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Histórias da 
Clandestinidade 
com relatos 
na primeira pessoa

No encontro Histórias da Clan-
destinidade do Concelho do 
Seixal, Domingos Abrantes e 
Conceição Matos partilharam 
memórias da sua luta pela liber-
dade durante o Estado Novo.

Pág. 15

Seixal no Pet Festival 
2022

O município do Seixal marcou 
presença no Pet Festival, na FIL, 
um evento dedicado às famílias 
e aos animais de companhia. 

Agita Seixal 
assinalou 
Dia Nacional 
das Coletividades

O Agita Seixal decorreu no dia 
31 de maio com um conjunto 
de atividades lúdicas e despor-
tivas em todas as freguesias 
do concelho, que assinalaram 
também o Dia Nacional das 
Coletividades.

Pág. 21Pág. 16
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Tour do Pitéu 
e Festival das 
Francesinhas

O concelho recebeu dois even-
tos gastronómicos que fo-
ram um verdadeiro sucesso: a 
Tour do Pitéu e o Festival das 
Francesinhas.

De 13 a 17 de julho, as Festas Populares 
de Arrentela estão de regresso numa cele-
bração da cultura e da música portugue-
sa, após dois anos de pandemia. 
Durante cinco dias, a festa regressa às 
ruas e avenidas da Torre da Marinha, com 
dois palcos por onde vão passar artistas 
locais e nacionais. As noites prometem 
ser animadas com bailes populares e ani-
mação de rua a cargo dos Tocá Rufar e 
Karma Drums. Tudo para viver de forma 
ímpar a cultura popular, promovendo uma 
relação de proximidade entre a população 
e os visitantes.
Destaque para o concerto de Rosinha, a popular artista será a cabeça de cartaz do dia de abertura das 
festas. No dia 16 de julho, o palco principal pertencerá a uma das mais divertidas bandas do Seixal, Os 
Banza, que já contam com mais de 35 anos de carreira e, a fechar, o público pode contar com David 
Antunes & The Midnight Band e Vanessa Silva e a interpretação ao vivo de um dos seus duetos originais 
«És o meu final feliz». Estes são motivos para que todos voltemos à vida coletiva numa afirmação da 
identidade cultural que caracteriza o concelho do Seixal.
As Festas Populares de Arrentela integram o Festival de Verão que, até final de agosto, marcará presen-
ça em todas as freguesias do concelho. Consulte a programação em cm-seixal.pt.

Festas Populares de Arrentela
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Força coletiva 
constrói caminho 
de progresso

a toda a população. A Seixalíada e o Seixal Cultural são 
exemplos da grande capacidade de realização do nosso 
movimento associativo.
Não posso deixar de destacar a importância da Associa-
ção de Coletividades do Concelho do Seixal, parceira fun-
damental para o desenvolvimento associativo, cultural e 
desportivo do município.
É importante referir que o desenvolvimento do município 
só se faz em parceria. Sozinhos, não conseguimos avan-
çar. Com a comunidade educativa, instituições, movimen-
to associativo, agentes económicos e comércio local, con-
seguimos ir mais longe. Por isso, o executivo municipal 
continua a fazer visitas e a realizar reuniões com institui-
ções, clubes, empresas, escolas, para conhecer melhor a 
realidade, ouvir opiniões e saber quais as necessidades 
no terreno. Foi assim que nasceu o projeto Seixal +, que 
valoriza e promove ações de proximidade e nos ajuda a 
perceber o que mais podemos fazer.
O Poder Local continua assim com a preocupação em fa-
zer mais pela população, ao contrário do Governo. Não só 
não investe no concelho, como continua a transferir para 
as autarquias competências que até agora eram suas, 
em áreas como educação e saúde, mas não transfere as 
verbas devidas para a realização dessas competências.
Mas no concelho do Seixal, continuamos a lutar pelo que 

Em maio, celebrámos o aniversário das cidades do Seixal 
e de Amora, da vila de Corroios e da freguesia de Fernão 
Ferro. Estas comemorações foram também o celebrar do 
caminho de progresso que tem caracterizado o nosso con-
celho. Passámos de um concelho rural, com atividades 
ligadas ao rio, e mais tarde à indústria que aqui se veio 
sediar, para um município moderno, inovador e uma refe-
rência pela qualidade de vida.
Continuamos a orgulhar-nos da nossa história, mas de 
olhos postos no futuro, construímos uma vida melhor para 
a nossa população. 
Continuamos a vivenciar a nossa Baía do Seixal, agora com 
zonas ribeirinhas requalificadas, para que todos possam 
usufruir das suas potencialidades.
Continuamos a promover o nosso território, e fazemos dele 
o local ideal para receber empresas e projetos inovadores 
que possam criar emprego com direitos.
Continuamos a lembrar o percurso que fizemos no despor-
to e na cultura, mas prosseguimos uma política de apoio ao 
movimento associativo para que não faltem equipamentos 
para continuar a promover mais e melhores atividades.
No Dia Nacional das Coletividades, que se assinalou a 31 
de maio, assinei contratos-programa de desenvolvimento 
cultural e desportivo com mais de 90 coletividades e clu-
bes do concelho, e que representam um investimento mu-
nicipal de cerca de 280 mil euros nas atividades do movi-
mento associativo popular. Numa cerimónia que decorreu 
no pavilhão do Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal, 
um dos equipamentos mais recentes construídos com 
apoio municipal, destaquei a força deste grande coletivo, 
que descrevi como  «uma grande força de Abril».
De facto, é a parceria com o movimento associativo popu-
lar que torna possível a prática desportiva e a participação 
em atividades culturais a milhares de crianças e jovens, 
aos idosos, a pessoas portadoras de deficiência, no fundo, 

Joaquim Cesário Cardador dos Santos 
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Sim à paz, não à guerra
  
O Seixal esteve presente na manifestação realizada no 
dia 25 de junho em Lisboa, sob o lema «Paz Sim! Guerra 
e Corrida aos Armamentos Não!», promovida pela CGTP-
-IN e pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação 
(CPPC). O Seixal, enquanto membro do Movimento Mu-
nicípios pela Paz, reafirma o seu compromisso em defe-
sa da paz, condena todas as formas de guerra em curso 
no mundo e manifesta a sua solidariedade para com 
todos os trabalhadores e povos afetados pelos conflitos 
e destruição causados pela guerras.
O Seixal defende uma solução pacífica dos conflitos 
bélicos e apela à necessidade de travar a escalada de 
guerra na Ucrânia e no mundo.

Defender os direitos 
das crianças

A educação sempre foi uma prioridade do Poder Local 
Democrático no Seixal que, além de proporcionar as 
melhores condições de aprendizagem aos alunos, tem 
defendido sempre os direitos das crianças, entre eles o 
direito a brincar. Por isso, o Dia Mundial da Criança foi 
celebrado com atividades culturais, desportivas e lúdi-
cas, para que as nossas crianças cresçam felizes, e por-
que a brincar também se aprende.

Carris Metropolitana 
a 1 de julho

São já 8 milhões de euros que a Câmara Municipal do 
Seixal investiu nos transportes públicos, primeiro com 
o passe social intermodal Navegante, e agora com a 
Carris Metropolitana. Mais carreiras, mais viagens e 
maior conforto são os objetivos desta nova operado-
ra, que entra em funcionamento no concelho a 1 de 
julho. Nesta edição do Seixal Boletim Municipal avan-
çamos com mais informações, para que saiba o que 
muda e o que se mantém.

Destaco ainda...

falta fazer pela Administração Central: o hospital do Seixal, 
centros de saúde em Amora, Foros de Amora e Aldeia de 
Paio Pires, a falta de médicos de família, uma nova solu-
ção ambiental para o aterro sanitário, que já atingiu a sua 
capacidade máxima, a requalificação da EN378 e a alter-
nativa à EN10 entre Corroios e Amora (cuja construção vai 
ser avançada pela câmara municipal, por falta de cumpri-
mento por parte do Governo). 
No concelho do Seixal, terra de história e de futuro, vamos 
continuar juntos a lutar por estas e outras necessidades, 
pois queremos o melhor para a nossa população no futuro 
que estamos a construir em parceria.

Joaquim Santos 
Presidente da Câmara 

É importante referir que o desenvolvimento do município 
só se faz em parceria. Com a comunidade educativa,
instituições, movimento associativo, agentes económicos 
e comércio local, conseguimos ir mais longe. 
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COM O lema «Cidade pa-
ra ser bem vivida!», Amora está a 
comemorar o 29.º aniversário da 
elevação a cidade. A sessão solene 
realizou-se no dia 20 de maio, na 
Sociedade Filarmónica Operária 
Amorense. 

