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Novos equipamentos em Aldeia de Paio Pires
e Fernão Ferro
Jardim de infância e parque urbano 
ao serviço da população

As comemorações do 48.º aniversário do 25 de Abril no con-
celho do Seixal incluíram a inauguração oficial do Jardim de 
Infância de Aldeia de Paio Pires e do Parque Urbano da Quinta 
das Laranjeiras, em Fernão Ferro. O Jardim de Infância de Aldeia 
de Paio Pires já está em funcionamento e acolhe 75 crianças, 
contando com três salas de atividades e um refeitório que serve 
igualmente a escola básica. O Parque Urbano da Quinta das 
Laranjeiras é um novo espaço de lazer e recreio para toda a po-
pulação de Fernão Ferro.  4 e 6
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«Um sonho e uma conquista de Abril»

5



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 775   MAIO 2022

2     EM FOCO

FICHA TÉCNICA

Propriedade e edição 
Câmara Municipal do Seixal
Direção
Joaquim Cesário Cardador dos Santos, 
presidente da Câmara Municipal do Seixal
Coordenação 
Divisão de Comunicação e Imagem 
Impressão
Grafedisport – Impressão e Artes Gráficas, SA
Edição na Internet
cm-seixal.pt  
Distribuição
CTT 
Tiragem 
76 200 exemplares
Distribuição gratuita
Periodicidade mensal

SIGA-NOS

cm-seixal.pt

facebook.com/municipioseixal

twitter.com/CMSeixal

youtube.com/user/MunicipioSeixal

flickr.com/photos/cmseixal

issuu.com/municipiodoseixal  

Seixal + Educação

No decorrer da segunda quinze-
na de abril e primeira de maio, a 
vereadora do Pelouro da Educa-
ção, Maria João Macau, realizou 
um conjunto de visitas a escolas 
para conhecer intervenções rea-
lizadas pela autarquia e identifi-
car necessidades.

Pág. 9

Trabalho 
de proximidade 
com a população

Nos dias 19 de abril e 10 de maio, 
os eleitos do executivo municipal 
visitaram diferentes locais onde 
estão a decorrer intervenções da 
Câmara Municipal do Seixal ou 
apoiadas pela mesma. 

Desporto adaptado 
no Seixal

Do boccia ao corfebol, entre 
muitas outras modalidades des-
portivas adaptadas, o concelho 
do Seixal tem feito justiça ao mo-
te «Desporto para Todos» com 
o acolhimento e realização de 
múltiplas atividades para pes-
soas portadoras de deficiência.

Pág. 22Pág. 16
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Preservar a 
memória e a história

Entre os dias 7 e 31 de maio, o 
Maio Património promove um 
conjunto de iniciativas que de-
correm nos vários espaços mu-
seológicos do concelho. 

A Câmara Municipal do Seixal tem 
na rua a campanha de sensibiliza-
ção «Meta o lixo no lixo, fora é que 
não», a qual visa sensibilizar para 
a imprescindibilidade do envolvi-
mento e dinamização de toda a 
população para a colocação do lixo 
nos locais adequados e nunca na 
via pública ou em terrenos baldios.
As deposições incorretas e inde-
vidas do lixo apresentam grandes 
constrangimentos e graves proble-
mas de insalubridade, que se refle-
tem na manutenção de bons níveis 
de higiene urbana, uma vez que o 
trabalho dos serviços municipais 
só é eficaz quando os cidadãos 
depositam corretamente os seus resíduos, mas também no meio ambiente, visto a deposição incorreta 
produzir contaminação dos lençóis freáticos, dos solos e poluição do ar.
O contributo de toda a população é fundamental. É necessário ser responsável, sustentável e ter consi-
deração.
«Meta o lixo no lixo, fora é que não».

Ajude-nos a manter o concelho limpo
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Fazemos 
a diferença 
no Poder Local

E neste caminho de valorização dos trabalhadores e 
investimento nas condições de prestação de serviço 
público, em 2021 realizámos e apoiámos várias obras. 
A aplicação Seixal +, a Loja de Cidadão, a nova Loja 
do Munícipe de Miratejo e o lançamento de concurso 
para a nova Loja do Munícipe de Fernão Ferro são disso 
bons exemplos.
E estivemos ao lado dos nossos munícipes e das ati-
vidades económicas a que se dedicam, na criação do 
Centro Inova Miratejo, na qualificação dos mercados 
municipais da Cruz de Pau e da Torre da Marinha, na 
promoção do Roteiro Entre.Ruas de apoio ao comér-
cio local, entre outras várias iniciativas. Mas também 
apostámos na cultura e no património, iniciámos a 
obra do Centro Cultural de Amora, investimos no Centro 
Internacional de Medalha Contemporânea e estamos a 
realizar a beneficiação da Olaria Romana de Corroios, 
entre outras intervenções. 
Na área desportiva, inaugurámos a Piscina Municipal 
de Aldeia de Paio Pires e apoiámos o Centro de Treinos 
do Amora Futebol Clube e o Complexo Desportivo do 
Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal, estes últi-
mos exemplo das muitas obras de qualificação e cons-
trução de equipamentos das nossas coletividades que 
temos vindo a financiar.
No último ano, vimos avançar a reconversão, com 

O Relatório de Atividades e Prestação de Contas do Exer-
cício de 2021 foi aprovado na 2.ª sessão ordinária da As-
sembleia Municipal do Seixal, num reconhecimento do 
excelente exercício financeiro do último ano, mas tam-
bém do trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal do 
Seixal no incremento da qualidade de vida dos nossos 
munícipes, através do investimento público realizado ao 
serviço do desenvolvimento económico, desportivo, so-
cial e cultural do município. 
Em 2021, adquirimos o edifício dos Serviços Operacio-
nais da autarquia, na sequência do que fizemos com o 
edifício dos Serviços Centrais, o que representou uma 
redução anual de custos de mais de 2 milhões de eu-
ros. Com esta aquisição também melhorámos a vida dos 
nossos trabalhadores. E essa é uma linha que define a 
nossa atuação, o investimento na nossa força de traba-
lho, na sua qualificação e na sua capacitação para pres-
tação de um melhor serviço público à população.
Por esse motivo, não aceitamos os reduzidos aumentos 
que o Governo permite a cada ano como forma de valo-
rização dos trabalhadores. Não aceitamos um sistema 
de avaliação na função pública que no último ano teria 
permitido aumentar somente 22 dos cerca de 1600 tra-
balhadores e temos, através de opção gestionária, pro-
curado valorizar as carreiras dos nossos trabalhadores, 
tendo a de 2021 contribuído para aumentar o salário a 
mais de 500 trabalhadores. 
Em 2021, admitimos mais 160 trabalhadores, sobretu-
do nas áreas operacionais, contribuindo para que estes 
cidadãos celebrem contratos de trabalho com direitos, 
em vez de apostarmos como muitas autarquias em pres-
tações de serviços privados. Com a mesma dedicação 
ao serviço público e ao trabalho com direitos, atribuímos 
com prontidão suplementos de penosidade e insalubri-
dade aos trabalhadores de todas as áreas que a legisla-
ção nos permitiu.

Joaquim Cesário Cardador dos Santos 
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Transferência 
de competências na educação
A transferência de competências na educação para 
as autarquias do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e en-
sino secundário não vem acompanhada dos neces-
sários recursos financeiros. O nosso levantamento de 
necessidades identificou um valor de 17,1 milhões 
de euros e não os 11,6 milhões de euros que o Go-
verno nos atribuiu de forma unilateral. Iremos, assim, 
lutar para que nos sejam atribuídos os 5,5 milhões 
de euros em falta, para valorizarmos a escola pública 
de Abril e garantir uma melhor educação aos nossos 
jovens.

A cultura mais perto de si

Neste mês de maio tivemos na rua o Seixal Cultural, mos-
tra do trabalho realizado nas nossas coletividades e grupos 
que se dedicam à cultura. Esta foi uma forma de dinamizar 
e dar a conhecer o imenso trabalho daqueles que amam a 
cultura, se lhe dedicam e disponibilizam o acesso à mesma 
por parte da população. Por outro lado, temos agora à por-
ta o Festival do Maio, homenagem à canção de intervenção 
mundial, com um elenco de nomes incontornáveis; segue-
-se o Seixal World Music, com o melhor das músicas do 
mundo; e as tradicionais festas populares, ponto de encon-
tro de todos nós, dos que nos visitam, aqui vivem ou aqui 
voltam. Apostamos na cultura e iremos continuar a fazê-lo, 
sempre para levar a cultura mais perto da população. 

Ao lado da população mais frágil

A pandemia de covid-19 e as medidas para a conter 
agravaram muitos problemas sociais e de saúde men-
tal. Inúmeras famílias tiveram dificuldades para cumprir 
obrigações ou para enfrentar os desafios surgidos, em 
especial os mais frágeis social, psicológica ou economi-
camente. Esta situação é agravada primeiro pela crise 
energética, agora pela guerra, com consequência no au-
mento do custo de vida. A autarquia está a acompanhar 
a situação junto das instituições sociais e tem desenvol-
vido um conjunto de reuniões para conhecer as dificul-
dades, as respostas no terreno e a urgência de soluções. 
Continuamos na primeira linha do apoio aos mais vulne-
ráveis e exigimos do Governo uma resposta pronta aos 
problemas sentidos pelas famílias portuguesas.

Destaco ainda...

exemplo mais evidente na AUGI do Pinhal do General, e 
prosseguimos o nosso investimento na educação, com a 
conclusão do Jardim de Infância de Aldeia de Paio Pires 
e o início de equipamento congénere na Quinta de São 
Nicolau, em Corroios, realizámos a remoção do amianto 
de todas as escolas da nossa responsabilidade e inves-
timos em novas instalações para a Universidade Sénior 
do Seixal.
Esta é a diferença da nossa força no Poder Local, aquela 
que tem merecido a confiança da nossa população ao 
longo de mais de 40 anos. 
Somos a força que luta pelos direitos dos trabalhadores 
nas empresas e que os efetiva na função pública, a que 
defende e acredita no serviço publico, investindo para 
tornar realidade um país onde os direitos à educação, à 
saúde, ao desporto, à cultura e ao trabalho com direitos 
se realizam e constroem em coletivo, todos os dias, qua-
lificando um território onde as pessoas estão sempre em 
primeiro lugar.

Joaquim Santos 
Presidente da Câmara 

Investimos  para tornar realidade um país onde os direitos 
à educação, à saúde, ao desporto, à cultura e ao trabalho 
com direitos se realizam e constroem em coletivo.



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 775    MAIO 2022

4     DESTAQUE

CONSTRUÍDO COM um in-
vestimento superior a um milhão 
de euros e realizado pelos traba-
lhadores da Câmara Municipal 
do Seixal, o Jardim de Infância de 
Aldeia de Paio Pires já se encontra 
em funcionamento desde o início 
do ano letivo. Contudo, devido às 
restrições da pandemia, não pôde 
ser visitado pelos pais e encarrega-
dos de educação. 

Para o efeito, a autarquia pro-
moveu, no dia 30 de abril, um mo-
mento de confraternização inte-
grado nas comemorações do 48.º 
aniversário do 25 de Abril, que 
assinalou a inauguração e envol-
veu toda a comunidade educativa, 
crianças, pais, encarregados de 
educação, trabalhadores da esco-
la, a par de eleitos das juntas de 
freguesia, assembleia municipal e 

Câmara Municipal do Seixal e res-
ponsáveis do agrupamento. Além 
de animação circense e pinturas 
faciais, a confraternização incluiu 
uma visita ao equipamento em que 
os pais foram acompanhados pelas 
crianças. 

O novo Jardim de Infância de 
Aldeia de Paio Pires acolhe 75 
crianças, conta com três salas de 
atividades e um refeitório cons-
truído de raiz que serve tanto o 
jardim de infância como a escola 
básica. Após incumprimento do 
empreiteiro selecionado por con-
curso público para execução da 
obra, a Câmara Municipal do Seixal 
assumiu a construção do equipa-
mento de modo que pudesse es-
tar em funcionamento no início 
do corrente ano letivo e reforçar a 
oferta da escola pública ao nível do 

ensino pré-escolar.
Presente na inauguração, a pre-

sidente da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, Maria João Costa, considerou 
a educação «uma prioridade deste 
projeto autárquico, enquanto pi-
lar do desenvolvimento» e salien-
tou «o elevado investimento que 
a Câmara Municipal do Seixal tem 
vindo a fazer ao longo de 48 anos 
na educação e na valorização da es-
cola pública de qualidade». Maria 
João Costa assinalou ainda o apre-
ço por todos «os profissionais com 
importante influência no desen-
volvimento das nossas crianças» 
e teve uma palavra «para todos os 
pais e encarregados de educação 
que têm participado cada vez mais 
no processo educativo dos seus fi-
lhos e educandos».

Concurso aberto para 
ampliação da Escola
Básica de Aldeia
de Paio Pires
Na sua intervenção, o presiden-

te da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, lembrou igual-
mente que também o Poder Local 
Democrático, resultado de eleições 
universais e livres, é uma conquis-
ta de Abril com «autonomia para 
construir o que é necessário», mas 
também «a legitimidade para rei-
vindicar ao Governo e outras enti-
dades aquilo que serve os interes-
ses das nossas populações».

Joaquim Santos lembrou que 
desde 1 de abril que as compe-
tências do 2.º e 3.º ciclos e secun-
dário passaram igualmente para 
as autarquias e referiu um défice 
de cerca de 50 por cento, corres-

pondente a 5,5 milhões de euros, 
entre as transferências previstas 
pelo Governo e as estimativas rea-
lizadas pela autarquia «só para 
manter o que está e ter os profis-
sionais adequados, as refeições e 
transportes escolares, para agir na 
ação social escolar, para manter, 
qualificar e construir o que falta 
nos diferentes níveis de educação 
no nosso concelho». 

