Cidade do Seixal, em ténis de
mesa, que decorreu nos dias 5 e 6 de fevereiro, no Pavilhão Municipal da
Torre da Marinha. Um torneio de nível 1250, pontuável para a classificação nacional de atletas da FPTM nos escalões jovens.
O 17.º Torneio IFC Torrense/Cidade do Seixal foi disputado nos escalões de sub-10, sub-12, sub-15 e sub-19, em femininos e masculinos.
Participaram cerca de 40 clubes e 350 atletas de todo o país.
No dia 26 de fevereiro, decorreu ainda o espetáculo semestral da Escola
de Artes do IFCT no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, com
os alunos a subirem ao palco para apresentarem o resultado do seu trabalho, numa mostra do ensino artístico de excelência desta coletividade.

Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional

Ampliar a oferta desportiva
Foi em ambiente de festa que se
comemorou o 61.º aniversário do
Clube do Pessoal da Siderurgia
Nacional (CPSN), com a realização
de um sarau, no dia 26 de fevereiro, que incluiu a demonstração de
modalidades pelas secções mais
carismáticas do clube, com destaque para a patinagem artística, o
taekwondo, o aikido, a ginástica e
o cross fit.
O clube promove ainda atividades
como ténis, boxe, ballet, futsal e
natação, pois assegura a dinamização do plano de água da Piscina
Municipal de Aldeia de Paio Pires,
em parceria com a autarquia. Com
cerca de 500 atletas, em 11 modalidades diferentes, o clube tem

crescido na sua oferta desportiva
e consolidado atividades, como os
torneios de patinagem.
O Clube do Pessoal da Siderurgia
Nacional nasceu e cresceu com o
aço português, pois surgiu da necessidade dos trabalhadores da
empresa criarem um espaço onde
se pudessem reunir para ocuparem
os seus tempos livres.
O sarau comemorativo do aniversário serviu para se fazer um balanço do trabalho realizado pelos
dirigentes, associados, técnicos e
atletas. José Geraldo, presidente da
direção do CPSN, mencionou que «o
principal objetivo é promover a formação desportiva e o convívio dos
associados, proporcionando uma

ocupação saudável dos seus tempos livres. O dirigente salientou ainda o apoio prestado pela Câmara
Municipal do Seixal ao clube.
Bruno Santos, vereador do Pelouro
do Desporto, esteve em representação da Câmara Municipal do Seixal
e destacou «a alegria dos atletas,
técnicos e dirigentes por estarem
novamente juntos a comemorar
o aniversário e poderem assistir
ao sarau das suas modalidades.
Após estes dois anos de pandemia, demonstraram uma imensa
vitalidade». O autarca disse ainda
que o desporto é um dos projetos
em que o executivo se empenha
«através do Programa Municipal
de Desenvolvimento Desportivo,

os clubes têm melhores condições
para desenvolver o seu trabalho, a
nossa perspetiva é melhorar a oferta que estas instituições prestam à

população e desta forma continuamos a promover o desporto para
todos tanto em Aldeia de Paio Pires,
como no concelho do Seixal».
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Associação Desportiva e Cultural Azinhaga das Paivas

Um bom exemplo do Desporto para Todos
A Associação Desportiva e Cultural Azinhaga
das Paivas (ADCAP) assinalou o 26.º aniversário no dia 1 de março no salão da Igreja
Beato Scalabrini, em Amora. A festa incluiu
demonstrações de judo, pilates, dança criativa, aeromix e dança contemporânea e teve
como convidada a Escola de Dança Impacto.
Além destas atividades, a ADCAP organiza
saraus de dança, workshops e sessões com
fados, contribuindo para a dinamização da
oferta cultural e atividade desportiva da comunidade em que está inserida.
Acompanhado por membros dos órgãos sociais da associação, o presidente do conselho
fiscal falou em nome da coletividade. Arlindo
Silva referiu que após dois anos de pandemia,
a ADCAP decidiu assinalar o seu aniversário
presencialmente, esperando que «marque
o regresso às nossas atividades e convívios»
O dirigente referiu que estas iniciativas requerem sempre alguma proximidade física e que,
por isso mesmo, os últimos dois anos foram
«um período difícil para as coletividades e
para aqueles que a elas se dedicam». Referiu
ainda que esta é «uma coletividade pequena,
mas que consegue reunir um grande grupo
de associados e amigos», agradecendo por
isso «a todos pelo apoio e a presença», assim
como à Câmara Municipal do Seixal e à Junta
de Freguesia de Amora que fazem «o possível

