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Reunião do Movimento Municípios pela Paz
Unidos pela paz
Criado em 2016 por iniciativa da Câmara Municipal do Seixal 
e do Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC), o 
Movimento Municípios pela Paz reuniu-se nos Serviços Centrais 
da autarquia no dia 8 de abril, contando com 31 municípios parti-
cipantes de forma presencial ou online.
Da reunião saiu uma subscrição conjunta de uma resolução que 
defende «uma solução negociada para o conflito na Ucrânia», ex-
pressa «de forma ampla a solidariedade com o povo ucraniano» e 
outros povos vitimados por guerras, apela à receção em «condi-
ções dignas» de refugiados de diferentes conflitos bélicos, apela 
a que a diplomacia tome o lugar do militarismo, da confrontação 
e das sanções e que Portugal «tenha um papel ativo na promoção 
da paz».5
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Seixal celebra 25 de Abril
O concelho do Seixal 
comemora o 48.º aniversário 
do 25 de Abril com um 
conjunto de iniciativas 
culturais, desportivas, 
sociais e alusivas à paz, este 
ano subordinadas ao lema 
«VIVER ABRIL NO SEIXAL – 
Com igualdade de direitos 
e paz, fascismo nunca 
mais!». Destaque para as 
exposições, teatro, cinema 
e os espetáculos musicais, 
designadamente o concerto 
Cumprir a Revolução – Agir 
Canta Abril e depois com 
Julinho KSD, na noite de 
24 para 25 de abril. Outros 
momentos relevantes no 
dia 25 são a Saudação ao 
Poder Local Democrático e a 
Homenagem ao 25 de Abril.
Suplemento
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Projeto Tocá Rufar 
nas escolas

Os alunos da Escola Básica do 
Casal do Marco promoveram 
uma apresentação do projeto 
de percussão Tocá Rufar, que 
envolve 600 alunos das escolas 
da rede pública do concelho.

Pág. 7

Seixal aposta 
na integração social

A Associação para o Desen-
volvimento das Mulheres Ciga-
nas Portuguesas no Seixal – 
AMUCIP conta com uma nova 
sede que lhe permite reforçar o 
seu trabalho social. 

Apre(e)nder o 
Teatro leva alunos 
aos bastidores

No âmbito do projeto Apre(e)n- 
der o Teatro diversas turmas das 
escolas do concelho estiveram 
no Auditório Municipal para as-
sistir ao ensaio de «Balada para 
Sophie», peça da responsabili-
dade do Teatro da Terra.

Pág. 15Pág. 15
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Mais apoio 
às famílias 
dos Foros de Amora

A Câmara Municipal do Seixal 
inaugurou um edifício para a 
Componente de Apoio à Família, 
uma resposta social que irá 
apoiar 130 alunos do pré-escolar 
e do 1.º ciclo do ensino básico. 

Entre 7 e 31 de maio, a Câmara Municipal 
do Seixal dinamiza um conjunto de inicia-
tivas que visam reforçar a oferta regular 
dos seus espaços museológicos. O Maio 
Património acontece no mês em que o 
Ecomuseu Municipal celebra 40 anos e 
em que é assinalado o Dia Internacional 
dos Museus.
O Maio Património é dirigido ao público adulto e juvenil, a famílias e crianças e dá a conhecer o património 
da Igreja Paroquial de Arrentela, o Espaço Memória – Tipografia Popular do Seixal, o Moinho de Maré de 
Corroios, a Fábrica da Pólvora de Vale de Milhaços, a Olaria Romana de Corroios, a Fábrica Mundet e o 
núcleo histórico de Amora.
Entre os diferentes motivos a justificar a descoberta do património do concelho, destaque para a come-
moração do Dia Internacional dos Museus e do 40.º aniversário do Ecomuseu Municipal, a coincidirem no 
dia 18 de maio, quarta-feira, a partir das 17.30 horas no Parque Urbano do Seixal. A data será assinalada 
com uma atuação de alunos do Polo do Seixal da Escola de Música do Conservatório Nacional, um duo de 
flauta e percussão que junta Mariana Coelho e Tiago Ramos, e o grupo musical da Escola Secundária de 
Amora. Conheça o programa completo em cm-seixal.pt.

Maio Património
anima núcleos
museológicos 
entre 
7 e 31 de maio
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Defender 
a liberdade, 
a paz e a democracia

Estive presente na inauguração da exposição A Maior 
Flor do Mundo, que estará patente até ao dia 14 de 
maio no átrio da Biblioteca Municipal do Seixal, em que 
também marcou presença Sérgio Letria, diretor da Fun-
dação José Saramago.
José Saramago era não só um grande escritor, mas 
também um grande pensador, um homem do Portugal 
de Abril, que ao ser interpretado nos deixa momentos 
importantes de reflexão coletiva.
Um deles tem a ver com a paz: «É mais fácil mobilizar 
os homens para a guerra que para a paz. Ao longo da 
história, a humanidade sempre foi levada a conside-
rar a guerra como o meio mais eficaz de resolução de 
conflitos, e sempre os que governaram se serviram dos 
breves intervalos de paz para a preparação das guerras 
futuras. Mas foi sempre em nome da paz que todas as 
guerras foram declaradas».
A guerra não é, de facto, solução para se chegar a con-
sensos, mas sim o diálogo. Foi isso mesmo que foi de-
batido na reunião do Movimento Municípios pela Paz, 
que decorreu no Seixal no dia 8 de abril, tendo sido 
aprovada por unanimidade a Resolução pela Paz, com 
o tema «Travar a Guerra, Promover a Paz».
O documento apresenta cinco medidas urgentes: o 

Estamos em abril a comemorar os 48 anos da Revolução 
dos Cravos, uma data histórica no nosso país, que mar-
cou o início da vida democrática em Portugal. 
Esta data ganha ainda mais simbolismo este ano, já que 
vivemos também 48 anos de ditadura fascista. No en-
tanto, já vivemos mais dias em democracia do que aque-
les que vivemos em ditadura.
Nestes tempos de liberdade, o país evoluiu, muito graças 
a uma das mais importantes realizações da democracia 
portuguesa: o Poder Local Democrático.
No concelho do Seixal, os homens e mulheres que luta-
ram durante décadas contra o fascismo e pelo sonho da 
liberdade alcançaram profundas transformações políti-
cas, económicas e sociais, que têm de ser ampliadas.
O município do Seixal não seria o grande município que é 
hoje se não fosse o enorme trabalho de várias gerações 
de trabalhadores e eleitos que desenvolveram este con-
celho. Quarenta e oito anos depois do 25 de Abril, pode-
mos dizer com orgulho que foi graças a este empenho 
que o Seixal é hoje uma referência nacional. 
Por isso, continuamos a celebrar esta data com momen-
tos importantes para a vida do município, nomeada-
mente a inauguração de equipamentos que pretendem 
qualificar cada vez mais a vida da população: o Centro 
Náutico de Amora, o Centro Inova Miratejo, o Espaço de 
Jogo e Recreio Bento Jesus Caraça, em Amora, o Parque 
Urbano da Quinta das Laranjeiras, em Fernão Ferro, e o 
Jardim de Infância de Paio Pires.
Queria destacar ainda as comemorações do Centená-
rio de José Saramago, que estão a decorrer no nosso 
concelho, e que incluem um conjunto diversificado de 
propostas de âmbito cultural que celebram e enaltecem 
a vida e obra de uma personalidade singular na história 
da cultura e literatura mundiais. 

Joaquim Cesário Cardador dos Santos 
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Atlas da Saúde é projeto 
nacional

O Atlas da Saúde é um projeto realizado à escala na-
cional que permite identificar indicadores da saúde 
das populações, por isso, de extrema importância. 
Este estudo está a ser elaborado pela Rede Portugue-
sa de Municípios Saudáveis (RPMS), presidida pelo 
município do Seixal, com a colaboração da Equipa de 
Investigação em Geografia da Saúde da Universidade 
de Coimbra.
O objetivo é caracterizar o estado de saúde nos 64 
municípios que integram a RPMS e constituir-se 
como ferramenta de suporte à definição de políticas 
municipais, regionais e nacionais.

Carris Metropolitana

Celebraram-se os três anos do novo passe social inter-
modal, uma data marcante na mobilidade na Área Me-
tropolitana de Lisboa e no concelho do Seixal, pois foi 
possível reduzir o valor dos passes sociais. 
Agora um novo passo está a ser dado, com a preparação 
da Carris Metropolitana, nova operadora de transportes 
públicos rodoviários, que vai passar a servir o município 
do Seixal a partir de 1 de julho. Para que esta revolução 
nos transportes fosse possível, a câmara municipal já 
investiu 8 milhões de euros desde 2019. 

1.º de Maio, Dia do Trabalhador

No 1.º de Maio, reafirmamos os valores de Abril. Sau-
damos as lutas de ontem, comemoramos as de hoje 
e as que estão por vir.  O meu agradecimento a todos 
os trabalhadores da Câmara Municipal do Seixal, pelo 
seu empenho em prol do desenvolvimento do municí-
pio, tendo sempre como objetivo prestar um serviço 
público cada vez melhor. Estaremos sempre a vosso 
lado para lutar pelos vossos direitos, valorizando o 
vosso percurso profissional. Continuaremos juntos 
com o mesmo empenho a fazer desta uma das me-
lhores câmaras municipais do país. Um cumprimento 
também a todos os trabalhadores do concelho que 
constroem todos os dias o nosso município.

Destaco ainda...

estabelecimento de um cessar-fogo e uma solução ne-
gociada para a guerra na Ucrânia; a expressão de uma 
ampla solidariedade ao povo ucraniano e a todos que so-
frem com a guerra; a criação de condições dignas para 
o acolhimento de todos os refugiados; que a diplomacia 
tome o lugar do militarismo; que as autoridades portu-
guesas tenham um papel ativo de promoção da paz, pri-
vilegiando o diálogo.
A liberdade, a paz e a democracia são conceitos que es-
tão interligados e que devemos continuar a reforçar. É 
com a liberdade e o diálogo que a democracia se defen-
de e que a paz se constrói.
No concelho do Seixal vamos continuar a construir um 
território de liberdade, paz e democracia.

Joaquim Santos 
Presidente da Câmara 

No concelho do Seixal, os homens e mulheres que lutaram 
durante décadas contra o fascismo e pelo sonho 
da liberdade alcançaram profundas transformações
políticas, económicas e sociais, que têm de ser ampliadas.
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A SESSÃO do Fórum Sei- 
xal +, que se realizou no dia 2 de 
abril, ser-viu para a população fi-
car a conhecer o projeto de quali-
ficação do espaço público da zona 
naturalizada nas traseiras dos edi-
fícios da Avenida Luís de Camões, 
em Miratejo, utilizada como área 
de passagem de peões e estaciona-
mento pelos moradores. A sessão 
realizou-se na Associação Unitária 
de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Miratejo (AURPIM) e os 
interessados responderam à cha-
mada para ouvirem a proposta 
apresentada pela autarquia.

Paulo Silva, vice-presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, lem-
brou a importância destes encon-
tros com a população que servem 
«para ouvir sugestões que podem 
resultar na introdução de altera-
ções e melhorias no projeto».

Enumerou ainda os vários pro-
jetos a decorrer em Miratejo: pas-
seio ribeirinho e parque urbano 
de Miratejo, Centro Inova Miratejo, 
requalificação junto à rua Alves 
Redol e da cobertura da Olaria 
Romana, instalações da AURPIM e 
lançamento do concurso público 
para a construção da alternativa 
à EN10. Por fim, realçou «o nosso 
projeto político é com as pessoas e 
para as pessoas».

Hugo Constantino, presidente 
da Junta de Freguesia de Corroios, 
reforçou a ideia: «É ouvindo as 
pessoas que construímos a nossa 
freguesia e, por isso, privilegiamos 
este contacto de proximidade».

Qualificação de espaço público

Mais espaços verdes
e estacionamento 
em Miratejo

O vice-presidente, Paulo Silva, destacou a importância do Fórum Seixal para o debate de projetos

Câmara municipal atribuiu 550 mil euros à Junta de Freguesia 
de Corroios

Presidente da Junta de Freguesia de Corroios, Hugo Costantino, 
recebe novas competências

O projeto

Área: 360 metros de intervenção
Circulação mista (pedonal/automóvel) com zonas de passagem 
apenas pedonais
Taludes semeados com prado de sequeiro 
Zona de estadia com mesas e bancos
Estacionamento com 105 novos lugares
Duração prevista da obra:150 dias 
Investimento municipal: 350 mil euros

José Maria, técnico do Gabinete 
de Participação, apresentou a pro-
posta, explicando as intervenções 
a serem executadas, nomeadamen-
te a colocação de grelhas de arrel-
vamento nos espaços de estacio-
namento e do prado de sequeiro, 
mantendo a permeabilidade do 
terreno, evitando a erosão e as con-
sequentes acumulações de terra 
na partes mais baixas do terreno e 
tornando mais simples a sua manu-
tenção pelos serviços municipais. 

De acordo com o técnico, esta 
intervenção trará solução para al-

guns dos problemas mencionados 
pelos residentes, como a falta de es-
tacionamento nas pracetas Bocage, 
Gomes Leal, Almeida Garrett e Júlio 
Dantas ou o arrastamento de terras 
que provocam entupimentos.

Após a apresentação da propos-
ta, os residentes, colocaram as suas 
questões, sobretudo sobre os luga-
res de estacionamento. Foram unâ-
nimes na necessidade de qualificar 
o local e na manutenção e aumento 
de espaços verdes. No final, todos 
se mostraram ansiosos para bene-
ficiar daquele espaço. n

Transferência de competências
Corroios recebe 550 mil euros 
da Câmara Municipal do Seixal

O auto de transferência de competências e recursos, o contrato 
interadministrativo e o protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal do Seixal e a Junta de Freguesia de Corroios foram assina-
dos no dia 22 de março, no auditório da junta. 
Esta opção do Poder Local Democrático traduz-se na afirmação do 
papel das juntas de freguesia junto das populações e da sua impor-
tância para o desenvolvimento do concelho do Seixal. São assim 
transferidos cerca de 550 mil euros anuais do município para a fre-
guesia de Corroios, para que esta possa continuar a desenvolver o 
seu trabalho de proximidade, ao serviço dos seus 50 mil habitantes. 
As áreas abrangidas são a requalificação e manutenção do mobiliá-
rio urbano, gestão de feiras e mercados, gestão e manutenção do 
cemitério e de equipamentos de lazer, realização de eventos de in-
teresse municipal, pequenas reparações nos edifícios de educação 
pré-escolar e do 1.º ciclo e manutenção dos espaço envolventes, e 
ainda execução de obras de reparação de pavimentos e passeios.
No âmbito do protocolo, a câmara municipal atribuiu mais 100 mil 
euros à freguesia para a ressarcir pela despesas decorrentes da 
instalação do Centro Municipal de Vacinação no Pavilhão Multiusos 
da Quinta da Marialva.
Hugo Constantino, presidente da Junta de Freguesia de Corroios, 
salientou que com esta  opção «quem ganha é a população», pois 
estes contratos interadministrativos «são uma mais-valia para a 
população, que assim ficará mais bem servida». 
O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, frisou 
que o município transfere «mais de meio milhão de euros anuais à 
junta para que esta possa continuar o excelente trabalho que está a 
fazer e, com este reforço de verbas, continuar a fazer mais e melhor 
pela freguesia de Corroios e pelo concelho do Seixal».
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CRIADO EM 2016 por ini-
ciativa da Câmara Municipal do 
Seixal e do Conselho Português 
para a Paz e Cooperação (CPPC), 
o Movimento Municípios pela Paz 
reuniu-se nos Serviços Centrais 
da autarquia no dia 8 de abril, 
contando com 31 municípios 
participantes de forma presen-
cial ou online.

Fundado por 14 municípios, o 
movimento soma atualmente 45 
concelhos aderentes a que se pre-
tendem aliar mais três, unidos 
pelos objetivos da paz, coopera-
ção e solidariedade entre povos, 
independentemente das suas 
diferentes sensibilidades políti-
cas. A reunião incluiu a distribui-
ção de bandeiras do movimento 
aos novos municípios aderen-
tes e uma visita à exposição da 
Mayors for Peace sobre a devas-
tação atómica provocada pelas 

bombas nucleares de Hiroxima e 
Nagasáqui.

Da reunião, em que participa-
ram eleitos e técnicos municipais, 
saíram três conclusões prin-
cipais, entre as quais a vontade 
de aliar esforços para assinalar 
datas simbólicas e realizar ini-
ciativas conjuntas ou individuais 
que promovam a paz e deem a 
conhecer o movimento. Outra 
das conclusões foi a subscrição 
conjunta de uma resolução que 
defende «uma solução negocia-
da para o conflito na Ucrânia», 
expressa «de forma ampla a so-
lidariedade com o povo ucrania-
no» e outros povos vitimados por 
guerras, apela à receção em «con-
dições dignas» de refugiados de 
diferentes conflitos bélicos, apela 
a que a diplomacia tome o lugar 
do militarismo, da confrontação 
e das sanções e que Portugal «te-

nha um papel ativo na promoção 
da paz».