O presidente da Câmara do 
Seixal anunciou ainda que a autar-
quia tem em curso um concurso 
para «ampliação da Escola Básica 
de Aldeia de Paio Pires» e que vai 
também executar um campo poli-
desportivo na escola, «numa obra 
praticamente adjudicada e com 
início previsto para muito em bre-
ve». n

Equipamento foi construído pelos trabalhadores da Câmara do Seixal

Inauguração do Jardim de Infância 
de Aldeia de Paio Pires

Eleitos e comunidade educativa visitaram o estabelecimento de ensino

A Associação Unitária de Refor-
mados, Pensionistas e Idosos de 
Miratejo (AURPIM) conta com uma 
nova sala de convívio na sua sede. 
Trata-se de uma galeria envidraça-
da que foi construída aproveitando 
a área exterior da sede social da 
associação e que representou um 
investimento municipal de mais de 
110 mil euros. 
Antes de colocá-la ao serviço dos 
35 utentes do centro de dia, Inácio 
Graça, presidente da AURPIM, 
realizou um momento simbólico 
de inauguração, na presença de 

Paulo Silva, vice-presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, Ma-
nuel Gameiro da Silva, em repre-
sentação da Junta de Freguesia de 
Corroios, e Fernando Sousa, pre-
sidente da União de Reformados, 
Pensionistas e Idosos do Concelho 
do Seixal.
Inácio Graça explicou que o obje-
tivo foi aumentar a área do cen-
tro de dia para receber todos os 
utentes com as devidas condições 
de espaçamento entre pessoas e 
arejamento do espaço, cumprindo 
assim as normas para a reabertura 

dos centros de dia após o descon-
finamento. Para o dirigente, esta 
nova sala «é uma mais-valia para 
os nossos utentes» e resulta da de-
terminação em «promover o apoio 
social à nossa comunidade».
Manuel Gameiro da Silva e Fer-
nando Sousa enalteceram o traba-
lho da associação e a importância 
de criar melhores condições para 
os idosos.
Paulo Silva também falou sobre os 
melhoramentos nas instalações 
das associações: «Vocês merecem 
que tudo se faça para que haja 

Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Miratejo
Nova sala de convívio para os utentes

melhores condições e uma vida 
mais ativa para os idosos, uma 
vez que os seniores de hoje foram 

os jovens que lutaram no 25 de 
Abril por uma vida melhor para as 
gerações seguintes.»

As crianças do jardim de infância prepararam uma apresentação especial

O vice-presidente, Paulo Silva,  afirmou que os seniores merecem 
melhores condições e qualidade de vida
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O CENTRO Náutico de 
Amora foi inaugurado no dia 8 de 
maio com uma grande festa, assi-
nalando a abertura de um equi-
pamento de grande importância 
para a freguesia e para o conce-
lho, que veio requalificar também 
a zona ribeirinha de Amora.

Este centro náutico irá servir 
as duas associações náuticas da 
freguesia, o Clube de Canoagem 
de Amora (CCA) e a Associação 
Naval Amorense (ANA), que pas-
sarão a ter melhores condições 
para o desenvolvimento das suas 
atividades. 

No dia da inauguração reali-
zaram-se atividades náuticas 
abertas à participação da popu-
lação promovidas pelo CCA e pela 
ANA, como canoagem e stand-
-up paddle. O descerramento da 
placa de inauguração e os discur-
sos foram acompanhados pela 
atuação da Banda da Sociedade 
Filarmónica Operária Amorense 
e houve ainda um momento de 
convívio com a animação musical 
de Hélder Costa.

No evento, além de atletas, 
treinadores, famílias e ami-
gos dos dois clubes náuticos, 
estiveram presentes Joaquim 
Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, vereadores 
da autarquia, presidentes das 
juntas de freguesia do concelho, 
Alfredo Monteiro, presidente da 
Assembleia Municipal do Seixal, 
o capitão do Porto de Lisboa, o re-
presentante da Base Hidrográfica 
da Marinha do Seixal, o vice-pre-
sidente do Sport Lisboa e Benfica 
e o presidente da Federação Por-
tuguesa de Canoagem.

Como o próprio nome indica, o 
CCA dedica-se essencialmente à 

canoagem, enquanto a ANA, além 
da canoagem, desenvolve stand-
-up paddle, vela, triatlo, natação e 
ainda realiza eventos em barcos-
-dragão.

São já vários os patamares de 
excelência que os dois clubes 
conseguiram alcançar, não só 
a nível regional, como também 
numa dimensão nacional e até 
internacional. Com este novo 
equipamento, pretendem elevar 
o percurso de qualidade e, quem 
sabe, crescer, pois estão prontos 
para receber mais atletas.

Tal como afirmou João Paulo 
Duarte, presidente da direção do 
CCA, «nós nunca temos lotação 
esgotada, temos sempre espaço 
para mais um. Queremos aumen-
tar a quantidade de atletas, agora 
que também temos uma maior 
qualidade nas condições de trei-
no e maior segurança.»

Este foi um dia especial para o 
CCA, pois a inauguração do cen-
tro náutico acabou por ser a pren-
da de aniversário para o clube, 
que celebrou 19 anos de existên-
cia no dia 8 de maio.

«Eles estão a adorar isto, não 
só pelo espaço e pela localização, 
pela beleza que o espaço tem, 
mas também pela segurança que 
lhes veio transmitir e pela acessi-
bilidade à água», disse o dirigente 
do CCA sobre os atletas.

Rui Pinheiro, presidente da di-
reção da ANA, disse que os atle-
tas estavam «encantados» com 
o centro náutico, mas que este 
equipamento aumenta as res-
ponsabilidades do clube: «Se 
nós crescemos ao longo da nos-
sa história e conseguimos feitos 
desportivos, esta infraestrutura 
só nos responsabiliza para fazer-

Inauguração do Centro Náutico de Amora

«Um sonho e uma conquista de Abril»

Centro Náutico de Amora

– Edifício de madeira de inspiração palafítica
– Deck único
– Estrutura modular com dois blocos de 560 m2

– Cada bloco integra um hangar, zona de receção, balneário, ginásio   
    e salas de apoio
– Duas rampas basculantes que permitem o acesso permanente 
    ao plano de água
– Praça central entre os edifícios do centro náutico 
    e a Rua dos Operários 
– Investimento municipal: 3 474 202 euros.

mos melhor».
Para Rui Pinheiro, «esta é tam-

bém uma oportunidade para que 
a população veja a zona ribeiri-
nha de forma diferente».

Reforço das atividades
náuticas
Joaquim Santos considera que 

o Centro Náutico de Amora «é um 
sonho e uma conquista de Abril», 
que vai permitir «reforçar a apos-
ta nas modalidades náuticas e va-
lorizar a Baía do Seixal».

O presidente da câmara mu-
nicipal disse que este é um dos 
muitos equipamentos desporti-
vos que a autarquia construiu nos 
últimos anos, a par de cinco pa-
vilhões desportivos, uma piscina 
municipal e um centro de treinos 
para o futebol, estando em cons-
trução um pavilhão orientado 
para prática do voleibol. No total, 
são 16 milhões de euros de inves-
timento municipal.

O autarca referiu ainda que 
a construção do centro náutico 
veio requalificar parte da zona 
ribeirinha de Amora, que irá ser 
alvo de uma intervenção global 
que permitirá «um maior usufru-
to por parte da população».

Manuel Araújo, presidente da 
Junta de Freguesia de Amora, ex-
plicou que este equipamento «era 
há muito ansiado pelos dois clu-

bes e, a partir de hoje, com as con-
dições de trabalho que aqui foram 
criadas, os desportos náuticos 
que desenvolvem, que já estavam 
a um nível muito elevado, vão dar 
um passo de gigante». n

Descerramento da placa inaugural do Centro Náutico de Amora O presidente da câmara, Joaquim Santos, falou da importância deste equipamento

A inauguração do centro náutico contou com a presença de eleitos, convidados, atletas e famílias
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DESDE 30 de abril que 
a população de Fernão Ferro e 
do concelho passou a dispor 
de mais um espaço verde: o 
Parque Urbano da Quinta das 
Laranjeiras. 

Incluída nas comemorações do 
48.º aniversário do 25 de Abril 
no concelho, a inauguração do 
parque contou com música, aulas 
de manutenção, insufláveis para 
as crianças e convívio. 

Foi também descerrada a placa 
alusiva ao evento, com a presença 
de eleitos das autarquias.

O parque urbano inaugurado 
«é uma mais-valia para a Quinta 
das Laranjeiras, para Fernão 

Ferro e para o concelho», afir-
mou Mário Santos, presidente 
da Associação de Moradores da 
Quinta das Laranjeiras.

«Este espaço precisava de ser 
revitalizado e a câmara munici-
pal interveio», disse Rui Santos, 
presidente da Junta de Freguesia 
de Fernão Ferro, considerando 
que o parque urbano «vem au-
mentar a oferta de espaços ver-
des e infantis na freguesia». 

«A qualidade de vida aumenta 
todos os dias em Fernão Ferro», 
frisou Joaquim Santos, presiden-
te da Câmara Municipal o Seixal, 
sublinhando que a autarquia 
«tem estado a trabalhar na recon-

versão urbanística, na constru-
ção de equipamentos, na qualifi-
cação das urbanizações e na cria-
ção de novos espaços verdes e de 
lazer, como este que inaugura-
mos hoje para as crianças e as fa-
mílias da Quinta das Laranjeiras 
e de Fernão Ferro». Disse que o 
equipamento representa «um in-
vestimento municipal de cerca de 
200 mil euros» e que o executivo 
«está muito empenhado em con-
tinuar a construir aqui na fregue-
sia e no concelho do Seixal cada 
vez melhor qualidade de vida».

Características do parque
Zona arborizada, praça cen-

tral, equipamentos desportivos 
e espaço de jogos e recreio, zonas 
de estadia e lazer com mesas e 

bancos, bebedouro para pessoas 
e cães, papeleiras, iluminação e 
percursos pedonais . n

Inauguração do Parque Urbano da Quinta das Laranjeiras, Fernão Ferro

Novo espaço para a população

Liga dos Combatentes 
Câmara inaugura nova sede 
do Núcleo do Seixal

O Núcleo do Seixal da Liga dos 
Combatentes foi criado em maio 
de 2013, é parceiro da Rede Social 
do Seixal e a sua nova sede foi 
inaugurada no dia 12 de maio, em 
instalações cedidas pela câmara 
municipal na Rua 1.º de Maio, em 
Amora.
O espaço foi requalificado, confe-
rindo melhores condições e mais 
dignidade para que o núcleo pos-
sa desenvolver as suas atividades 
e respostas junto dos seus asso-
ciados, bem como em benefício 
geral da comunidade onde se in-
sere.
As obras foram efetuadas pela 
Liga dos Combatentes, tendo a au-
tarquia atribuído ainda um apoio 

de 3500 euros para a aquisição do 
mobiliário para a sede.
Na inauguração da sede estive-
ram eleitos das autarquias do con-
celho e os dirigentes locais e na-
cionais da Liga dos Combatentes.
O presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Joaquim Santos, e o pre-
sidente da Liga dos Combatentes, 
Joaquim Chito Rodrigues, descer-
raram a placa inaugural do espa-
ço.
Para o presidente do Núcleo do 
Seixal da Liga dos Combatentes, 
José Carlos Monteiro, este espa-
ço «vem abrir-nos os horizontes 
porque vamos ter uma qualidade 
muito superior para receber os 
nossos sócios, fazer as nossas ati-

vidades e dá-nos mais visibilidade». 
Agradeceu à autarquia por «ter dis-
ponibilizado estas instalações, que 
nos vão facilitar o apoio que temos 
a dar».
Joaquim Santos salientou que 

a nova sede «é uma casa de paz, 
que acolhe um conjunto de anti-
gos combatentes e que promove o 
associativismo entre eles, e nesse 
sentido a nossa homenagem a to-
dos os combatentes e ao Núcleo 

do Seixal da Liga». O autarca acres-
centou ainda: «Que consigamos 
continuar a lutar pela paz no nosso 
concelho, no país e no mundo.»

Joaquim Santos, presidente da autarquia, esteve presente na abertura do equipamento Fernão Ferro tem agora uma nova zona de  lazer

O novo equipamento permite ao núcleo desenvolver a sua atividade de apoio 
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O RELATÓRIO de Ativida-
des e Prestação de Contas do 
Exercício de 2021 foi o tema 
principal da ordem do dia da 2.ª 
sessão ordinária da Assembleia 
Municipal do Seixal, que decor-
reu nos Serviços Centrais da 
Câmara Municipal do Seixal, no 
dia 28 de abril. 

O documento recebeu a apro-
vação por maioria, com votos fa-
voráveis dos eleitos da CDU, votos 
contra do PS e do PSD e a absten-
ção do BE, do PAN, do CH e de dois 
eleitos independentes. 

O presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal apresentou o do-
cumento, começando por salien-
tar a aquisição do edifício dos 
Serviços Centrais, depois da dos 
Serviços Operacionais, represen-
tando uma redução na despesa 
na ordem dos 2 milhões de euros 
anuais. Ainda na ótica de quali-
ficação e prestação de melhor 
serviço público, Joaquim Santos 
lembrou a obtenção de certifica-
ção da qualidade para os servi-
ços da autarquia e afirmou que «o 
nosso objetivo é não só manter, 
mas também continuar a qualifi-
car os serviços da câmara».

Joaquim Santos enfatizou «o 
papel essencial dos trabalha-
dores da câmara», «num ano de 
muita obra realizada», os quais 
considerou «uma força de traba-
lho cada vez mais qualificada e 
capacitada, infelizmente não va-
lorizada pelos poucos aumentos 
que o Governo permite, mas que 
temos podido aumentar através 
de opções gestionárias, permitin-
do a 1/3 dos nossos trabalhado-
res subir em 2021». O presidente 
da autarquia referiu ainda «a atri-
buição de suplementos de peno-
sidade e risco a muitos trabalha-
dores, ainda que a legislação tam-
bém não nos permita estendê-los 
a todas as áreas necessárias» e a 
admissão no último ano de mais 
160 trabalhadores.

O presidente da câmara afir-
mou que «os resultados financei-
ros muito positivos da autarquia 
já não devem surpreender nin-
guém» e enfatizou que em 2021 
«através da ação da câmara e dos 
seus trabalhadores conseguimos 
dar um passo de desenvolvimen-
to qualificativo no município» e 

sublinhou «que os resultados se-
riam ainda mais positivos se ao 
nosso lado existisse um governo 
que investisse nos territórios». 

Homenagem ao vereador 
José Carlos Gomes
No período antes da ordem do 

dia, foram aprovados por una-
nimidade dois votos de pesar 
pelo falecimento de José Carlos 
Gomes, «homem de convicções 
fortes, mas de diálogo, educa-
do, sempre com uma palavra de 
atenção para com os que com 
ele se cruzaram» e de Joel Hasse 
Ferreira. Por maioria foram igual-
mente aprovadas as saudações ao 
25 de Abril de 1974 apresentadas 
pela CDU, PS, PSD, BE e PAN e uma 
tomada de posição sobre o Plano 
Estratégico da Água e Gestão de 
Águas e Residuais e Pluviais que 
defende a gestão pública da água 
«e o acesso a fundos comunitá-
rios sem qualquer discriminação 
ou condições prévias».

O período antes da ordem do 
dia recebeu intervenções de mu-
nícipes sobre o conteúdo das le-
tras dos artistas que atuaram no 
espetáculo do 25 de Abril e sobre 
a intervenção que está a ser reali-
zada no Parque Lopes-Graça, na 
Torre da Marinha.

Em resposta a esta última 
questão o presidente da câmara 
assumiu uma falta de comunica-
ção da parte da autarquia para 

com a associação de jovens que 
construiu e utilizava alguns equi-
pamentos ali existentes e valori-
zou a qualificação do parque, as-
segurando que a associação será 
envolvida nas próximas fases da 
intervenção.