Amora conheceu o seu desenvol-
vimento após Abril de 1974 e em 
20 de maio de 1993 foi elevada a 
cidade. Ao longo dos anos, recebeu 
pessoas de várias origens, atraiu 
atividades económicas e conta 
com cerca de 50 mil habitantes.

Júlio Marquês, em nome da 
Assembleia de Freguesia de Amo-
ra, elencou as situações a que, 
atualmente, as freguesias têm de 
responder e que «se prendem com 
a habitação, pois o novo regime le-
gal coloca a possibilidade de pôr 
termo aos arrendamentos antigos 
e favorece a especulação imobiliá-
ria, bem como a transferência de 
competências para as freguesias».

Para Américo Costa, da As-
sembleia Municipal do Seixal, 
«celebra-se uma cidade que se 
desenvolveu com capacidade pa-
ra receber os novos habitantes e 
que se renova numa identidade 
construída em participação». E 
alertou que a Lei de Transferência 
de Competências traz obstáculos: 
«Confirma a consagração do subfi-
nanciamento do Poder Local e que 
o Governo não se rege pelos princí-
pios da autonomia administrativa 
e financeira das autarquias». 

Manuel Araújo, presidente da 
Junta de Freguesia de Amora, lem-
brou o caminho percorrido desde 
que, em 1974, existiam três escolas 
e residiam 18 mil habitantes. «O 
desenvolvimento muito se deve ao 
trabalho do Poder Local. À data da 
elevação a cidade, Amora tinha 35 
mil habitantes, um centro de saú-
de, uma esquadra da PSP, um lar 
de idosos, dois centros de dia e 19 

29.º aniversário de elevação a cidade 
Construir uma Amora melhor

NO DIA 18 de maio, 
celebrou-se o 29.º aniversário 
da elevação de Corroios a vila. 
Uma data que foi assinalada com 
uma grande gala comemorativa 
com demonstrações de diversas 
atividades desportivas e cultu-
rais promovidas pelo movimen-
to associativo da freguesia, no 
Pavilhão Multiusos do Parque 
Urbano da Quinta da Marialva, 
no dia 21 de maio.

Atletas e seus familiares, téc-
nicos, dirigentes, representan-
tes da Câmara e da Assembleia 
Municipal do Seixal, das jun-
tas de freguesia do concelho, 
da Junta e da Assembleia de 
Freguesia de Corroios, e da 
Associação de Coletividades do 
Concelho do Seixal uniram-se a 
esta grande festa.

A gala começou com um des-
file de atletas, técnicos e diri-
gentes de coletividades, clubes 
e associações da freguesia até 
ao pavilhão multiusos. O espe-
táculo contou com demonstra-
ções de ginástica rítmica com o 
grupo Pop Corns, do Centro de 
Convívio e Desportivo de Vale 
de Milhaços; de capoeira e judo, 
do Judo Clube do Sul; de ténis, 
do Clube Recreativo e Despor-
tivo Brasileiro Rouxinol; de boxe, 
do Ginásio Clube de Corroios; de 
artdo bushi, hapkido AK e karaté, 
do Centro Cultural e Desportivo 
de Pinhal Vidal; trampolins e 
dança contemporânea, da Casa 
do Povo de Corroios; taekwondo, 
do Clube Recreativo e Despor-
tivo do Miratejo; e judo e cor-
febol, do Centro Cultural e 
Recreativo do Alto do Moinho.

Estiveram ainda envolvidos 
nas festividades o Moto Clube 
de Corroios, A Natureza Ensina, 
a Associação Clube Recreativo 
e Cultural de Proprietários da 

Quinta da Aniza, a Associação de 
Moradores da Quinta da Fábrica, 
a Associação de Moradores 
de Santa Marta do Pinhal, a 
Associação de Paraquedistas 
de Almada/Seixal e o Grupo 
Desportivo e Cultural Águias de 
Vale de Milhaços.

O artista Bruno Netto finali-
zou uma pintura em tela sobre a 
atividade desportiva da fregue-
sia. Foram também distinguidas 
algumas individualidades, no-
meadamente Benilde Caputo, 
autora da imagem utilizada 
nos materiais de divulgação da 
Junta de Freguesia de Corroios; 
Marcos Faustino e Paula Antu-
nes, dinamizadores do corfebol 
adaptado; Tiago Carapinha, pra-
ticante de tiro olímpico da Casa 
do Povo de Corroios, Débora 
Quaresma, praticante de atletis-
mo e ex-atleta da Casa do Povo 
de Corroios, e Estêvão Mansidão, 
antigo treinador do Ginásio 
Clube de Corroios. Foi ainda 
prestada uma homenagem pós-
tuma a Francisco Rodrigues, fi-
gura ímpar do movimento asso-
ciativo da freguesia.

Carlos Gonçalves, em repre-
sentação da Comissão Despor-
tiva de Freguesia, disse que foi 
a capacidade de organização do 
movimento associativo da fre-
guesia que permitiu «renascer» 
e realizar a gala, após os últimos 
dois anos de pandemia.

Helder Rosa, presidente da 
Associação de Coletividades do 
Concelho do Seixal,  referiu  que 
as coletividades do concelho e 
da freguesia «são reconhecidas 
pelo seu trabalho voluntário be-
névolo e pelos serviços presta-
dos à população».

Hugo Constantino, presi-
dente da Junta de Freguesia 
de Corroios, afirmou que «os 

Gala comemorativa do 29.º aniversário da vila de Corroios 
Uma vila jovem mas com história distintiva

Joaquim Santos, presidente da autarquia, falou sobre o investimento municipal em Amora

Manuel Araújo, presidente da Junta de Freguesia de Amora

Amora, freguesia em desenvolvimento
Investimentos municipais:
- Loja de Cidadão do Concelho do Seixal;
- Novas instalações da Universidade Sénior do Seixal;
- Centro de Treinos do Amora Futebol Clube; 
- Centro Náutico de Amora; 
- Espaço de Jogo e Recreio Bento de Jesus Caraça.
- Quartel dos Bombeiros de Amora;
- Requalificação do Complexo Municipal de Atletismo Carla
   Sacramento;
- Laboratório Vivo para a Descarbonização;
- Centro Cultural de Amora José Saramago;
 - Pavilhão Municipal Cidade de Amora.

escolas. Hoje continuamos a desen-
volver novos projetos que acredi-
tamos que serão uma força motriz 
para este território». 

Segundo Manuel Araújo, no fu-
turo o trabalho irá centrar-se em 
áreas como a requalificação do es-
paço público, a habitação a custos 
controlados, a construção de novos 
equipamentos de saúde, a requali-
ficação do parque escolar, a resolu-
ção da questão ambiental do aterro 
sanitário do Pinhal Conde da Cunha 
e na mobilidade a aposta passa pela 
nova Carris Metropolitana e pela 
exigência do prolongamento do 
Metro Sul do Tejo até ao Fogueteiro. 

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara do Seixal, disse que «gra-

ças ao Poder Local muitos são os 
investimentos realizados no con-
celho». Lamentou a falta de apoio 
do Governo e a transferência de 
mais de 20 áreas de competências 
para as autarquias sem os devidos 
meios. «Em contraponto, a câmara 
municipal neste mandato transfe-
riu mais de 7 milhões para as juntas 
de freguesia para que exerçam um 
conjunto de atividades importan-
tes para a população», disse.

Uma das grandes conquistas foi 
o passe social a baixos custos e o 
alargamento da oferta de trans-
porte com a Carris Metropolitana. 
«Nesse sentido, a câmara munici-
pal já investiu 8 milhões de euros 
por melhor mobilidade». n
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A TOTALIDADE da área da 
freguesia do Seixal e cerca de 2/3 
do território de Arrentela, atual-
mente agregadas na união das 
freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires, compõem a 
cidade do Seixal que, no dia 21 de 
maio, no espaço exterior da Quinta 
da Fidalga, assinalou o 29.º aniver-
sário da sua elevação administra-
tiva. 

Na sua intervenção em repre-
sentação da Assembleia de Fregue-
sia da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, Maria João Correia salientou 
no trabalho do Poder Local «a sen-
da progressista, com investimento 
atual, honrando o passado, usu-
fruindo do presente e trabalhando 
com esperança no futuro».