e quase o impossível para nos apoiar».
O presidente da Junta de Freguesia de Amora
salientou «o excelente trabalho feito não só no
bairro, mas em toda a envolvente». Manuel
Araújo referiu as parcerias estabelecidas com
a paróquia de Amora, a comunidade escolar
das Paivas, a Sociedade Filarmónica Operária
Amorense ou a Escola de Dança Impacto,
entre outros, e apelou para que «possamos
voltar às atividades e convívios, tão importantes para todos nós, adultos, mas ainda mais
para as nossas crianças».
O vice-presidente da Câmara Municipal do
Seixal, Paulo Silva, considerou «muito gratificante ver todas estas atividades e o trabalho
desenvolvido pela ADCAP» e sublinhou que a
coletividade «é um exemplo do Desporto para
Todos, desde as crianças mais pequenas que
aqui dão os seus primeiros passos desportivos, até aos menos jovens, que aqui podem
continuar ativos e fazer desporto. Isto é o mais
importante».
O vereador transmitiu ainda o agradecimento
da autarquia à ADCAP, salientando que «são
coletividades como a vossa que possibilitam
que estas pequenas comunidades das nossas freguesias possam ter acesso ao desporto e à cultura e desenvolvam esta sociabilidade saudável que tanta falta nos fez nestes
dois últimos anos de pandemia».

Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro-Rouxinol

Ténis, trampolins e canoagem em destaque
O ténis, a ginástica de trampolins e a canoagem são as modalidades mais expressivas dinamizadas pelo Clube Recreativo
e Desportivo Brasileiro-Rouxinol (CRDBR),
envolvendo cerca de 150 atletas e mais de
quatro centenas de sócios. A coletividade
celebrou o 42.º aniversário, com uma sessão
solene que decorreu no dia 18 de fevereiro. O
presidente da direção, Jorge Prata Ribeiro, felicitou o clube pelo dinamismo que tem mostrado nestes anos, «uma das provas disso é
que fomos constituído um clube de utilidade
pública, sendo de realçar a organização dos
torneios de ténis Seixal Ladies Open e Open
de Ténis de Corroios». O dirigente salientou
que o clube tem atletas em todos os escalões,
mas dá especial atenção à formação.
O presidente da Associação de Ténis de
Setúbal (ATS) agradeceu à direção o trabalho
que tem sido feito no ténis e que «Apraz-me
dizer que as aulas aqui são dadas dentro da
metodologia Play + Atay da ITF (Federação
Internacional de Ténis), acompanhamos os
jovens até aos 10 anos, não só a nível das
aulas, como também depois. Organizamos
dois torneios de ténis, um de nível regional – o
torneio de miniténis ATF – e também o torneio
nacional que é o Play + Stay».
Augusto Flor, presidente da Confederação
Portuguesa das Coletividades de Cultura,

Sociedade Filarmónica União Arrentelense

150 anos ao serviço da cultura
South Bay Dance Festival foi a
segunda iniciativa alusiva às comemorações do 150.º aniversário da Sociedade Filarmónica
União Arrentelense (SFUA), que
se realizou no dia 6 de março, no
Pavilhão Desportivo Municipal
Leonel Fernandes. Este foi um
festival de danças de salão realizado em parceria com a Portugal
Dance Academy, com uma sessão
competitiva nos estilos de latino-

-americanas e ballroom e que teve
sala cheia.
Em representação da Câmara
Municipal do Seixal esteve o vereador Bruno Santos que se congratulou com a realização do evento,
«o qual demonstra o dinamismo
cultural do concelho e do seu movimento associativo».
No dia 4 de março, o Auditório
Municipal do Fórum Cultural do
Seixal foi palco do concerto de ani-

versário pela Banda d’Arrentela
que contou com a direção musical
do maestro Luís Moreira da Silva.
Destaque ainda para o dia 12 de
março, em que o auditório da SFUA
recebeu a peça «Bananas em Fuga»
pelo Grupo Cénico José Viana. No
dia 25, realizou-se um concerto pela Banda da Armada e a sessão solene decorreu no dia 26 de março,
da qual daremos conta na próxima
edição do Seixal Boletim Municipal.