Portugal não ratificou
o Tratado sobre
a Proibição de Armas
Nucleares da ONU
Os municípios presentes assu-

miram ainda a possibilidade de 
promover uma petição que inste 
Portugal, no respeito pelo artigo 
7.º da Constituição Portuguesa 
que defende o «desarmamento 
geral, simultâneo e controla-
do», a ratificar o Tratado sobre a 
Proibição das Armas Nucleares, 
aprovado em 2017 por 122 es-
tados numa conferência da 
Organização das Nações Unidas 
e que tem como primeiro subs-
critor o Estado do Vaticano. Após 
aprovado, o tratado tem de ser 
ratificado e já o foi por mais de 
35 países, papel que em Portugal 

compete ao Governo, após o 
que tem que ser ratificado pelo 
Parlamento e promulgado pelo 
Presidente da República.

A reunião foi dirigida por 
Joa-quim Tavares, vereador da 
Câmara Municipal do Seixal, o 
qual saudou os 13 novos muni-
cípios aderentes, que na mesma 
reunião receberam a respetiva 
bandeira para uso nas iniciati-
vas locais e informou que Oleiros, 
Castelo Branco e Velas (Açores) 
estão igualmente em processo de 
adesão. 

O vereador lembrou os valo-
res da paz e solidariedade que 
devem guiar os municípios que 
integram o movimento e subli-
nhou a necessidade de afirmar 
que «a humanidade precisa de 
dedicar os recursos à solução 
dos problemas dos povos e não 
à guerra» e contextualizou as ini-

ciativas e projetos desenvolvidos 
pela autarquia que se inserem na 
promoção dos valores defendi-
dos pelo movimento.

Igualmente presente na reu-
nião, a presidente da direção na-
cional do CPPC, Ilda Figueiredo, 
afirmou a importância do Poder 
Local na efetivação de políticas 
que promovam a «cultura e edu-
cação para a paz e da solidarie-
dade e a não aceitação da guerra 
como solução para resolver os 
problemas entre os povos». A res-
ponsável afirmou ainda que ape-
sar de o movimento incluir uma 
grande amplitude de visões po-
líticas, «o que nos une é a defesa 
da paz e a solidariedade para com 
as populações que são vítimas 
destes conflitos». n

Reunião do Movimento Municípios pela Paz

Unidos pela paz

O vereador Joaquim Tavares visitou a exposição da Mayors for Peace sobre Hiroxima 
e Nagasáqui A reunião contou com a participação de 31 municípios

A Câmara Municipal do Seixal apre-
sentou a candidatura a duas ope-
rações integradas a concretizar 
nos bairros da Quinta da Princesa 
e do Fogueteiro, situados na fre-
guesia de Amora, e nos bairros da 
Cucena e Quinta do Cabral, locali-
zados na união das freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires. 
Para o efeito, a autarquia estabe-
leceu a 10 de março os acordos 
de parceria locais com a Junta de 
Freguesia de Amora e a União das 

Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires, assim como 
com os parceiros fundamentais 
com atuação local, nomeadamen-
te instituições locais da sociedade 
civil e entidades públicas de se-
tores e eixos relevantes que per-
mitirão consolidar a regeneração 
destas áreas do concelho.
A candidatura decorre no âm-
bito do Programa Operações 
Integradas em Comunidades 
Desfavorecidas na Área Metro-
politana de Lisboa (AML) e é inte-

grada pelo Plano de Recuperação 
e Resiliência, com uma dotação 
de 121,5 milhões de euros, a ser 
implementado nos 18 municípios 
da Área Metropolitana de Lisboa 
entre 1 de janeiro de 2022 e 31 de 
dezembro de 2025.
A candidatura foi assumida pela 
Câmara Municipal do Seixal como 
um processo cujo sucesso depen-
de do envolvimento estratégico 
efetivo de parceiros e comunida-
des locais, a partir de abordagens 
integradas, concertadas, síncro-

Quinta da Princesa, Fogueteiro, Cucena e Quinta do Cabral 
Câmara do Seixal celebra acordos com parceiros 
locais para qualificação urbana

nas e participadas nas diversas fa-
ses do processo, nomeadamente 
no diagnóstico e na elaboração 

das estratégias para o plano de 
ação e execução.
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Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e o vereador 
Joaquim Tavares reuniram-se, no dia 9 de março, nos Serviços Centrais 
da autarquia, com a direção da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação 
Foz do Tejo (Margem Sul) para abordar questões relacionadas com o tra-
balho da instituição na prestação de socorro humanitário e social à nossa 
população. Foi referida a possibilidade de a autarquia apoiar a Delegação 
Foz do Tejo na construção de um novo quartel que permitisse incluir a 
construção de um novo polo de ensino profissional da Cruz Vermelha do 
Seixal, de maneira a colmatar a lacuna deste tipo de ensino no concelho 
e na margem sul do Tejo. Durante a reunião foi ainda referida a necessidade 
da criação de uma parceria para uma resposta de acolhimento temporário 
de emergência para pessoas em situação de vulnerabilidade habitacional.

No dia 15 de março, Joaquim 
Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, e Bruno 
Santos,  vereador com o pelou-
ro da Habitação, reuniram-se 
com a Secretaria de Estado 
da Habitação e com o Instituto 
da Habitação e Reabilitação 
Urbana (IHRU), tendo como te-
ma principal a evolução do pro-
cesso de realojamento de Vale 
de Chícharos. 
A Câmara do Seixal já adqui-
riu 48 habitações no valor de  
4 543 765 euros, que subme-
teu a financiamento do IHRU. 
Até ao momento, o IHRU com-
participou 1 480 278 euros. O valor até agora suportado apenas pela autarquia está a trazer grandes cons-
trangimentos no normal desenrolar do processo de aquisição de mais frações no mercado imobiliário para 
os mesmos fins.
Para concluir a 2.ª  fase de realojamento de Vale de Chícharos, faltam adquirir ainda 26 frações, pelo que esta 
articulação de trabalho entre todas as entidades envolvidas (Câmara Municipal do Seixal, Associação para o 
Desenvolvimento Social de Vale de Chícharos, Secretaria de Estado da Habitação e IHRU) se reveste de uma 
enorme importância.
A autarquia continua empenhada na rápida resolução do grave problema habitacional existente em Vale de 
Chícharos, através da integração destas famílias na malha urbana do concelho, evitando a criação de bairros 
sociais e ajudando estas pessoas a iniciar uma nova vida com os direitos e as responsabilidades comuns a 
todos os cidadãos.

Socorro humanitário e social à população 
Reunião com a Cruz Vermelha
 Portuguesa

Reunião com a Secretaria de Estado da Habitação
Câmara do Seixal determinada 
no realojamento de Vale de Chícharos

Vice-presidente, Paulo Silva, visita lojas do munícipe 

Câmara municipal aposta 
nos serviços de proximidade

O vice-presidente  da autarquia, Paulo Silva, visitou a Loja do Munícipe de Aldeia de Paio Pires

A Rede de Lojas do 
Munícipe do concelho do Seixal 
permite aos munícipes o acesso 
a serviços municipais mesmo à 
porta de casa, como celebrar con-
tratos de fornecimentos de água, 
solicitar licenças de publicidade e 
ocupação de espaços públicos ou 

inscrições em programas e inicia-
tivas municipais. Trata-se de uma 
estratégia municipal de proximi-
dade dos serviços aos cidadãos. 

As lojas do munícipe são de fácil 
acesso, devidamente identifica-
das, com atendimento persona-
lizado e meios informáticos e de 

comunicação necessários para a 
ligação aos serviços da câmara. 

Existem seis lojas do muníci-
pe: em Aldeia Paio Pires, Santa 
Marta do Pinhal, Fernão Ferro, 
Torre da Marinha (no RioSul 
Shopping), Amora (na Loja de 
Cidadão do Concelho do Seixal) e 

em Miratejo (no Centro Comercial 
de Miratejo).

Paulo Silva, vice-presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, co-
mo responsável pela área do aten-
dimento público, visitou cinco 
lojas do munícipe para conhecer 
melhor o seu funcionamento. O 

objetivo foi também perceber de 
que forma é possível melhorar o 
atendimento aos cidadãos, recor-
rendo cada vez mais à inovação e 
às novas tecnologias. n

Loja do Munícipe de Miratejo, recentemente instalada no Centro Comercial de Miratejo
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A CÂMARA MUNICIPAL do Seixal 
inaugurou, no dia 22 de março, um edifício 
para projetos extracurriculares de caráter 
lúdico-pedagógico, na Escola Básica dos 
Foros de Amora. A Componente de Apoio à 
Família (CAF) é uma resposta social direcio-
nada para as crianças e famílias que reforça 
o conceito de escola a tempo inteiro e que 
neste caso irá apoiar 130 alunos do pré-
-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico. 

O novo equipamento, no valor superior a 
150 mil euros, é constituído por um espaço 
amplo, que pode ser transformado em duas 
salas de atividades através de uma parede 
de correr, duas instalações sanitárias, um 
gabinete e um espaço para arrumos. 

Para Rui Ribeiro, da Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da Escola Básica 
dos Foros de Amora, «o equipamento re-
presenta uma mais-valia para as crianças 
que frequentam a Escola Básica dos Foros 
de Amora e carecem da Componente de 
Apoio à Família. Aqui temos um espaço que 
permite a realização de momentos lúdicos, 
bem como o acompanhamento dos traba-
lhos de casa em simultâneo, já que integra 
duas salas».

Para o presidente da Junta de Freguesia 

de Amora, Manuel Araújo, a infraestrutura 
irá beneficiar a qualidade do ensino e «res-
ponde ao facto de estar localizado numa zo-
na que regista um crescimento demográfico 
e a fixação de novas famílias».

Um edifício em madeira com grande ver-
satilidade que pode ser utilizado para o 
desenvolvimento de atividades da CAF, da 
associação de pais e da própria escola, um 
investimento na formação e educação com 
o objetivo de influenciar, de forma positi-
va, o futuro das crianças, como destacou o 
presidente da autarquia durante a inaugu-
ração. Para Joaquim Santos, este foi «um 
dia feliz para o Município do Seixal, quando 
inauguramos mais um espaço educativo pa-
ra as nossas crianças. Com o apoio da autar-
quia, a Associação de Pais e Encarregados 
de Educação dos Foros de Amora tem agora 
mais meios para trabalhar». Referiu ainda 
que a educação é das áreas com maior or-
çamento porque é um vetor importante da 
intervenção municipal. «Este é um investi-
mento na educação, porque ao apostarmos 
nesta área estamos a investir no futuro do 
concelho». n

A ASSOCIAÇÃO para o Desen-
volvimento das Mulheres Ciganas Por-
tuguesas no Seixal – AMUCIP conta com 
uma nova sede que lhe permite reforçar 
o seu trabalho social. A inauguração inse-
riu-se no âmbito das Comemorações do 
Dia Internacional da Mulher e decorreu 
no dia 25 de março. 

Com um investimento superior a 100 
mil euros, a autarquia adquiriu e quali-
ficou as instalações na Praceta Gregório 
Crispim Oliveira, em Arrentela, para a 
sede da AMUCIP e Centro Romi do Seixal. 
Uma aposta em espaços de trabalho dedi-
cados à oferta gastronómica cigana, apoio 
escolar às crianças e espaço beleza estão 
entre as valências desenvolvidas pela as-
sociação.

Para Sónia Matos, presidente da dire-
ção da AMUCIP, este é um sonho concre-
tizado: «Há 22 anos éramos cinco mu-
lheres ciganas, que tínhamos uma am-
bição numa sociedade que nos dizia que 
dificilmente iríamos ter sucesso devido 
aos estereótipos vigentes. Conseguimos 
com muito trabalho e resiliência». Referiu 
ainda que o espaço vai permitir ampliar o 
trabalho realizado no campo da educação 
e na criação do trabalho associativo e cor-
porativo com outras mulheres. «Vamos 

apostar na cooperação entre pessoas 
ciganas e não ciganas, nas escolas, nas 
instituições e nos bairros. Esta obra só foi 
possível graças a muitas pessoas e ações, 
entre elas a do presidente da Câmara do 
Seixal e do seu executivo, que assumiu 
publicamente a nossa causa».

 Joaquim Santos disse que «ao apoiar 
estas associações estamos a apoiar o tra-
balho que desenvolvem em prol da so-
ciedade. A AMUCIP revela uma enorme 
consistência no trabalho que realiza pela 
integração social». Segundo o autarca: «O 
Seixal é um território que acolhe todos os 
que procuram uma vida melhor. Para nós 
é importante que a integração se efetive, 
mesmo 48 anos depois do 25 de Abril, 
ainda há muito a fazer no plano da igual-
dade». 

A AMUCIP está presente no município 
desde 2000 e desenvolve projetos no âm-
bito da integração das comunidades ciga-
nas, nomeadamente na área da educação 
e capacitação/empoderamento das mu-
lheres, através de processos de educação 
comunitária, os quais passaram a ser de-
senvolvidos no âmbito do Plano Local pa-
ra a Integração das Comunidades Ciganas 
do Seixal 2019-2025. n

Inauguração do novo edifício para 
a Componente de Apoio à Família
Nova resposta para 
as famílias dos Foros 
de Amora

Associação para o Desenvolvimento 
das Mulheres Ciganas Portuguesas 
Câmara aposta 
na integração social

O presidente e o vice-presidente da autarquia visitaram as instalações

Momento do descerramento da placa inaugural das novas instalações da AMUCIP

A CAF dos Foros de Amora é uma nova resposta social que irá apoiar 130 alunos

O executivo municipal visitou o edifício que tem um espaço amplo que pode ser transformado 
em duas salas de atividades
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NUMA POLÍTICA de proxi-
midade, os eleitos da Câmara Mu-
nicipal do Seixal prosseguem as 
visitas pelas obras que estão em 
curso no concelho, tal como ficou 
demonstrado nos dias 22 e 29 de 
março e nos dias 5 e 12 de abril.

A estratégia municipal passa por 
criar espaços públicos de qualida-
de e equipamentos culturais de ex-
celência ao serviço da população.

Complexo Desportivo 
do Pinhal do General
A construção do complexo 

abrange a execução do campo de 
futebol de 11, em relva sintética. 
Neste momento, estão concluídas 
as infraestruturas de água e sanea-
mento e a vedação e a iluminação já 
foram colocadas. 

A Câmara do Seixal está a apoiar 
a construção deste equipamento 
de proximidade à população, no 
sentido de dotar a freguesia de 
uma nova infraestrutura que refor-
ça a qualidade da oferta desporti-
va. Futuramente, o complexo terá 
também balneários.

Estacionamento 
no Bairro 1.º de Maio
No âmbito do projeto Seixal + 

Estacionamento, a autarquia es-
tá a implementar soluções para 
reordenar o estacionamento, me-
diante a criação de novos lugares. 
A intervenção na área envolven-
te ao Bairro 1.º de Maio, no Casal 
do Marco, está quase concluída. 
Foram criados 120 lugares de es-
tacionamento, tanto para os mo-
radores do bairro, como para os 
utilizadores da estação ferroviária 
do Fogueteiro.

Espaços de jogo e recreio
de Santa Marta do Pinhal
Os mais pequenos têm agora 

dois espaços de jogo e recreio to-
talmente renovados para brincar 
na urbanização de Santa Marta do 
Pinhal, em Corroios. O parque ofe-
rece uma série de diversões, desde 
um multiusos com escorrega até 
aos típicos baloiços. 

A intervenção contou com a 
comparticipação financeira da 
autarquia. Uma estratégia muni-

cipal que já levou à requalificação 
e construção de mais de duas de-
zenas de espaços de jogo e recreio.

Parque Urbano de Miratejo
 e da Quinta das Laranjeiras
No Parque Urbano de Miratejo, 

já foram executados os caminhos 
pedonais, instalado o mobiliário 
urbano e a iluminação e coloca-
das árvores. Serão ainda colocados 
painéis interpretativos das ativi-
dades desenvolvidas e dos equipa-
mentos existentes. A intervenção 
valoriza as áreas e cria zonas de 
transição entre o Moinho de Maré 
de Corroios, a Olaria Romana de 
Corroios e o parque urbano, ligan-
do a zona urbana e o rio. A segunda 
fase do projeto integra a requalifi-
cação da olaria romana e a constru-
ção do passeio ribeirinho. Quanto 
ao Parque Urbano da Quinta das 
Laranjeiras, está a ser implemen-
tado num espaço verde entre a Rua 
Ernestino Costa, a Avenida 25 de 
Abril e a Rua Charlie Chaplin. Com 
um investimento de mais de 150 
mil euros, o novo parque urbano 

inclui uma praça central, zonas de 
estadia, espaço de jogo e recreio, 
equipamentos desportivos e per-
cursos pedonais.