Vanda Carvalho falou pela As-
sembleia Municipal do Seixal para 
enfatizar na elevação do Seixal a 
cidade um reforço do «desenvol-
vimento e qualidade de vida da 
nossa população» e considerou 
«cada vez mais presente no nosso 
dia a dia o dinamismo da cidade do 
Seixal» a nível desportivo, cultural, 
económico, social ou de procura 
turística.

A presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires salientou «os 
valores da Revolução dos Cravos, 
que irão sempre orientar a nossa 
vida» para assinalar o Seixal co-
mo «cidade de Abril» que é tam-
bém «uma referência nacional de 
empreendedorismo e inovação». 
Maria João Costa defendeu a re-
vogação da agregação das fregue-
sias do Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires, «que têm caracte-
rísticas diferentes e identidades 
culturais próprias» e de forma «a 
darmos melhor atenção a cada 
uma, permitindo estreitar a proxi-
midade com as nossas populações 

29.º aniversário da elevação do Seixal a cidade
Símbolo de qualidade de vida

Gala comemorativa do 29.º aniversário da vila de Corroios 
Uma vila jovem mas com história distintiva

29 anos de história da vila de 
Corroios são uma grande res-
ponsabilidade para o futuro, um 
futuro que se quer de confiança 
e próspero para a nossa popula-
ção». Destacou o papel do movi-
mento associativo popular neste 
percurso e na história da fregue-
sia, «que conta com uma popu-
lação participativa e dinâmica», 
para a qual o executivo trabalha 
com empenho todos os dias.

Paulo Silva, vice-presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
referiu que Corroios «é uma vi-

la jovem, mas com uma grande 
história, e distintiva, nomea-
damente através do Moinho de 
Maré de Corroios ou da Quinta 
da Marialva, mas também pelo 
novo Parque Urbano de Miratejo 
e o passeio ribeirinho requalifi-
cado naquela zona».

«Esta é uma terra com futu-
ro, um futuro que se constrói de 
mãos dadas, em parceria, com 
o nosso movimento associativo 
popular», disse o autarca. n

Maria João Costa, presidente da União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires

Para o presidente da câmara municipal, a cidade do Seixal está no caminho do progresso
Paulo Silva, vice-presidente da autarquia, referiu-se a Corroios 
como  uma vila jovem mas com uma história  distintiva

Investimentos na cidade do Seixal

- Parque Urbano do Seixal
- Requalificação do Núcleo Histórico do Seixal
-  Requalificação do Núcleo Histórico de Arrentela
-  Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes
-  Pavilhão Desportivo do Portugal Cultura e Recreio
-  Centro Internacional de Medalha Contemporânea
-  Nova sede da Associação para o Desenvolvimento 
     das Mulheres Ciganas Portuguesas
- Núcleo do Sporting Clube de Portugal do Seixal – 
    Espaço Memória Albano Narciso Pereira
-  Qualificação do Estádio Municipal do Bravo
-  Qualificação do Parque Lopes-Graça
-  Novas instalações do Teatro da Terra
- 1.ª fase da requalificação do Mercado Municipal 
   da Torre da Marinha

e com o movimento associativo». 
Joaquim Santos, presidente da 

Câmara Municipal do Seixal, sau-
dou a cidade do Seixal enquanto 
«símbolo maior da modernidade e 
da qualidade de vida em Portugal, 
em resultado do caminho voltado 
ao progresso e desenvolvimento 
com um papel preponderante do 
Poder Local, dos seus eleitos e tra-
balhadores» que não encontram 
paralelo no investimento dos su-
cessivos governos centrais. 

O presidente da câmara consi-
derou a agregação e extinção de 
freguesias «uma decisão errada no 
sentido do que deve ser o reforço 
da democracia» e manifestou a 
convicção de que o processo tem 
de ser revertido. Elencou os ne-
cessários investimentos do Poder 
Central na cidade e no concelho do 
Seixal e descreveu a atuação da au-
tarquia na substituição das obriga-
ções do Governo para assegurar os 
direitos da população. n

Investimentos municipais em Corroios

- Criação do Parque Urbano de Miratejo e requalificação do passeio
    ribeirinho
- Requalificação do espaço público junto ao Centro de Saúde 
   de Corroios
- Construção do Complexo Desportivo de Santa Marta do Pinhal
- Criação do Parque Metropolitano da Biodiversidade na Verdizela
- Construção da Escola Básica de Santa Marta do Pinhal
- Requalificação de parques infantis
- Estacionamentos junto às interfaces de transporte
- Abertura do Centro Inova Miratejo
- Abertura de nova Loja do Munícipe de Miratejo
- Requalificação do auditório do Centro Comercial de Miratejo
- Construção do novo Jardim de Infância da Quinta de S. Nicolau

Hugo Constantino, presidente da Junta de Freguesia de Corroios, 
entregou uma distinção a  título póstumo a Francisco Rodrigues, 
que foi recebida pelo filho do dirigente associativo 
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FERNÃO FERRO é o exem-  
plo de uma freguesia cujo desen-
volvimento decorreu com a parti-
cipação da população.  O 29.º ani-
versário da freguesia de Fernão 
Ferro foi assinalado no dia 27 de 
maio, na Associação de Amigos 
do Pinhal do General.

A freguesia, em parceria com 
a câmara municipal e em coope-
ração com as populações, enqua-
dradas pelas suas associações de 
moradores, proprietários, des-
portivas, culturais e sociais, tem 
trabalhado pelo progresso e re-
conversão urbanística de Fernão 
Ferro. Nos últimos anos registou 
um crescimento populacional 
que se traduz em 22 mil habitan-
tes. 

Durante a sessão solene come-
morativa, a presidente da Assem-
bleia de Freguesia de Fernão 
Ferro disse que «celebrar o ani-
versário é agradecer o contributo 
de todos os cidadãos e coletivida-
des que dinamizam a freguesia. 
A grandeza de Fernão Ferro foi 
alicerçada nas suas gentes e no 
querer coletivo. Mas hoje é tam-
bém momento de reflexão para 
que possamos prosseguir o futu-
ro com confiança».

Américo Costa, em nome da 
Assembleia Municipal do Seixal, 
destacou o empenho das associa-
ções de moradores que «se unem 
em volta da resolução dos pro-
blemas das populações». Frisou 
o investimento municipal já rea-
lizado que levou «à valorização 
do território e que não foi acom-
panhado pela administração cen-

tral. Assim, a população continua 
a reivindicar a construção da es-
cola básica dos 2.º e 3.º ciclos e 
secundária e a requalificação da 
EN378».

Rui Pereira, presidente da 
Junta de Freguesia de Fernão 
Ferro, mencionou que «há 29 
anos a freguesia tinha 5 600 mo-
radores oriundos de diversos 
pontos do país, hoje são cerca 
de 22 mil que aqui encontraram 
condições de vida». Se um dos 
grandes desafios foi a reconver-
são urbanística, existem outras 
questões ao nível da mobilida-
de e da saúde: «Necessitamos de 
mais transportes públicos e de 
resposta para as quase sete mil 
pessoas sem médico de família. 
Desta forma, iremos trabalhar na 
firme determinação que coloca-
mos na defesa dos interesses da 
população».

Para Joaquim Santos, presi-
dente da Câmara Municipal do 
Seixal, «Fernão Ferro é sinóni-
mo de qualidade de vida, graças 
ao trabalho das associações de 
moradores, em conjunto com o 
Poder Local Democrático. E reve-
lou que «se a totalidade das áreas 
urbanas de génese ilegal (AUGI) 
forem reconvertidas e constituí-
das habitações, a freguesia tem 
capacidade para acolher 35 mil 
habitantes. Para tal «temos de 
resolver a questão das infraes-
truturas, já que primeiro se cons-
truíram as habitações. Uma situa-
ção que tem colocado desafios à 
Câmara do Seixal e às associações 
de coproprietários, para as quais 

temos encontrado soluções. A 
Lei das AUGI estabelece que o 
Governo deve apoiar a reconver-
são, o que não se verifica».