Recreio e Desporto, destacou que a instituição «é uma referência no ténis e ginástica de
trampolins na região e no país» e a confederação «é testemunha do vosso trabalho».
Hugo Constantino, presidente da Junta de
Freguesia de Corroios, disse: «Muito me honra
saber que esta coletividade transformou a freguesia, o concelho e a região». O autarca disse
que não deixará de apoiar as coletividades,
apesar dos «obstáculos criados, não será isso
que nos fará deixar de estar próximo das pessoas, nem de apoiar as nossas coletividades».
Lembrou ainda que existem na freguesia 26
coletividades desportivas e culturais.
Em representação da Câmara Municipal do
Seixal, interveio Cláudia Reis, que valorizou
o papel dos dirigentes e referiu que o movimento associativo substitui o Estado na área
cultural, desportiva e social, e que a autarquia
desenvolve atividade em parceria com o movimento associativo.
Agradeceu aos clubes pela capacidade de se
reinventarem durante a pandemia, «com os
treinadores a dar aulas online, os dirigentes
associativos que conseguiram agarrar nas
dificuldades e ajudarem-se uns aos outros,
«sempre com o apoio das autarquias, chegámos à população, e isso foi um momento de
união e de resposta à comunidade em que
nos inserimos».
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Paulo Silva visitou o Centro de Atividades Sociais de Miratejo
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O vice-presidente visitou o Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho

Pelouro da Cultura, Juventude, Participação, Desenvolvimento Social e Saúde

Vice-presidente Paulo Silva reúne-se
com instituições e coletividades

DURANTE AS últimas semanas, o vereador Paulo Silva,
responsável pelos pelouros da
Cultura, Juventude, Participação,
Desenvolvimento Social e Saúde,
prosseguiu um conjunto de visitas
e reuniões que têm como objetivo
aproximar o trabalho da Câmara
Municipal do Seixal e as coletividades e instituições que desenvolvem trabalho nestas áreas.
Nestes encontros, o também
vice-presidente da autarquia fica
a conhecer melhor os projetos e
iniciativas desenvolvidos por estas entidades, assim como as prin-

cipais dificuldades e obstáculos
que enfrentam, podendo deste
modo desenvolver estratégias de
apoio e parcerias para um melhor
trabalho conjunto ao serviço da
população do Seixal.
Na segunda quinzena de fevereiro, o vereador reuniu-se com
o Centro Interpretativo 25 de
Abril, CRIAR-T – Associação de
Solidariedade, Clube Recreativo
e Desportivo das Cavaquinhas,
Teatro da Terra, bem como o Coral
Polifónico de Fernão Ferro.
Já em março e até meio do mês,
Paulo Silva esteve com o Grupo

de Folclore Estrelinhas do Sul,
Centro Cultural e Recreativo
do Alto do Moinho, Associação
Cultural do Rancho Folclórico de
Arrentela, Secretaria de Estado
para a Cidadania e Igualdade,
Escola Profissional de Almada,
Centro de Solidariedade Social
de Pinhal de Frades, AESCA –
Associação Espaço Sócio Cultural Adorar Artes e Conselho
Local para Desenvolvimento do
Miratejo, Mensageiro da Poesia
– Associação Cultural Poética e a
Associação A Voz do Amor. n