Valorização da escola
pública 
A 2.ª sessão extraordinária da 

Assembleia Municipal do Seixal, 
que decorreu no dia 29 de abril, 
foi marcada pela revisão do or-
çamento para incorporação da 
componente financeira decor-
rente da transferência de com-
petências na área da educação, 
que se tornou efetiva a 1 de abril. 
Como referiu Joaquim Santos, 
«a transferência representa um 
acréscimo de trabalhadores no 
universo da Câmara do Seixal, 
uma vez que passámos a ter mais 
700 trabalhadores, entre assis-
tentes operacionais e técnicos 
que trabalham nas escolas». 

No período de intervenção da 
população, um grupo de pais da 
Escola Básica dos Redondos ex-
pôs a necessidade de contratação 
de um auxiliar de ação educati-
va e de um professor do ensino 
especial. Joaquim Santos asse-
gurou que a autarquia analisará 
a situação junto da escola e do 
Ministério da Educação.

No período antes da ordem 
do dia, a CDU apresentou um 

voto de pesar pela morte de 
Manuel Gonçalves Rosa, que foi 
presidente da Associação de 
Dadores Benévolos de Sangue do 
Concelho do Seixal. Da CDU foi 
aprovada a moção que mencio-
na que «o Orçamento do Estado 
não responde às necessidades 
tanto dos trabalhadores e pen-
sionistas como das autarquias». 
Igualmente aprovada foi a moção 
contra o aumento dos preços e do 
custo de vida.

Pelo grupo do PSD, foi apro-
vada a saudação relativa ao Dia 
Nacional do Antigo Combatente. 
Do BE, aprovada por unanimida-
de, foi a saudação ao 1.º de Maio 
que destacava a luta dos traba-
lhadores. O BE apresentou a mo-
ção de condenação do massacre 
de Bucha. Para assinalar o Dia da 
Mãe, o CHEGA apresentou uma 
saudação. Também aprovada foi 
a recomendação do PS referente 
à criação de um fundo municipal 
para a aquisição de bicicletas e 
promoção do seu uso.

O período da ordem do dia ini-
ciou-se com a aprovação da revi-
são às Grandes Opções do Plano 
e Orçamento para incorporação 
da verba que permitirá pagar aos 
trabalhadores das escolas ago-
ra sob gestão municipal. Para 
Joaquim Santos, a forma como 
a transferência de competên-
cias na área da educação foi feita 
«alarga as responsabilidades dos 

municípios ao nível do 2.º e 3.º 
ciclo do ensino básico e do ensino 
secundário, sem acautelar o devi-
do envelope financeiro». O autar-
ca disse que o Governo nunca te-
ve uma reunião com a autarquia: 
«Só a 28 de março recebemos do 
Instituto de Gestão Financeira da 
Educação a informação do valor a 
receber, de acordo com o calcula-
do em 2018, ou seja 11,6 milhões 
de euros, quando o levantamento 
das necessidades efetuado pe-
la autarquia aponta para 17,1 
milhões. Faltam, portanto, 5,5 
milhões». Em relação aos traba-
lhadores a transitar para o mu-
nicípio, o autarca esclareceu que 
«a lista só foi publicada dois dias 
antes de se operar a transferência 
e dela não constava a totalidade 
dos trabalhadores». 

Joaquim Santos disse que o 
município vai lutar para que «os 
5 milhões em falta sejam resti-
tuídos». 

O ponto seguinte foi a aprova-
ção do auto de transferência de 
competências e de recursos do 
município e a delegação contra-
tual de competências próprias do 
Município do Seixal para a Junta 
de Freguesia de Fernão Ferro, no 
valor de 240 mil euros anuais pa-
ra gestão e manutenção dos es-
paços verdes, mobiliário urbano 
e feiras e mercados, pequenas in-
tervenções nos estabelecimentos 
de ensino pré-escolar e 1.º ciclo, 
execução de obras de repara-
ção de pavimentos em passeios, 
apoio a intervenções de sanea-
mento e outras infraestruturas.

Para Joaquim Santos, a trans-
ferência vai permitir melhor ser-
viço para a população. «Vamos 
transferir em termos globais o 
maior valor de sempre para as 
juntas de freguesia, reforçando 
os orçamentos e afetando novas 
áreas de competências». n

Aprovado o Relatório e Contas de 2021

Boa gestão da câmara reconhecida 
pela Assembleia Municipal do Seixal



Reunião de 27 de abril
Presidência
• Suplemento Remuneratório de Peno-
sidade e Insalubridade. Aprovação. 
• Protocolo a celebrar entre o Município 
do Seixal e a Associação de Comércio, 
Indústria e Serviços e Turismo do Dis-
trito de Setúbal. Aprovação de minuta. 
• Atualização do tarifário da náu-
tica de recreio – n.os 1a), 2a) e 2b) do 
Artigo 26.º, do Capítulo III – Atividades 
Náuticas, do Preçário de 2022. Apro-
vação. 

Pelouro da Cultura, Juventude,
 Participação, Desenvolvimento
 Social e Saúde
• Contrato-programa a celebrar entre o 
Município do Seixal e o Núcleo do Seixal 
da Liga de Combatentes, para apoio no 
funcionamento e desenvolvimento de 
atividades. Comparticipação financeira. 
• Contrato-programa a celebrar entre 
o Município do Seixal e a Associação 
de Reformados, Pensionistas e Idosos 
do Fogueteiro (ARPIF), para apoio na 
aquisição de viatura elétrica. Compar-
ticipação financeira. 
• Contratos-programa a celebrar entre 
o Município do Seixal e a Associação 
dos Serviços Sociais dos Trabalhadores 
das Autarquias do Seixal e a Associação 
Unitária de Reformados, Pensionistas 
e Idosos do Seixal, para a elaboração 
de projetos de especialidades para as 
candidaturas ao PRR – Requalificação 
da Rede de Equipamentos e Respostas 
Sociais, para apoio no funcionamen-
to e desenvolvimento de atividades. 
Comparticipações financeiras. 
• Apoio ao movimento associativo cul-
tural do Seixal – projetos e programas 
pontuais 2022 – Artes – Associação 
Cultural do Seixal. Contrato-programa 
e comparticipação financeira. 
• Apoio ao movimento associativo cul-
tural do Seixal – projetos e programas 
pontuais 2022 – Sociedade Filarmónica 
União Arrentelense. Contrato-progra-
ma e comparticipação financeira.

Pelouro da Educação,
Mobilidade, Urbanismo
e Recursos Humanos
• Casa do Educador do Concelho do 

Seixal – obras de recuperação do lagar 
de azeite e trabalhos a mais. Contrato- 
-programa e comparticipação financei-
ra. 

Pelouro das Obras Municipais,
Trânsito, Água e Saneamento,
Energia e Proteção Civil
• Associação Humanitária de Bombeiros 
Mistos do Concelho do Seixal. Adita-
mento ao protocolo de colaboração. 
Aprovação.
• Associação Humanitária de Bombeiros 
Mistos de Amora. Aditamento ao proto-
colo de colaboração. Aprovação.
• Adesão do Município do Seixal à cam-
panha global Construindo Cidades Re-
silientes do Secretariado das Nações 
Unidas para a Redução de Risco de 
Desastre (UNRR). Aprovação.

Pelouro do Desporto, Habitação, 
Ambiente e Fiscalização
• Rede de Hortas Urbanas do Município 
do Seixal. Atribuição de talhões do Es-
paço Agrícola do Soutelo e do Espaço 
Agrícola da Quinta da Trindade. Abertu-
ra de procedimento. 
• Apoio ao movimento associativo des-
portivo do concelho do Seixal para a 
execução de projetos de atividades re-
gulares e pontuais para o ano de 2022. 
Contratos-programa e comparticipa-
ções financeiras. 

Reunião de 11 de maio
Presidência
• Ata da reunião ordinária de 30 de mar-
ço de 2022. Aprovação.
• Ata da reunião extraordinária de 13 de 
abril de 2022. Aprovação.
• Protocolo de colaboração a cele-
brar entre o Município do Seixal e a 
Confederação Portuguesa das Micro, 
Pequenas e Médias Empresas. Aprova-
ção de minuta.
• Contrato-programa a celebrar en-
tre o Município do Seixal e a Aporvela 
– Associação Portuguesa de Treino de 
Vela. Desenvolvimento da náutica de 
recreio e promoção do turismo. Festival 
Náutico Baía do Seixal. Comparticipação 
financeira.
• Preçário para 2022. Alteração ao ar-
tigo 26.º do capítulo III – Atividades 

Náuticas. Aprovação.
• Concurso nacional de ideias A Casa 
2030. Apoio. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso público 
para a empreitada de construção da Loja 
do Munícipe de Fernão Ferro. Processo 
n.º 2022/300.10.001/41. Ratificação 
do Despacho n.º 717-PCM/2022, de 28 
de abril.

Pelouro da Cultura, Juventude, 
Participação, Desenvolvimento 
Social e Saúde
• ADAT – Associação dos Amigos Tocá 
Rufar. Apoio para execução das obras 
das novas instalações. Comparticipação 
financeira.
• Contrato-programa a celebrar en-
tre o Município do Seixal e a Casa do 
Educador do Seixal, para apoio ao proje-
to Cesviver – Um Livro, Uma Companhia. 
Comparticipação financeira.
• Contrato de comodato a celebrar en-
tre o Município do Seixal e a Sociedade 
Portuguesa de Esclerose Múltipla – 
Delegação do Seixal, para cedência da lo-
ja da Rua do Atlético Clube de Arrentela, 
n.º 14-B, Arrentela. Aprovação. 
• Requalificação e Alargamento da 
Rede de Equipamentos e Respostas 
Sociais à Associação Unitária de 
Reformados, Pensionistas e Idosos 
de Paio Pires, Associação de Paralisia 
Cerebral de Almada-Seixal, Associação 
de Pais e Amigos Rett e Associação dos 
Serviços Sociais dos Trabalhadores das 
Autarquias do Seixal. Alteração aos pro-
jetos de arquitetura e especialidades no 
âmbito das candidaturas ao Plano de 
Recuperação e Resiliência. Contratos-
-programa  e comparticipações finan-
ceiras. 
• Ações Jovens 2022. 1.ª Fase. Con-
tratos-programa e comparticipações 
financeiras.

Pelouro da Educação, Mobilidade,
Urbanismo e Recursos Humanos
• Delegação de competências do Mu-
nicípio para o Agrupamento de Escolas 
João de Barros. Minuta de protocolo de 
delegação de competências. Aprovação.
• Delegação de competências do 
Município para o Agrupamento de Es-
colas de Vale de Milhaços. Minuta de 

Protocolo de Delegação de Competên-
cias. Aprovação.
• Delegação de competências do Muni-
cípio para o Agrupamento de Es-colas 
Terras de Larus. Minuta de protocolo de 
delegação de competências. Aprovação.
• Delegação de competências do 
Município para o Agrupamento de Esco-
las Pedro Eanes Lobato. Minuta de pro-
tocolo de delegação de competências. 
Aprovação.
• Delegação de competências do Muni-
cípio para o Agrupamento de Escolas 
Paulo da Gama. Minuta de protocolo de 
delegação de competências. Aprovação.
• Delegação de competências do 
Município para o Agrupamento de 
Escolas Dr. António Augusto Louro. 
Minuta de protocolo de delegação de 
competências. Aprovação.
• Delegação de competências do 
Município para o Agrupamento de 
Escolas Nun’Álvares. Minuta de pro-
tocolo de delegação de competências. 
Aprovação.
• Delegação de competências do 
Município para o Agrupamento de 
Escolas de Pinhal de Frades. Minuta de 
protocolo de delegação de competên-
cias. Aprovação.
• Delegação de competências do 
Município para a Escola Secundária 
Manuel Cargaleiro. Minuta de proto-
colo de delegação de competências. 
Aprovação.
• Delegação de competências do 
Município para a Escola Secundária de 
Amora. Minuta de protocolo de delega-
ção de competências. Aprovação.
• Delegação de competências do Mu-
nicípio para a Escola Secundária Dr. José 
Afonso. Minuta de protocolo de delega-
ção de competências. Aprovação.
• Delegação de competências do Mu-
nicípio para a Escola Secundária Alfredo 
dos Reis Silveira. Minuta de protocolo de 
delegação de competências. Aprovação.
• Programa de apoio à imprensa e rádio 
escolares. Plano Educativo Municipal 
2021-2022. Contratos-programa e com-
participações financeiras.
• Programa de apoio a projetos e ati-
vidades escolares. Plano Educativo 
Municipal 2021-2022. Contratos-pro-
grama e comparticipações financeiras. 

• Bibliotecas escolares. Plano Educativo 
Municipal 2021-2022. Comparticipa-
ções financeiras.

Pelouro das Obras Municipais, 
Trânsito, Água e Saneamento, 
Energia e Proteção Civil
• Contratação pública. Concurso li-
mitado por prévia qualificação para a 
empreitada de construção do Centro 
Municipal de Higiene Urbana de Fernão 
Ferro. Decisão de contratar e de auto-
rização da despesa. Abertura do proce-
dimento.

Pelouro do Desporto, Habitação,
Ambiente e Fiscalização
• Contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo a celebrar entre o 
Município do Seixal e o Clube de Clube 
de Canoagem de Amora (CCA) para con-
tinuação da construção de um edifício 
de apoio ao funcionamento das ativida-
des náuticas do CCA, com hangar para 
embarcações, e que integra a área global 
do Centro Náutico de Amora e um acesso 
entre rampas dos clubes com atividades 
náuticas na freguesia de Amora. Reforço 
de comparticipação. Comparticipação 
financeira.
• Contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo a celebrar entre o 
Município do Seixal e a Associação Naval 
Amorense (ANA) para continuação da 
construção de um edifício de apoio ao 
funcionamento das atividades náuticas 
da ANA, com hangar para embarcações, 
e que integra a área global do Centro 
Náutico de Amora e um acesso entre 
rampas dos clubes com atividades náu-
ticas na freguesia de Amora. Reforço 
de comparticipação. Comparticipação 
financeira.

As deliberações são publicadas na 
íntegra nas atas das reuniões, as quais 

podem ser consultadas em cm-seixal.pt. 
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Reuniões de 27 de abril e 11 de maio
Deliberações da Câmara Municipal do Seixal

A Câmara Municipal do Seixal 
aprovou, na reunião de 11 de 
maio, a delegação de competên-
cias e respetiva transferência de  
2 441 264,68 euros para os agru-
pamentos escolares e escolas se-
cundárias do concelho, para ser 
gerida e aplicada pelas direções 
dos estabelecimentos de ensino 
do município, dando resposta às 
necessidades mais prementes re-
lativas à manutenção e funciona-
mento dos edifícios escolares, ao 
fornecimento de refeições, à ges-
tão dos transportes, entre outros. 
Esta deliberação da câmara mu-
nicipal insere-se no âmbito da 
transferência de competências do 

Ministério da Educação (ME) para 
as autarquias, que se iniciou a 1 de 
abril de 2022.
O Município do Seixal tem manifes-
tado discordância relativamente à 
insuficiência de recursos financei-
ros transferidos do Governo para 
a autarquia no âmbito da transfe-
rência de competências na área 
da educação que se iniciou agora. 
Com base no levantamento efetua-
do  junto dos agrupamentos escola-
res e escolas secundárias, a câma-
ra do Seixal apurou que é necessá-
ria uma transferência superior a 17 
milhões de euros, mas o ME está a 
transferir cerca de 11,6 milhões de 
euros. Por isso, a autarquia está a 

desenvolver um processo negocial 
com o ME para a necessária atua-
lização de verbas. Acresce que o 
duodécimo recebido referente ao 
mês de abril de 2022 não corres-
ponde aos valores publicados, es-
tando em falta uma parte da verba.
Enquanto não se verifica o reforço 
das transferências financeiras, o 
presidente da câmara municipal, 
Joaquim Santos, declarou que «se-
rão alocados às direções dos agru-
pamentos escolares e das escolas 
não agrupadas os recursos finan-
ceiros transferidos pelo Ministério 
da Educação para o seu funciona-
mento, os quais são insuficientes e 
necessitam de ser reforçados».