Pavimentações 
em Fernão Ferro
A Câmara Municipal do Seixal 

está a proceder a trabalhos de 
pavimentação na Avenida 5 de 
Outubro, no Pinhal do General, 
numa extensão de quase 1 quiló-
metro e numa área com 7 600 m². 
A obra está a ser executada pela au-
tarquia ao abrigo de um protocolo 
celebrado com a AUGI FF-71.

Pastelaria para cães 
A Coockie & Companhia nasce 

de um encontro entre dois cães. 
A dona do Coockie, mentora do 
projeto, oferecia biscoitos à Nina, 
companheira de brincadeira do 
seu animal de estimação. 

Foi assim que a enfermeira 
Leonor Lopes começou a fazer os 
biscoitos e em maior quantidade 
para oferecer a outros cães da vi-
zinhança. A Coockie & Companhia 

tem abertura prevista para abril e, 
além de um menu diário, que inclui 
hambúrgueres, pizzas, bebidas e 
gelados para cães, vai também pro-
mover iniciativas ligadas ao bem-
-estar animal.

Espaço exterior 
na Cruz de Pau
Está em curso a qualificação da 

envolvente da Loja de Cidadão, em 
Amora, com a criação de mais lu-
gares de estacionamento, melhor 
circulação pedonal e acessibilida-
des para pessoas com mobilidade 
reduzida. A autarquia está ainda 
a proceder à remodelação das re-
des de abastecimento de água na 
Avenida 1.º de Maio.

Jardim de Infância 
da Quinta de S. Nicolau
O Jardim de Infância da Quinta 

de S. Nicolau está a ser construí-
do e inclui quatro salas de ativi-
dades, uma sala polivalente, sala 
de refeições, instalações sanitárias 
para crianças, sala de reuniões, ga-
binetes para educadores e apoio 

Espaços de jogo e recreio de Santa Marta do PinhalEleitos da autarquia acompanham a obra do Complexo 
Desportivo do Pinhal do General

Estacionamento no Bairro 1.º de Maio, no Casal do Marco

Parque Urbano de Miratejo Parque Urbano da Quinta das Laranjeiras Requalificação do espaço exterior junto à Loja de Cidadão
do Concelho do Seixal, em Amora

Visitas do executivo municipal a obras e equipamentos

Espaço público cada vez melhor    para a população do concelho
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O executivo municipal visitou a Escola Secundária 
João de Barros para acompanhar o andamento das obras

1.ª fase do Parque Metropolitano da Biodiversidade Espaço de Jogo e Recreio Bento de Jesus Caraça, em Amora

Espaço público em Miratejo Jardim de Infância da Quinta de S. Nicolau Lago de maré da Quinta da Fidalga

Visitas do executivo municipal a obras e equipamentos

Espaço público cada vez melhor    para a população do concelho
administrativo, entre outros. Este 
jardim de infância terá também um 
espaço exterior, composto por zo-
nas cobertas e descobertas, com 
uma zona lúdica equipada com 
brinquedos. 

Espaço de Jogo e Recreio
Bento de Jesus Caraça, 
em Amora
Está concluído o Espaço de Jogo 

e Recreio Bento de Jesus Caraça, em 
Amora, para as crianças daquela 
zona.

 Este contempla um novo par-
que infantil, com diversos equipa-
mentos, entre os quais uma tarta-
ruga gigante para acolher as brin-
cadeiras dos mais pequenos, uma 
zona fitness, mobiliário urbano, 
como bancos de jardim, e outros 
equipamentos de bem-estar. 

A obra representa um investi-
mento de 187 mil euros e surge na 
sequência das obras executadas na 
Rua Dr. Emídio Guilherme Garcia 
Mendes, que incluíram a remode-
lação da rede de água, novos pisos e 
passeios pedonais. 

Escola Secundária 
João de Barros
As obras de construção da Escola 

Secundária João de Barros estão a 
avançar, promovidas pela Parque 
Escolar, prevendo-se a conclu-
são da primeira fase no início de 
junho, altura em que alguns ser-
viços começam a ser transferidos 
dos atuais pavilhões para as novas 
instalações. Decorre ainda a exe-
cução do projeto para a conversão 
da cobertura metálica do campo 
de jogos no pavilhão fechado. A se-
gunda fase das obras deverá estar 
concluída em dezembro deste ano.

Parque Metropolitano 
da Biodiversidade 
O Parque Metropolitano da 

Biodiversidade, situado na Verdi-
zela, freguesia de Corroios, consiste 
numa estrutura verde e de recreio. 
Encontra-se em implementação 
a primeira fase, que se estende 
por cerca de 7 hectares. No futu-
ro, abrangerá uma área superior 
a 400 hectares. Uma zona de con-
tacto com a natureza, em ligação 

com a vizinha mata da Quinta da 
Apostiça, com as suas lagoas. O 
parque será dotado com percursos 
para caminhadas, corridas e pas-
seios de bicicleta, fazendo ligação 
à Rede de Trilhos de Interpretação 
Ambiental do Município do Seixal. 
O parque será acessível a pessoas 
com mobilidade reduzida. 

Biblioteca Municipal 
do Seixal
Estão em curso os trabalhos 

de requalificação da Biblioteca 
Municipal do Seixal. Já foi substi-
tuída a cúpula metálica, instalados 
os novos toldos tipo blackout com 
sistema motorizado com controlo 
remoto e procedeu-se à pintura e 
substituição de elementos do siste-
ma estrutural metálico da cúpula. 
De salientar que durante a inter-
venção a biblioteca municipal man-
teve-se em funcionamento. Com 28 
anos ao serviço da cultura, nos seus 
espaços realizam-se diversas ativi-
dades de animação e promoção da 
leitura, cumprindo a sua missão de 
formação de novos leitores.

Espaço público
em Miratejo
Requalificar o espaço público é 

uma das prioridades do executivo 
que está a intervencionar a zona 
entre as ruas António Aleixo, Alves 
Redol e Ferreira de Castro, em 
Miratejo. Trata-se de um investi-
mento de cerca 158 mil euros que 
contempla a substituição do pavi-
mento, a recuperação de caminhos 
pedonais, a recuperação do campo 
de basquetebol e a instalação de 
aparelhos de ginástica. 

Casa do Benfica do Seixal 
A autarquia está a apoiar a cons-

trução da nova sede da Associação 
Desportiva e Recreativa Benfiquis-
ta – Casa do Sport Lisboa e Benfica 
no Seixal. Localizado na Quinta D. 
Maria, no Seixal, o edifício com-
preenderá duas áreas para ativi-
dades desportivas, instalações sa-
nitárias, balneários, uma área de 
restauração e loja ao público. Trata-
-se de uma construção em madeira 
sustentável que irá permitir à asso-
ciação desenvolver a sua atividade 

ao nível das artes marciais, dança 
e futsal, bem como o projeto Kids 
Athletics que promove o atletismo 
junto das camadas mais jovens.

Lago de maré 
da Quinta da Fidalga
Está em curso a limpeza e requa-

lificação do lago de maré da Quinta 
da Fidalga, com o desassoreamento 
para retirada dos sedimentos acu-
mulados no equipamento, conside-
rado um monumento raro na arqui-
tetura hidráulica portuguesa. Este 
é alimentado na preia-mar pela su-
bida da maré que entra através de 
uma comporta o que permite o seu 
abastecimento. A Quinta da Fidalga 
é um local de grande valor patrimo-
nial que integra o palacete, a Oficina 
de Artes Manuel Cargaleiro e o 
Centro Internacional de Medalha 
Contemporânea, destacando-
-se ainda pela beleza dos jardins. 
Durante a visita, o executivo deixou 
o convite para que a população visi-
te o espaço que é de todos. n
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A PRIMEIRA sessão ex-
traordinária da Assembleia 
Municipal do Seixal realizou-se 
no dia 10 de março, no edifício 
dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal, ficando mar-
cada pela discussão e aprovação 
da proposta sobre a prorrogação 
do prazo de transferência das 
competências para a autarquia no 
domínio da ação social.

Antes da votação, o presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, explicou que es-
ta proposta «visa adiar, por mais 
alguns meses, a assunção de com-
petências na área da ação social 
e que esta deliberação «surge na 
sequência de um decreto-lei de 
14 de fevereiro da Presidência do 
Conselho do Ministros, que pos-
sibilita que os municípios possam 
prorrogar este prazo até 1 de ja-
neiro de 2023». Para o autarca, es-
ta decisão governamental «atesta 
a confusão, a falta de informação 
e a opacidade de um processo de 
transferências que devia ser cla-
ro».

O autarca informou que o muni-
cípio enviou ao Governo um ofício 
em abril de 2021 a solicitar infor-
mação sobre esta matéria, mas 
não obteve resposta. Por outro la-
do, a autarquia efetuou o levanta-
mento junto das entidades locais 
que prestam serviços acordados 
com a Segurança Social, tendo 
apurado «um valor de custos na 
ordem dos 2 600 mil euros, en-
quanto a proposta (do Governo) 
para o concelho do Seixal se-
ria de menos de metade: 1 250 
mil euros. Referiu que existem 
três realidades diferentes (uma 
no terreno, outra da Segurança 
Social de Setúbal e outra do mapa 
do Governo), pelo que a situação 
«não está suficientemente matu-
rada para operar a transferência 
de competências».

Nesse contexto, «não existem 
condições para que o município 
assuma a transferência das com-
petências na área social e, ha-
vendo essa abertura da parte do 
Governo, possamos adiar o pro-
cesso para 1 de janeiro de 2023, 

sendo que da nossa parte prosse-
guiremos as várias reuniões nas 
quais vamos continuar a insistir 
para que conhecer todos os as-
petos da transferência de compe-
tências e depois traduzi-los num 
auto de transferência, em que fi-
quem expressos os termos e as 
obrigações das partes para que a 
câmara e a assembleia municipal 
fiquem na posse de todos os dados 
para poderem decidir», elucidou 
Joaquim Santos.

A CDU saudou a câmara mu-
nicipal por esta iniciativa de não 
aceitar a transferência das com-
petências, pois «o processo foi mal 
conduzido», «não se conhecem os 
meios nem os recursos humanos» 
e, por isso, «não há condições para 
aceitar este conjunto de compe-
tências».

Para o PSD, «não é possível pre-
tender implementar uma reforma 
desta dimensão sem que as au-
tarquias conheçam ou percebam 
ao que vão nos mais variados do-
mínios».

O PAN afirmou que «não é pos-
sível haver passagem de testemu-
nho de tamanha responsabilidade 
sem que a câmara saiba ao certo o 
que receber».

O BE tem «dúvidas sobre a 
municipalização» desta área, e 
questionou se as câmaras «teriam 
capacidade para investir nestes 
serviços públicos que se tornam 

descentralizados».
O CH disse que «não é este o mo-

do correto de fazer transferências 
de competências».

O PS considerou que «há desco-
nhecimento e falta de informação 
sobre o diploma» e defendeu que 
a transferências das «dimensões 
da área social» para as autarquias 
«vai dar maior proximidade» e 
«apoio» aos cidadãos. A «câma-
ra ainda não está preparada para 
aceitar as competências».

A proposta foi votada favoravel-
mente, com 22 votos a favor e 15 
abstenções.

Ainda no período da ordem 
do dia, destaque para a eleição 

de Manuel Araújo, presidente da 
Junta de Freguesia de Amora, para 
membro do Conselho Municipal 
de Educação do Seixal.

Encerramento do aterro 
sanitário aprovado
No período antes da ordem do 

dia, foram apresentados e apro-
vados 10 documentos. O primeiro 
foi uma moção da CDU, «Pelo en-
cerramento do Aterro Sanitário 
do Seixal», «instando o Governo a 
encontrar uma solução alternati-
va para a valorização e tratamen-
to dos resíduos sólidos urbanos, 
em articulação com a Câmara 
Municipal do Seixal, e que deso-
nere populações de aumentos 
de preços e taxas, e que garanta a 
prestação e um serviço público de 
qualidade». 

Aprovada por unanimidade 
foi a saudação da CDU «Eleições 
Legislativas», que «saúda todos 
os membros que constituíram as 
mesas de voto e em especial os 
trabalhadores das autarquias do 
concelho e outros trabalhadores 
que asseguraram o normal funcio-
namento  do ato eleitoral».

«Dia do Estudante e da Juven-
tude», assinalados a 24 e 28 de 
março, respetivamente, foi o tema 
da saudação da CDU, realçando os 
problemas sentidos pelos jovens 
ao nível do ensino e do trabalho, 
e a apelar para a participação nas 

ações dos estudante e da juventu-
de trabalhadora em março.

Seguiram-se três recomenda-
ções, uma do PS, «Pela criação de 
uma plataforma de apoio e pela 
manifestação de solidariedade ao 
povo da Ucrânia»; a segunda do 
BE, «Refugiados», e a terceira do 
CH, «Acolhimento de refugiados 
ucranianos no Seixal».

A saudação do PSD «8 de Março: 
Dia Internacional da Mulher» e 
a moção do PS «Pelas mais belas 
rosas do jardim – Direito à igual-
dade e não à discriminação», pre-
tenderam ser uma «homenagem 
à mulher pelo seu papel ativo na 
construção da sociedade» e um 
«alerta e sensibilização contra a 
discriminação e a violência contra 
as mulheres».

A recomendação apresentada 
pela deputada municipal inde-
pendente Soraia Rosário, «Penso... 
logo debato», propunha debates, 
a promover pela autarquia, para 
jovens e sobre temas escolhidos 
por estes.

A recomendação «Pela melho-
ria da qualidade do ar no concelho 
do Seixal», do CH, incide sobre o 
«problema de poluição levantado 
pela Megasa».

No período de intervenção da 
população, usou da palavra uma 
municipe que abordou algumas 
questões ambientais, nomeada-
mente a monitorização da quali-
dade do ar em Aldeia de Paio Pires, 
bem como a arborização. O verea-
dor Bruno Santos, do Pelouro do 
Ambiente, esclareceu que o muni-
cípio efetuou estudos nesse senti-
do e solicitou a instalação de mais 
estações de medição da qualidade 
do ar. Disse ainda que de um mo-
do geral, excetuando alguns dias 
entre os meses de dezembro e ja-
neiro, a qualidade do ar no con-
celho é boa. Sobre a arborização, 
referiu que autarquia prossegue 
a arborização das zonas urba-
nas e tem criado parques urba-
nos, sendo os mais recentes em 
Miratejo, Quinta das Laranjeiras e 
Verdizela (Parque Metropolitano 
da Biodiversidade). n

Sessão extraordinária da Assembleia Municipal

Adiada a transferência de competências 
na área social – Governo só quer 
atribuir metade do valor necessário

Para o presidente 
da câmara, 
o processo
de transferência 
de competências  
não está 
em condições 
de aceitação
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Reunião de 30 de março
Presidência
• Ata da reunião ordinária de 15 de 
dezembro de 2021. Aprovação.
• Ata da reunião ordinária de 2 de 
março de 2022. Aprovação.
• Hasta pública para arrendamento 
e exploração de quiosque munici-
pal, sito na Avenida Afonso Costa, 
em Amora. Abertura de procedi-
mento.
• Voto de pesar pelo falecimento 
de José Carlos Marques Gomes. 
Aprovação.

Pelouro da Cultura, Juventude, 
Participação, Desenvolvimento 
Social e Saúde
• Apoio para a participação das es-
colas na Mostra de Teatro Escolar. 
Contratos-programa e compartici-
pações financeiras.
• ADAT – Associação dos Amigos 
Tocá Rufar. Apoio para execução 
das obras das novas instalações. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira.

Pelouro da Educação,
Mobilidade, Urbanismo
 e Recursos Humanos
• Delimitação de unidades de exe-
cução da UOPG 8 (unidade ope-
rativa de planeamento e gestão). 
Processo n.º 13/M/2022. Discus-
são pública. Aprovação.
• UOPG 33. Processo n.º 5/M/2018. 
Elaboração do plano de urbaniza-
ção. Aprovação.
• UOPG 33. Processo n.º 5/M/2018. 
Contrato de urbanização. Apro-
vação.
• Delimitação de unidades de exe-
cução da UOPG 69 e criação da 
UOPG 70. Processo n.º 18/M/2021. 
Discussão pública. Aprovação.