Visita ao Centro de Solidariedade Social de Pinhal de Frades

Grupo Recreativo de Santo António assinalou o 57.º aniversário

Câmara assume apoio à construção de polidesportivo
O Grupo Recreativo de Santo
António (GRSA) assinalou no dia
5 de março o 57.º aniversário com
uma sessão solene na sua sede,
no Casal de Santo António.
O clube permanece nas instalações onde nasceu, ao longo do
tempo beneficiadas com o apoio
da Câmara do Seixal, e desenvolve
atividades de ténis de mesa, jogos
de mesa e tradicionais, petanca,
malha, karaté, cicloturismo, futsal
e pesca desportiva, sem esquecer
as atividades culturais e sociais,
como as festas, arraiais e bailes.
A comemoração decorreu na presença de Fernando Tavares, João
Barreira, José Alves, José Martins
e Manuel Martins, os cinco sócios
fundadores do GRSA ainda vivos, e
na sua pessoa foram homenagea-

dos todos os fundadores, através
de uma fotografia numa parede
do salão.
A sessão foi dirigida por Fernando
Gomes, presidente da assembleia
geral, o qual salientou o trabalho
«em prol da cultura e do desporto»
e as parcerias desenvolvidas com
o «Poder Local Democrático.
O presidente da direção, Leonel
Encarnação, evocou o projeto do
polidesportivo do clube, o qual
acredita que possa ser realizado
em breve, dado o apoio da Câmara
do Seixal «e uma vez que temos
um desenvolvimento desportivo
que o justifica».
O presidente da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia
de Paio Pires recordou que o GRSA
«lutou pela liberdade e pela demo-

cracia em plena ditadura» e enfatizou que «foi numa altura em
que era proibida a presença de
mulheres nas direções associativas que a D. Aurora (Gomes), entre
outras, fez parte da direção da coletividade».
Vanda Carvalho, em representação da Assembleia Municipal do
Seixal, saudou «a dedicação e
empenho que os dirigentes desta
casa sempre deram ao seu clube».
«O trabalho das nossas coletividades faz-se em substituição das
obrigações do Estado para garantir os direitos à fruição da cultura e
do desporto para todos, conforme
consagrados na Constituição da
República Portuguesa», afirmou
Maria João Macau, vereadora da
Câmara Municipal do Seixal, que

Vereadora Maria João Macau felicitou a coletividade

denunciou «uma evidente falta de
apoio do Poder Central ao movimento associativo».
A vereadora assegurou que, por
outro lado, a Câmara Municipal do
Seixal continuará a investir nas coletividades do concelho e nos seus
projetos de formação das nossas

crianças e jovens, mas também de
dinamização de atividades para
toda a população e assumiu que
«a autarquia tem um compromisso
com o clube para a construção do
novo polidesportivo que será cumprido. Juntos, vamos construir este
equipamento», garantiu.
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Encontro com a Comissão Desportiva de Freguesia de Aldeia de Paio Pires

Visita ao Clube Associativo Santa Marta do Pinhal

Seixal + Desporto

Autarquia apoia o desporto e a saúde
ESTABELECER parcerias estratégicas, conhecer os
projetos desenvolvidos, acolher
ideias e sugestões que visem o
desenvolvimento desportivo do
concelho são objetivos do projeto Seixal + Desporto, assente na
política de proximidade que a
Câmara Municipal do Seixal promove. Nesse sentido, o vereador
do Desporto, Bruno Santos, tem
efetuado um conjunto de visitas a

clubes e coletividades que atuam
na área.
Ao longo dos encontros, que
contam com a presença de representantes das coletividades, são
discutidos assuntos de interesse
comum, nomeadamente a requalificação das infraestruturas destinadas à prática desportiva com
o intuito de aumentar a oferta desportiva à população. Após a visita
de dia 21 de fevereiro ao Portugal