Transferência de competências na área da educação 
Câmara transfere mais de 2 milhões de euros para as escolas
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Novo Jardim de Infância de Aldeia de Paio PiresPavimentações na Quinta das LaranjeirasPiscina Municipal de Corroios a ser requalificada

Aldeia do Bombo, em construção Contentores com abertura  por pedal, em Corroios CERCISA – Cooperativa de Educação e Reabilitação
de Cidadãos Inadaptados do Seixal e Almada

Trabalho de proximidade 
com a população e instituições
NOS DIAS 19 de abril e 10 

de maio, os eleitos do executivo 
municipal visitaram diferentes lo-
calizações onde estão a decorrer 
intervenções da Câmara do Seixal 
ou apoiadas pela mesma.

Piscina Municipal 
de Corroios
A Câmara Municipal do Seixal 

está a intervir na Piscina Municipal 
de Corroios para melhorar as 
condições de funcionamento do 
equipamento e prestar um melhor 
serviço à população. 

Os trabalhos incluem a repara-
ção da cobertura, beneficiação dos 
balneários e ginásio, retificação de 
circuitos elétricos, pinturas de pa-
redes e tetos e intervenção sobre 
tetos falsos, substituição de ilumi-
nações por lâmpadas LED, assim 
como a requalificação dos tanques 
e cais com novos revestimentos. 

Pavimentações 
na Quinta das Laranjeiras
Encontra-se a decorrer a pavi-

mentação de várias artérias na 
Quinta das Laranjeiras, em Fernão 
Ferro, que prevê intervenções nas 
ruas do Depósito, Vasco da Gama, 
Joaquim Agostinho, Francisco 
Lázaro, Maria Brown, José Estevão 
e José Maria Nicolau. 

Ao abrigo de um protoco-
lo celebrado entre a Câmara 
Municipal do Seixal e a Associação 
de Moradores da Quinta das 
Laranjeiras, esta pavimentação 
contempla uma área com cerca 
de 23 mil m2 e é já a segunda fase, 
prevista pelo Plano de Pormenor 
da Quinta das Laranjeiras, que em 
2019 incluiu a pavimentação de 
25 mil m2.

Jardim de Infância 
de Aldeia de Paio Pires
Já em funcionamento e construí-

do pelos trabalhadores da Câmara 
Municipal do Seixal, o Jardim de 
Infância de Aldeia de Paio Pires 
recebeu a visita do executivo mu-
nicipal para observar o seu normal 
funcionamento e conhecer as di-

ficuldades sentidas por quem ali 
trabalha.

O equipamento é composto por 
três salas de jardim de infância 
e acolhe 75 crianças, sendo que 
partilha o refeitório, igualmente 
construído de raiz, com a Escola 
Básica de Aldeia de Paio Pires. Do 
encontro saiu a intenção de abrir 
o equipamento às famílias e en-
carregados de educação, num con-
vívio que se realizou no dia 30 de 
abril com toda a comunidade es-
colar do jardim de infância e escola 
básica de Aldeia de Paio Pires.

Aldeia do Bombo
A nova sede do Tocá Rufar es-

tá a tomar forma. Com 1600 m2 
de área bruta construída, a Aldeia 
do Bombo fica na Rua Quinta das 
Rosas, nos Foros da Catrapona, em 
Aldeia de Paio Pires. 

O equipamento está a ser cons-
truído num terreno atribuído 
pela Câmara Municipal do Seixal, 
pontuado por espécies vegetais 
e enquadrado numa moldura flo-

restal, e vai permitir ao Tocá Rufar 
aprofundar-se como espaço de 
desenvolvimento e aprendizagem 
e escola de percussão, inclusiva e 
gratuita, contando também com 
um centro de estudos e investiga-
ção e um espaço multiusos para 
conferências e espetáculos. 

Contentores 
com abertura por pedal,
em Corroios
O executivo municipal este-

ve também na Rua Cidade de 
Coimbra, em Corroios, para acom-
panhar a instalação do sistema de 
abertura por pedal em contento-
res semienterrados em Corroios. 
Este sistema foi especialmente 
concebido para o município e 
constitui um sistema robusto que 
em caso de avaria possibilita a 
abertura através da forma tradi-
cional.

No concelho do Seixal, existem 
780 contentores semienterrados, 
sendo que estão a ser instalados 
nesta fase 260 pedais, anterior-

mente foram já instalados 200 pe-
dais.

Apoio à CERCISA
Os eleitos da Câmara Municipal 

do Seixal visitaram ainda a 
CERCISA – Cooperativa de Educa-
ção e Reabilitação de Cidadãos 
Inadaptados do Seixal e Almada, 
cujas instalações foram beneficia-
das com o apoio da autarquia. 

A instituição, que trabalha na 
promoção da inclusão social, es-
colar e profissional e em soluções 
de apoio, complementaridade ou 
alternativa à família, recebeu um 
investimento em 2021 para a reti-
rada de placas de amianto dos pa-
vilhões, colocação de janelas e re-
modelação dos WC na sua sede, em 
Miratejo, onde funcionam o Centro 
de Atividade Ocupacional e o Cen-
tro Educacional e Profissional. O 
encontro serviu ainda para pers-
petivar apoios futuros, no âmbito 
da proximidade que o município 
desenvolve com a instituição des-
de a sua fundação, em 1975. n
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O espaço público pode ser um local de passagem, de acesso às habitações, ao local 
de trabalho ou de estudo, na ida às compras ou a outro local, mas é também ponto de 
encontro e de lazer, da prática desportiva, da caminhada ou do passeio.
Por isso, é importante manter limpo e arranjado o espaço à nossa volta para que pos-
samos usufruir dele da melhor forma. Assim, todos os dias, entre as 7 e as 21 horas, 
os trabalhadores municipais estão na rua, em vários pontos do concelho, para limpar, 
desinfetar e fazer a manutenção do espaço público.  Além deste trabalho diário, realiza-
-se semanalmente, às quartas-feiras, e quinzenalmente, aos sábados, a iniciativa Seixal 
+ Perto, em que equipas com cerca de 50 trabalhadores intervêm de forma concertada 
numa determinada localidade.
Esta iniciativa é sempre acompanhada por Joaquim Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, e vereadores da autarquia, que contactam com os trabalhadores e 
com a população, obtendo sugestões e opiniões sobre o que se pode fazer para melho-
rar a intervenção.

Limpeza e manutenção do espaço público

O presidente da câmara, Joaquim Santos, acompanhou os trabalhos em Amora

Colinas do Sul, Aldeia de Paio Pires Quinta D. Maria, Seixal

Morgados, Fernão Ferro

Quinta das Laranjeiras, Fernão Ferro

Miratejo

Paivas, Amora
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A CARRIS Metropolitana 
chega ao concelho do Seixal no 
dia 1 de julho. Trata-se de uma 
marca criada pelos 18 municípios 
da Área Metropolitana de Lisboa 
(AML), através da Transportes 
Metropolitanos de Lisboa, que vai 
passar a identificar todos os trans-
portes públicos rodoviários da 
AML. Os autocarros vão passar a 
ser amarelos, todos iguais e abran-
gidos pelos passes Navegante. 
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 Transportes Sul do Tejo 
(TST) continuam a ser responsá-
veis pelo serviço, mas sob nova 
marca.

Desde 2019, a Câmara Muni-
cipal do Seixal já investiu 8 mi-
lhões de euros no passe Navegante 
e na Carris Metropolitana, para 
que a população tenha passes 
mais baratos e melhores trans-
portes.

Maior conforto, 
melhor serviço
A nova frota de autocarros, de 

cor amarela, foi renovada e equi-

pada com wi-fi e pontos de carre-
gamento USB.

Haverá ainda uma melho-
ria notável no serviço prestado, 
com linhas adicionais e novos 
percursos. No Seixal, a Carris 
Metropolitana será operada pelos 
Transportes Sul do Tejo e terá 149 
linhas, 50 delas completamente 
novas.

O resultado desta verdadeira 
revolução será uma melhor mo-
bilidade urbana para todos, com 
mais conforto, mais fiabilidade, 
mais frequência e uma cobertura 
mais abrangente do território.

Continuará a ser possível uti-
lizar as diferentes tipologias do 
passe Navegante, da mesma for-
ma que anteriormente, e ao mes-
mo preço.

Uma vez que o número das li-
nhas  (carreiras) sofreu alterações, 
no site carrismetropolitana.pt 
poderá utilizar o conversor de li-
nhas, que permitirá colocar o nú-
mero do autocarro em que viajava 
até agora, para saber qual o novo 
número. Na última página deste 
boletim também poderá consul-
tar a nova numeração de linhas.

As paragens de autocarro pas-
sarão a ter sinalética com o núme-
ro dos autocarros e horários.

Existe ainda um número de 
apoio ao cliente para o qual pode-
rá ligar: 210 418 800.

Toda a informação está a chegar 
até si para que viaje de forma có-
moda na Carris Metropolitana, no 
concelho do Seixal. n

Nova geração de transporte público na AML

Novos autocarros chegam ao Seixal 
a partir de 1 de julho

SEIXAL INVESTE
NOS TRANSPORTES
SEIXAL INVESTE
NOS TRANSPORTES

Novas carreiras   Mais viagens   Horários alargados
  Autocarros mais ecológicos

8 milhões de euros em 4 anos

cm-seixal.pt

A partir
 de 1 de julho

Pedidos como a alteração da mo-
rada de envio de correspondên-
cia, a ativação de fatura eletrónica 
ou o débito direto passaram a ser 
tratados de imediato, através do 
novo serviço de atendimento te-
lefónico da Divisão Administrativa 
de Água, Saneamento e Resíduos. 
Para recorrer à nova linha de aten-
dimento telefónico deverá marcar 
o número 210 976 077, nos dias 
úteis, entre as 8.30 e as 18 horas, 

e indicar o NIF do titular do contra-
to de abastecimento de água.
Através deste serviço poderão ser 
tratados os seguintes assuntos:
• Alteração da morada de envio de 
correspondência;
• Ativação do débito direto;
• Ativação da fatura eletrónica;
• Atualização de contactos – tele-
fone/email;
• Pedidos de informação;
• Pedidos de segundas vias de 

faturas;
• Registo de leituras.
O novo atendimento permite um 
tratamento mais célere dos pedi-
dos recebidos. Dependendo da 
sua natureza, os processos de 
atendimento poderão requerer o 
envio de um email para o endereço  
apoio.consumidor.agua@cm-sei-
xal.pt.

Novo serviço agiliza pedidos associados ao contrato de água
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«O SEIXAL Cultural é uma 
iniciativa que desde o primeiro 
momento se quis acessível a todos 
e, por isso, tem diferentes espetá-
culos, todos de entrada gratuita 
e a acontecer em coletividades e 
espaços públicos de todo o conce-
lho». Paulo Silva, vice-presidente 
e vereador do Pelouro da Cultura 
da Câmara Municipal do Seixal, 

explica assim esta organização da 
autarquia e do movimento asso-
ciativo cultural do concelho, que 
decorreu nos três primeiros fins 
de semana de maio.

As palavras foram proferidas 
numa das primeiras realizações 
da iniciativa, nomeadamente 
a inauguração da exposição de 
fotografias do Seixal tiradas por 

munícipes que participaram num 
desafio proposto pelo município 
na página do Facebook da autar-
quia. A exposição esteve patente 
no novo espaço disponibilizado 
para o efeito no RioSul Shopping 
que a Câmara Municipal do Seixal 
passou a dinamizar, tendo co-
mo objetivo a disponibilização 
ao grande público de diferentes 

Seixal Cultural

Mais de 50 associações dinamizam 
mostra de artes e cultura

Final do Canta! – Concurso Interescolas 
de Talentos Musicais
Vencedora foi Mariana Chaves, 
da Escola Secundária João 
de Barros 

Mariana Chaves, da Escola Secundária João de Barros, foi a grande 
vencedora do Canta! – Concurso Interescolas de Talentos Musicais. 
A grande final realizou-se no Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal, no dia 27 de abril.
Jéssica Santana, da Escola Secundária de Amora, ficou em segun-
do lugar, e Jessica Grilo, da Escola Secundária Alfredo dos Reis 
Silveira, em terceiro.
O Canta! – Concurso Interescolas de Talentos Musicais é organi-
zado pela Câmara Municipal do Seixal, em parceria com as asso-
ciações de estudantes das escolas, e pretende promover o talento 
musical dos jovens do concelho. As associações de estudantes or-
ganizam, em cada uma das escolas, as eliminatórias do concurso.
Os alunos selecionados, com o apoio de músicos profissionais, 
ensaiam as suas atuações e músicas e atuam na grande final em 
que cantam ao vivo com uma banda no Auditório Municipal. Este 
ano, a final foi, mais uma vez, no feminino, com oito finalistas em 
representação de quatro escolas secundárias.
Maria João Macau, vereadora da Câmara Municipal do Seixal, en-
treou o prémio à vencedora, Mariana Chaves.

Maria João Macau, vereadora da Câmara Municipal do Seixal, 
entregou o prémio à vencedora, Mariana Chaves

O espetáculo Moonchild, de Carmo Madeira

A inauguração da exposição Pequeno Formato, da Associação ARTES, contou com a presença 
do vice-presidente da autarquia, Paulo Silva

Grupo de Teatro Ivone Silva/Bastidores D’Arte

Tarde de Cantares no Coreto de Amora Escola de Artes do Independente Futebol Clube Torrense

Tributo aos Nirvana, Associação de Estudos de Rock do Seixal

Exposição de  fotografia de municípes no RioSul Shopping
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Seixal Cultural

Mais de 50 associações dinamizam 
mostra de artes e cultura

ENTRE OS dias 7 e 31 
de maio, o Maio Património dá a 
conhecer os tesouros emblemá-
ticos do concelho, como a Igreja 
Paroquial de Arrentela, local onde 
se realizou a iniciativa que abriu 
o evento. Mas muitos foram os 
espaços a serem visitados, como 
o Espaço Memória – Tipografia 
Popular do Seixal, o Moinho de 
Maré de Corroios, a Fábrica da 
Pólvora de Vale de Milhaços, a fá-
brica Mundet, o núcleo histórico 
de Amora ou a Olaria Romana, sí-
tio classificado como Monumento 
Nacional. 