O autarca lamentou ainda que 
há 20 anos se lute pela constru-
ção do hospital e destacou a re-
volução na mobilidade: «Foi por 
opção dos municípios que lança-
mos o novo passe intermodal e a 
1 de julho chega a Carris Metro-
politana com mais autocarros, 
linhas adicionais e novos per-
cursos. Para isso já investimos 8 
milhões de euros». Referiu ainda 
que o aeroporto do Montijo não 
é solução e como afetará Fernão 
Ferro: «Fica na área afetada pelo 
cone de aproximação das aerona-
ves ao aeroporto, colocando em 
causa a saúde das populações». 
Na educação, salientou o projeto 
para uma nova escola do 1.º ci-
clo no Pinhal do General, «com a 
reconversão para metros quadra-
dos de 3 295 lotes muitas famílias 
jovens aqui se vão fixar e quere-
mos que tenham respostas» e la-
mentou que o governo ainda não 
tenha avançado com a constru-
ção das escolas dos 2.º e 3.º ciclos 
e secundária de Fernão Ferro. n

29.º aniversário da freguesia de Fernão Ferro

Papel da população na coesão 
do território

Para Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, «Fernão Ferro 
é sinónimo de qualidade de vida» A sessão de aniversário contou com várias atuações

Câmara atribui 960 mil euros no mandato

Durante a sessão solene comemorativa, foi ainda assinado o con-
trato interadministrativo e o auto de transferência de competên-
cias do município para a Junta de Freguesia de Fernão Ferro. Em 
termos financeiros, o montante anual a transferir para a Junta de 
Freguesia de Fernão Ferro é de 240 mil euros, que se destinam a: 
- Gestão e manutenção dos espaços verdes, mobiliário urbano,    
   feiras e mercados; 
- Pequenas intervenções nos estabelecimentos de ensino pré-
    -escolar e do 1.º ciclo;
-  Execução de obras de reparação de pavimentos em passeios 

Fernão Ferro, uma freguesia jovem
Investimentos municipais
- Quartel de Fernão Ferro dos Bombeiros Mistos do Concelho 
   do Seixal;
- Centro Distribuidor de Água de Fernão Ferro; 
- Espaço de Jogo e Recreio na Rua João Vilaret;
- Parque Urbano da Quinta das Laranjeiras
- Lar de Idosos de Fernão Ferro;
- Complexo Desportivo de Pinhal do General; 
- Cemitério Municipal de Fernão Ferro.
- Apoio à reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI).

Os presidentes da autarquia e da junta de freguesia oficializaram 
a transferência de verbas do município para a freguesia
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O DIA Nacional das Coleti-
vidades, que se comemora a 31 
de maio, celebra a importância do 
movimento associativo popular na 
promoção da cultura, do desporto, 
do recreio e na área social. 

No concelho do Seixal, a data 
foi assinalada com a assinatura de 
mais de 90 contratos-programa de 
desenvolvimento desportivo e cul-
tural com clubes, coletividades e 
associações, o que representou um 
investimento municipal de cerca 
de 280 mil euros nas atividades re-
gulares e pontuais do movimento 
associativo popular.

Estiveram presentes no even-
to Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, os ve-
readores Paulo Silva, do Pelouro da 
Cultura, e Bruno Santos, do Pelouro 
do Desporto, os presidentes das 
juntas de freguesia de Corroios, 

Amora e da união das freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, Helder Rosa, presi-
dente da direção da Associação 
de Coletividades do Concelho do 

Seixal, bem como representantes 
do movimento associativo do con-
celho.

A cerimónia contou com de-
monstrações desportivas e cul-
turais por parte de coletividades 
concelhias, nomeadamente a 
atuação de alunos e músicos 
da Escola de Música Tradicional 
do Centro Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho; a apresenta-
ção de «Por entre escritos musi-
cados», de António Vieira, por 
parte do Conselho Local para o 
Desenvolvimento de Miratejo, dan-
ças de salão do Clube Recreativo e 
Desportivo de Miratejo e kata de 
taekwondo na vertente de poom-
sae, do Portugal, Cultura e Recreio.

Uma força de Abril
Para Helder Rosa, ser dirigente 

no movimento associativo popular 

«é um ato voluntário», é «dizer sim 
a um projeto coletivo e social em 
prol da comunidade». Destacou 
ainda a importância do movimen-
to associativo popular «para a eco-
nomia social, contribuindo para as 
finanças do país», não só através da 
criação de postos de trabalho, mas 
também pelas inúmeras ativida-
des que realiza.

Hugo Constantino, presidente 
da Junta de Freguesia de Corroios, 
disse que «apesar do silêncio ao ní-
vel nacional, no Seixal celebramos 
desta forma o Dia Nacional das 
Coletividades, com grande alegria, 
não só pela assinatura dos contra-
tos-programa, mas sobretudo pe-
la união, coesão e cooperação que 
existe na construção de um futuro 
melhor para todos.»

Joaquim Santos agradeceu ao 
movimento associativo popular o 

trabalho que desenvolve todos os 
dias e acrescentou: «Obrigado por 
estarem presentes, por fazerem 
parte deste grande coletivo, deste 
projeto que nos envolve a todos, 
num concelho dos mais qualifica-
dos do país. Somos uma grande 
força de Abril.»

O presidente da câmara muni-
cipal garantiu que o investimen-
to municipal vai continuar: «Nós 
vamos continuar a investir no 
movimento associativo, para que 
consigamos ter no nosso conce-
lho coletividades com excelentes 
equipamentos, com boas ofertas 
para a nossa juventude. Investir no 
movimento associativo popular é 
dar confiança aos nossos dirigen-
tes associativos e investir na nossa 
população.» n

Sessão comemorativa do Dia Nacional das Coletividades

Seixal apoia movimento
associativo popular

A sessão comemorativa decorreu no novo pavilhão do Clube Associativo 
de Santa Marta do Pinhal

Os representantes do movimento associativo procederam à assinatura 
dos contratos-programa

O presidente da autarquia e os vereadores dos pelouros da Cultura e do Desporto 
estiveram presentes na cerimónia A cerimónia contou com atuações desportivas e culturais do movimento associativo

 «Investir 
no movimento 
associativo 
popular 
é investir 
na nossa 
população», 
disse 
o presidente 
da autarquia
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OS ELEITOS da Câmara 
Municipal prosseguem as visi-
tas pelas obras que decorrem no 
concelho, sendo que as últimas se 
realizaram nos dias 17, 24 e 31 de 
maio e 7 de junho.

Centro Cultural de Amora 
O Centro Cultural de Amora está 

a ser construído entre a Rua Gomes 
Freire de Andrade e a Avenida da 
Liberdade. O equipamento terá 
valências como o Centro de Apoio 
ao Movimento Associativo Juvenil, 
o polo de Amora da Biblioteca 
Municipal do Seixal, uma sala de 
espetáculos e um espaço de expo-
sições. Em ano da comemoração 
do centenário do nascimento de 
José Saramago, vai receber o nome 
do Prémio Nobel da Literatura.

Quiosque em Corroios
A Câmara do Seixal está a recu-

perar os antigos quiosques que 
desde o século XIX e princípios do 
século XX animavam os espaços 
públicos. Já foram implementadas 
três destas estruturas, nas Paivas, 
Amora e Corroios. Esta última na 

Praça José Queluz, foi alvo de uma 
visita pelo executivo.

AURPI de Miratejo
A Associação Unitária de Refor-

mados, Pensionistas e Idosos de 
Miratejo (AURPIM) assegura res-
postas de apoio domiciliário, cen-
tro de dia e cantina social, tendo 
vindo a qualificar as instalações 
com o apoio da câmara municipal. 
A AURPIM procura adequar as 
suas instalações à legislação em 
vigor e aumentar a resposta do 
centro de dia. 

Cemitério Municipal 
de Fernão Ferro
A  autarquia está a construir o 

Cemitério Municipal de Fernão 
Ferro, numa área de 3643,55 me-
tros quadrados e integra 392 cam-
pas, um edifício para áreas admi-
nistrativas, de gestão e de apoio 
ao público, assim como áreas de 
circulação e estacionamento. 

Teatro da Terra
A Câmara do Seixal está a quali-

ficar instalações municipais para 

acolher o Teatro da Terra – Centro 
de Criação Artística, o qual tem 
como objetivo, na área da cultura, 
criar, produzir, apresentar e aco-
lher espetáculos teatrais. A com-
panhia instalada no Seixal desde 
2019 pretende criar um polo de 
formação com oficinas de ex-
perimentação teatral e realizar 
workshops de formação artística.