Pelouro das Obras Municipais,
 Trânsito, Água e Saneamento,
 Energia e Proteção Civil
• Plano de Comunicação de Emer-
gências da Qualidade da Água para 
Consumo Humano. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso 
limitado por prévia qualificação 
para a empreitada de reformu-
lação do passeio ribeirinho de 
Arrentela e requalificação dos es-
paços exteriores no núcleo urbano 
antigo de Arrentela. Processo n.º 
2022/300.10.001/39. Abertura de 
procedimento.
• Contratação pública. Concurso 
limitado por prévia qualificação 
para a empreitada de ampliação 
da Escola Básica de Paio Pires. 
Processo n.º 2022/300.10.001/58. 
Abertura de procedimento.

Pelouro do Desporto, Habitação,
Ambiente e Fiscalização
• Contrato-programa de desen-
volvimento desportivo a celebrar 
entre o Município do Seixal e a 
Associação dos Amigos do Pinhal 
do General para garantir o apoio 
necessário à continuidade dos 
trabalhos para a construção do 
Complexo Desportivo do Pinhal do 
General – 2.ª fase. Comparticipação 
financeira.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar en-
tre o Município do Seixal e o Clube 
de Ciclismo da Aldeia de Paio Pires 
para apoiar a realização de prova 
da Taça de Portugal de Cadetes em 
Ciclismo. Comparticipação finan-
ceira.

Reunião extraordinária 
de 13 de abril
Presidência
• Ata da reunião ordinária de 16 de 
março de 2022. Aprovação.
• Relatório de Atividades e Pres-
tação de Contas do Exercício de 
2021. Aprovação.
• Grandes Opções do Plano e 
Orçamento 2022. 2.ª Revisão. 
Aprovação.
• Auto de transferência de compe-
tências e recursos do Ministério 
da Educação para o Município do 
Seixal. Aprovação de minuta.
• Transferência de competências 
e de recursos do município e de-
legação contratual de competên-
cias próprias do município para 
a Junta de Freguesia de Fernão 
Ferro. Aprovação das respetivas 
minutas de auto de transferência 
e de contrato interadministrativo. 
Aprovação das competências a 
manter no âmbito da intervenção 
do município.
• Contratação pública. Concurso 
limitado por prévia qualifica-
ção para a empreitada de execu-
ção da obra de prolongamento 
da via alternativa à EN10 entre 
Corroios e Amora. Processo n.º 
2021/300.10.001/104. Rati-
ficação do despacho n.º 588- 
-PCM/2022 de 31 de março.

Pelouro da Educação,
Mobilidade, Urbanismo
 e Recursos Humanos
• Processo discipl inar n.º 
007/2020. Relatório e decisão fi-
nal. Aprovação. n

As deliberações são publicadas na ínte-
gra nas atas das reuniões, as quais po-
dem ser consultadas em cm-seixal.pt. 

Reuniões de 30 de março e 13 de abril
Deliberações da Câmara 
Municipal do Seixal

Autarquia homenageia 
a memória do antigo vereador
Voto de pesar 
por José Carlos Gomes
A Câmara Municipal do Seixal lamenta o falecimento, a 28 de março, 
de José Carlos Gomes. A autarquia decretou, a 29 de março, um dia 
de luto municipal e aprovou, por unanimidade, na reunião de 30 de 
março, um voto de pesar e cumpriu um minuto de silêncio em memória 
e homenagem ao antigo vereador desta autarquia entre 2013 e 2021. 
Nasceu em 1950, no Barreiro, mas residiu no concelho do Seixal des-
de os 3 meses de idade. 
Iniciou a sua carreira profissional no Arsenal do Alfeite, onde ingressou 
em 1967, com 16 anos, como aprendiz de 2.ª classe. Em 1972, foi 
cumprir o serviço militar na Guiné, onde foi enfermeiro operacional, 
tendo recebido um louvor pela exemplar educação, aprumo e excelen-
tes qualidades pessoais.
Membro do PCP desde outubro de 1974, fez parte da comissão conce-
lhia de Almada, do Seixal e da Organização Regional de Setúbal do PCP.
Desde 1975 até 2002 fez parte de várias comissões oficinais de ser-
viço e da comissão de trabalhadores no Arsenal do Alfeite. Em 1981, 
integrou a direção do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias 
Metalúrgicas e Metalomecânicas do Sul. 
No mesmo ano, fez parte dos órgãos representativos dos trabalhado-
res civis dos estabelecimentos fabris militares das forças armadas na 
luta pela criação de um sindicato próprio para o setor. 
Em 1998 e 1999, integrou a direção da Sociedade Filarmónica União 
Artística Piedense. Em 2002, fez parte da comissão instaladora para 
a criação da Casa do Pessoal do Arsenal do Alfeite, de que foi sócio 
fundador e presidente da mesa da assembleia geral. Aposentou-se do 
Arsenal do Alfeite em janeiro de 2003 . Em 2005, José Carlos Gomes 
tomou posse como vice-presidente da direção da Associação das 
Coletividades do Concelho do Seixal. Três anos mais tarde, assumiu a 
presidência da direção, cargo que manteve até 2013.  
Entre 2013 e 2021, foi vereador da Câmara Municipal do Seixal, 
mantendo sempre uma relação de proximidade com os trabalhado-
res, com a população e com o movimento associativo, que sempre 
esteve no seu coração. Foram da sua responsabilidade áreas como o 
Desporto, os Espaços Verdes, as Obras Municipais e Espaço Público, o 
Atendimento ao Público e as Tecnologias de Informação, a Fiscalização 
Municipal e a Modernização Administrativa. 
José Carlos Gomes era casado e deixa dois filhos e três netos. Homem 
de convicções fortes, mas de diálogo, educado, sempre com uma 
palavra de atenção para com os que com ele se cruzaram, construiu 
memórias de luta e de conquistas, de trabalho e de amizade, deixando 
uma marca de bondade e de esperança.
Na sessão solene comemorativa do 185.º aniversário do concelho 
foi agraciado com a Medalha de Bons Serviços, galardão entregue 
àqueles que no exercício das suas funções profissionais ou extrapro-
fissionais tenham contribuído pelos seus conhecimentos, interesse ou 
dedicação para a melhoria e eficiência dos serviços prestados à popu-
lação. Dos melhores, entre os melhores, deixa uma profunda saudade.
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«DIVERSIDADE»,  «in-
terculturalidade» e «paz» foram 
palavras que marcaram o 13.º 
Encontro intercultural Saberes 
e Sabores que teve início no dia 
30 de março, com uma sessão 
de boas-vindas que decorreu 
no Pavilhão Municipal do Alto 
do Moinho, e em que estiveram 
presentes Paulo Silva, vice-pre-
sidente da Câmara Municipal do 
Seixal, e Hugo Constantino, pre-
sidente da Junta de Freguesia de 
Corroios.

Na sessão foram destaca-
dos dois aspetos: o facto de es-
ta edição representar o regres-
so após dois anos de interregno 
devido à pandemia e de apoiar 
duas causas solidárias: a cam-
panha «Seixal pela Paz, contra a 
Guerra», com recolha de produ-
tos alimentares, produtos de hi-
giene e primeiros socorros para 
a população da Ucrânia, e o ca-

fé solidário, de apoio à APCAS – 
Associação de Paralisia Cerebral 
de Almada-Seixal.

Doze países 
representados
Durante cinco dias, a gastro-

nomia levou os visitantes até 
aos sabores de Angola, Cabo 
Verde, Moçambique, México ou 
ainda às especialidades lusas. A 
este motivo para visitar o certa-
me, juntaram-se os espetáculos 
interculturais de dança, música, 
teatro,  artesanato, desporto, 
com torneios de corfebol e de-
monstrações de chi kung, ballet, 
judo, taekwondo e hip-hop, ex-
posições e debates. Sob o lema 
«Igualdade de Género e Inclusão 
para as Pessoas com Deficiência», 
o evento celebrou a multicultura-
lidade pela paz. Organizada pe-
la Câmara Municipal do Seixal, a 
Junta de Freguesia de Corroios e 

pelo Centro Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho, a edição de 
2022 teve o apoio do movimento 
associativo imigrante e cultural 
local, da Rede Social do Seixal e do 
Movimento Municípios pela Paz.

A esta edição associou-se a ini-
ciativa Diversidade Ani-ma, uma 
mostra de talentos realizada com 
as associações de imigrantes lo-
cais, com a apresentação de espetá-
culos de dança e música da Guiné- 
-Bissau, de São Tomé e Príncipe, de 
Cabo Verde e de Angola.

A abertura oficial aconteceu 
no dia 1 de abril, com o desfile 
intercultural entre a Rua João de 
Deus e o Pavilhão Municipal do 
Alto do Moinho, seguindo-se a in-
tervenção de Aurélio Fernandes, 
presidente do Centro Cultural e 
Recreativo do Alto do Moinho.

Para Hugo Constantino, «a ini-
ciativa é um reencontro que une 
os povos e destaca as associações 

de imigrantes que são espaços 
privilegiados de organização de 
pertenças culturais, comunitárias 
e de participação».

Segundo Paulo Silva, «as associa-
ções de imigrantes são parceiros 
do projeto municipal, representam 
a multiculturalidade existente no 
concelho. O Seixal é uma terra de 
chegada, onde muitos vieram pro-
curar uma vida melhor e juntos es-
tamos a construir este concelho». 
Para o vice-presidente da Câmara 
do Seixal, «a diversidade cultu-
ral tem valorizado o município e 
o Saberes e Sabores permite-nos 
conhecer melhor muitas culturas, 
num exemplo de integração. Aqui 
demonstramos que é possível fa-
zer cultura pela paz ». 

As motivações 
de associações e visitantes
Para Domingos Costa, da Asso-

ciação de Apoio à Comunidade 

dos Países com Língua Oficial 
Portu-guesa, «o trabalho de inte-
gração promovido pela autarquia 
é reconhecido». Já Vitória Neto, da 
Associação Poto-Betu, reconhece 
a importância da iniciativa para 
divulgar a cultura são-tomense: 
«Estamos aqui a dar conhecer os 
nossos escritores e gastronomia».

Também o Conselho Português 
para a Paz e Cooperação marcou 
presença e para Zulmira Ramos 
foi a oportunidade para «dar a co-
nhecer o nosso trabalho e criar 
junto das populações o espírito de 
defesa da paz». 

Natural de Angola, Sheila Gui-
marães veio ao Saberes e Sabores 
percebeu a diversidade que existe 
no concelho: «É uma boa iniciativa 
da autarquia».  n

Encontro intercultural já vai na 13.ª edição

Saberes e Sabores celebra 
multiculturalidade pela paz

Paulo Silva, vice-presidente da Câmara Municipal do Seixal, esteve no evento e afirmou 
que a diversidade cultural valoriza o concelho O Encontro Intercultural Saberes e Sabores foi muito participado

O encontro Intercultural contou com uma mostra de artesanato e gastronomia Os espetáculos multiculturais fizeram parte do programa
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Durante o mês de abril, o Cinema S. Vicente prosseguiu o acolhimento de diversas peças para 
a infância, numa programação pensada pela Animateatro. 
No dia 3, o espaço de Aldeia de Paio Pires acolheu o «O Museu Andante – Júlio Pomar», um es-
petáculo de Ângela Ribeiro, criado a partir do livro de Mafalda Brito e Rui Pedro Lourenço «Júlio 
Pomar», da coleção «Artistas Portugueses do Século XX». O espetáculo para miúdos e graúdos 
aborda o trabalho do pintor, um artista com um olhar especial sobre o mundo que desafiou 
convenções e contribuiu para novas abordagens na arte. 
Num trabalho de Embuscada, «Hansel e Gretel e o Velho Carvalho» subiu ao palco no dia 10 de 
abril e apresentou a história dos dois irmãos, cuja família se vê obrigada a vender as suas ter-
ras e a sua casa. Nesta história, Hansel e Gretel cruzam-se com a sabedoria do Velho Carvalho, 
a malvadez de uma bruxa fadista, um corvo trapalhão e os animados passarinhos tiktokers, 
sempre envolvidos por um ambiente mágico, misterioso, cheio de cor e muita música.

No final de abril, o Auditório Municipal acolhe dois espetáculos comemorativos que as-
sinalam o Dia Mundial da Dança e o Dia Internacional do Jazz. No dia 29 de abril, o Dia 
Mundial da Dança é assinalado com o espetáculo Abracadabra, o quarto trabalho da Sete 
Anos – Associação Cultura integrada no projeto Sete Anos Sete Peças. A entrada é livre, 
sujeita a marcação prévia obrigatória através de formulário disponível em cm-seixal.pt. O 
Dia Internacional do Jazz é assinalado a 30 de abril com Carmen Souza que apresenta no 
Auditório Municipal o espetáculo The Silver Messengers – Homenagem a Horace Silver. O in-
gresso tem um custo de 8 euros, com um desconto de 50 por cento para jovens, reformados 
e trabalhadores das autarquias do Seixal. Nos dias 13 e 14 de maio, sexta-feira e sábado, às 
21.30 horas, o Auditório Municipal recebe ainda a tragédia de «Hamlet», numa encenação 
da Companhia de Teatro de Braga. O ingresso é de 10 euros e de 6 euros para jovens até 25 
anos, reformados e funcionários das autarquias do Seixal para aquisições nas bilheteiras do 
Auditório Municipal e da Biblioteca Municipal. 

Cinema S. Vicente é palco de aventuras
Animateatro traz ao Seixal o melhor teatro
para a infância nacional

Jazz, dança e teatro
Carmen Souza no Auditório Municipal

Música, literatura, dança e artes visuais

Seixal Cultural anima concelho 
entre 5 e 22 de maio
NUMA ORGANIZAÇÃO 

conjunta que alia a Câmara 
Municipal do Seixal ao movi-
mento associativo do concelho, o 
Seixal Cultural apresenta-se co-
mo um projeto que vem dar um 
contributo essencial ao fortaleci-

mento de uma identidade cultural 
concelhia, com a celebração da 
história e tradições locais.

Através de uma programação 
dinamizada em estreita colabo-
ração com mais de 50 associa-
ções concelhias que se dedicam 

à divulgação e práticas culturais, 
o Seixal Cultural integra aulas 
abertas, workshops, exposições e 
espetáculos, a realizar essencial-
mente nos espaços do movimento 
associativo e espaços públicos de 
todas as freguesias do concelho.

Durante os primeiros três fins 
de semana de maio, a população 
poderá conhecer e participar 
num conjunto de atividades que 
irão desde o teatro, ao cante alen-
tejano, passando pelas expres-
sões de cultura urbana e artes vi-

suais, literatura, dança, folclore, 
música filarmónica, grupos corais 
e orquestras, entre tantas outras 
propostas. 

A entrada é gratuita e o pro-
grama encontra-se disponível em 
cm-seixal.pt. n
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O CENTENÁRIO do Nas-
cimento de José Saramago as-
sinala-se a 16 de novembro de 
2022. A Câmara Municipal do 
Seixal associou-se à Fundação 
José Saramago para celebrar a 
efeméride e apresentou um pro-
grama composto por várias ini-
ciativas para celebrar a vida e a 
obra deste escritor singular no 
panorama da literatura mundial.

A apresentação decorreu no 
dia 5 de março no Fórum Cultural 
do Seixal, por ocasião da abertu-
ra da exposição A Maior Flor do 
Mundo, a que foi igualmente su-
bordinada a Hora do Conto, uma 
mostra de ilustrações de André 
Letria, desenhadas para o conto 
infantil homónimo para a edi-
ção de 2013 com que a Editorial 
Caminho assinalou os 15 anos 
decorridos sobre a atribuição do 
Prémio Nobel de Literatura.

O momento protocolar foi ante-
cedido pela leitura do conto «Um 
Azul para Marte» por oito alunos 
do 11.º ano da Escola Secundária 
Alfredo dos Reis Silveira (ESARS) 
em crioulo, inglês, mandarim, es-
panhol, moldavo, português do 
Brasil e de Portugal e ucraniano.

Programa «muito bem 
desenhado»
Acompanhado por Sérgio 

Letria, diretor geral da Fundação 
José Saramago, José Sucena, ad-
ministrador da mesma institui-
ção, revelou a emoção pelo pro-

grama de comemorações do mu-
nicípio, o qual considerou «muito 
bem desenhado e integrado no 
que é José Saramago, poeta, es-
critor e pensador» e sublinhou 
na leitura realizada pelos alunos 
da ESARS «a certeza de que José 
Saramago é um escritor universal 
admirado no mundo inteiro». 

O presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal relevou a «enor-
me importância deste centenário 
para a nossa comunidade», en-
fatizou na personalidade de José 
Saramago a dimensão de «grande 
escritor universal, merecedor do 
Prémio Nobel da Literatura, ape-
sar da sua dimensão e posiciona-
mento políticos», mas também as 
suas facetas de «comunista e de 
grande construtor de Abril, que 
conferiu à cultura portuguesa 
uma dimensão mundial».