Destaque para a apresentação 
do livro «Histórias & Memórias 
Fotográficas», que decorreu no 
dia 8 de maio, no Moinho de Maré 
de Corroios. A obra reúne fotogra-
fias antigas recolhidas junto da 
comunidade através de uma cam-
panha de empréstimos no âmbito 
do projeto Histórias & Memórias 
Fotográficas e de outras ima-
gens incorporadas no acervo do 
Ecomuseu que têm resgatado as 
memórias coletivas do concelho.

No dia 14 de maio, a iniciativa 
Encontro na Fábrica permitiu aos 
participantes explorar a Fábrica 
de Pólvora de Vale de Milhaços 
e conhecer o funcionamento do 
sistema de energia a vapor con-
servado in situ. E no dia seguinte 
foi inaugurada a exposição tem-
porária Mundet: Arqueologia da 
Memória, de Ticiano Rottens-
teinn, patente na Oficina de Cham-
panhe Aglomerado, na Mundet. A 
mostra que cruza a escultura e o 
passado industrial da Mundet es-
tá  patente até 2 de julho e pode ser 
visitada aos sábados e domingos, 
das 16 às 19 horas. 

Da programação destaca-se o 
Dia Internacional dos Museus e 
o 40.º aniversário do Ecomuseu 
Municipal do Seixal, no dia 18 de 
maio. O  Parque Urbano do Seixal 
foi o cenário para a atuação de alu-
nos do Polo do Seixal da Escola 
de Música do Conservatório 
Nacional, um duo de flauta e per-
cussão e o grupo musical da Escola 
Secundária de Amora. A câmara 
do Seixal criou, em 1982, o Museu 

Municipal do Seixal. Denominado 
por Ecomuseu desde 1983, a sua 
programação abarca a atividade 
referente à conservação do pa-
trimónio. O Ecomuseu Municipal 
do Seixal integra oito sítios: cinco 
núcleos museológicos e três ex-
tensões.

O vereador da Cultura Paulo 
Silva esteve presente e abordou 
a criação, evolução e acervo do 
Ecomuseu, a sua importância na 
salvaguarda da herança patrimo-
nial do concelho, e a sua atividade 
que «contribui para a transmis-
são e preservação da memória 
coletiva». Referiu que a câmara 
municipal adquiriu a Mundet, 
antiga fábrica corticeira, espaço 
onde hoje estão equipamentos 
como o Parque Urbano do Seixal, 
«um magnífico cartão de visita do 
concelho», o Pavilhão Desportivo 
Municipal Leonel Fernandes, o 
Armazém 56 – Arte Sx, os edifícios 
das Caldeiras Babcock & Wilcox e 
das Caldeiras de Cozer, e ainda ou-
tros edifícios que serão em breve 
musealizados. n

Preservar a memória e a história do concelho

Maio Património

mostras artísticas.
Com o objetivo de contribuir 

para o fortalecimento da identi-
dade cultural do Seixal, através 
da celebração da nossa história 
e tradições, o Seixal Cultural de-
correu entre 5 e 22 de maio, con-
tou com o envolvimento de mais 
de 50 associações concelhias, 
incluiu um conjunto de aulas 

abertas, workshops, exposições 
e espetáculos e incidiu sobre dife-
rentes artes, como o teatro, cante 
alentejano, expressões de cultura 
urbana e artes visuais, literatura, 
dança, folclore, música filarmó-
nica, grupos corais e orquestras, 
entre várias outras propostas. n

A inauguração da exposição Pequeno Formato, da Associação ARTES, contou com a presença 
do vice-presidente da autarquia, Paulo Silva O vice-presidente da câmara participou no 40.º aniversário do Ecomuseu Municipal do Seixal

Escola de Artes do Independente Futebol Clube Torrense

Tributo aos Nirvana, Associação de Estudos de Rock do Seixal Batucadeiras, Show d’África da AdSumus

Debut, Associação DanStep

Inauguração da exposição temporária Arqueologia da Memória, de Ticiano Rottensteinn, 
patente na Oficina de Champanhe Aglomerado, na Mundet
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Coletividades, grupos e individualidades

Desenvolver parcerias 
e apoiar os promotores 
da cultura no Seixal

No âmbito do 48.º aniversário do 
25 de Abril, o Auditório Municipal 
do Fórum Cultural do Seixal acolheu 
dois concertos em Abril e um conjun-
to de filmes, já em maio, no Ciclo de 
Cinema Liberdade.
No dia 9 de abril, Paulo Ribeiro apre-
sentou «Ribeiro», o quinto trabalho 
em nome próprio do compositor de 
Beja, em que se evidenciam a sua 
essência enquanto cantautor alen-
tejano. As canções de Paulo Ribeiro 

aliam tradição e reinvenção, a que o 
intérprete junta temas do cancionei-
ro, melodias em que o cante alente-
jano assume um lugar de destaque 
numa fusão com sonoridades ur-
banas. 
Por sua vez, os Alcoolémia estiveram 
no Auditório Municipal no dia 21 de 
abril para apresentar o novo álbum. 
A banda, nascida em Amora em 
1992 e marcada pela vivência da 
Margem Sul, conquistou o país com 

um som rock com texturas sonoras 
punk rock, hard rock e pop. 
Já em maio, a sala apresentou três 
noites de cinema com entrada gra-
tuita. O Ciclo de Cinema Liberdade 
acolheu «Andorinhas de Cabul», obra 
de animação de Zabou Breitman e 
Eléa Gobbé-Mévellec; uma sessão 
de curtas-metragens com obras 
de António Ferreira, Vasco Ruivo e 
Edgar Pêra; e «Fuga de Pretória», 
longa-metragem de Francis Annan.

Auditório Municipal comemorou Abril com Paulo Ribeiro e Alcoolémia
Ciclo de Cinema Liberdade teve entrada gratuita

AS COLETIVIDADES, gru-
pos e individualidades que se dedi-
cam à cultura no concelho são res-
ponsáveis por promover o acesso e 
disponibilidade das diversas artes 
e expressões culturais à popula-
ção. Nesse reconhecimento, o vice-
-presidente e vereador do Pelouro 
da Cultura, Paulo Silva, tem pro-
movido uma série de encontros e 
reuniões com os mesmos, desen-
volvendo futuras parcerias e con-
tinuando a apoiar a sua atividade.

Ainda em abril, Paulo Silva reu-
niu-se com Sérgio e Nélson Rosado, 
os dois irmãos do duo Anjos e par-
ticipou na homenagem à poetisa 
Alda do Espírito Santo, promovida 
pela Associação Poto Betu.

Durante a primeira quinzena de 
maio, o vice-presidente assistiu a 
um ensaio do Projeto Municipal 
de Teatro Sénior (Des)dramatizar, 

Teatro, dança e jazz no Auditório Municipal 
«D. Juan», de Molière, dia 3 e 4 junho 
pelo Teatro do Bairro

O Dia Mundial da Dança e o Dia Internacional do Jazz foram assinalados 
no final de abril, a 29 e 30 de abril respetivamente, com dois espetáculos 
no Auditório Municipal. 
O Dia Mundial da Dança foi celebrado com o espetáculo Quinta-feira: 
Abracadabra, o quarto trabalho da Sete Anos – Associação Cultura, 
integrado no projeto Sete Anos Sete Peças. The Silver Messengers 
– Homenagem a Horace Silver foi o espetáculo com que o município 
comemorou o Dia Internacional do Jazz  e trouxe ao auditório a herança 
cabo-verdiana que a cantora e instrumentista Carmen Souza partilha 
com o emblemático e pioneiro baterista Horace Silver.
Ainda em maio, a sala de espetáculos acolheu nos dias 13 e 14 a 
Companhia de Teatro de Braga, para duas exibições de «Hamlet», tragé-
dia de William Shakespeare escrita entre 1599 e 1601, numa encena-
ção que procura refletir sobre a percepção da realidade moderna e as 
fronteiras entre os mundos virtual e real.
No início de junho, na sexta-feira e sábado dias 3 e 4, o Auditório 
Municipal é palco de mais duas noites de teatro, com «Don Juan», peça 
com que o Teatro do Bairro homenageia Molière, mestre da dramaturgia 
barroca francesa, cujo nascimento decorreu faz precisamente 400 anos 
em 2022. O teatro de Molière anuncia o Iluminismo, entrando em rutura 
com os temas de cariz religioso e a conceção plástica dos espetáculos.
O tema de D. Juan tem sido tratado ao longo de vários séculos, sendo 
talvez o mais emblemático o de Mozart com o seu «D. Giovanni». Na 
história, Don Juan é uma personagem que despreza a hipocrisia, sendo 
escandalosamente direto e sem consciência moral. Um sedutor infiel, 
mentiroso, orgulhoso, insolente, que ignora e troça do castigo divino, 
recusando arrepender-se. A peça é para maiores de 12 anos e o ingresso 
tem um custo de 10 euros, com desconto se adquirido nas bilheteiras do 
Auditório Municipal e da Biblioteca Municipal: 6 euros para jovens até 25 
anos, reformados e funcionários das autarquias do Seixal.

o qual desenvolve formas de ocu-
pação criativa dos seniores, como 
meio de combater o isolamento, a 
depressão e a promoção da intera-
ção física e mental, possibilitando 

aos participantes uma experiência 
em grupo.

Na mesma quinzena, o vereador 
reuniu-se ainda com Sociedade 
Filarmónica União Seixalense n

«Hamlet», tragédia de William Shakespeare

Paulo Silva participou na homenagem à poetisa Alda do Espírito Santo

Os Alcoolémia trouxeram ao Auditório Municipal o novo álbum

O vice-presidente da câmara municipal, Paulo Silva, recebeu Os Anjos nos Serviços Centrais da autarquia
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Trabalhadores e eleitos da Câmara 
Municipal do Seixal estiveram pre-
sentes na Alameda, em Lisboa, no 
dia 1 de maio, para assinalar o Dia 
do Trabalhador.  
Sob o lema «Lutar e conquistar. 
Para o país avançar!», o protesto da 
CGTP-IN reivindicou o aumento dos 
salários, a semana de 35 horas 
para todos, a contratação coletiva, 

mais e melhor prestação de servi-
ços públicos e a necessidade de 
assegurar a criação e manutenção 
de empregos com direitos.
No protesto ficou sublinhado que, 
em resultado do contexto de guerra 
na Europa, sucedendo a medidas 
restritivas de combate à covid-19 
prejudiciais para a economia, se 
verifica um agravamento das con-

dições de vida e de trabalho dos 
trabalhadores, reformados e po-
pulação em geral, pese embora as 
grandes multinacionais e grupos 
económicos aumentem os lucros 
e distribuam dividendos, tornando 
urgente a denúncia e o combate 
à especulação e ao aumento dos 
preços que degradam ainda mais o 
poder de compra e os salários.

Protesto sob o lema «Lutar e conquistar. Para o país avançar!»
Município do Seixal presente nas comemorações 
do 1.º de Maio

Para conhecer, valorizar e melhor 
apoiar as instituições que traba-
lham na área social no concelho, o 
vice-presidente e vereador do pe-
louro do Desenvolvimento Social 
da Câmara Municipal do Seixal, 
Paulo Silva, está a realizar um con-
junto de visitas e reuniões com as 
mesmas.
Ainda em abril, Paulo Silva recebeu 
nos Serviços Centrais da autar-
quia a Fábrica da Igreja Paroquial 
de Corroios e a Associação de 
Moradores de Santa Marta do 

Pinhal. No mesmo mês, o ve-
reador participou numa reunião 
com a população da Quinta da 
Princesa no âmbito da prepara-
ção da 2.ª fase de elaboração do 
Plano de Ação da candidatura ao 
PRR – Operações Integradas em  
Comunidades Desfavorecidas na 
Área Metropolitana de Lisboa.
O mesmo plano motivou a reunião 
com a população do Bairro da 
Cucena, ocorrida no dia 4 de maio. 
Já em maio, o vice-presidente da 
Câmara Municipal do Seixal esteve 

reunido com associações de emi-
grantes, com a Associação Raízes 
de Santa Marta e a Associação 
Unitária de Reformados, Pensio-
nistas e Idosos da Torre da Ma-
rinha, participou num encontro 
com moradores da Quinta do 
Cabral e realizou visitas à ANPAR 
– Associação Nacional de Pais e 
Amigos Rett e APCAS – Associação 
de Paralisia Cerebral de Almada-
Seixal.

Visitas e reuniões para maior próximidade
Conhecer, valorizar e apoiar as instituições 
da área social

Embaixadora de Cuba em Portugal 
recebida no Seixal
Cooperação nas áreas culturais, 
académicas, económicas 
e comerciais

Yusmari Díaz Pérez, embaixadora de Cuba em Portugal, foi rece-
bida nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal, no dia 
5 de maio, por Joaquim Santos e Paulo Silva, presidente e vice-
-presidente da autarquia, respetivamente. 
A embaixadora, que apresentou credenciais no dia 7 de março, 
já tinha vindo ao Seixal por várias vezes, marcando presença no 
Saberes e Sabores ou na inauguração da sede do Movimento 
Democrático de Mulheres, por exemplo. Admitiu que Cuba tem 
muitos amigos no concelho, mas que faltava ainda reunir-se com 
os responsáveis da autarquia.
«O mais importante para nós é identificar aquelas comunidades 
que desenvolvem temas do nosso interesse e áreas comuns em 
que possamos trabalhar em conjunto e também ajudar», explicou 
Yusmari Díaz Pérez. 
A embaixadora reconheceu potencialidades de cooperação em 
setores como o agroalimentar e a construção e demonstrou von-
tade de aprofundar o conhecimento da atuação do Poder Local 
em Portugal através do contacto com municípios com as melho-
res práticas. «Em 2019 realizámos uma revisão constitucional e 
concedemos ao Poder Local uma força maior, pelo que o tema das 
localidades, do governo local, da independência e da autonomia é 
para nós muito relevante», referiu ainda. 
Os eleitos da autarquia reconheceram que o município tem vários 
protocolos de cooperação internacional, como acontece, por 
exemplo, com Cabo Verde, São Tomé e Príncipe ou França, e mani-
festaram a vontade de encontrar oportunidades para estabelecer 
um acordo de cooperação mútua, com vista ao desenvolvimento 
de intercâmbios nas áreas culturais, académicas, económicas e 
comerciais.
A embaixadora salientou a necessidade de que as áreas trabalha-
das em cooperação sejam proveitosas, quer para Cuba, quer para 
o município, e manifestou as dificuldades que o país enfrenta em 
resultado do embargo imposto pelos Estados Unidos da América 
desde 1960. Consciente de que um maior conhecimento sobre 
Cuba pode aproximar a compreensão sobre o país, Yusmari Díaz 
Pérez assumiu que «este nosso modelo social e económico foi a 
forma que nós encontrámos de resistir».