Acessibilidades 
em Corroios
A Rua Ginásio Clube de Corroios 

tem uma nova área pedonal com a 
requalificação de uma via que per-
mite melhores condições de circu-
lação aos peões. A obra promovi-
da pelo Gabinete de Participação 
de Corroios (GPAR) da Câmara 
Municipal do Seixal desenvolveu-
-se no âmbito do projeto Seixal +. 
Nesta intervenção foram ainda 
criados dois lugares de estacio-
namento com acesso pela Rua da 
Casa do Povo. 

Estação de autocaravanas 
A autarquia está a construir 

uma estação de serviço de autoca-

ravanas, situada na Avenida MUD 
Juvenil, no Seixal. A intervenção 
representa um investimento de 
200 mil euros, que irá dotar a zona 
ribeirinha do Seixal com uma área 
que possibilita aos autocaravanis-
tas a estadia e pernoita no local, 
com acesso ao abastecimento de 
água potável e descarga de águas 
sujas.

Novo espaço em Miratejo
Está em curso a obra de qualifi-

cação do espaço público da zona 
naturalizada nas traseiras dos edi-
fícios da Avenida Luís de Camões, 
em Miratejo. Com a intervenção, 
esta passa a ser uma área de circu-
lação mista (pedonal/automóvel) 
com zonas de passagem apenas 
pedonais. Serão ainda criados 105 
novos lugares de estacionamento e 
os moradores vão usufruir de uma 
zona de estadia.

Pavilhão Municipal
Cidade de Amora
O equipamento no Parque 

Municipal do Serrado irá acolher 
atividades desportivas e culturais, 

constituindo-se como um espaço 
multiusos. Será também aqui que o 
Lobatos Volley vai passar a desen-
volver a sua atividade. Atualmente 
o clube regista cerca de 400 prati-
cantes na modalidade de voleibol. 
O equipamento entra em funciona-
mento no início da próxima época.

Arcos Médica & Integra
 Dental Tech
A Arcos Médica dedica-se à área 

da medicina dentária, desenvol-
vendo ainda projetos de âmbito 
social, como o apoio a tratamentos 
dentários gratuitos para jovens 
de bairros vulneráveis. Através da 
Integra Dental Tech, a empresa de-
senvolve soluções digitais ao nível 
de dispositivos médicos na área 
da medicina dentária. O executivo 
foi conhecer a empresa que inte-
gra 60 trabalhadores e pretende 
expandir as operações no Seixal. 

Rua da Juventude, 
Fernão Ferro
Prossegue a intervenção na 

rede de saneamento e drenagem 
de águas pluviais, na rua Florbela 

Cemitério Municipal de Fernão FerroO executivo municipal visitou a  AURPI de MiratejoCentro Cultural de Amora está em contrução

Estação  de serviço de autocaravanas, no Seixal Qualificação do espaço público, em Miratejo Pavilhão Municipal Cidade de Amora

Visitas do executivo a obras e equipamentos 

Eleitos da câmara acompanham investimentos de desenvolvimento
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Complexo Municipal de Atletismo Carla SacramentoQuinta das LaranjeirasRua da Juventude,  Fernão Ferro

Nova zona de lazer na Torre da Marinha Recolha porta a porta avança em Corroios Escola Secundária João de Barros

Visitas do executivo a obras e equipamentos 

Eleitos da câmara acompanham investimentos de desenvolvimento
Espanca, em Fernão Ferro. A obra 
integra a execução das redes de in-
fraestruturas nos Morgados.

Quinta das Laranjeiras
Está a ser executado um cruza-

mento elevado entre as avenidas 
Quinta das Laranjeiras e Vasco da 
Gama, como medida de acalmia de 
tráfego. A obra decorre ao abrigo 
de um protocolo celebrado en-
tre a Câmara Municipal do Seixal 
e a Associação de Moradores da 
Quinta das Laranjeiras.

Complexo de atletismo
O Complexo Municipal de Atle-

tismo Carla Sacramento vai receber 
um novo piso sintético. O investi-
mento global da requalificação foi 
de um milhão de euros e contem-
plou ainda a instalação de ilumina-
ção LED e intervenções que envol-
veram os balneários e as infraes-
truturas de apoio. O objetivo é que 
o espaço seja um local privilegiado 
para a formação de jovens atletas.

Parque infantil em Amora
Está a surgir um novo espaço de 

jogo e recreio localizado na frente 
ribeirinha de Amora, na Avenida 
Silva Gomes. Trata-se de um equi-
pamento temático relacionado 
com a atividade ligada ao rio. O es-
paço lúdico enquadra-se na opção 
municipal de requalificação e cons-
trução de novos espaços de jogo e 
recreio no concelho.

Torre da Marinha
Na Torre da Marinha, na Avenida 

Marechal Costa Gomes, está a nas-
cer uma zona de estadia, que con-
templa a ligação ao espaço de jogo e 
recreio já existente, a construção de 
um parque canino e uma nova rede 
de percursos pedonais. Prevê-se 
ainda a plantação de 33 árvores e 
de 25 arbustos, fruto de um inves-
timento municipal de cerca de 115 
mil euros. 

Loja Navegante
A Carris Metropolitana chega ao 

Seixal no dia 1 de julho. O resultado 
será mais autocarros, linhas adi-
cionais e novos percursos. A par-
tir do dia 27 de junho, abre a nova 
loja Navegante, localizada na Rua 

Joaquim Valentim Correia, na Cruz 
de Pau. Um ponto de atendimen-
to presencial onde vai ser possível 
proceder à venda e carregamento 
de títulos de transportes e respeti-
vos cartões e solicitar informações. 

Recolha porta a porta 
No âmbito da 3.ª fase do pro-

jeto Recolher Porta a Porta para 
Valorizar, foi alargada a recolha 
seletiva de biorresíduos na Quinta 
de Valadares, Alto do Moinho, Flor 
da Mata e Quinta José Miranda. A 
autarquia iniciou a entrega aos 
moradores de um contentor cas-
tanho destinado à deposição de 
biorresíduos. 

A partir de 20 de junho, a reco-
lha passa a efetuar-se a partir das 
7 horas: às segundas-feiras para os 
contentores verdes (resíduos in-
diferenciados) e às quintas-feiras 
para os contentores castanhos.

Quinta das Sementes
Está a decorrer uma intervenção 

no Jardim da Quinta das Sementes, 
em Amora, tornando o local num 
espaço de lazer, jogo e recreio pa-

ra usufruto da comunidade. Nesta 
fase, já se procedeu à instalação 
de um parque infantil, estando em 
curso a substituição do pavimen-
to, a remodelação do campo de 
minibasquete, a substituição de 
luminárias na iluminação pública 
e a reabilitação das duas áreas de 
estacionamentos adjacentes.

Escola Secundária 
João de Barros
Está em curso a segunda fase 

da empreitada de construção da 
Escola Secundária João Barros. A 
terceira e última fase iniciar-se-
-á em 2023, com a construção da 
cobertura dos campos de jogos 
no pavilhão desportivo fechado, 
o que vai ao encontro da reivin-
dicação da comunidade educati-
va. Nestes dias está a decorrer a 
transferência de alguns serviços 
dos pavilhões para as novas insta-
lações da escola. 

A Câmara do Seixal está a in-
vestir na requalificação da envol-
vente à escola, já construiu um 
percurso pedonal e 160 lugares 
de estacionamento.

Construção da Hovione 
A Hovione é uma empresa mul-

tinacional portuguesa da área 
químico-farmacêutica, com labo-
ratórios e fábricas em Portugal, 
Irlanda, Macau e Estados Unidos 
da América, que empregam mais 
de 2000 pessoas, 1400 das quais 
em Portugal. No âmbito da sua po-
lítica de expansão, a Hovione ad-
quiriu um terreno no concelho do 
Seixal, com cerca de 40 hectares, 
para construir novas instalações 
no Parque Industrial do Seixal. As 
obras de urbanização das vias e ro-
tunda na zona industrial do Seixal 
já se iniciaram.

Comércio do Seixal 
e Sesimbra
O executivo visitou a redação 

do jornal Comércio do Seixal e 
Sesimbra com o objetivo de valo-
rizar e apoiar esta empresa de co-
municação local, de distribuição 
gratuita.  O jornal é distribuído nos 
concelhos do Seixal e Sesimbra, 
contando com 461 edições em pa-
pel impresso. n



Reunião de 25 de maio

Presidência
• Ata da reunião ordinária de 27 de 
abril de 2022. Aprovação.
• Contrato para o fornecimento de 
energia elétrica n.º 215/2018. Adenda. 
Ratificação do despacho n.º 786- 
-PCM/2022, de 13 de maio. 