Cultura e Recreio, em que o vereador conheceu melhor o trabalho
que aí se desenvolve, o encontro
foi com a Comissão Desportiva
de Freguesia de Aldeia de Paio
Pires, no auditório da junta, no dia
23 de fevereiro. E no dia seguinte, a visita ao Clube Associativo
Santa Marta do Pinhal permitiu
conhecer a coletividade que conta com duas centenas de atletas
e que, desde setembro de 2021,

tem um novo equipamento desportivo para potenciar a prática
desportiva, em particular o futsal.
Conhecida pelo ensino da música,
a Sociedade Filarmónica Operária
Amorense tem também desenvolvido um importante trabalho na
promoção do desporto, com a dinamização de modalidades como
as danças de salão, o taekwondo
ou o judo, com mais de 200 praticantes diariamente. Tal foi desta-

cado pelo autarca durante a visita
que realizou no dia 7 de março.
Em todas as visitas que está a
realizar, Bruno Santos tem sido
perentório na afirmação de que
a câmara municipal está disponível para estabelecer parcerias que
potenciem o desenvolvimento local, salientando a importância do
desporto na sociedade, bem como
o seu contributo na promoção da
saúde e da inclusão. n

35.º Grande Prémio de Carnaval do Alto do Moinho

Campeonato Nacional de Taekwondo de Combates

Chantal Xhervell, da associação A Natureza Ensina, e Filipe Rebelo, do clube Run Tejo, foram os
vencedores absolutos do 35.º Grande Prémio de Carnaval do Alto do Moinho, que decorreu no dia
20 de fevereiro na freguesia de Corroios.
Por equipas, os três lugares do pódio foram ocupados por clubes do concelho, com A Natureza
Ensina a conquistar o 1.º lugar, o Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho (CCRAM) ficou no
2.º e a Casa do Benfica do Seixal em 3.º.
O evento, que nesta edição contou com a participação de 300 atletas de 25 equipas em vários
escalões, foi organizado pelo CCRAM, com o apoio da Câmara Municipal do Seixal e da Junta de
Freguesia de Corroios. Esta competição, uma das mais antigas do concelho, é aberta a todos os
atletas populares e federados, de ambos os sexos, e integra o 33.º Troféu de Atletismo do Seixal
e os Jogos do Seixal. Também merece menção o facto de, pela primeira vez, se ter realizado o
Encontro de Benjamins A e B, no interior do pavilhão do CCRAM, com a participação de 91 crianças que dão os primeiros passos nesta disciplina do atletismo.

O concelho do Seixal recebeu no dia 19 de fevereiro o Campeonato Nacional de Taekwondo de
Combates, no Pavilhão Desportivo do Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas (CDRAU).
Os atletas do CDRAU estiveram em destaque ao conquistaram, por equipas, os lugares: campeões de Portugal em seniores femininos e 3.º lugar em seniores masculinos e cadetes femininos. O campeonato foi organizado em parceria pela Federação Portuguesa de Taekwondo e o
CDRAU, com o apoio da Câmara Municipal do Seixal e da Junta de Freguesia de Amora.
A prova reuniu 170 atletas nos escalões de cadetes, juniores e seniores, que tiveram o privilégio
de competir na presença de Rui Bragança, Joana Cunha e Júlio Ferreira, atletas internacionais
desta modalidade olímpica. Rui Bragança referiu que «é sempre bom voltar a competir em
Portugal e ajudar o taekwondo português».
Bruno Santos, vereador do Desporto da autarquia, deu os parabéns ao Águias Unidas por «uma
vez mais tornar o concelho do Seixal na capital do taekwondo e do Desporto para Todos».

O pódio por equipas ficou no concelho

Águias Unidas é campeão de Portugal
em seniores femininos
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(*) n Partida do Fogueteiro

Dias úteis
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Unidades de Saúde
UCSP de Amora | 212 274 200
UCSP de Corroios | 212 548 350/55
UCSP do Seixal| 212 277 188
USF Amora Saudável | 212 274 230/31
USF CSI Seixal | 212 277 183
USF Cuidar Saúde | 212 277 191
USF FF-MAIS | 212 128 230
USF Pinhal de Frades | 212 260 070
USF Rosinha | 212 273 500
USF Servir Saúde | 212 556 429
USF Torre | 212 274 320/30/05
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Guarda Nacional Republicana
Aldeia de Paio Pires | 217 655 950
Fernão Ferro | 217 655 940
Saúde 24 | 808 242 424
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Assistência Farmâceutica
às populações – Linha nacional | 1400
Polícia de Segurança Pública
Divisão Policial do Seixal,
Torre da Marinha | 212 276 500
Cruz de Pau | 212 260 350
Seixal | 212 273 230
Corroios | 212 548 410
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Bombeiros Mistos do Concelho
do Seixal
| 212 279 530