A Associação Nacional de Pais e Amigos Rett foi uma das instituições visitadas 
por Paulo Silva, vice-presidente da autarquia A embaixadora de Cuba foi recebida na Câmara do Seixal

Muitos milhares de pessoas estiveram na Alameda para assinalar o Dia do Trabalhador
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No âmbito do Seixal + 
Educação, a vereadora Maria João 
Macau, do Pelouro da Educação da 
Câmara Municipal do Seixal, visi-
tou mais um conjunto de escolas 
do 1.º ciclo e pré-escolar da rede 
pública, porque é uma preocupa-
ção da autarquia continuar a veri-
ficar o resultado do investimento 
nestes estabelecimentos de ensino 
e inteirar-se das necessidades ain-
da existentes. 

No dia 22 de abril, a autarca vi-
sitou as escolas básicas da Quinta 
da Courela e do Casal do Marco. 
Em ambas as escolas foi efetua-
do um conjunto de intervenções, 
estando-se a preparar a colocação 
da internet nestas escolas, bem co-
mo a instalação de um telheiro e 
uma portaria na Escola Básica da 
Quinta da Courela. A Escola Básica 
do Casal do Marco foi toda reabi-
litada e também será beneficiada 

em breve com a criação de um te-
lheiro.

No dia 5 de maio, a vereadora 
deslocou-se às escolas básicas de 
Miratejo e José Afonso, nas quais se 
realizaram várias as intervenções 
desde 2017. 

Na Escola Básica de Miratejo 
destaca-se a instalação de um 
equipamento de espaço de jogo e 
recreio, pinturas exteriores e inte-
riores, instalação de nova central 
de incêndio na cozinha, enverniza-
mento de pavimento de algumas 
salas de aula e colocação de seis 
computadores. 

Na Escola Básica José Afonso 
efetuaram-se, entre outras, in-
tervenções a nível do pavimento, 
pinturas, substituição de portas, 
janelas, de dois telheiros e cobertu-
ra, instalações sanitárias, execução 
de minicampo de basquetebol e 
campo de jogos, colocação de ban-

cos no logradouro e instalação de 
quatro computadores.

As próximas intervenções pre-  
vistas para a Escola Básica de 
Miratejo são a colocação de um 
edifício em madeira para o ATL, 
substituição de vinílico em tês zo-
nas no refeitório e de claraboias e 
instalação de internet; na Escola 
Básica José Afonso será a pintura 
exterior e substituição de estores.

Saliente-se que no âmbito da 
transferência de competências 
da educação para as autarquias, 
que se iniciou a 1 de abril de 2022, 
juntam-se às escolas do 1.º ciclo 
e jardins de infância da rede pú-
blica as escolas dos 2.º e 3.º ciclos 
do ensino básico e as secundárias, 
sendo que a câmara municipal já 
manifestou preocupação junto do 
Ministério da Educação porque a 
verba transferida é insuficiente pe-
rante as necessidades reais. n

A Câmara Municipal do Seixal apoia 
o programa Eco-Escolas desde o 
ano letivo 1998-1999, através de 
parcerias anuais com a Associação 
Bandeira Azul da Europa (ABAE) 
com vista à implementação do pro-
jeto nos estabelecimentos de ensi-
no que se inscrevem. 
Neste ano letivo, participam 14 es-
colas do concelho do Seixal, sendo 
10 do ensino público e quatro pri-
vadas. 
No âmbito do programa, realizou-

-se no dia 10 de maio o IV Encontro 
Eco-Escolas do Seixal, no Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal, que contou com 170 parti-
cipantes. As seis escolas presentes 
apresentaram os respetivos proje-
tos que abordaram vários temas. 
A Biblioteca Municipal do Seixal 
também recebeu, de 17 a 28 de 
maio, a VII Mostra de Trabalhos Eco-
Escolas do Seixal, que incluiu traba-
lhos de 13 escolas.
O Eco-Escolas é um programa in-

ternacional da Foundation for 
Environmental Education, desen-
volvido em Portugal desde 1996 
pela ABAE. O programa encoraja 
ações e reconhece o trabalho de 
qualidade desenvolvido pelas 
escolas, no âmbito da educação 
ambiental e da educação para o 
desenvolvimento sustentável, for-
necendo metodologia, formação, 
materiais pedagógicos, apoio e en-
quadramento ao trabalho desenvol-
vido pelas escolas.

Programa Eco-Escolas no Seixal
Alunos apresentam projetos ambientais

Escolas básicas do concelho

Educação é prioridade 
para autarquia do Seixal 

Projeto Escola Amiga da Criança 
Distinguidas 17 escolas 
do concelho do Seixal 

O projeto Escola Amiga da Criança é uma iniciativa nacional con-
junta da CONFAP – Confederação Nacional das Associações de 
Pais, do grupo editorial LeYa e do psicólogo Eduardo Sá, que visa 
distinguir e estimular escolas onde as comunidades educativas 
– alunos, professores, auxiliares e pais – se envolvem na concreti-
zação de projetos adicionais para que os alunos sejam mais felizes 
no espaço escolar. 
Anualmente são distinguidas e premiadas as escolas que con-
cebem e concretizam ideias originais, mobilizando os recursos 
internos para melhorarem as suas condições de funcionamento e 
contribuem para uma escola melhor e mais amiga da criança. 
O selo Escola Amiga da Criança procura distinguir e premiar ideias 
extraordinárias nas categorias de segurança; espaços de recreio 
e convívio; alimentação, higiene e ambiente; formação cívica; 
envolvimento da família e comunidade educativa; e projetos extra-
curriculares. 
A cerimónia de entrega dos selos distintivos e dos certificados de 
participação aos projetos das escolas do concelho do Seixal da 4.ª 
edição do projeto Escola Amiga da Criança decorreu no dia 23 de 
março, no auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal. Neste concelho, foram distinguidos projetos em 17 escolas, 
estando representadas todas as freguesias.
A mesa da cerimónia contou com a presença da vereadora Maria 
João Macau, do Pelouro da Educação da autarquia, bem co-
mo dos representantes da UCAPES – Associação Concelhia das 
Associações de Pais e Encarregados de Educação do Seixal e da 
LeYa.

A cerimónia decorreu no auditório dos Serviços Centrais A vereadora da Educação, Maria João Macau, prossegue as visitas às escolas
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FUNDADO EM 2005, o Grupo Futsal 
Amigos Encosta do Sol (GFAES) conta com 
cerca de 90 sócios. Continua a imprimir uma 
forte dinâmica junto da comunidade e pro-
move as modalidades de futsal (de formação), 
atletismo e malha, reunindo cerca de 60 atle-
tas, mas também fomenta intensa atividade 
cultural e recreativa. No dia 3 de abril, o GFAES 
festejou o 17.º aniversário com uma sessão so-
lene. O presidente da assembleia geral, Paulo 
Afonso, abriu a sessão e apresentou a mesa.

O presidente da direção do GFAES, António 
Mosca, frisou que é graças à Câmara Municipal 
do Seixal que o GFAES tem uma sede e agrade-
ceu à autarquia a recente requalificação das 
instalações, com o arranjo da esplanada, do 
piso do polidesportivo e da instalação de ilu-
minação LED, dotando o clube com melhores 
condições para os atletas, para receber sócios 
e visitantes. Agradeceu também o apoio da 
união das freguesias e dos sócios e apelou aos 
associados «para participarem mais na vida 
do clube com ideias novas». 

António Santos, o então presidente da 
União das Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires, salientou que o GFAES 
«tem conseguido criar as próprias condições 
para se desenvolver, e deu o exemplo do Eco 
Run Dom Paio Peres, organizado pelo clube 
e que cresceu e se tornou num dos maiores 
eventos desportivos do município».

Câmara já apoiou o clube 
com mais de 400 mil euros
Joaquim Santos, presidente da Câmara 

Municipal do Seixal, focou a importância da 
formação dos jovens e afirmou que «têm sido 
as autarquias a apoiar as coletividades pa-
ra que estas possam ter as condições para a 
nossa juventude praticar desporto» e, nesse 
sentido, salientou que desde 2008 a câmara 
destinou cerca de 400 mil euros para o GFAES, 
em apoios e investimento. O autarca saudou 
a coletividade e todos os que «ajudam neste 
trajeto que fazem deste clube um exemplo 
para o país», felicitando esta e as anteriores 
direções pelo «excelente trabalho realizado».

Na mesa estiveram ainda Américo Costa, 
primeiro secretário da Assembleia Municipal 
do Seixal, e Manuel Amaral, vice-presidente 
da Associação das Coletividades do Concelho 
do Seixal.

Na sessão foram entregues os diplomas aos 
jovens atletas «pelo excelente desempenho e 
dedicação nos treinos de futsal da equipa de 
traquinas».

O clube assinou ainda um protocolo de par-
ceria com a Associação de Pais e Encarregados 
de Educação dos Alunos da Escola Básica de 
Paio Pires com o objetivo de potenciar a exe-
cução do plano de atividades de ambas as 
associações. n

O CLUBE Desportivo e Recreativo 
de Miratejo (CDRM) celebrou o 46.º 
aniversário no dia 10 de abril com uma 
sessão solene que contou ainda com de-
monstrações de danças de salão e karaté, 
modalidades praticadas no clube, e com a 
atribuição de distinções a atletas, treina-
dores e elementos dos órgãos sociais.

Na sessão, dirigida pelo presidente 
da mesa da assembleia geral, Hernâni 
Magalhães, estiveram presentes Bruno 
Santos, vereador do Pelouro do Desporto 
da Câmara Municipal do Seixal, Américo 
Costa, primeiro secretário da Assembleia 
Municipal do Seixal, Vanda Martinho, 
em representação da Junta de Freguesia 
de Corroios, e Augusto Flor, presidente 
da Confederação das Coletividades de 
Cultura, Recreio e Desporto.

Domingas Gonçalves, presidente da di-
reção do CDRM, lembrou que o clube foi 
criado em 1976, após o 25 de Abril, «em 
tempos muito ricos». «Discutindo ideias, 
elas de imediato tomaram forma», disse 
a dirigente, e a forma foi a de um clube 
inserido na comunidade, que para ela tra-
balha todos os dias. O objetivo é «manter 
o clube vivo e atuante», tarefa que não 
tem sido fácil, mas a presença de todos 

«é um enorme estímulo para prosseguir 
o trabalho».

Augusto Flor enalteceu a proximida-
de do clube aos seus associados; Vanda 
Martinho agradeceu ao CDRM «todo o 
trabalho desenvolvido em prol da po-
pulação do Miratejo, da freguesia de 
Corroios e do concelho»; e Américo Costa 
considera que o CDRM e todas as cole-
tividades «são uma parte essencial da 
vida democrática e integram o espírito 
de Abril».

Bruno Santos lembrou a importância 
das coletividades em proporcionar as 
mesmas oportunidades a todos na prá-
tica desportiva e na área cultural, bem 
como na formação enquanto pessoas. 
Acrescentou ainda que «as nossas pala-
vras são sempre poucas para o imenso 
trabalho que o movimento associativo 
faz», destacando que o CRDM continuou a 
criar «melhores condições para as crian-
ças e jovens do clube, mesmo em tempos 
de pandemia». 

O vereador acredita que «em conjun-
to, é possível encontrar respostas para a 
nossa população», pelo que afirmou que a 
câmara municipal estará sempre ao lado 
do movimento associativo do concelho. n

Grupo Futsal Amigos Encosta do Sol
Criar melhores condições 
para sócios e atletas

Clube Desportivo e Recreativo 
do Miratejo
Manter o clube vivo 
e atuante

Bruno Santos, vereador do Desporto da autarquia, esteve presente no aniversário O presidente da câmara, Joaquim Santos, participou na sessão comemorativa

A comemoração incluiu momentos de demonstração de atividades Entrega dos diplomas de desempenho e dedicação aos jovens atletas
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A SOCIEDADE Filarmó-
nica Democrática Timbre Sei-
xalense (SFDTS) é a coletivi-
dade mais antiga do concelho. 
Fundada a 18 de abril de 1848, a 
sua filarmónica era constituída 
por operários da construção na-
val, ensinados e orientados pelo 
padre seixalense José Joaquim 
Alves, que só foi substituído por 
um músico militar em 1860.

A «Sociedade Velha», como 
também é conhecida, tem con-
tribuído, ao longo dos anos, para 
enriquecer o património cultural 
do concelho. Exemplo disso é o 
facto de a primeira biblioteca do 
Seixal ter sido inaugurada pela 
coletividade em 1939. 

Presentemente, a SFDTS tem 
1200 sócios e dos 11 elementos 
da sua direção, nove integram a 
banda e cinco destes têm mestra-
do em Ensino de Música, um facto 
que merece menção por se tratar 
de uma coletividade eminente-
mente dedicada à música.

Este ano, a Timbre comemorou 
o 174.º aniversário com uma ses-
são solene no dia 24 de abril, que 
incluiu a entrega de diplomas de 
25 e 50 anos aos sócios, seguin-
do-se um concerto pela banda fi-
larmónica, dirigida pelo maestro 
Jorge Azevedo.

O presidente da assembleia ge-
ral, Rui Santos, dirigiu a sessão e 
apelou aos timbrenses para par-
ticiparem na vida da coletividade.

Miguel Costa, presidente da 
direção, expressou o reconheci-
mento por todos os que têm cons-
truído esta casa ao longo de 174 
anos. O jovem dirigente lembrou 

Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense 

Uma referência ao serviço 
da música e da cultura

Jovens músicos com potencial

As atividades culturais mais relevantes desenvolvidas pela coleti-
vidade são na área da música, através da sua emblemática Banda 
Filarmónica, que tem levado o nome do município a todo o país e tam-
bém além-fronteiras. Desde 2001 que é dirigida pelo maestro Jorge 
Azevedo. Constituída presentemente por 50 elementos, sobressai a 
juventude dos seus executantes.
Mas a Timbre conta ainda com a Escola de Música, que integra 13 
elementos, e a Banda Juvenil, nascida no passado mês de abril, e 
que já tem 21 jovens músicos.

que a Timbre ajudou-o a crescer, 
ensinou-lhe «muitos valores» 
e «a gostar daquilo que eu sei e 
mais gosto de fazer, que é músi-
ca». Disse ainda que «nunca se 
esqueçam da Timbre Seixalense, 
que é uma casa que terá sempre 
as portas abertas».

Trabalho fundamental
 na formação cultural
O vice-presidente da Socie-

dade Filarmónica União Seixa-
lense, Fernando Santos, saudou a 
Timbre e desejou que «esta casa 
continue a ter o estatuto que sem-
pre mereceu e merece ter».

Brázio Romeiro, presidente 
da direção da Associação Huma-
nitária de Bombeiros Mistos do 
Concelho do Seixal, disse que a 
Timbre «é uma referência para o 
país», da qual «saíram músicos de 
enorme qualidade». 