Centro Cultural de Amora
 José Saramago
Joaquim Santos assumiu «a 

cultura e a educação como prio-
ridades do nosso município», 
lançou o novo Prémio Literário 
Eufrázio Filipe para promover o 
pensamento e a escrita no nosso 
concelho e revelou que a autar-
quia tem em construção o Centro 
Cultural de Amora, que incluirá 
um auditório, um polo da biblio-
teca municipal, um espaço para a 
juventude e uma galeria de expo-
sições. Com um investimento de 
cinco milhões de euros, este novo 
Centro Cultural de Amora irá re-
ceber o nome de José Saramago», 
revelou o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal. n

Centenário do Nascimento de José Saramago 
celebrado no Seixal

Comemoração assinala 
dimensão universal 
do Nobel Português

Programa
Até 14 de maio
Exposição A Maior Flor 
do Mundo
Destinatários: crianças dos 
4 aos 12 anos 
(de 4 a 25 participantes)
Biblioteca Municipal do Seixal

Até 14 de maio, 
de terça a sexta-feira, 
às 10.30 e 14.30 horas
Hora do Conto 
«A Maior Flor do Mundo»
Destinatários: crianças dos 
4 aos 12 anos 
(de 4 a 25 participantes)
Biblioteca Municipal do Seixal

Até 14 de maio
Oficina Às Árvores Pintadas
Não Lhes Caem as Folhas
Destinatários: crianças dos 
4 aos 12 anos 
(de 4 a 25 participantes)
Ludoteca, Biblioteca 
Municipal do Seixal

Até 26 de novembro
Mostra Bibliográfica 
e Documental – José 
Saramago: Centenário
Destinatários: público em 
geral
Biblioteca Municipal do Seixal

De julho a dezembro
Exposição Levantados 
do Chão: das Planuras 
Alentejanas ao Bulício 
da Fábrica Mundet, Seixal
Destinatários: público em 
geral
Parque Urbano do Seixal

Dia 2 de julho, sábado, 
às 21.30 horas
Ação de descortiçamento 
no âmbito da exposição
Levantados do Chão: 
das Planuras Alentejanas 
ao Bulício da Fábrica 

Mundet, Seixal
Destinatários: público 
em geral, mediante inscrição 
prévia
Parque Urbano do Seixal

Dia 16 de setembro, 
sexta-feira, às 21.30 horas
Recital de Canto e Piano
Ricardo Panela, barítono
Nuno Vieira de Almeida, piano
Ilustrado por Leonardo 
Guichon
Destinatários: público em 
geral
Largo da Igreja, Seixal

De 4 de outubro 
a 26 de novembro
Exposição Voltar aos Passos 
Que Foram Dados
Destinatários: público em 
geral  e escolas da rede pública 
do concelho 
(disponível para itinerância 
pelas escolas secundárias)
Biblioteca Municipal do Seixal

Dia 8 de outubro,
 às 21.30 horas
Ensaio sobre a Cegueira,
pela Companhia de Dança 
Contemporânea de Évora
Destinatários: público em 
geral
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal

Dia 16 de novembro, 
quarta-feira, às 18 horas
Leitura Encenada de «O Ano 
da Morte de Ricardo Reis»
Destinatários: público em 
geral
Biblioteca Municipal do Seixal 

Dias 6, 7, 8, 13, 14, 15 e 21 
de dezembro, às 21.30 horas
Ciclo de Cinema Saramago 
em Fundo Branco
Auditório Municipal do Fórum
Cultural do Seixal n

O presidente da câmara destacou a importância de José Saramago na literatura nacional e mundial

Joaquim Santos recebeu o administrador e o diretor geral 
da Fundação José Saramago

Inauguração da exposição A Maior Flor do Mundo
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NO ÂMBITO do projeto 
Apre(e)nder o Teatro, diversas 
turmas das escolas do concelho 
estiveram no Auditório Municipal 
para conhecer o trabalho de  todos 
os que contribuem para levar à ce-
na uma peça teatral.

Os jovens alunos fizeram uma 
visita ao espaço, dos bastidores à 
plateia, e puderam assistir ao en-
saio de uma parte de «Balada para 
Sophie», peça da responsabilidade 
do Teatro da Terra, com que se as-
sinalou o Dia Mundial do Teatro no 
concelho, no dia 27 de março.

A fundadora do Teatro da Terra, 
Maria João Luís, considera que 
através desta iniciativa os jovens 
podem descobrir o teatro, inde-
pendentemente das suas vocações, 
uma vez que «além dos atores, há 
muitas pessoas a trabalhar para 
erguer um espetáculo e todas elas 
têm de ter amor àquilo que fazem, 

desde o iluminador ao figurinista, 
do cenógrafo ao encenador», re-
força.

Integrado na candidatura Cul-
tura para Todos do Programa Lis-
boa 2020 e direcionado para as es-
colas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino 
básico e secundário, o Apre(e)nder 
o Teatro apoia o trabalho desenvol-
vido pelos grupos de teatro escola-
res e contribui, quer para a forma-
ção de públicos, quer para o desen-
volvimento de produções teatrais 
escolares. O projeto inclui ainda a 
dinamização de workshops de tea-
tro nos estabelecimentos escolares 
e a Mostra de Teatro Escolar, que 
este ano envolve a participação de 
sete escolas, a qual irá realizar-se 
entre 21 de maio e 4 de junho no 
Cinema S. Vicente. Este ano letivo, 
o projeto envolve as escolas se-
cundárias João de Barros, Dr. José 
Afonso, Manuel Cargaleiro, Alfredo 

dos Reis Silveira e de Amora e as 
escolas básicas da Cruz de Pau, de 
Vale de Milhaços, Dr. Carlos Ribeiro 
e de Corroios.

O vereador da Cultura da Câma-
ra Municipal do Seixal, Paulo Silva, 
afirma que o projeto irá envolver 
as companhias amadoras de teatro 

do concelho «para também terem 
contacto com essa outra realidade 
e poderem integrar-se e continuar 
a sua vocação e aprendizagem».n

OS ALUNOS das aulas de 
percussão da Escola Básica do 
Casal do Marco promoveram, no 
dia 8 de abril, uma apresentação 
para divulgar o projeto ministra-
do pela Associação dos Amigos 
do Tocá Rufar, o qual dinamiza 
oficinas dirigidas aos alunos do 
ensino básico em escolas da rede 
pública do concelho, financiadas 
pela Câmara Municipal do Seixal. 
Nesta escola são 90 os alunos que 
integram o projeto.

 Um projeto implementado 
desde 1998, em que as crianças 
aprendem a tocar tambor e a es-
tar integradas num coletivo, atra-
vés da aprendizagem de ritmos 
tradicionais e da percussão. 

No ano letivo 2021-2022, o 
Tocá Rufar ministra aulas a 30 
turmas do 1.º ciclo do ensino bá-
sico (sete turmas do 2.º ano; 12 
turmas do 3.º ano e 11 turmas do 
4.º ano), no total de 600 alunos. 

Este é um programa apoiado pe-
la da Direção Geral das Artes, na 
vertente da formação de novos 
públicos. 

No encerramento do 2.º pe-
ríodo, ao longo de três dias, os 
alunos das diversas turmas 
juntam-se num módulo do pro-
grama denominado interturmas, 
em que os tocadores atuam co-
mo uma orquestra. No último 
dia, as apresentações contaram 
com a presença de Maria Emília 
Brederode Santos, do Conselho 
Nacional de Educação, que con-
siderou que «o projeto permite 
novas aprendizagens através da 
música. Sem dúvida um projeto 
muito enriquecedor desenvolvi-
do num concelho que congrega 
várias culturas, pelo que é um 
ótimo ponto de encontro e con-
vergência».

Para Rui Júnior, fundador 
e diretor do Toca Rufar, «há 25 

anos que promovemos este pro-
jeto que, além das competên-
cias musicais, confere discipli-
na e concentração às crianças. 
Consideramos que estamos a 
cumprir a nossa missão que é 
educar para a cultura artística».

Aldeia do Bombo
O Tocá Rufar é um projeto 

modelo para a promoção da per-
cussão tradicional portuguesa 
que integra a Rede Nacional de 
Clubes UNESCO. Reconhecendo 
o seu trabalho, a autarquia está 

a apoiar com cerca de 2 milhões 
de euros a construção da Aldeia 
do Bombo, a nova sede do Tocá 
Rufar.  Será uma escola de percus-
são, inclusiva e gratuita, com um 
centro de estudos e investigação 
e um espaço multiusos. n

Iniciativa da autarquia promove gosto teatral na comunidade escolar

Apre(e)nder o Teatro envolve 
nove escolas do concelho

Apresentação dos alunos de percussão da Escola Básica do Casal do Marco

Tocá Rufar estimula aprendizagens 
através da música
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Conhecer o estado da saúde 
em 64 municípios
Atlas da Saúde em elaboração

A Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis (RPMS) está a elabo-
rar, desde 2019, o Atlas da Saúde, com a colaboração da Equipa de 
Investigação em Geografia da Saúde, da Universidade de Coimbra. 
Recorde-se que o município do Seixal detém a presidência da 
RPMS.
Numa estratégia concertada, a RPMS está a realizar reuniões re-
gionais para fazer o ponto de situação da elaboração do atlas. Os 
municípios do Algarve e Alentejo reuniram-se no dia 28 de março, 
seguiu-se a reunião em Lisboa no dia 4 de abril, com os municípios 
de Lisboa e Vale do Tejo. Por sua vez, os 16 municípios do Norte 
reuniram-se no dia 2 de maio, no Porto, e finalizando o périplo, a 9 
de maio, realizou-se, em Coimbra, a reunião que juntou os municí-
pios do centro do país.
Este é um projeto realizado à «escala nacional que permite iden-
tificar indicadores da saúde nos municípios, com a participação 
dos mesmos», referiu o presidente da autarquia do Seixal, Joaquim 
Santos, durante a reunião em Lisboa. O autarca explicou que o 
objetivo do encontro foi fazer uma avaliação relativamente «ao 
desenvolvimento do atlas, para que a equipa da Universidade de 
Coimbra possa avançar para a próxima fase. Após dois anos de 
pandemia, temos de concluir este projeto, para percebermos em 
cada município quais são as fragilidades. Será mais fácil agir sobre 
os determinantes com um diagnóstico atualizado». 
O atlas tem como objetivo caracterizar o estado de saúde e dos 
seus determinantes nos 64 municípios que integram a RPMS e 
constituir-se como ferramenta de suporte à definição de políticas 
municipais. O Atlas da Saúde está a construir uma plataforma tec-
nológica assente em sistemas de informação geográfica, de acesso 
público, para disponibilização online, monitorizada e atualizada 
periodicamente.
Paula Santana, do Centro de Estudos em Geografia e Ordena-
mento do Território (CEGOT) da Universidade de Coimbra, disse que 
a recolha dos indicadores ainda não terminou e que se pretende 
criar um instrumento que caracterize a saúde das populações num 
conjunto de indicadores, incluindo aspetos económicos, sociais, do 
ambiente físico e construído, os quais permitirão atuar com o objeti-
vo da eliminação das desigualdades em saúde.
A finalizar, Joaquim Santos disse que «através do Atlas da Saúde ire-
mos ter um conjunto de informações que nos permitirá fazer uma 
reflexão. Este é um trabalho inédito em Portugal que vai marcar as 
políticas locais de saúde». 

O MUNICÍPIO do Seixal 
foi eleito para a presidência do 
Conselho de Administração da 
Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis (RPMS) até 2025. O 
município coordena política 
e tecnicamente a RPMS desde 
2002 e voltou a merecer a con-
fiança da rede numa votação 
que decorreu em assembleia in-
termunicipal, com lugar no au-
ditório dos Serviços Centrais da 
Câmara Municipal do Seixal, no 
dia 25 de março.

O conselho de administração 
é ainda composto pelos municí-
pios de Montijo, Setúbal, Lisboa 
e Torres Vedras. Igualmente ree-
leito, o município de Viana do 
Castelo assume a presidência da 
assembleia intermunicipal, ór-
gão que integra ainda Odivelas e 
Miranda do Corvo. 

Por sua vez, a presidência do 
conselho fiscal da RPMS fica en-
tregue à Câmara Municipal da 
Amadora, acompanhada pelos 

municípios de Cuba e Loures. 
Projeto dinamizado a nível 

internacional pela Organização 
Mundial de Saúde, a RPMS é 
atualmente composta por 64 
municípios, com a missão de 
apoiar a divulgação, implemen-
tação e desenvolvimento do 
projeto Cidades Saudáveis da 
Organização Mundial de Saúde 
nos municípios que assumem a 
promoção da saúde como uma 
prioridade, através de uma me-
todologia estratégica de inter-
venção baseada nos princípios 
da equidade, sustentabilidade, 
cooperação intersetorial e soli-
dariedade.

Na ocasião, o presidente da 
Câmara do Seixal afirmou o obje-
tivo de «alargar a estrutura desta 
rede a vários outros municípios», 
a necessidade de que «as iniciati-
vas da RPMS integrem as agendas 
das áreas metropolitanas e das 
comunidades intermunicipais», o 
estabelecimento de apoio a «mu-

nicípios estrangeiros, nomeada-
mente lusófonos, que se queriam 
constituir como municípios ou 
regiões saudáveis» e defender 
«um financiamento que não seja 
exclusivo dos nossos municípios, 
mas que tenha igualmente apoio 
por parte do Estado Central».

Joaquim Santos defendeu 
ainda «um maior envolvimento 
entre a rede e as estruturas do 
Ministério da Saúde para promo-
ção, financiamento e organização 
de iniciativas que tenham como 
fim a promoção da saúde das nos-
sas populações», algo em que se 
tem vindo a trabalhar ao longo 
dos últimos anos, e a continua-
ção e fortalecimento do trabalho 
e cooperação intermunicipais. n

Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis

Seixal eleito 
para presidência

O presidente da câmara destacou a importância do Atlas da Saúde Joaquim Santos foi reeleito como presidente da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis

A Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis é composta por 64 municípios
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A Associação de Moradores da Quinta da Fábrica (AMQF) assinalou 10 anos de existência no 
dia 3 de abril com um almoço e convívio no polidesportivo junto à sua sede. A AMQF teve origem 
na Comissão de Administração Conjunta da Quinta da Fábrica – AUGI C6, com papel ativo na 
transformação das áreas urbanas de génese ilegal (AUGI) na Marisol, num trabalho de coope-
ração com a Câmara Municipal do Seixal e a Junta de Freguesia de Corroios.
A Câmara Municipal do Seixal apoiou a construção da sede e o apetrechamento da mesma e 
dotou a zona envolvente com brinquedos num valor global de 417 512,28 euros.
João Frade, presidente da direção da AMQF, agradeceu a «todos quantos se juntaram neste 
dia, porque só com a vossa colaboração conseguimos cumprir os objetivos que nos propomos». 
Vânia Martinho, da Junta de Freguesia de Corroios, agradeceu o convite à autarquia e garan-
tiu a disponibilidade «para tudo o que necessitem da nossa parte e esteja ao nosso alcance 
apoiar».
O vice-presidente da autarquia, Paulo Silva, referiu «estas excelentes instalações, que vos con-
ferem melhor qualidade para cumprir o vosso trabalho de promover a cultura e o desporto» e 
afirmou esperar a continuidade da «parceria entre a câmara municipal e a vossa associação, ao 
serviço da população do concelho». 

O processo de reconversão da Área Urbana de Génese Ilegal (AUGI) FF71 do Pinhal do 
General começou há 40 anos. Sendo uma das maiores AUGI do país, com uma área com 2,4 
milhões de metros quadrados, é constituída por  3282 lotes, quase 3000 proprietários, 176 
ruas e 6 162 fogos.  A 26 de fevereiro, assinalaram-se os 10 anos da assembleia, realizada 
na Associação de Moradores dos Redondos, que conduziu a atual equipa da AUGI a assumir 
o processo de reconversão do Pinhal do General. 
No evento, António Cardoso, presidente da AUGI do Pinhal do General, lembrou todo o tra-
balho desenvolvido, cujo objetivo final era «conseguir passar dos avos para lotes em metros 
quadrados e dotar Pinhal do General de infraestruturas e equipamentos para qualificar este 
território». O dirigente agradeceu à Câmara do Seixal pela «disponibilidade para encontrar-
mos soluções que permitiram avançar com o processo de reconversão urbanística».
O vice  -presidente da autarquia, Paulo Silva, realçou que «foi graças à luta, em-
penho e dedicação da AUGI e dos proprietários que foi possível o culminar do processo, agora 
em fase da entrega das certidões dos lotes em metros quadrados», e frisou que o município 
sempre apoiou este processo de reconversão e vai continuar a apoiar para qualificar Pinhal 
do General para que a sua população tenha melhor qualidade de vida.