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

LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

2‘

Número Nacional de Socorro
| 112

Bombeiros Mistos de Amora
| 212 255 555

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

33 33 33

UCSP: Unidade de Cuidados
de Saúde Personalizados
USF: Unidade de Saúde Familiar
Hospital Garcia de Orta – Almada
| 212 940 294
al

túb
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24 ‘

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

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

Sábados

Domingos e feriados

Sábados
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SEIXAL | LISBOA

06.40

08.00
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808 203 050

06.10

07.00

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148
Linha 65 – Apoio à Terceira Idade
e a Pessoas Dependentes
| 800 208 875
Segurança Social /
/Serviço Local de Amora
| 300 502 502
Tribunal Judicial da Comarca
do Seixal | 212 274 500
Julgado de Paz | 212 219 200
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CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL
Geral | 212 276 700
camara.geral@cm-seixal.pt
Seixal Limpo | 210 976 011
seixal.limpo@cm-seixal.pt
Piquete de águas, esgotos
e saneamento | 210 976 000
| 210 976 046 (depois das 17 horas)
Proteção Civil Municipal
| 212 275 681
Leitura do consumo de água
| 800 500 210
CROACS | 210 976 200
croacs@cm-seixal.pt
Agendamento prévio para
atendimento nos Serviços Centrais
Atendimento geral e CIAC
| 212 276 770 | ciac@cm-seixal.pt
Urbanismo | 212 276 788
dum@cm-seixal.pt
Divisão Administrativa de Água,
Saneamento e Resíduos
(faturação e contratos) | 212 276 720
daas@cm-seixal.pt
Desenvolvimento Social e Cidadania
| 210 976 220 | ddsc@cm-seixal.pt
Finanças e Património | 212 275 780
df@cm-seixal.pt
Fiscalização Municipal | 210 976 202
dfm@cm-seixal.pt
Piquete de contadores
| das 9 às 17 horas | 212 276 700
| das 17 às 22 horas | 210 976 046
Contactos para agendamento
prévio nas lojas do munícipe
Lojas do Munícipe | 212 275 776
agenda.lojas@cm-seixal.pt
Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225
Freguesias
Junta de Amora | 212 268 730
Junta de Corroios | 212 535 814
Junta de Fernão Ferro | 912 528 740
União das Freguesias do Seixal,
Arrentela e Aldeia de Paio Pires
| 211 316 223
EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506
Conservatória do Registo
Civil do Seixal | 212 271 217
Conservatória do Registo Predial
Cruz de Pau | 212 260 620
Seixal | 212 271 280
Repartição de Finanças
Cruz de Pau | 212 260 760
Seixal | 212 219 710
Centro de Emprego | 212 267 230
TÁXIS
Expresso táxis
| 212 250 265 | 212 250 270
| 968 485 593 | 917 297 278
Coop táxis
| 211 581 132 | 966 781 220
| 932 711 132 | sms: 4901 táxi já