Pelouro da Cultura, Juventude,
Participação, Desenvolvimento
Social e Saúde
• Contratos-programa a celebrar entre 
o Município do Seixal e as associações 
de reformados, pensionistas e idosos 
do concelho do Seixal. Apoio à inicia-
tiva Ementas Saudáveis com Receitas 
Antigas. Comparticipações financeiras. 
• Contrato-programa a celebrar entre 
o Município do Seixal e a Confederação 
Nacional de Reformados, Pensionistas 
e Idosos (MURPI). Apoio ao 10.º Con-
gresso Nacional. Comparticipação fi-
nanceira. 
• Contrato-programa a celebrar entre 
o Município do Seixal e as associações 
de imigrantes do concelho. Apoio à di-
namização das áreas de participação: 
gastronomia e artesanato no Seixal 
World Music. Comparticipações finan-
ceiras.
• Contratos-programa a celebrar entre 
o Município do Seixal e as associações 
da área da saúde. Comparticipações 
financeiras.
• Apoio ao movimento associativo 
cultural do concelho do Seixal para 
a execução de projetos e programas 
de continuidade para o ano de 2022. 
Contrato-programa e comparticipa-
ções financeiras.

Pelouro da Educação, Mobilidade, 
Urbanismo e Recursos Humanos
• Apoio financeiro para funcionamento 
das salas de necessidades educativas 
específicas do 1.º ciclo. Aprovação. 
• Apoio financeiro para funcionamen-
to das salas de jardins de infância da 
rede pública. Ano letivo 2021-2022. 
Aprovação. 
• Protocolos de delegação de compe-
tências do município para os agrupa-
mentos de escolas/escolas não agrupa-
das. Alterações às minutas. Aprovação.

Pelouro das Obras Municipais,
Trânsito, Água e Saneamento,
 Energia e Proteção Civil
• Protocolo de constituição da 2.ª 
Equipa de Intervenção Permanente 
(EIP), a celebrar entre o Município 
do Seixal, a Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil e a 
Associação Humanitária de Bombeiros 
Mistos de Amora. Aprovação de mi-
nuta. 

Pelouro do Desporto, Habitação,
Ambiente e Fiscalização
• Hasta pública para extração e aliena-
ção de cortiça na árvore. Abertura de 
procedimento. 
• Contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo a celebrar entre o 
Município do Seixal e o Centro Cultural 
e Recreativo do Alto do Moinho em exe-
cução do protocolo de gestão e utiliza-
ção do Pavilhão Municipal do Alto do 
Moinho. Comparticipação financeira. 
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre 
o Município do Seixal e o Clube de 
Praticantes de Voleibol Lobatos Volley 
para apoio na construção do Pavilhão 
Desportivo Municipal Cidade de 
Amora. 6.ª fase. Comparticipação fi-
nanceira. 
• Contrato de comparticipação a ce-
lebrar entre o Município do Seixal 
e o Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana. Programa de 
Apoio ao Acesso à Habitação do 
Plano de Recuperação e Resiliência. 
Aprovação de minuta.
• Nomeação da Comissão Técnica de 
Vistorias (vistorias prévias). Apro-
vação.

Reunião de 8 de junho

Presidência
• Ata da reunião ordinária de 25 de 
maio de 2022. Aprovação.
• 1.ª alteração do Plano de Pormenor 
de Reconversão da Quinta das Flores. 
Aprovação.

Pelouro da Cultura, Juventude,
 Participação, Desenvolvimento
 Social e Saúde
• ADAT – Associação dos Amigos do 

Tocá Rufar. Apoio para execução das 
obras das novas instalações. Contrato-
-programa e comparticipação finan-
ceira.
• Prorrogação do prazo de constituição 
e cedência gratuita do direito de super-
fície a favor da Associação Unitária de 
Reformados, Pensionistas e Idosos de 
Amora. Adenda. Aprovação.
• Prorrogação do prazo de constituição 
e cedência gratuita do direito de super-
fície a favor da Associação Unitária de 
Reformados, Pensionistas e Idosos do 
Seixal. Adenda. Aprovação.

Pelouro da Educação, Mobilidade,
Urbanismo e Recursos Humanos
• Contratação pública. Concurso limi-
tado por prévia qualificação para a em-
preitada de execução da obra de pro-
longamento da via alternativa à EN10 
entre Corroios e Amora. Decisão de não 
adjudicação e de revogação da decisão 
de contratar. Aprovação.
• Delimitação de Unidades de Execução 
da UOPG 7. Processo n.º 14/M/22. 
Aprovação.
• Delimitação de Unidades de Execução 
da UOPG 8. Processo n.º 13/M/22. 
Aprovação.
• UOPG 8 e UE 8.1. Processo n.º 13/ 
/M/22. Contrato de Urbanização. 

Aprovação.
• UOPG 8 e UE 8.2. Processo n.º 13/ 
/M/22. Contrato de Urbanização. 
Aprovação.
• Delimitação de Unidades de Execução 
da UOPG 17. Processo n.º 9/M/22. 
Aprovação.
• Delimitação de Unidades de Execução 
da UOPG 23. Processo n.º 25/M/21. 
Aprovação.
• UOPG 23 e UE 23.1. Processo n.º 25/ 
/M/21. Contrato de Urbanização. 
Aprovação.
• UOPG 23 e UE 23.2. Processo n.º 25/ 
/M/21. Contrato de Urbanização. 
Aprovação.
• UOPG 23 e UE 23.3. Processo n.º 25/ 
/M/21. Contrato de Urbanização. 
Aprovação.
• Delimitação de Unidades de Execução 
da UOPG 37. Processo n.º 17/M/22. 
Aprovação.
• UOPG 37 e UE 37.1. Processo n.º 17/ 
/M/22. Contrato de Urbanização. 
Aprovação.
• UOPG 37 e UE 37.2. Processo n.º 17/ 
/M/22. Contrato de urbanização. 
Aprovação.
• Delimitação de Unidades de Execução 
da UOPG 45. Processo n.º 16/M/22. 
Aprovação.
• UOPG 45 e UE 45.4 Processo n.º 16/ 

/M/22. Contrato de urbanização. 
Aprovação.
• UOPG 45 e UE 45.5 Processo n.º 16/ 
/M/22. Contrato de urbanização. 
Aprovação.
• UOPG 45 e UE 45.6 Processo n.º 16/ 
/M/22. Contrato de urbanização. 
Aprovação.
• Decisão final relativa ao processo dis-
ciplinar n.º 003/2021. Aprovação.

Pelouro do Desporto, Habitação,
Ambiente e Fiscalização
• Protocolo de parceria entre o Muni-
cípio do Seixal e a empresa Bolt para 
instalação e operação do projeto-pilo-
to de Sistema de Trotinetas Elétricas 
Partilhadas. Aprovação de minuta.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre 
o Município do Seixal e a Associação 
Desportiva e Recreativa Benfiquista 
– Casa do Sport Lisboa e Benfica do 
Seixal para a continuação das obras de 
construção do edifício multifuncional. 
2.ª fase. 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 25 de maio e 8 de junho
Deliberações da Câmara Municipal do Seixal

A Câmara Municipal do Seixal 
aprovou, na sua reunião de 25 
de maio, o protocolo para a cons-
tituição de uma segunda Equipa 
de Intervenção Permanente pa-
ra ficar ao serviço da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Mistos de Amora, com um apoio 
municipal dedicado de 36 mil eu-
ros. 
O acordo será assinado entre a 
autarquia, a Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC) e a Associação Humani-
tária dos Bombeiros Mistos de 
Amora, dando continuidade à es-
tratégia de qualificar a resposta 
na emergência e socorro às popu-

lações do concelho e da freguesia 
de Amora, a segunda mais popu-
losa do território municipal.
O presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal, Joaquim Santos, 
considera que esta medida «visa o 
reforço da profissionalização dos 
operacionais dos corpos de bom-
beiros, garantindo prontidão na 
resposta às emergências que im-
pliquem intervenções de socorro 
às populações». 
A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Mistos de Amora 
passa agora a dispor de duas 
equipas de intervenção perma-
nente, tal como a sua congéne-
re, a Associação Humanitária de 

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal, na qual foi criada recen-
temente a sua segunda equipa, 
aguardando-se que em breve pas-
se a contar com três estruturas 
desta natureza. 
Cada equipa de intervenção per-
manente é composta por cinco 
elementos do respetivo corpo de 
bombeiros. As equipas são finan-
ciadas pela Câmara Municipal do 
Seixal e pela Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil, 
comparticipando cada uma des-
tas instituições com 50 por cento 
da verba global.

Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora
Câmara apoia segunda Equipa de Intervenção Permanente
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Câmara municipal aprova projeto-piloto 
Seixal testa trotinetas elétricas 
partilhadas 

 A Câmara Municipal do Seixal aprovou, na reunião de 8 de junho, 
um protocolo de parceria com a Bolt para a instalação e operação 
do projeto-piloto de um Sistema de Trotinetas Elétricas Partilhadas. 
Esta é mais uma das medidas criadas no âmbito da estratégia de 
descarbonização em implementação no concelho do Seixal.
Tendo em conta o Plano de Ação para a Energia e Clima Sustentável 
e o acordo Cidade Verde, bem como a Convenção Quadro das 
Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, o presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, afirmou que o mu-
nicípio do Seixal «luta para a redução das emissões de carbono, 
apostando na sustentabilidade do território através da mobilidade 
elétrica, sendo que este sistema partilhado de trotinetas através de 
uma plataforma digital permitirá dar uma importante resposta no 
planeamento da mobilidade no município, em alinhamento com o 
Plano de Mobilidade e Transportes do Concelho do Seixal». 
Joaquim Santos adianta ainda que esta iniciativa «vem também 
ao encontro do nosso estatuto de Smart City ou Cidade Inteligente, 
iniciativa da Associação Nacional de Municípios Portugueses à 
qual aderimos em 2016 e em que nos comprometemos a utilizar 
a tecnologia para a criação de melhores serviços públicos, melhor 
utilização dos recursos e menor impacto ambiental, projetando-se 
como uma cidade criativa e sustentável».

Monitorização do abastecimento público
Água do Seixal é de qualidade

Para cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 
27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de 
dezembro, e do Decreto-Lei n.º 23/2016, de 3 de junho, a Câmara 
Municipal do Seixal efetua regularmente a monitorização da quali-
dade da água de abastecimento público, por meio dos parâmetros 
regulamentares e da frequência definida em programa, previamen-
te aprovado pela autoridade competente.
Assim, entre 1 de janeiro e 31 de março de 2022, foram efetuadas 
na totalidade 112 análises do controlo de rotina 1; 32 análises do 
controlo de rotina 2 e duas análises do controlo de inspeção nas 
zonas de abastecimento de Belverde, Casal do Marco, Cruz de Pau, 
Fernão Ferro, Ponta dos Corvos, Santa Marta e Torre da Marinha.
Foi também realizado o controlo operacional, por meio de 12 análi-
ses à água de reservatórios e 47 análises à água de captações.
Os resultados à água da rede pública relativos àquele período re-
velaram características bacteriológicas, químicas e organoléticas 
adequadas, os quais podem ser consultados em cm-seixal.pt.

A aprovação da delegação de com-
petências do município para os 
agrupamentos de escolas/esco-
las não agrupadas e as respetivas 
minutas de protocolos marcaram 
a 3.ª sessão extraordinária des-
te ano da Assembleia Municipal 
do Seixal, realizada no dia 30 de 
maio, no edifício dos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal. 
O presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal, Joaquim Santos, 
salientou que com esta delibera-
ção «concretizamos mais um pas-
so da delegação de competências 
na área da educação nos diretores 
dos agrupamentos de escolas e 
escolas não agrupadas». 
Esclareceu que a câmara muni-
cipal recebeu a informação do 
Ministério da Educação (ME) no 
dia 28 de março, poucos dias an-
tes do processo de transferência 
de competências ser concretiza-
do, sobre os montantes que iriam 
ser transferidos para o município. 
«A nossa expectativa era que, co-
nhecendo o mapa com essas ver-
bas que tinha sido publicado em 
2019, essas verbas fossem atua-
lizadas em 2022. Não o foram e 
é preciso que sejam atualizadas», 
afirmou. 

As escolas precisam 
de verbas para funcionar
Disse que a câmara municipal já 
recebeu duas transferências rela-
tivas «supostamente a esses mon-
tantes de 2019, mas a verdade é 
que nas transferências de abril e 
de maio, os montantes não batem 
certo com o duodécimo calculado 

sobre os valores de 2019. Faltam 
valores das transferências de abril 
e de maio, para os quais nós não 
conseguimos determinar ainda a 
razão, nem houve informação es-
clarecedora relativamente a essa 
matéria». 
O autarca defende que as escolas 
«precisam de ter as verbas para 
poderem funcionar. Com as ver-
bas que recebe do ME, aquelas 
referentes a 2019, mesmo não as 
tendo recebido, mas sendo o cál-
culo sobre a verba que foi publica-
da em 2019, a Câmara Municipal 
do Seixal vai distribuir essa mes-
ma verba por todas as escolas, 
exceto a parte das despesas com o 
pessoal, porque esta componente 
será paga diretamente pelo muni-
cípio. E é disso que tratam estes 
vários protocolos de delegação de 
competências».
«Consideramos que esta delibera-
ção é extremamente importante 
para que as escolas possam fa-
zer face aos seus compromissos. 
Desde abril há escolas que não 
pagam eletricidade, telefone, gás, 
a fornecedores, porque o ME en-
viou as verbas para a câmara. Mas 
esta câmara, ou qualquer câma-
ra, só pode transferir estas verbas 
se houver um contrato como este 
que está expresso na nossa deli-
beração» para aprovar hoje pela 
assembleia municipal. É o que diz 
a Lei 75/2013».
A deliberação foi aprovada por 
maioria, com uma abstenção. 

Alargar a gratuitidade
nos transportes públicos
No período antes da ordem do dia, 

foram aprovados 11 documentos. 
«Alargar a gratuitidade nos trans-
portes públicos. Garantir o seu fi-
nanciamento por parte do Estado» 
foi a moção do grupo municipal da 
CDU. Este grupo apresentou ainda 
uma saudação ao Dia Nacional 
das Coletividades e outra ao 10.º 
Congresso do MURPI. O voto de 
pesar pelo falecimento de Paulo 
Gil, diretor artístico de 17 edições 
do SeixalJazz, também apresen-
tado pela CDU, foi aprovado por 
unanimidade.
O grupo do PS apresentou a re-
comendação «Adesão à Rede de 
Municípios Solidários com as Víti-
mas de Violência Doméstica» e a 
moção «Por um abastecimento 
de água de qualidade em Fernão 
Ferro». O grupo do PSD apresentou 
as moções «Pela criação e imple-
mentação do portal autárquico 
da transparência no município do 
Seixal» e «Celebrar a infância me-
lhorando as escolas no concelho 
do Seixal».
«A saúde no Seixal não pode es-
perar mais!» foi o tema da moção 
apresentada pelo grupo municipal 
do BE, além de uma recomenda-
ção sobre «O poder dos museus».
«Cidades ainda mais inteligentes!» 
foi o teor da recomendação apre-
sentada pela deputada indepen-
dente Soraia Rosário.

Delegação de competências aprovada em assembleia municipal  
Câmara transfere 2,4 milhões de euros 
por ano para  as escolas básicas 
dos 2.º e 3.º ciclos e secundárias  
e alerta para incumprimento do Governo
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Os alunos regressaram ao palco do 
Cinema S. Vicente para a 24.ª edi-
ção da Mostra de Teatro Escolar que 
decorreu entre os dias 21 de maio 
a 4 de junho. A iniciativa serviu pa-
ra os alunos apresentarem as suas 
produções e o trabalho que desen-
volveram ao longo do ano letivo, com 
as mesmas condições dos profissio-
nais da representação. 
A iniciativa integra o projeto Apre(e)n- 
der o Teatro, dinamizado no âmbito 

do Plano Educativo Municipal, pela 
Câmara Municipal do Seixal junto 
das escolas básicas dos 2.º e 3.º ci-
clos e das secundárias do concelho. 
A autarquia apoia assim o trabalho 
desenvolvido pelos grupos de teatro 
existentes nas escolas, contribuindo 
para a formação de jovens mais cria-
tivos e participativos, incentivando 
a formação de grupos de teatro e a 
criação de novos públicos.
O Cinema S. Vicente teve casa cheia 

para assistir à apresentação de no-
ve peças. Esta edição envolveu 148 
alunos entre atores, cenógrafos, 
técnicos de som, luz e assistentes 
de sete escolas: Escola Secundária 
João de Barros, Escola Secundária 
Dr. José Afonso, Escola Secundária 
Manuel Cargaleiro, Escola Básica 
da Cruz de Pau, Escola Básica de 
Corroios, Escola Básica de Vale de 
Milhaços e Escola Básica Carlos 
Ribeiro. 