Associação de Moradores da Quinta da Fábrica 
Cultura e desporto tem cunho associativo

Pinhal do General
Aniversário celebra reconversão urbanística

Conhecer melhor o trabalho 
das instituições do concelho

O vice-presidente visitou a sede dos escuteiros de Arrentela

CONHECER MELHOR o 
trabalho das instituições do con-
celho, o seu funcionamento, pro-
jetos desenvolvidos, oportuni-
dades e dificuldades é o objetivo 
das visitas e reuniões que Paulo 

Silva, vice-presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, está a rea-
lizar.

Nestas visitas, o autarca con-
tacta com as direções e com os 
trabalhadores, mas também com 

os utentes das instituições.
Na segunda quinzena de mar-

ço, foram visitadas a sede do 
Agrupamento 719 de Arrentela, 
do Corpo Nacional de Escutas e 
o Centro de Acolhimento pa-

ra Refugiados − Projeto Porto 
Seguro. O vice-presidente reu-
niu-se ainda com a Associação 
MoçambiqueSempre e participou 
numa Assembleia da Paz, orga-
nizada pelo Conselho Português 

para a Paz e Cooperação, em que 
foi unânime a decisão de reforçar 
as iniciativas nas áreas da cultura 
da paz e da educação para a paz. n

O Projeto Porto Seguro apoia refugiados
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O PONTO alto das come-
morações do 150 aniversário da 
Sociedade Filarmónica União 
Arrentelense (SFUA) aconteceu 
no dia 26 de março, com a sessão 
solene e o jantar de gala. 

A SFUA tem modalidades como 
o karaté e as danças de salão e a 
nível cultural, o ex libris é a banda 
com cerca de 60 músicos, secun-
dada pela escola de música que 
aposta na formação. Para realçar 
a importância que as bandas fi-
larmónicas representam para o 
património cultural, a SFUA or-
ganiza anualmente o Festival de 
Bandas Filarmónicas.

Durante a sessão, Jorge Nas-
cimento, presidente da SFUA, re-
feriu que «um dos objetivos passa 
por assegurar a atividade sem 
estarmos dependentes de apoios 
externos. Para tal ampliámos as 
instalações, com a construção de 
um pavilhão multiusos, que está 
disponível para acolher iniciati-
vas da comunidade». Falou ainda 
do investimento efetuado para 
que «a banda tenha qualidade e 
projeção» e salientou a inaugura-
ção no dia 23 de março do espaço 
museológico que «retrata a nossa 
trajetória em 150 anos». O diri-
gente referiu que a concretização 
de muitos destes projetos só foi 
possível com o apoio da Câmara 
do Seixal e de empresas locais. 

Martinho Caetano, em nome 
da Confederação Musical Portu-
guesa, destacou o papel das 
autarquias no apoio às bandas 
filarmónicas. «Se não fossem as 
autarquias, das 750 bandas em 

Sociedade Filarmónica União Arrentelense

Coletividade celebra 150 anos 
a ensinar música

Um mês de celebrações 

Para assinalar os 150 anos, o mês de março foi repleto de atividades 
que demonstram como a SFUA é um polo de dinamização cultural e 
desportivo repleto de história, mas, acima de tudo, cheio de futuro. 
South Bay Dance Festival foi uma das iniciativas mais marcantes das 
comemorações da coletividade, que se realizou no dia 6 de março, 
no Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes. Tratou-se de 
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.
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 para encer-
rar em grande, após a sessão solene comemorativa, o salão nobre 
acolheu o concerto pela Banda D’Arrentela com a direção musical do 
maestro Luís Moreira da Silva, ao qual assistiram sócios e antigos ele-
mentos da banda, pessoas para quem a SFUA é a sua segunda casa. 

atividade, 80 por cento já tinham 
fechado portas», vincou. Na sua 
intervenção, demonstrou-se or-
gulhoso pelo facto de a confede-
ração, ter conseguido a classifica-
ção, em legislação do Estado por-
tuguês, das bandas como entida-
des artísticas não profissionais. 

António Santos, presidente da 
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
mencionou que a história da 
SFUA se confunde com a histó-
ria das suas gentes. «A SFUA foi 
um dos primeiros centros de 
instrução cultural, com a escola 
de música e banda filarmónica». 
Mencionou ainda o trabalho que 
o maestro Luís Moreira da Silva 
realiza com a banda, bem como 
o papel dos dirigentes que, «ape-
sar das dificuldades, seguem em 

frente, contribuindo para o de-
senvolvimento cultural».

Américo Costa, em representa-
ção da Assembleia Municipal do 
Seixal, lembrou que foi a classe 
operária quem fundou a coleti-
vidade «para criar respostas pa-
ra as suas necessidades sociais 
e culturais. Foi aqui que muitos 
trabalhadores, além de aprende-
ram a tocar, aprenderam a ler». 
E reiterou que a música continua 
a ser «a expressão da afirmação 
das coletividades, neste concelho 
onde existe um ecossistema asso-
ciativo único».

Mais 190 mil euros
de apoio da câmara
O vereador da cultura da Câ-

mara do Seixal, Paulo Silva, evi-
denciou «o trabalho ao nível 

da formação musical». Em 150 
anos, muitos foram os que con-
tribuíram para a história da co-
letividade: «Milhares puderam 
usufruir do ensino da música, 
tocar na banda ou simplesmen-
te ouvir música». E destacou que 
a câmara apoia as coletividades 
enquanto entidades ao serviço 
da democratização da cultura. 
«Consideramos a cultura estru-
turante para o desenvolvimento 
do território e, nesse sentido, es-
tamos a preparar o projeto Seixal 
Cultural que em maio acontece 
por todo o concelho com múlti-
plas ofertas culturais». A SFUA 
sabe que pode contar com a au-
tarquia, afirmou. «No último 
mandato demos um importante 
contributo financeiro que per-
mitiu requalificar as instala-

ções. Reconhecemos o trabalho 
da SFUA e é por isso que iremos 
apoiar a requalificação do auditó-
rio, bem como a instalação do no-
vo sistema de som, num investi-
mento de 190 mil euros. Estamos 
juntos pela cultura». n

O vice-presidente da autarquia, Paulo Silva, destacou a importância das coletividades 
na democratização da cultura Concerto pela  Banda Filarmónica da União Arrentelense

Visita ao novo museu da SFUA
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LÚCIA SOARES, Odete 
Gonçalves e Manuel Araújo fo-
ram distinguidos com a Medalha 
de Serviços Distintos Grau Ouro 
da Liga Portuguesa de Bombeiros 
(LPB). A atual presidente da as-
sembleia geral da instituição e ex-
-presidente da Junta de Freguesia 
de Amora e o atual presidente da 
mesma autarquia, respetivamente, 
receberam a condecoração no dia 
2 de abril durante a sessão come-
morativa do 18.º aniversário do 
corpo de bombeiros da AHBMA.

A AHBMA foi fundada a 21 de ju-
lho de 1999 e o seu corpo de bom-
beiros homologado a 1 de abril de 
2005, começando a atividade ope-
racional em agosto do mesmo ano. 
Atualmente, conta com 48 bombei-
ros no quadro ativo, 10 estagiários 
em formação inicial de bombeiro 
e 41 bombeiros no quadro de re-
serva, assim como uma escola de 
cadetes e infantes. Dispõe ainda 
de 27 viaturas, entre as quais 15 
veículos de 1.ª intervenção.

Odete Gonçalves presidiu à 
sessão comemorativa e lembrou 
que «graças ao apoio da Câmara 
Municipal do Seixal e à candidatu-
ra ao POSEUR estamos hoje aqui 
em instalações novas».

O comandante do Corpo de 
Bombeiros Mistos de Amora, 
Carlos Falcão, dirigiu aos efetivos 
da corporação o  «agradecimento 
pelo vosso empenho e dedicação».

Fernando Soares, presidente da 
AHBMA, denunciou que situações 
como a pandemia de covid-19 e 
a guerra na Ucrânia originaram 

Aniversário do Corpo de Bombeiros de Amora

Câmara atribui 67 mil 
euros para compra 
de nova ambulância

Associação Unitária de Reformados,
Pensionistas e Idosos do Seixal
Dedicação e carinho ao serviço 
da qualidade de vida dos idosos
Atualmente com 125 trabalhadores e a prestar serviço a 400 uten-
tes, a Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos do 
Seixal (AURPIS) assinalou o 41.º aniversário no dia 14 de março na 
sua valência de lar social.
A sessão solene foi dirigida por Filipe Samarra, presidente da as-
sembleia geral da instituição, o qual felicitou a instituição e agrade-
ceu «aos utentes pela confiança que nos dão» e «aos trabalhadores, 
que fazem os possíveis e os impossíveis para cuidar de todas as 
pessoas com a dignidade que todos merecemos».
João Saúde, presidente da direção da AURPIS, agradeceu o esforço 
feito «nos dois últimos anos, que é o tempo em que estamos nesta 
direção» e dirigiu palavras a todos os trabalhadores, enfatizando «a 
nossa equipa de animação, que é incansável» .
Em representação da União Distrital das Instituições Particulares 
de Solidariedade Social de Setúbal e da União de Reformados, 
Pensionistas e Idosos do Concelho do Seixal, Fernando Sousa lem-
brou «uma luta muito grande para que a AURPIS construísse este 
lar» e denunciou que atualmente «só existem 142 camas em lar 
social no nosso município».
O presidente da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires, António Santos, saudou a direção da associação 
pelo excelente trabalho realizado, «impossível sem a dedicação dos 
trabalhadores» e afirmou a constante «presença das nossas autar-
quias, sempre ao vosso lado, também nos tempos difíceis».
Américo Costa, representante da Assembleia Municipal do Seixal, 
considerou a comemoração «essencialmente dedicada aos uten-
tes, assinalando 41 anos de dinâmica, de luta e, sobretudo, de gran-
de solidariedade», em «estreito trabalho com as nossas autarquias, 
realizado todos os dias».
O vereador do Desenvolvimento Social da Câmara Municipal do 
Seixal lembrou «dois anos terríveis de uma pandemia» e afirmou «a 
grande alegria por podermos estar hoje novamente todos juntos, 
depois de termos passado tempos em que os utentes destas casas 
não puderam estar com os seus familiares e em que os trabalhado-
res arriscaram a sua saúde para garantir todo o apoio e cuidado que 
sempre lhes dedicaram».
Paulo Silva disse ainda «que estas associações retribuem mere-
cidamente àqueles que muito trabalharam e deram ao concelho» 
e salientou um serviço social que alia a valência de lar social à de 
creche e «desenvolve um trabalho intergeracional com um impacto 
muito positivo na qualidade de vida de um grande número de famí-
lias do Seixal».

«aumentos meramente especula-
tivos dos bens essenciais à nossa 
subsistência, como a energia e os 
combustíveis».

Em representação da Federação 
dos Bombeiros do Distrito de Setú-
bal, José Mendes disse que não se 
verifica uma «atualização de ver-
bas por parte do governo perante o 
aumento substancial das despesas. 
Pela LPB, Clemente Mitra saudou o 
«novo quartel, com a dignidade que 
todos os bombeiros merecem».
André Fernandes, comandante na-
cional de Emergência e Proteção 
Civil, assinalou que a «associação 
e este corpo de bombeiros são dos 
mais novos de Portugal».

Em representação da Assem-
bleia Municipal do Seixal, Américo 
Costa considerou os bombeiros 
«expoentes da solidariedade» .

O presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal assumiu «o cumpri-

mento do compromisso de reforço 
da comparticipação financeira aos 
bombeiros do município, já efeti-
vado em 25 por cento para os bom-
beiros de Amora». Saudou ainda a 
constituição da 2.ª equipa de inter-
venção permanente para os bom-
beiros de Amora e revelou igual-
mente que «a Câmara Municipal 
do Seixal vai apoiar com a atribui-
ção de uma verba de 67 300 euros, 
destinada à aquisição de uma nova 
ambulância 4x4».

A sessão de aniversário teve 
ainda na mesa de honra Susete 
Rego, presidente do conselho fis-
cal da AHBMA, e Manuel Araújo, 
presidente da Junta de Freguesia 
de Amora, autarquia que ofereceu 
4996 euros para custear a repa-
ração de uma ambulância, o ree-
quipamento da célula sanitária e a 
aquisição de duas garrafas de ar de 
carbono e ar comprimido. n 

Atividade de 2021 

No último ano, o Corpo de Bombeiros Mistos de Amora promoveu 69 
ações de formação e colaborou na prevenção de 29 eventos de insti-
tuições e associações. 
A corporação percorreu 190 399 quilómetros e dinamizou 13 885 
bombeiros e 6883 meios para acorrer a 7169 prestações de socorro:
• 4743 conduções de doentes urgentes;
• 1670 transportes de doentes não urgentes;
• 54 incêndios urbanos;
• 49 incêndios rurais;
• 44 outros incêndios;
•160 acidentes de viação;
• 459 ocorrências diversas. 
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Seixal + Desporto

Novos projetos 
das nossas 
coletividades

A Baía do Seixal foi o cenário natu-
ral que, nos dias 19 e 20 de março, 
recebeu a 3.ª Prova de Apuramento 
Regional de Vela do Centro, na 
classe Optimist. Na prova partici-
param 50 atletas de nove clubes 
distribuídos por dois escalões: 41 
juvenis e nove infantis. O concelho 
do Seixal esteve representado pela 
Associação Náutica do Seixal (ANS) 
que disputou a prova com seis atle-
tas. No final das regatas, decorreu 
um pequeno convívio entre os par-

ticipantes e a organização, sendo 
que a entrega de prémios foi realiza-
da pelo sócio n.º 1 da ANS, António 
Bogas, e pelo vereador do Pelouro 
do Desporto da Câmara Municipal 
do Seixal, Bruno Santos. 

Campeonato Regional 
de Fundo Bacia do Tejo 
Organizado pelo Clube de Canoagem 
de Amora (CCA) e pela Federação 
Portuguesa de Canoagem, decor-
reu no dia 13 de março, na Baía do 

Seixal, o Campeonato Regional de 
Fundo Bacia do Tejo 2022. A prova 
contou com perto de 400 atletas 
em competição. Estiveram em pro-
va atletas de dois clubes do conce-
lho: do CCA e da Associação Naval 
Amorense. O CCA ficou em primeiro 
lugar na classificação coletiva e ob-
teve 11 campeões regionais e sete 
vice-campeões. A Associação Naval 
Amorense ficou em 8.º lugar na clas-
sificação coletiva e obteve dois cam-
peões regionais.

Provas de vela e canoagem nas águas da Baía
Seixal, um palco privilegiado para atividades náuticas

CONHECER OS projetos 
desenvolvidos e estabelecer par-
cerias que potenciem o desenvol-
vimento desportivo do concelho 
são objetivos do projeto Seixal + 
Desporto, assente na política 
de proximidade que a Câmara 
Municipal do Seixal promove. 

O vereador do Pelouro do Des-
porto, Bruno Santos, tem efetuado 
um conjunto de visitas às coleti-
vidades. Ao longo dos encontros, 
que contam com a presença de 
representantes das coletividades, 
são discutidos assuntos como a re-
qualificação das infraestruturas e 
a aquisição de equipamentos, com 
o intuito de qualificar a oferta des-
portiva disponível para a popula-
ção.

O Centro de Convívio e  Desporti-
vo de Vale de Milhaços foi uma das 

coletividades que o autarca visi-
tou no dia 23 de março. A reunião 
de trabalho serviu para conhecer 
o projeto desportivo desenvolvi-
do que contempla uma oferta que 
vai das artes marciais ao futebol. 
Bruno Santos manifestou o empe-
nho da autarquia: «Temos um le-
vantamento das necessidades do 
clube e em conjunto iremos traba-
lhar pela sua concretização».

Um espaço aberto à população, 
assim é o Centro Cultural e Despor-
tivo de Pinhal do Vidal. O clube di-
namiza modalidades como karaté, 
pilates, zumba, malha, petanca, art 
du chi, pesca desportiva, ténis de 
mesa e padel. Esta última foi inicia-
da após a instalação de três cam-
pos de padel no último ano e movi-
menta 180 praticantes. Os dirigen-
tes falaram sobre as dificuldades 

que a pandemia trouxe e que agora 
«o tempo é de regresso ao trabalho 
de promoção do desporto». 

No dia 12 de abril, Bruno Santos 
esteve no Clube Desportivo e Re-
creativo Águias Unidas, um clube 
que conta com um pavilhão mul-
tiusos cuja construção foi apoia-
da pela autarquia. A coletividade 
de Foros de Amora organiza o 
Jovemaio, uma das provas de atle-
tismo mais emblemáticas do con-
celho, assim como atividades que 
vão do atletismo ao futsal, passan-
do pelo taekwondo e caminhadas.