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

ABREU CARDOSO | R. Cidade Setúbal, 1-B,
Corroios | 212 545 585
ALÉM TEJO | Av. Dr. Arlindo Vicente, 20 A e 20 B
Torre da Marinha | 212 223 736
ALVES VELHO | R. Luís de Camões, 27,
Torre da Marinha | 212 211 132
BAIRRO NOVO | R. da Liberdade, 105-A,
Bairro Novo | 212 220 959
BENTO LINO | Av. de Vale de Milhaços, 34,
Corroios | 212 532 601
BIOTIFAR | R. José Carlos Ary dos Santos, 2-A,
Miratejo | 212 536 351
CENTRAL DA AMORA | R. MFA, loja 22, Amora
| 212 257 108
CENTRAL DE PAIO PIRES | Av. General
Humberto Delgado, 9-11, Paio Pires
|212 210 365
DO VALE | R. da Cordoaria, 5 B,Cruz de Pau
| 212 255 919
DUARTE RAMOS | Centro Comercial Belsul, 11,
Lj. 29, Cruz de Pau | 212 268 930
FLOR DA MATA | Av. 23 de julho, 56
| 213 157 308
FOGUETEIRO | Av. 1.º de Maio, 93 A e B,
Fogueteiro | 212 229 522
FONSECA | Pátio das Artes, 36 loja C8,
Estrada dos Foros de Amora
| 212 259 813
FOROS DE AMORA | Estrada dos Foros
de Amora, 120-A-B | 212 260 579
GODINHO | Largo da Igreja, 51, Seixal
| 212 213 580
HOLON VALE DE MILHAÇOS | R. Alexandre
Herculano, 2 A, Vale de Milhaços | 212 530 256
LUSITANA | Rua João Gil, 2, Arrentela
| 212 277 959
PINHAL DE FRADES | R. Dr. Raul Machado,
lote 52, Pinhal de Frades | 212 244 224
MATOS LOPES | R. 25 de Abril, 20 r/c, Amora
| 212 246 355
MOURA CARNEIRO | RioSul Shopping,
Loja 0.044 A | 212 277 868
NOBRE GUERREIRO | Av. Marcos de Portugal,
20-A, Amora | 212 276 470
NOVA AMORENSE | R. Oliveira Martins, 4-B, 
Paivas | 212 268 818
NOVA SANTA MARTA | Av. Rui Grácio, 84 - A/B,
Santa Marta do Pinhal | 213 462 687
NOVAIS | Av. José António Rodrigues, 89-A,
Aldeia de Paio Pires | 212 225 495
NUREI | R. da Igreja, Lt. 831 A, r/c,
Fernão Ferro | 212 120 384
QUINTA DA TORRE | Av. 25 de Abril, 65,
Torre da Marinha | 212 224 750
ROMANA | R. Gil Vicente, 25, Vale de Milhaços
| 212 546 293
SÃO BENTO | R. Ana Castro Osório, 10-A, Amora
| 212 225 539
SEIXAL | Av. Vasco da Gama, 15, Seixal
| 212 222 658
SERUCA LOPES | Trav. Paz, 4-B, Casal do Marco
| 212 210 369
SILVA CARVALHO | Praceta Emídio Santana,
6 – 6 A | Aldeia de Paio Pires | 210 993 415
SOUSA MARQUES | Av. Luís de Camões, 2,
Miratejo | 212 555 006
ST.ª MARTA DO PINHAL | R. Mário Sampaio
Ribeiro, 7, St.a Marta do Pinhal | 212 255 300
UNIVERSO | Av. 25 de Abril, 60 B, Corroios
| 212 535 084
VALE BIDARRA | R. Luís de Camões, Lt. 350,
Fracção A e B, Fernão Ferro | 212 121 121
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Rede de transporte rodoviário de passageiros no concelho
do Seixal – Número de viagens diárias
Novas carreiras municipais e
intermunicipais
Aumento do número de viagens
Mais autocarros nos horários
noturnos e de fim de semana
Autocarros mais modernos e
ambientalmente mais sustentáveis
Renovação e requalificação da
frota

N.º de viagens

atualmente

N.º de viagens

a partir de 1 de julho de 2022
Aumento
do n.º de viagens

Dias úteis

1706

Sábados

986

Domingos e feriados

Total

893

3585

2458

1247

1069

4774

752

261

176

1189

Aumento diário de viagens:

33%

Aumento do n.º de quilómetros a realizar anualmente: 65%

Deslocação em todos os serviços de
transporte público regular de passageiros:
- No concelho por 30 euros com
o Navegante Municipal
- Nos 18 municípios da AML por 40 euros
com o Navegante Metropolitano
- De forma gratuita até aos 12 anos
- Por 20 euros se tiver 65 ou mais anos
de idade
As famílias não pagam mais de 60 euros
para circular nos transportes no concelho
ou 80 euros na AML