Para António Santos, então pre-

sidente da União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, a Timbre «já atraves-
sou três séculos», mas continua 
a «mostrar-se dinâmica e plena 
de vitalidade», e constituiu «um 
verdadeiro centro de instrução, 
cultura e resistência». As coleti-
vidades centenárias «ajudaram e 
ajudam a engrandecer, através da 
formação de jovens músicos, as 
bandas e orquestras de referência 
a nível nacional». 

O vereador Paulo Silva, do 
Pelouro da Cultura da Câmara 
Municipal do Seixal, sublinhou 
que a Timbre Seixalense «teve 
a sua génese na luta dos seixa-
lenses e dos trabalhadores pelo 
acesso à cultura». Frisou que as 
coletividades centenárias «estão 
na memória dos seixalenses e têm 
tido um trabalho fundamental na 
formação cultural e que vai além 
da área da música». 

Concerto pela  banda da Timbre Seixalense A família timbrense encheu a casa para aplaudir a sua banda

O vereador Paulo Silva, do Pelouro da Cultura da câmara municipal,  saudou a coletividade centenária

Referiu o facto de a Timbre con-
tinuar a formar novos dirigentes, 
para continuarem o trabalho e a 
memória daqueles que ao longo 
destes 174 anos foram fazendo 
desta uma casa da liberdade, de 
que os seixalenses se devem or-
gulhar».

O vereador felicitou a Timbre 
por «ter projetos para o futuro, 

como a banda juvenil, que a câ-
mara municipal vai apoiar». O 
autarca abordou ainda o Seixal 
Cultural, um projeto promovido 
pelo movimento associativo que 
decorre em maio.

Apoios da câmara 
municipal
O vereador Paulo Silva as-

segurou aos sócios e corpos da 
«Sociedade Velha» que a Câmara 
Municipal do Seixal irá continuar 
«a apoiar coletividade e a estar 
com a Timbre, com os seixalenses 
a fazer e a desenvolver a cultu-
ra, construindo  um concelho do 
Seixal cada vez melhor, onde dá 
gosto viver». 

O âmbito dos apoios à Timbre, 
a câmara municipal atribuiu, 
entre 2017 e 2021, mais de 280 
mil euros destinados a apoiar o 
desenvolvimento de atividades 
regulares e pontuais, bem como 
a realização de obras de requali-
ficação e  modernização das ins-
talações. n
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O CENTRO Cultural e 
Recreativo do Alto do Moinho 
(CCRAM) foi registado no dia 
24 de abril de 1975 e a primeira 
grande tarefa dos seus dirigen-
tes e sócios foi construir a sede 
social e um campo de jogos, para 
promover o convívio e a prática 
desportiva.

O clube contou sempre com o 
apoio da autarquia para alcan-
çar os objetivos e o Pavilhão 
Municipal do Alto do Moinho, 
inaugurado a 26 de abril de 1997, 
foi decisivo para dar novo impul-
so ao CCRAM para continuar a de-
sempenhar um papel imprescin-
dível ao nível do recreio, deporto 
e cultura.

O CCRAM tem hoje 1600 só-
cios e movimenta 700 atletas 
nas modalidades de andebol; 
atletismo, corfebol, ativida-
des gímnicas e artes marciais. 
Nas áreas culturais, promove o 
teatro, a aprendizagem de ins-
trumentos e o canto infantil- 
-juvenil tem 80 praticantes, con-
tando ainda com a valência de 

apoio ao ensino, Moinho Sábio, 
que reúne 58 alunos.

O CCRAM festejou o seu 47.º 
aniversário no dia 29 de abril, no 
Pavilhão Municipal do Alto do 
Moinho, com uma sessão sole-
ne, que incluiu a condecoração 
de sócios com 10 e 25 anos e um 
espetáculo cultural, abrilhantado 
pelos grupos de dança Wild Cats 
e de teatro Artes de Magias e da 
classe Talentos Sem Fronteiras. A 
festa contou ainda com a atuação 
do grupo musical da Unisseixal.

O presidente da assembleia 
geral do CCRAM, Carlos Mareco, 
recordou a história da coletivi-
dade e disse que esta «escolhe 
os melhores técnicos para ter os 
melhores atletas».

Aurélio Fernandes, presiden-
te da direção do CCRAM, agra-
deceu o apoio das autarquias e 
de outras entidades, mencionou 
os associados, os trabalhadores 
do clube, os coordenadores das 
áreas de atividade e os dirigentes 
voluntários. O dirigente alertou 
para as dificuldades que o clube 

vivencia e acrescentou que a di-
reção está a tentar, em conjunto 
com a câmara municipal, encon-
trar soluções nesse sentido, «por-
que continuamos a acreditar no 
diálogo com todos os parceiros». 

Manuel Cabete, vice-presi-
dente da Associação das Cole-
tividades do Concelho do Seixal, 
deu os parabéns a toda a famí-
lia do CCRAM e frisou a parceria 
existente entre o movimento as-
sociativo e o Poder Local.

Investir nas crianças 
e no futuro
O presidente da Junta de 

Freguesia de Corroios, Hugo 
Constantino, considera que os 
dirigentes do clube trabalham 
diariamente para que o CCRAM 
seja «uma paixão sem limite» e 
continue a «ser uma coletividade 
que leva a freguesia mais além». 
Assegurou que a junta de fregue-
sia vai continuar a parceria com 
o CCRAM.

Para o vereador Bruno Santos, 
do Pelouro do Desporto da 

Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho 

Polo desportivo, cultural e social

O Amora Futebol Clube assinalou, 
no dia 1 de maio, o 101.º aniver-
sário. O dia começou cedo com 
o hastear da bandeira do clube 
no Estádio da Medideira, seguida 
de romagem ao cemitério para 
homenagem aos sócios faleci-
dos e de um desfile dos motards 
pelas ruas da freguesia, o qual 

juntou motociclistas de Grupo 
Motard e Desportivo H2O, Moto 
Clube do Seixal e Grupo Motard 
«Os Lusitanos».
As comemorações prossegui-
ram com o almoço de gala Viva 
o Amora!, que decorreu na 
Quintinha dos Noivos, em Fernão 
Ferro, e contou com a presença 

de Paulo Silva, vice-presidente da 
Câmara Municipal do Seixal. O 
almoço de gala incluiu a entrega 
de diplomas a sócios que com-
pletaram os 25, 50 e 75 anos de 
associado e serviu para a eleição 
dos atletas do ano em diferentes 
escalões.

Vice-presidente da autarquia esteve presente na comemoração
Amora Futebol Clube completa 101 anos

O grupo musical da Unisseixal atuou no aniversário do CCRAM

Classe Talentos Sem Fronteiras, do CCRAM

O vereador Bruno Santos afirmou que o CCRAM é um exemplo 
do que é construir Abril

Câmara Municipal do Seixal, 
o clube «é um bom exemplo do 
que é construir Abril». Nestes 47 
anos, o CCRAM «tem desenvolvi-
do um trabalho fundamental» nas 
áreas social, da cultura, desporto, 
educação e recreio. 

O autarca garantiu aos diri-
gentes e sócios que «podem sem-
pre contar com este Poder Local 
para, em conjunto, encontrar as 
soluções para ultrapassar as ad-
versidades, porque o trabalho 

desenvolvido pelas nossas cole-
tividades é indispensável e para a 
autarquia investir no movimento 
associativo é investir nas crian-
ças e no futuro». A concluir, agra-
deceu aos dirigentes do CCRAM, 
técnicos, trabalhadores, asso-
ciados, atletas, alunos e famílias 
pelo trabalho diário em prol da 
população.n
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O Pavilhão Municipal da Torre da Marinha foi o local escolhido pela 
Associação de Setúbal de Dança Desportiva para a realização do 1.º 
Circuito Nacional de Dança Desportiva  – Latinas e Standard.
Participaram mais de 200 atletas de diversas escolas e clubes do país. 
Do concelho do Seixal participaram dançarinos do Clube Recreativo 
e Desportivo do Miratejo, da Associação Dancestep e da Associação 
Dance2Express. 
Bruno Santos, vereador do Pelouro do Desporto da Câmara Municipal 
do Seixal, esteve presente no evento.

Pavilhão Municipal da Torre da Marinha
1.º Circuito Nacional de Dança 
Desportiva

Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional
Estágio internacional 
de patinagem artística

O Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional (CPSN) promoveu um 
estágio internacional de patinagem artística para as atletas da mo-
dalidade, que contou com a participação de Massimo Giraldi, antigo 
treinador da seleção italiana de patinagem artística, de João Petrucci, 
que pertenceu à Companhia Nacional de Bailado, e de Ana Rodrigues, 
juíza internacional de patinagem artística. 
Foi uma excelente oportunidade para as atletas aprenderem com os 
melhores e enriquecerem o seu percurso de aprendizagem.
A patinagem artística promovida pelo CPSN é uma referência na moda-
lidade a sul do Tejo,  com vários prémios alcançados ao nível competiti-
vo e um trabalho continuado na formação de atletas.

ALÉM DAS diversas pro-
vas desportivas organizadas pelas 
autarquias, pelos clubes, coleti-
vidades e escolas, entre outras 
entidades, o município do Seixal  
é escolhido para acolher muitos 
eventos desportivos de nível dis-
trital e nacional.

No Pavilhão Municipal da 
Torre da Marinha decorreu, 
no dia 9 de abril, o Campeonato 
Nacional de Ginástica Acrobática 
organizado pela Federação de 
Ginástica de Portugal e pelo 
Sporting Clube de Portugal, com 
o apoio da Câmara Municipal do 
Seixal, da União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires e do Independente 
Futebol  C lube  Torrense .O 

Pavilhão do Clube do Pessoal da 
Siderurgia Nacional recebeu, 
no dia 3 de abril, o Campeonato 
Distrital de Acrobática Base – 2.ª 
Divisão e II Torneio de Níveis de 
Acrobática, uma prova organizada 
pela Associação de Ginástica do 
Distrito de Setúbal, com o apoio 
do Clube do Pessoal da Siderurgia 
Nacional, Câmara Municipal do 
Seixal e União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires.

Neste evento, o concelho do 
Seixal esteve representado pe-
la Associação de Moradores dos 
Redondos, pelo Clube Recreativo 
da Cruz de Pau e pelo clube anfi-
trião. n

Provas na Torre da Marinha e Aldeia de Paio Pires

Eventos de ginástica 
acrobática distritais 
e nacionais

Campeonato Nacional de Ginástica Acrobática

Campeonato Distrital de Acrobática Base – 2.ª Divisão
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Cerca de 360 atletas correram no 
14.º Grande Prémio de Atletismo 
de Fernão Ferro, no dia 13 de mar-
ço, uma prova que teve como ven-
cedores absolutos Tiago Graça, do 
Atletismo Os Paulenses, e Filipa 
Veloso, da Associação A Natureza 
Ensina.
Coletivamente, em 1.º lugar ficou a 
Associação A Natureza Ensina, em 
2.º o Centro Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho e na tercei-
ra posição, pela primeira vez na 
sua história, a União Recreativa 

Juventude de Fernão Ferro.
A prova foi organizada em par-
ceria pela União Recreativa 
Juventude de Fernão Ferro e pelos 
Zatopeques de Fernão Ferro, com 
o apoio da Câmara Municipal do 
Seixal e da Junta de Freguesia de 
Fernão Ferro. 
O vereador Bruno Santos, do 
Pelouro do Desporto da Câmara 
Municipal do Seixal, esteve pre-
sente no evento e comentou que 
o facto de a competição registar a 
maior participação de sempre «é o 

reflexo do excelente trabalho que 
tem vindo a ser desenvolvido pe-
la União Recreativa Juventude de 
Fernão Ferro nesta modalidade».
O Grande Prémio de Atletismo de 
Fernão Ferro, que não se realiza-
va há dois anos devido à situação 
pandémica, foi aberto a todos os 
atletas e géneros e decorreu em 
circuito fechado, com distâncias 
entre os 700 e os 6000 metros. 
A competição integrou o 33.º 
Troféu de Atletismo do Seixal e os 
Jogos do Seixal 2022. 

No âmbito do projeto Seixal + 
Desporto, prosseguem as visitas 
às coletividades, as quais assen-
tam na política de proximidade de-
senvolvida pela Câmara Municipal 
do Seixal. No dia 5 de maio, o ve-
reador do Desporto da Câmara 
do Seixal, Bruno Santos, visitou 
o Estádio Municipal do Bravo e 
reuniu-se com o Seixal Clube 1925 
(SC1925), coletividade que gere a 
infraestrutura.
O SC1925 dinamiza mais de 700 
atletas nas modalidades de fute-
bol, basquetebol e futsal, e foi dis-

tinguido em 2021 com a bandeira 
da ética desportiva. Durante a vi-
sita, Hugo Rodrigues, presidente 
do clube, falou sobre o trabalho 
realizado, nomeadamente na for-
mação das camadas jovens e na 
obra do Salão Nobre no Estádio do 
Bravo, um espaço que «vem criar 
no complexo, além de uma área 
de reuniões, um posto de secre-
tariado e de arquivo», referiu o di-
rigente.  
Segundo o vereador Bruno Santos, 
«a autarquia continua empenhada 
na cooperação para manter estes 

equipamentos» e frisou ainda o 
investimento municipal efetuado 
na qualificação do pavilhão do 
basquetebol e sede do clube. O 
autarca garantiu ainda que «a au-
tarquia vai construir os balneários 
de apoio ao campo n.º 2 do Estádio 
Municipal do Bravo».
Refira-se que o objetivo destas 
reuniões passa por estabelecer 
parcerias com o movimento asso-
ciativo, conhecer os projetos que 
estão a desenvolver e acolher su-
gestões que visem o desenvolvi-
mento desportivo do concelho.

Política de proximidade e apoio ao movimento associativo
Autarquia fomenta oferta coesa e adaptada ao concelho

Marcha Oceânica promove Costa Azul 
Caminhada com 250 participantes

14.º Grande Prémio de Atletismo de Fernão Ferro 
Prova com a maior participação de sempre

No dia 1 de maio, realizou-se a 16.ª Milha Urbana de Fernão Ferro, no 
Parque Urbano de Fernão Ferro, com mais de 300 atletas de várias 
idades. A competição foi organizada pelos Zatopeques de Fernão 
Ferro e pela União Recreativa Juventude de Fernão Ferro, com o apoio 
da Câmara Municipal do Seixal e Junta de Freguesia de Fernão Ferro. 
Por equipas, venceu o Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho, 
em 2.º ficou a Associação A Natureza Ensina, e em 3.º e a Associação 
Tripla Rotação/Escola Clube de Triatlo de Palmela. Os atletas Tiago 
Graça e Carla Almeida, do Atletismo Os Paulenses, obtiveram os me-
lhores tempos do evento.
«Merece referência o excelente trabalho que faz crescer a mancha 
colorida, contagiando com a sua alegria, ajudando a fazer do desporto 
uma verdadeira festa», afirmou o vereador Bruno Santos, do Pelouro 
do Desporto da Câmara Municipal do Seixal.