Durante as visitas, o vereador 
Bruno Santos tem salientado o pa-
pel que o movimento associativo 
representa para o projeto muni-
cipal, «num caminho partilhado 
para a promoção do Desporto para 
Todos».  n

Rampa da Arrentela
Prova solidária de ciclismo juntou 
mais de 30 atletas

A 2.ª edição da prova de BTT Rampa da Arrentela decorreu no dia 26 de 
março e integrou os Jogos do Seixal. Este foi um evento solidário que 
visou a angariação de bens para a Associação Dá-me a Tua Mão, ins-
tituição sediada no concelho e cujo trabalho consiste na distribuição 
diária de alimentos e de outros bens de primeira necessidade junto de 
pessoas sem acesso a recursos básicos.
Organizada pela Associação de Ciclismo do Seixal, a prova com um 
percurso de cerca de 1000 metros consistia em vencer um desafio, 
subir a escadaria (com colocação de rampas sobre os degraus) que 
liga a frente ribeirinha à igreja matriz de Arrentela.
Os atletas foram cronometrados e a seleção para a final, em que parti-
ciparam os 15 melhores atletas, foi feita após o melhor de três tempos 
de cada participante. A prova contou com a participação de 36 atletas 
que deram um excelente espetáculo de técnica e velocidade em 
bicicleta. O concelho do Seixal esteve representado por dois clubes: 
Independente Futebol Clube Torrense e 360 Bike Trail/Mundimat/CC 
Paio Pires e ainda por 15 atletas individuais. 
No final, os atletas felicitaram a organização e a Câmara Municipal do 
Seixal pela forma como decorreu a prova e prometeram o regresso no 
próximo ano.
O vereador do Pelouro do Desporto da Câmara Municipal do Seixal, 
Bruno Santos, marcou presença e destacou «a camaradagem e o 
espírito de grupo numa prova que mais de que a vertente competitiva 
evidenciou a forma como no Seixal se promovem os hábitos de vida 
saudáveis através da prática desportiva. Afinal estamos num conce-
lho cujo lema é o Desporto para Todos». 

O vereador do Desporto, Bruno Santos, assistiu aos treinos no Centro de Convívio e Desportivo 
de Vale de Milhaços
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A equipa sénior feminina de futsal 
do Portugal Cultura e Recreio con-
quistou a Taça da Associação de 
Futebol de Setúbal ao vencer, no 
dia 12 de março, o Vitória Futebol 
Clube por 4-0, num jogo realiza-
do no Pavilhão Multiusos Águias 
Unidas, no Fanqueiro (Amora).
É de referir que, já no dia 12 de 
fevereiro, no último jogo do cam-
peonato distrital, e após mais uma 

vitória, a equipa já se tinha sagrado 
campeã distrital feminina de futsal 
2021-2022.
O PCR é atualmente a equipa sé-
nior feminina de futsal do distrito 
de Setúbal com mais troféus gan-
hos na última década, tendo sido 
campeã em quatro épocas.
O Portugal Cultura e Recreio está 
de parabéns pelo trabalho desen-
volvido, tanto nas equipas seniores 

masculina e feminina, como nos 
escalões de formação. 
O clube conta, na presente época, 
com nove equipas de futsal, sendo 
seis de formação, duas de seniores 
(uma masculina e outra feminina) 
e uma equipa de veteranos mas-
culinos. No total são cerca de 100 
atletas na modalidade de futsal.

Portugal, Cultura e Recreio
Equipa sénior feminina de futsal ganha campeonato 
distrital e taça da Associação de Futebol de Setúbal

O Torneio Indoor 4x4 do Clube 
Desportivo e Recreativo do Fogue-
teiro é o maior evento de futsal di-
rigido às camadas mais jovens 
realizado no distrito de Setúbal. É 
organizado pelo Clube Desportivo 
e Recreativo do Fogueteiro, com 
o apoio da Junta de Freguesia de 
Amora e da Câmara Municipal do 
Seixal. 
Nesta iniciativa, que começou em 
novembro de 2021 e decorre até 
junho, realizam-se 26 jogos em cada 
fim de semana, 13 no sábado e 13 
no domingo, nos escalões de esca-

lões de petizes, traquinas e benja-
mins.
O objetivo é proporcionar o encontro 
de jovens com idades compreendi-
das entre os 5 e os 12 anos, através 
da prática de um desporto coletivo, 
o futebol, procurando ainda corres-
ponder às exigências do seu cres-
cimento psicológico e fisiológico, 
respeitando e promovendo a sua 
necessidade de socialização.
Este torneio destaca-se pelo número 
de jovens e crianças envolvidas, em 
que todas as equipas podem partici-
par gratuitamente, e também pela 

participação de personalidades rela-
cionadas com a modalidade que, jor-
nada após jornada, são presença as-
sídua no torneio, dando o seu apoio 
e exemplo aos jovens desportistas. 
Foi o caso de José Augusto, bicam-
peão europeu, um dos «Magriços» 
que esteve no Mundial de 1966 e 
que apesar dos seus quase 84 anos 
de idade faz questão de participar 
nesta iniciativa com entusiasmo, 
alegria e com uma simplicidade de 
quem reconhece que o desporto, e o 
futebol em particular, foi fundamen-
tal na sua vida.

Torneio Indoor 4x4 do Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro
Promover o desporto e o convívio

Atletismo no Parque Municipal do Serrado
Praticar desporto de forma 
divertida

A primeira edição do Torneio de Benjamins by Espaço Casa, em 
atletismo, decorreu no dia 6 de março, no Parque Municipal do 
Serrado.
O evento, organizado pela Casa do Benfica do Seixal com o apoio 
da Câmara Municipal do Seixal e da Associação de Atletismo de 
Setúbal, contou com a participação de 112 jovens dos escalões de 
benjamins A e B.
O torneio incluiu provas de estafeta combinando corridas de ve-
locidade e de barreiras, estafeta kanguru, lançamento do vortex, 
40 metros barreiras, jogo da mosca/estica, lançamento da bola 
por trás e por cima da cabeça e fórmula 1 (estafeta com várias 
modalidades).
Esta foi uma oportunidade única para participar em atividades 
divertidas, praticar desporto e fazer amigos. 

I Duatlo Regional de Amora
Participação de mais de 300 
atletas
O I Duatlo Regional de Amora realizou-se no dia 26 de fevereiro na 
Quinta da Atalaia, com a participação de mais de 300 atletas nos 
diversos escalões.
A iniciativa foi constituída por provas de ciclismo e corrida e inte-
grou o Campeonato Regional Absoluto de Lisboa e Alto Alentejo e 
o Campeonato Regional Jovem de Lisboa e Alto Alentejo.
A prova foi organizada pela Associação Naval Amorense, com o 
apoio da Câmara Municipal do Seixal e Junta de Freguesia de 
Amora e com o apoio técnico da Federação Portuguesa de Triatlo.

O vereador Bruno Santos, o presidente da Junta de Freguesia de Amora e José Augusto, bicampeão 
europeu, estiveram no Torneio  Indoor do Fogueteiro
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OS JOGOS Saem à Rua pe-
la Paz realizaram-se no dia 27 de 
março, com atividades desporti-
vas gratuitas para todas as idades, 
nas quais participaram centenas 
de pessoas.

 A iniciativa foi uma grande área 
de participação desportiva, distri-
buída por vários locais de todas as 
freguesias do concelho, com a fi-
nalidade de mostrar o que as cole-
tividades e organizações têm para 
oferecer à população. 

A iniciativa pretendeu ainda 
promover a criação de hábitos sau-
dáveis, a formação, a integração 
social e a difusão da cultura des-
portiva, e convidou à participação 
e união de todos pela paz.

Artes marciais, boccia, slalom 
em cadeira de rodas, corfebol, vo-
leibol, ginástica, xadrez, patina-
gem, ténis de campo, futsal, zum-
ba, dança, stand up paddle, ioga, 

atletismo, karaté, judo, caminhada, 
canoagem e basquetebol foram al-
gumas das modalidades disponí-
veis para participação. 

Destaque para o Convívio da 
Primavera, que decorreu em 
Aldeia de Paio Pires, um espetá-
culo de dança que envolveu 222 
crianças até aos 12 anos em repre-
sentação de 10 coletividades. Num 
momento simbólico, os pequenos 
participantes dançaram e canta-
ram ao som da música «Imagine», 
de John Lennon, acenando com 
lenços brancos, unindo todos os 
presentes no apelo à paz.

Bruno Santos, vereador do 
Pelouro do Desporto, esteve pre-
sente em vários locais da iniciativa, 
que descreveu como um hino ao 
desporto e à paz: «Este é um ver-
dadeiro hino à prática desportiva, 
à promoção dos valores da paz e 
da solidariedade e, acima de tudo, 

à alegria e à liberdade. E como é 
bom viver num concelho que faz 
destes valores os valores de todos 
os dias».

Os Jogos Saem à Rua pela Paz 
inseriram-se nas comemorações 
do Dia Internacional do Desporto 
ao Serviço do Desenvolvimento e 
da Paz, instituído pela Organização 
das Nações Unidas e celebrado pe-
la primeira vez a 6 de abril de 2014.  
Esta data é desde essa altura co-
memorada no concelho do Seixal e 
nos municípios que pertencem ao 
Movimento Municípios pela Paz. 

O evento foi organizado pelo 
movimento associativo, no qual 
estiveram envolvidos 45 clubes, 
coletividades, associações e outras 
entidades, com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal e das juntas de 
freguesia, e integrou os Jogos do 
Seixal 2022. n

Dia Internacional do Desporto ao Serviço 
do Desenvolvimento e da Paz

O desporto saiu à rua 
pela paz 
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LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

SETÚBAL | SEIXAL | LISBOA

Horários

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro 
| 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

Assistência Farmâceutica 
às populações – Linha nacional | 1400

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200
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Sábados
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Domingos e feriados

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

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

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

(*) n Partida do Fogueteiro

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

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

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

PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis

H 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 1

M 43 13

43

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

53

03
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23
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43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23
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43
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23

33
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23
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43

03

23

43

13

43 58

13 43 28

Sábados, domingos e feriados

H 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

M 43 13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43 43

13

43 43

13 13

707 127 127 

H 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

PARTIDAS DE COINA (Concelho do Seixal) Dias úteis

M 33

53

13
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43

03
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23

3353

43

53
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43
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33
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13

23

33

43

53
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43

03

23

43

13

43

43 43

(*)

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

808 203 050 TRANSTEJO  

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

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

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

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

Freguesias
Junta de Amora | 212 268 730
Junta de Corroios | 212 535 814
Junta de Fernão Ferro | 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

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

TELEFONES ÚTEIS

SEIXAL | LISBOAHorários

LISBOA | SEIXAL

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

Farmácias 
de serviço 

Para saber qual a farmácia de 
serviço mais perto de si, ligue 
para a Linha 1400.
A Linha 1400 é uma chamada 
gratuita e está disponível 24 
horas por dia durante todos os 
dias da semana.
Ao ligar 1400, o operador indi-
ca-lhe onde o medicamento (ou 
produto) de que necessita está 
disponível e pode agendar a 
recolha na farmácia ou a entre-
ga em casa.
A Associação Nacional de Far-
mácias recomenda, especial-
mente aos grupos de risco, que 
os utentes deixem de se dirigir 
diretamente às farmácias e 
adquiram medicamentos atra-
vés da linha telefónica gratuita 
1400. 
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O EXECUTIVO muni-
cipal esteve nas instalações da 
Transportes Sul do Tejo (TST), 
no Laranjeiro, para conhecer 
os novos autocarros da Carris 
Metropolitana que vão circular no 
concelho a partir de 1 de julho.

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, e os 
vereadores da autarquia foram 
recebidos por Paulo Pires, presi-
dente do conselho de administra-
ção dos TST, e Sónia Alegre, dos 
Transportes Metropolitanos de 
Lisboa (TML).

A Carris Metropolitana é a mar-
ca criada pela TML que vai passar 
a identificar todos os transpor-
tes públicos rodoviários da Área 

Metropolitana de Lisboa (AML). 
Isso significa que deixam de cir-
cular autocarros da Rodoviária de 
Lisboa, da Transportes Sul do Tejo 
ou da Vimeca, por exemplo. 

Dos 18 concelhos da AML, ape-
nas Lisboa, Cascais e Barreiro vão 
manter os autocarros que tinham 
por terem já operadores munici-
palizados (Carris, MobiCascais e 
TCB – Transportes Colectivos do 
Barreiro).

A exploração dos autocarros se-
rá, em muitos casos, efetuada por 
alguns dos operadores atuais, mas 
sob a marca Carris Metropolitana. 
É o que vai acontecer no Seixal, em 
que os TST continuam a ser res-
ponsáveis pelo serviço.

No dia 1 de junho, a Carris 
Me-tropolitana entra em funcio-
namento em Alcochete, Moita, 
Montijo, Palmela e Setúbal e, no 
dia 1 de julho, nos restantes muni-
cípios da AML, incluindo o Seixal. 

O concelho passará a contar com 
339 novos autocarros, dos quais 
17 são a gás, e 60 minibus. Muitos 
deles são autocarros novos, outros 
readaptados para terem a nova 
imagem e melhores condições de 
conforto, conectividade e seguran-
ça para os passageiros. 

Segundo explicou Paulo Pires, os 
autocarros «vão ser quase um to-
po de gama, com entretenimento, 
informação, wi-fi e pontos de car-
regamento de telemóveis a bordo. 

Já não há desculpas para não viajar 
de autocarro, vai ser confortável, 
seguro e dentro dos horários que 
esperamos vir a cumprir».

Alguns números de carreiras, 
assim como horários, irão sofrer 
alterações e serão acrescentadas 
novas carreiras e percursos. Esta 
informação será prestada atem-
padamente aos munícipes, quer 
online, quer nas próprias paragens 
de autocarro, que passarão a ter 
sinalética própria para consulta 
dos passageiros.

Sónia Alegre afirmou que, com 
o passe Navegante, a procura pe-
lo transporte público rodoviário 
aumentou em 40 por cento. No 
entanto, houve uma quebra com a 

pandemia de covid-19. O objetivo 
é «trazer mais pessoas para o sis-
tema» e explicar que o transporte 
público «é a forma mais sustentá-
vel de nos deslocarmos dentro e  
fora do município».

Joaquim Santos considera que 
esta é uma verdadeira «revolução 
na mobilidade no concelho e na 
AML», que começou com o passe 
Navegante há 3 anos: «O passe 
Navegante Metropolitano vai man-
ter-se nos 40 euros e o Navegante 
Municipal nos 30 euros mensais, 
e vamos continuar a pugnar pa-
ra que tenhamos cada vez menos 
custos com o transporte, mas mais 
oferta para que a população utilize 
o transporte público». n

Mais viagens, horários alargados e novas rotas

Novos autocarros a partir 
de 1 de julho

No dia 1 de abril, celebraram-se os 
três anos do Passe Navegante. 
Para assinalar a data, realizou-
-se a cerimónia de lançamento 
da Carris Metropolitana, no Pátio 
da Galé, no Terreiro do Paço, em 
Lisboa, com a presença dos repre-
sentantes dos 18 municípios da 
Área Metropolitana de Lisboa, de 
Carlos Humberto de Carvalho, pri-
meiro-secretário metropolitano, e 
do ministro do Ambiente e da Ação 
Climática, entre outros 300 convi-
dados em representação de inúme-
ras entidades públicas e privadas.
O Seixal esteve representado por 

Joaquim Santos, presidente da câ-
mara municipal, Maria João Macau, 
vereadora da Mobilidade, e Alfredo 
Monteiro, presidente da Assem-
bleia Municipal do Seixal.
A cerimónia incluiu um desfile pa-
ra dar a conhecer o fardamento da 
Carris Metropolitana, desenhado 
por Nuno Gama, e a exibição, no 
exterior, de novos autocarros com a 
nova imagem da operadora. 
A Carris Metropolitana vem dar 
continuidade a uma revolução sem 
paralelo na mobilidade da região 
metropolitana de Lisboa. Primeiro, 
em 2019, com a criação do Passe 

Navegante, que representou uma 
significativa redução do valor dos 
passes; e agora com uma frota de 
autocarros completamente renova-
da e uma melhoria notável no servi-
ço prestado, com linhas adicionais 
e novos percursos.
Joaquim Santos destacou a impor-
tância, quer do Passe Navegante, 
quer da Carris Metropolitana para 
os munícipes do concelho, que não 
só têm um passe mais barato, mas 
também vão passar a ter, a partir de 
1 de julho deste ano, mais carreiras 
e mais viagens, novas ligações, ho-
rários noturnos e de fim de semana, 

Três anos do Passe Navegante
Câmara do Seixal já investiu 8 milhões de euros

e mais conforto na utilização do 
transporte público rodoviário.
Desde 2019, a Câmara Municipal 
do Seixal já investiu 8 milhões de 

euros para que a população tenha 
passes mais baratos e melhores 
transportes.

Joaquim Santos, presidente da câmara municipal, esteve presente 
na apresentação da Carris Metropolitana

O executivo municipal visitou os TST para conhecer os novos autocarrosOs novos autocarros da Carris Metropolitana vão começar a circular no concelho 
no dia 1 de julho



Numa noite que se previa de chuva, mas 
que afinal foi de céu estrelado, milhares de 
pessoas saíram à rua para celebrar o 25 de 
Abril no Parque da Quinta dos Franceses, 
no Seixal. A primeira parte do concerto foi 
reservada para o espetáculo Cumprir a 
Revolução – Agir Canta Abril. O músico Agir, 
acompanhado de uma banda excecional, 
apresentou músicas de artistas que estão, 
obviamente, ligados ao 25 de Abril, de José 
Mário Branco a Sérgio Godinho, Zeca Afonso 
e Vitorino, mas com uma nova roupagem, 
trazendo para o palco músicos convidados: 
Irma, Milhanas e Tatanka.

Ao som de «Grândola, Vila Morena», a meia-
-noite foi assinalada com fogo de artifício 
que coloriu os céus do Seixal.
Depois entrou em palco Julinho KSD e a sua 
energia contagiante, que depressa demons-
trou porque é considerado um dos artistas 
revelação em Portugal nos últimos anos. O 
jovem rapper da linha de Sintra pôs toda a 
gente a dançar com a sua música e com co-
municação constante com o público.
Joaquim Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, acompanhado de ve-
readores da autarquia, de Alfredo Monteiro, 
presidente da Assembleia Municipal do 

Seixal, de presidentes e representantes das 
juntas de freguesia, subiu ao palco para se 
dirigir aos presentes.
Joaquim Santos falou sobre a importância 
destas comemorações para o país e pa-
ra o concelho, que assinalam a liberdade, 
mas também a instituição do Poder Local 
Democrático: «Foi o Poder Local Demo-
crático que, neste concelho, transformou 
um território outrora atrasado num dos mais 
avançados do país e com melhor qualidade 
de vida».
Apesar do que foi conquistado, é preciso 
continuar a lutar por mais qualidade de vida 

e mais direitos, por isso o autarca elencou 
obras e projetos para o concelho em diver-
sas áreas (ver caixa na página II deste su-
plemento).
Joaquim Santos disse ainda que «se o 25 de 
Abril foi fundamental para o fim da guerra 
colonial e para construir a paz em Portugal, 
agora, ao nível mundial, também são preci-
sas negociações em vez de sanções e diálo-
go pela paz em vez de armamento. Devemos 
celebrar a liberdade que conseguimos, mas 
é preciso fazer mais pela paz. No centro das 
preocupações dos políticos deve estar a 
vida humana».
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Os eleitos do Poder Local Democrático saudaram o 25 de Abril Agir

Milhares de pessoas assistiram ao espetáculo no SeixalJulinho KSD

Espetáculo comemorativo do 25 de Abril

Milhares de pessoas 
celebraram a Revolução de Abril
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«Viver Abril no Seixal – Com igualdade de 
direitos e paz, fascismo nunca mais!» é o 
lema das comemorações do 25 de Abril no 
concelho do Seixal.
Do vasto programa de iniciativas, desta-
cam-se as atividades do dia 25 de abril, em 
que estiveram presentes o executivo muni-
cipal, presidente, secretários e elementos 
da Assembleia Municipal do Seixal, e pre-
sidentes e elementos das assembleias e 
juntas de freguesia do concelho.
A manhã começou com a Saudação ao Po-
der Local Democrático junto ao edifício dos 
Serviços Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal, com as bandas das cinco socieda-
des filarmónicas centenárias a saudar os 
eleitos dos órgãos autárquicos.
Seguiu-se a homenagem ao dia que trouxe 
a liberdade, que decorreu na Praça 1.º de 
Maio, no Seixal, com os eleitos a deposita-
ram um conjunto de cravos junto ao Monu-
mento ao 25 de Abril.
A finalizar a manhã, foi colocada mais uma 
bandeira da liberdade, relativamente ao 
ano 2022, na rotunda da Quinta de Santa 

Rita, na Torre da Marinha, onde estão ban-
deiras relativas a cada ano vivido em liber-
dade. Da parte da tarde, decorreu o desfile 
comemorativo do 25 de Abril, na Avenida 
da Liberdade, em Lisboa, em que o Seixal 
marcou presença. Executivo municipal, re-
presentantes de instituições, movimento 
associativo, trabalhadores da autarquia e 
população não quiseram deixar de estar 
presentes para assinalar esta data tão im-
portante no país e no nosso concelho.
Para Joaquim Santos, presidente da Câ-
mara Municipal do Seixal, celebrar Abril é 
também celebrar a importância do Poder 
Local Democrático: «Neste concelho, é bem 
visível a obra que o Poder Local Democráti-
co construiu. Ainda há muito por fazer, mas 
é no caminho de Abril que temos de conti-
nuar a trabalhar para conseguirmos alcan-
çar maior desenvolvimento social, maior 
justiça e progresso. Neste sentido, o Seixal 
é um farol da democracia portuguesa, e cá 
estamos para continuar a trabalhar em prol 
deste projeto que visa maior qualidade de 
vida para a nossa população.»

Viver Abril no Seixal

Celebrar 
as conquistas 
de Abril e construir 
o futuro

Na sua intervenção, Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
falou das conquistas de Abril e das lutas atuais por mais qualidade de vida da 
população, com obras e projetos realizados pelo Poder Local Democrático.
Educação
Jardim de Infância da Quinta de S. Nicolau (em construção)
Jardim de Infância de Aldeia de Paio Pires (a inaugurar)
Cultura
Centro Cultural José Saramago, em Amora (em construção)
Seixal Cultural (a iniciar em maio)
Saúde
Construção do Hospital do Seixal (reivindicação pela construção)
Centro de Saúde dos Foros de Amora (construção a iniciar pela autarquia, apesar 
de ser competência do Governo)
Desenvolvimento económico/emprego
Centro Inova Miratejo (já inaugurado)
Construção das instalações da farmacêutica Hovione, com criação de emprego 
(a iniciar em maio)
Ambiente
Parque Urbano da Quinta das Laranjeiras, Fernão Ferro (a inaugurar)
Parque Urbano de Miratejo (em finalização)
Mobilidade
Três anos do passe social intermodal de baixo custo para as famílias
Nova operadora de transportes Carris Metropolitana (a entrar em funcionamento 
a partir de 1 de julho)

Conquistas de todos os dias
Obras e projetos do Poder Local Democrático em 2022

Saudação ao Poder Local Democrático nos Serviços Centrais da autarquia

Homenagem à liberdade junto ao monumento ao 25 de Abril na Praça 1.º de Maio, no Seixal

Colocação da Bandeira da Liberdade de 2022 na Quinta de St.ª Rita, Torre da Marinha

O executivo municipal do Seixal participou no desfile do 25 de Abril 
na Avenida da Liberdade, em Lisboa



Espaço de Jogo e Recreio Bento 
de Jesus Caraça inaugurado 
Autarquia investe 
em espaços de lazer 
para a população
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O novo espaço dedicado ao lazer e à ati-
vidade física, situado na Rua Dr. Emídio 
Guilherme Garcia Mendes, em Amora, 
conta com equipamentos de recreio para 
as crianças, com destaque para o centro 
de atividades tartaruga que faz as delícias 
dos pequenos. O Espaço de Jogo e Recreio 
Bento de Jesus Caraça está também equi-
pado com quatro máquinas de fitness para 
adultos, bem como bancos e mesas. Trata-
-se de mais um investimento da Câmara 
Municipal do Seixal em parques infantis e 
equipamentos em prol da população.
De referir que o Espaço de Jogo e Recreio 
Bento de Jesus Caraça surgiu na sequên-
cia das obras executadas nesta artéria que 
incluíram a remodelação da rede de água, 
novos pisos, pavimento betuminoso e pas-
seios pedonais. No global, a obra represen-
tou um investimento municipal de 187 mil 
euros. A inauguração, integrada nas co-
memorações do 48.º aniversário do 25 de 
Abril, ocorreu durante a tarde de 23, com 
a presença de Joaquim Santos, presidente 

da Câmara do Seixal, e dos vereadores do 
executivo, de Manuel Araújo, presidente da 
Junta de Freguesia de Amora, e da popula-
ção que encheu o espaço.
Para Manuel Araújo, esta foi a melhor for-
ma de comemorar o 25 de Abril: «Há muito 
que era um local de encontro da população 
desta zona central da cidade e necessitava 
de ser requalificado. Criámos um espaço 
intergeracional onde os mais velhos podem 
conviver e as crianças passam a ter um lo-
cal com equipamentos lúdicos». 
Joaquim Santos destacou a estratégia de 
requalificação e valorização que a Câmara 
do Seixal tem vindo a promover no territó-
rio. «Em abril, mês da liberdade, inaugura-
mos este espaço de recreio com elementos 
alusivos à vida marinha e ao meio ambien-
te. Quando comemoramos o 25 de Abril, 
enaltecemos as conquistas alcançadas há 
48 anos e relembramos o muito que falta 
cumprir. Para isso trabalhamos todos os 
dias para conseguir melhor qualidade de 
vida para a população». 

A cerimónia de inauguração do Centro Ino-
va Miratejo decorreu no dia 23 de abril e 
contou com um momento de assinatura 
simbólica de contratos com os novos ocu-
pantes dos espaços que a autarquia dis-
ponibiliza para quem queira desenvolver 
novas empresas e projetos inovadores.
Na ocasião, foram celebrados contratos 
de comodato para ocupações de sala com 
as empresas Lolytah Estética, BeCircular 
e ArtTavares e para ocupação de posto de 
trabalho em espaço de co-work com a em-
presa Chez Investe, assim como um con-
trato de comodato para cedência da loja 
26 à Junta de Freguesia de Corroios para 
aqui instalar uma delegação.
Hugo Constantino, presidente da Junta de 
Freguesia de Corroios, agradeceu à Câma-
ra Municipal do Seixal «pelo trabalho feito 
em prol da nossa população» e saudou 
«todos aqueles que vêm para este espaço, 
onde teremos também serviços descentra-
lizados da nossa junta de freguesia». 
A Câmara Municipal do Seixal investiu 
mais de 300 mil euros na criação do cen-
tro. No total são nove salas de trabalho 
infraestruturadas, doze postos de trabalho 
em espaço de co-work e dois anos de ser-
viços de consultoria de gestão, contabilísti-
ca, financeira e jurídica, tudo por um valor 

simbólico, a que qualquer munícipe pode 
candidatar-se online. Durante os primeiros 
2 anos, os valores médios que as empre-
sas pagam são 26,13 euros mensais para 
as salas e 8,67 euros mensais para espa-
ço de co-work.
O Centro Inova Miratejo fica localizado no 
Centro Comercial Miratejo, onde a Câma-
ra Municipal do Seixal, além da cedência 
de um espaço para acolher instalações 
da junta de freguesia local, instalou ainda 
uma Loja do Munícipe e criou um novo au-
ditório municipal através da requalificação 
do antigo cinema.
O presidente da Câmara Municipal do Sei-
xal reconheceu «estas quatro primeiras 
empresas pioneiras no projeto», afirmando 
esperar que «a nossa presença aqui seja 
de facto uma mais-valia para todos nós». 
Joaquim Santos enfatizou o desejo de 
que «estas empresas prosperem e gerem 
mais emprego e emprego com direitos, 
contribuindo assim para a dinamização 
económica local» e lembrou que a Câmara 
Municipal do Seixal investiu «neste centro, 
que estava a perder a sua dinâmica e im-
portância de outrora, para o tornar num 
centro comunitário, com valências sociais, 
culturais e económicas, para melhor servir 
a população». 

Inauguração do Centro Inova Miratejo
Apoio a novas empresas

Espaço de Jogo e Recreio Bento de Jesus Caraça, em Amora

O presidente da câmara esteve presente na inauguração do espaço O Centro Inova Miratejo irá receber novas empresas e projetos inovadores

Descerramento da placa inaugural do Centro Inova Miratejo
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O 25 de Abril de 1974 ficou eternizado 
para a história de várias maneiras, entre 
as quais através de cartazes, que ilustram 
partes importantes da Revolução que de-
volveu a voz ao povo e destituiu a ditadura.
Uma das iniciativas que a Câmara Munici-
pal do Seixal promoveu para assinalar os 
48 anos do 25 de Abril foi a apresentação 
pública da exposição Cartazes do 25 de 
Abril – Ontem e Hoje, que se realizou no dia 
23 de abril, na Associação Náutica do Sei-
xal, e que que contou ainda com uma visita 
acompanhada por Eduardo Palaio, autor de 
alguns dos cartazes expostos, ao Espaço 
Memória – Tipografia Popular do Seixal. 
A exposição apresenta alguns dos cartazes 
mais emblemáticos da Revolução, selecio-
nados a partir da coleção de cartazes que 
o Centro de Documentação de Informa-
ção do Ecomuseu Municipal preparou em 
2015, com cartazes provenientes de diver-
sas coleções, como o Fundo Antigo da au-
tarquia e da doação efetuada por Francisco 
Madeira Luís, de cerca de 10 mil cartazes 
com diversos formatos e áreas temáticas, 
tratando-se, assim, de uma exposição em 

permanente atualização. Os cartazes foram 
editados, na sua quase totalidade, no últi-
mo quartel do século XX. «Com esta mostra 
pretende-se recordar o 25 de Abril, através 
da ilustração, relembrando os momentos 
que marcaram a nossa história nesse pe-
ríodo. Estas imagens são testemunhos his-
tóricos da realidade vivida e da iconografia 
da época», tal como referiu o vereador da 
Câmara Municipal do Seixal Joaquim Tava-
res, que marcou presença na apresentação 
pública. O autarca deixou ainda o convite 
para  que: «A população visite a exposição 
e conheça o período que marcou o início da 
vida democrática em Portugal e originou 
transformações políticas, económicas e so-
ciais que, passados 48 anos, continuamos 
a prosseguir no concelho do Seixal».
A exposição estará patente até 7 de maio, 
de terça-feira a sábado, das 10 às 12 e das 
14 às 17 horas. Ao visitar a mostra, na As-
sociação Náutica do Seixal, pode também 
participar, no dia 30 de abril, na visita te-
mática sobre o 25 de Abril, no Espaço Me-
mória – Tipografia Popular do Seixal.

No concelho do Seixal, mais uma vez 
cumpriu-se o Desporto para Todos, com a 
realização de diversas provas desportivas 
integradas nas comemorações do 48.º 
aniversário do 25 de Abril, numa organiza-
ção do movimento associativo concelhio, 
com o apoio das autarquias, para saudar 
a liberdade e a democracia. 
O Torneio de Xadrez 25 de Abril decorreu 
no dia 23, no Pavilhão Municipal da Torre 
da Marinha, uma prova da Federação In-

ternacional de Xadrez, com a participação 
de 70 jogadores, dos 9 aos 91 anos. O 
torneio foi organizado pelo Independente 
Futebol Clube Torrense, com o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal.
Na noite de 24 de abril, realizou-se a XIII 
Noturna em Canoagem 25 de Abril na Baía 
do Seixal, organizada pela Associação 
Náutica do Seixal e Associação Naval Amo-
rense, com o apoio da câmara municipal e 
União das Freguesias do Seixal, Arrentela 

e Aldeia de Paio Pires. Participaram  80 ca-
noístas nesta prova, que integra os Jogos 
do Seixal 2022.
A 36.ª Estafeta 25 de Abril, a emblemáti-
cas prova de atletismo que se realiza na 
manhã de dia 25 em Arrentela, contou 
com a maior participação de sempre, 220 
atletas. A competição, organizada pela 
união das freguesias, em parceria com a 
câmara municipal e o movimento associa-
tivo local, integra o 33.º Troféu de Atletis-

mo do Seixal. Na mesma manhã de dia 
25, decorreu também o Passeio de Ciclo-
turismo de Fernão Ferro, envolvendo 650 
pessoas a pedalar pelas ruas da freguesia. 
A atividade foi promovida pelo movimento 
associativo, com o apoio da junta de fre-
guesia e da Câmara Municipal do Seixal. 
O vereador Bruno Santos, do Pelouro do 
Desporto da Câmara Municipal do Seixal, 
esteve presente nestas iniciativas para 
saudar os participantes e organizadores.

Atletismo, canoagem, cicloturismo e xadrez
Desporto no 25 de Abril

Exposição Cartazes do 25 de Abril –
Ontem e Hoje
A Revolução explicada 
em imagens

36.ª Estafeta 25 de Abril, em Arrentela Torneio de Xadrez 25 de Abril, no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

A visita à exposição contou com Eduardo Palaio, autor de alguns cartazes expostos

Ao visitar a mostra, pode também participar na visita temática no Espaço Memória –
Tipografia Popular do Seixal
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