16.ª Milha Urbana de Fernão Ferro 
Alto do Moinho venceu prova

Foram cerca de 250 pessoas que participaram este ano na Marcha 
Oceânica, no dia 9 de abril, uma prova de 43 quilómetros organiza-
da pelo Grupo Desportivo Unidos do Arco, com o apoio da Junta de 
Freguesia de Corroios e da Câmara Municipal do Seixal. 
A Marcha Oceânica é uma prova de resistência pedestre, não 
competitiva, cujo objetivo é proporcionar uma jornada desportiva, 
lúdica e de convívio, e ainda mostrar aos caminheiros a Costa Azul.
Os participantes partiram do Santuário de Nossa Senhora do 
Cabo (Cabo Espichel) e terminaram no Santuário do Cristo-Rei, em 
Almada, com passagem por vários locais históricos,.
Os caminheiros foram recebidos pelo vereador Bruno Santos, do 
Pelouro do Desporto da Câmara do Seixal, na Quinta da Marialva, 
em Corroios, de onde partiram bem cedo em autocarros muni-
cipais para integrarem a Marcha Oceânica. O vereador desejou 
«uma boa caminhada» aos participantes e agradeceu «a alegria, 
disposição e entusiasmo com que participam nesta iniciativa».

O vereador do Desporto visitou o Estádio Municipal do Bravo

Bruno Santos, vereador do Desporto, participou na entrega de prémios Prova juntou 300 atletas de vários escalões



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 775    MAIO 2022

22     DESPORTO

O Centro Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho, a convite da 
Federação Portuguesa de Corfebol 
Adaptado, recebeu a 2.ª Jornada 
do Campeonato Nacional de 
Corfebol Adaptado da Zona Sul. 
Foi a primeira vez que o município 
recebeu esta competição oficial 
que juntou cerca de seis equipas 
da margem sul do Tejo que pra-
ticam a modalidade, no total de 
cerca de 40 atletas. Bruno Santos, 
vereador do Pelouro do Desporto 
da Câmara Municipal do Seixal, 

esteve presente na iniciativa.
O Centro Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho também tem 
uma equipa de corfebol adapta-
do, que surgiu no final de 2017 e 
atualmente é constituída por ele-
mentos das três instituições da 
área da deficiência do nosso con-
celho: a Associação de Paralisia 
Cerebral Almada-Seixal (APCAS), 
a Cooperativa para a Educação 
e Reabilitação de Cidadãos 
Inadaptados do Seixal e Almada 
(CERCISA) e a Associação Nacional 

de Pais e Amigos Rett (ANPAR). 
São 21 os praticantes que treinam, 
todas as quintas-feiras de manhã, 
no Pavilhão Municipal do Alto do 
Moinho.
A equipa de corfebol adaptado do 
Centro Cultural e Recreativo do Alto 
do Moinho já representou o mu-
nicípio no campeonato nacional, 
tendo alcançado o 3.º lugar da 2.ª 
Divisão na época de 2018-2019 
relativamente à área da região de 
Lisboa, a qual junta mais equipas e 
elevado nível técnico.

Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho
Jornada Nacional de Corfebol Adaptado

Com o objetivo de dar a conhecer 
aos alunos das escolas o traba-
lho desenvolvido pelo movimento 
associativo desportivo, estão a de-
correr duas iniciativas integradas 
na  Seixalíada Escolar.
Uma delas é O Clube Vai à Escola, 
em que os clubes e coletividades 
divulgam as suas modalidades 
nas escolas dos 2.º e 3.º ciclos e 
secundárias. Entre as modalida-
des que os alunos podem expe-
rimentar estão o desporto adap-

tado, promovido pela Associação 
de Paralisia Cerebral Almada-
-Seixal, Independente Futebol 
Clube Torrense e Centro Cultural 
e Recreativo do Alto do Moinho; 
corfebol, do Centro Cultural e 
Recreativo do Alto do Moinho; ci-
clismo, com o Clube de Ciclismo 
de Aldeia de Paio Pires; ténis de 
campo, com o Clube Recreativo e 
Desportivo Brasileiro-Rouxinol e 
o Clube do Pessoal da Siderurgia 
Nacional; jogos tradicionais, do 

Núcleo de Naturais e Amigos da 
Vila de Cabeço de Vide; trampo-
lins, da Casa do Povo de Corroios; 
taekwondo, da Associação de 
Taekwondo Rafael Fonseca; e atle-
tismo, do Núcleo do Sporting do 
Seixal.
A outra iniciativa é A Escola Vai à 
Baía, onde o Clube de Canoagem 
de Amora e a Associação Naval 
Amorense recebem os alunos na 
Baía do Seixal para aulas de cano-
agem e barcos-dragão.

Seixalíada Escolar
O Clube Vai à Escola e a Escola Vai à Baía

Convívios Mensais de Boccia Sénior 
Desporto inclusivo para idosos

Campeonato Regional do Desporto Escolar
Torneio de Boccia da Primavera

No dia 2 de abril, o Pavilhão Municipal da Torre da Marinha recebeu 
o Torneio de Boccia da Primavera, prova de apuramento para o 
Campeonato Regional do Desporto Escolar destinada aos alunos das 
escolas básicas e secundárias da península de Setúbal que partici-
pam na modalidade de boccia (com ou sem deficiência).
A competição integrou 34 atletas de 19 escolas da península de 
Setúbal distribuídos pelas categorias 11, 13, Pares e Equipas. Destas 
19 escolas, quatro do concelho, a maior participação de sempre por 
parte do município, o que parece resultar das ações de formação que 
a Associação de Paralisia Cerebral de Almada-Seixal (APCAS) tem de-
senvolvido junto dos professores, com o apoio da autarquia.
O torneio serviu de apuramento para o campeonato regional e termi-
nou com os atletas do concelho a conquistar os primeiros lugares em 
todas as quatro categorias.

A Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da 
Torre da Marinha recebeu, no dia 4 de maio, o primeiro encontro dos 
Convívios Mensais de Boccia Sénior, que reuniu equipas das asso-
ciação de reformados anfitriã, bem como de Aldeia de Paio Pires, de 
Amora e de Miratejo, proporcionando uma jornada de desporto inclusi-
vo aos mais de 20 utentes destas instituições.
A iniciativa, realizada no âmbito dos Jogos do Seixal 2022, foi organiza-
da pela Associação de Paralisia Cerebral Almada-Seixal (APCAS), com 
o apoio da Câmara Municipal do Seixal. 
Esta modalidade «assume grande importância para todas as gerações 
e para todas as pessoas, independentemente das suas capacidades», 
frisou o vereador Bruno Santos, do Pelouro do Desporto da Câmara do 
Seixal, durante a sua presença no evento.
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LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

SETÚBAL | SEIXAL | LISBOA

Horários

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro 
| 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

Assistência Farmâceutica 
às populações – Linha nacional | 1400

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200
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Domingos e feriados

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

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

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

(*) n Partida do Fogueteiro

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

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

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

PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis
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53

03

13

23

33

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

32

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

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

33

43

03

13

23

3353

43

53

03

13

23

33

43

53

53 

03

13

23

33

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

53

03

23

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. 

Novo serviço da Divisão Administrativa 
de Água, Saneamento e Resíduos

Atendimento telefónico: 210 976 077, nos dias úteis, 
entre as 8.30 e as 18 horas
Email:  apoio.consumidor.agua@cm-seixal.pt.
Indicar o NIF do titular do contrato de abastecimento de água
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24     ÚLTIMA

SEIXAL INVESTE
NOS TRANSPORTES
8 milhões de euros em 4 anos

LINHA ATUAL         NOVA LINHA                                             PERCURSO  LINHA ATUAL        NOVA LINHA                                            PERCURSO

MAIS
OFERTA

A partir
 de 1 de julho

1A                                                 3101                                                                  Amora - Foros de Amora (Estação)
1C                                                 3516                                                           Charneca da Caparica - Corroios (Estação)
1F                                                 3112                                         Fogueteiro (Estação) - Seixal (Terminal Fluvial), via Paio Pires
1N                                                3620                                                               Coina (Estação) - Quinta do Conde
2A                                                3108                                                             Fogueteiro - Foros de Amora (Estação) 
2C (Adaptado)                      3506                                             Cacilhas (Terminal) - Corroios (Estação), via Miratejo 
2F                                                 3113                                  Fogueteiro (Estação) - Seixal (Terminal Fluvial), via Quinta do Cabral
2N                                                3626                                                            Coina (Estação) - Vila Fresca de Azeitão 
2ND                                            3543                                           Coina (Estação) - Quinta do Conde, via Estrada de Coina 
3C                                                3517                                                                   Chegadinho - Corroios (Estação)
3F                                                3105                                                              Fernão Ferro - Fogueteiro (Estação)
4F                                                3109                                               Fogueteiro (Estação) - Parque Empresarial do Seixal
108                                              3103                                                       Corroios (Estação) - Paio Pires (Farinheiras) 
110                                               3513                                                         Cacilhas (Terminal) - Santa Marta do Pinhal 
112                                                3114                                                     Foros de Amora - Paio Pires (Quinta Flamância) 
114                                               3508                                                           Cacilhas (Terminal) - Paio Pires (Centro) 
116                                               3102                                                             Aroeira - Paio Pires (Quinta Flamância) 
116                                               3122                                                                           Verdizela - Cruz de Pau 
116                                               3521                                                                   Cruz de Pau - Fonte da Telha 
116                                               3523                      Fonte da Telha - P. Pires (Q.ta Flamância), via Seixal (Terminal) e F. Amora (Est.) 
120                                              3515                                                                     Caparica (Pilotos) - Corroios 
121                                               3526                                                                         Laranjeiro - Pinheirinho 
126 (Adaptado)                     3507                                                                   Cacilhas (Terminal) - Marisol 
126 (Adaptado)                     3524                                                              Hospital Garcia de Orta - Marisol 
137                                               3120                                                           Redondos - Seixal (Terminal Fluvial) 
137                                               3110                                                                Fogueteiro (Estação) - Redondos 
139                                               3519                                                 Costa da Caparica (Terminal) - Corroios (Estação) 
143                                              3518                                                             Corroios (Estação) - Vale de Figueira 
149                                              3512                                                             Cacilhas (Terminal) - Quinta Princesa 
159                                               3501                                                             Almada Forum - Marisol, via Sobreda 
159                                               3716                                                                     Lisboa (Sete Rios) - Marisol 
162                                               3717                                                         Lisboa (Sete Rios) - Quinta do Brasileiro 
163                                              3520                                             Costa da Caparica (Terminal) - Quinta do Brasileiro 
169                                              3715                                                        Lisboa (M. Pombal) - Santa Marta do Pinhal 
172                                               3522                                                                 Fonte da Telha - Paio Pires (Centro) 
184                                              3111                                                       Fogueteiro (Estação) - Seixal (Terminal Fluvial) 
191                                               3514                                                              Cacilhas (Terminal) - Vale de Milhaços 
195                                               3119                                                      Pinhal Conde da Cunha - Seixal (Terminal Fluvial) 
196                                              3510                                                                        Cacilhas (Terminal) - Pilotos 

197                                          3504                                                                Bairro Fundo Fomento - Quintinha
198                                          3502                                                               Almada Forum - Paio Pires (Centro)
198                                           3527                                            Monte da Caparica (FCT) - Paio Pires (Bairro Cucena) 
198                                          3528                                                   Monte da Caparica (FCT) - Paio Pires (Centro) 
199                                          3509                       Cacilhas (Terminal) - Paio Pires (Centro), via Seixal (Terminal Fluvial) e Amora 
203                                          3536                                                       Cacilhas (Terminal) - Sesimbra (Terminal) 
207                                         3721                                                          Lisboa (Sete Rios) - Sesimbra (Terminal) 
208                                         3635                                 Coina (Estação) - Sesimbra (Terminal), via Azeitão e Sampaio 
211                                           3549                              Quinta do Conde - Sesimbra (Terminal), via Sampaio e Marco do Grilo 
219                                           3548                                                             Marco do Grilo - Quinta do Conde 
236                                          3107                                                                     Laranjeiras - Marco do Grilo 
252                                          3720                                                         Lisboa (Sete Rios) - Quinta do Conde 
254                                          3535                                                          Cacilhas (Terminal) - Quinta do Conde 
254                                         3547                                                       Fogueteiro (Estação) - Quinta do Conde 
254                                          3546                                                                  Cruz de Pau - Quinta do Conde 
260                                          3545                                                        Corroios (Estação) - Sesimbra (Terminal) 
302                                          4620                                                                             Moita - Paio Pires 
583                                          3610                                                     Cacilhas (Terminal) - Setúbal (ITS), via A2 
754                                          4631                                                              Fogueteiro (Estação) - Setúbal (ITS) 
755                                           4630                                                               Corroios (Estação) - Setúbal (ITS) 
783                                           3605                                                     Cacilhas (Terminal) - Setúbal (ITS), via Azeitão 
Nova                                      3121                                                                                        Seixal | Circular
Nova                                      3106                                                                      Coina (Estação) - Fernão Ferro
Nova                                      3116                                             Marisol - Seixal (Terminal Fluvial), via Corroios (Estação)
Nova                                      3115                                          Marisol - Foros de Amora (Estação), via Corroios (Estação)
Nova                                      3118                                                       Marisol (Valadares) - Seixal (Terminal Fluvial)
Nova                                      3117                                                     Marisol (Valadares) - Foros de Amora (Estação)
Nova                                      3525                                                                  Hospital Garcia de Orta - Miratejo
Nova                                      3505                                                           Cacilhas (Terminal) - Corroios (Estação)
Nova                                      3503                                                                 Almada Forum - Vale de Milhaços
Nova                                      3540                                                                         Alfarim - Coina (Estação)
Nova                                      3542                                                                 Coina (Estação) - Praia do Meco
Nova                                      3544                                                            Coina (Estação) - Sesimbra (Terminal)
Nova                                      3541                               Coina (Estação) - Fernão Ferro, via Casal do Sapo e Pinhal do General
Nova                                      3615                                                                                       Barreiro - Seixal
Nova                                      3625                                                                        Barreiro - Sesimbra (Terminal)
Nova                                      3601                                                                   Barreiro - Cova da Piedade (Metro)
Nova                                      4621                                                                       Moita - Seixal (Terminal Fluvial)

SEIXAL
WORLD
MUSIC

PARQUE URBANO JOSÉ AFONSO  –  MIRATEJO
17 . 18 . 19   JUNHO   2022

17 DE JUNHO (sexta-feira)

AYOM
Brasil

SELMA
UAMUSSE

Moçambique / Portugal

18 DE JUNHO (sábado)

VELHA 
GAITEIRA

Portugal

PAULO 
FLORES

Angola

19 DE JUNHO (domingo)

MARIO LUCIO
& OS KRIOLS

Cabo Verde

ENEIDA 
MARTA

Guiné-BissauPROGRAMA

cm-seixal.pt
MÚSICA . DANÇA . ARTESANATO . GASTRONOMIA
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