Mostra de Teatro Escolar no Cinema S. Vicente
Autarquia promove o trabalho desenvolvido pelos alunos

A vereadora do Pelouro da Educa-
ção da Câmara Municipal do Seixal, 
Maria João Macau, prossegue o 
calendário de visitas às escolas 
do 1.º ciclo e jardins de infância da 
rede pública, no âmbito da iniciati-
va Seixal + Educação. Nesse con-
texto, a vereadora deslocou-se no 
dia 18 de maio à Escola Básica da 
Quinta de Santa Marta de Corroios 
e ao Jardim de Infância de Vale de 
Milhaços, ambos na freguesia de 
Corroios. 
Na Escola Básica da Quinta de San-
ta Marta de Corroios, entre 2017 e 
2022, foi executado um minicampo 

de jogos em relva sintética; substi-
tuídos e ampliados telheiros; insta-
lados equipamentos de espaço de 
jogo e recreio; colocados bancos 
no logradouro, estores interiores no 
refeitório e um teto falso; efetuadas 
pinturas interiores; e substituída a 
cobertura em fibrocimento. Neste 
período, a escola recebeu ainda cin-
co computadores. Para esta escola 
está prevista a pintura exterior, a 
resolução de alguns problemas rela-
cionados com humidade e a instala-
ção de internet.
No Jardim de Infância de Vale de 
Milhaços, entre 2016 e 2022, foi 

efetuada a pintura interior e exterior; 
remodelação de uma instalação 
sanitária; construção de telheiro; 
colocação de equipamento de jogo 
e recreio; colocação de acumula-
dores de calor em todo o edifício; 
substituição da cobertura em fibro-
cimento e realização de pequenas 
reparações nas pinturas interiores 
e exteriores. Foram também entre-
gues dois computadores, dois vi-
deoprojetores e tela de projeção.
Está prevista a reparação e pintura 
da vedação exterior, a reformulação 
das instalações sanitárias e a subs-
tituição do pavimento da entrada.

Visita às escolas básicas do concelho
Educação é prioridade para a Câmara do Seixal

Lançamento do Jornal Interescolar
Jovens debatem igualdade 
de direitos

A cerimónia de lançamento da 8.ª edição do Jornal Interescolar 
realizou-se no dia 27 de maio, no auditório dos Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal. 
«Igualdade com Direitos» foi o tema desta edição, tendo sido abor-
dados direitos civis, culturais, económicos, políticos e sociais nos 
trabalhos dos alunos das nove escolas básicas e secundárias do 
concelho envolvidas no projeto neste ano letivo: escolas básicas 
Carlos Ribeiro, de Corroios, Dr. António Augusto Louro, Nun’Álvares 
e Paulo da Gama, e escolas secundárias Alfredo dos Reis Silveira, 
de Amora, Dr. José Afonso e Manuel Cargaleiro.
A apresentação da sessão e a animação foram protagonizadas 
pela(o)s aluna(os) das escolas participantes. O programa incluiu 
apontamentos musicais, pintura em tela ao vivo, leitura expressiva 
de textos e dramatização. O lançamento foi transmitido em direto 
no canal Youtube da autarquia.
Na sessão esteve presente o vereador Bruno Santos, em repre-
sentação da autarquia, que valorizou o projeto, cujo tema «é 
extraordinariamente importante nos dias que correm», e dirigiu-se 
aos alunos para afirmar: «Continuem a procurar viver sempre com 
igualdade e com direitos».
O Jornal Interescolar integra o Plano Educativo Municipal e é um 
projeto concretizado por alunos das escolas públicas do município 
do Seixal. São os jovens, acompanhados pelos professores, os res-
ponsáveis pelos conteúdos, dos textos jornalísticos aos poemas, 
passando pelos trabalhos gráficos e imagens.
No âmbito da publicação, também se realizou no dia 17 de maio, 
no auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal, 
uma palestra sobre o tema «Igualdade com Direitos» destinada 
aos alunos, com a convidada Teresa Almeida Costa. Nesta iniciati-
va esteve presente a vereadora Maria João Macau, do Pelouro da 
Educação da autarquia.

O vereador Bruno Santos elogiou o empenho dos alunos 
no Jornal Interescolar

A vereadora do Pelouro da Educação, Maria João Macau, 
visitou  a Escola Básica da Quinta de Santa Marta de Corroios

Visita ao Jardim de Infância de Vale de Milhaços

A Mostra de Teatro Escolar decorreu no Cinema S. Vicente 
e envolveu 148 alunos
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O DIA Mundial da Criança 
celebrou-se no dia 1 de junho e a 
Câmara Municipal do Seixal pro-
porcionou, até ao dia 14 de junho, 
inúmeras atividades lúdicas dedi-
cadas aos mais novos.

O vice-presidente Paulo Silva e 
os vereadores da Câmara Muni-
cipal do Seixal Maria João Macau e 

Bruno Santos estiveram presentes 
em várias das iniciativas para assi-
nalar a data junto das crianças, que 
se deliciaram com as animações 
disponíveis. Os espaços públicos 
do concelho encheram-se de cen-
tenas de crianças e famílias que, 
durante estes dias, se divertiram 
com atividades lúdicas, momentos 

musicais e insufláveis! Após tem-
pos mais contidos, houve oportu-
nidade de dar largas à brincadeira, 
com sorrisos a surgirem de forma 
genuína.

Destaque para os espetáculos 
inseridos no Festival Sementes – 
Mostra Internacional de Artes para 
o Pequeno Público que regressou 

para a 27.ª edição e se prolongou 
até dia 5 de junho, com espetáculos 
para o público escolar e famílias. 
O último espetáculo esteve a car-
go da companhia de marionetas 
Tanxarina, da Galiza, que apresen-
tou «Titiricircus», uma lembrança 
festiva do grande circo de tenda 
alta. Também a Quinta da Princesa 

e os bairros da Cucena e de Santa 
Marta de Corroios se transforma-
ram num parque de diversões em 
que as crianças desfrutaram de ati-
vidades lúdicas. Nestes dias houve 
ainda tempo para leituras encena-
das por Maria João Luís e ateliês, 
que fizeram destas comemorações 
um verdadeiro hino à alegria. n

Comemorações do Dia Mundial da Criança

Programa recheado de atividades 
lúdicas, culturais e desportivas 

Leituras encenadas pela atriz Maria João Luí  s 
na Escola Básica de Pinhal de Frades  

A vereadora Maria João Macau e o presidente da Junta 
de Freguesia de Corroios participaram nas iniciativas 
do Dia Mundial da Criança

O vereador Paulo Silva e o presidente da Junta 
de Freguesia de Amora estiveram na Quinta 
da Princesa

O vereador Bruno Santos, acompanhado  
pela presidente da união das freguesias, esteve 
no Parque Urbano da Quinta dos Franceses, no Seixal 

Animação musical no Parque Urbano 
da Quinta dos Franceses

Festival de Teatro Sementes em Miratejo

Animação no Parque Urbano da Paivas Festival de Teatro Sementes no Parque do Serrado Atividades lúdicas no Bairro da Quinta da Cucena
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A CERIMÓNIA de assi-
natura de contratos de como-
dato de cedência de terrenos 
decorreu no dia 28 de abril, nos 
Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal. O ato irá per-
mitir que quatro associações do 
movimento associativo juvenil 
e cultural tenham a sua sede a 
breve trecho. São elas: o Grupo 
260 – Seixal – Associação dos 
Escoteiros de Portugal, o Grupo 
269 – Fernão Ferro – Associação 
dos Escoteiros de Portugal, o 
Agrupamento de Escuteiros 835 
Casal do Marco e a Staccatto – 
Associação Cultural para o 
Desenvolvimento da Per-cussão 
(Karma Drums). 

A assinatura dos quatro pro-
tocolos contou com a presença 
dos representantes das associa-
ções e do vereador do Pelouro da 

Cultura e Juventude da Câmara 
Municipal do Seixal, Paulo Silva.

Formação de crianças 
e jovens
Durante as intervenções, 

Pedro Guedes, do Grupo 269 – 
Fernão Ferro, referiu que «a ação 
do grupo passa pela formação de 
crianças e jovens à luz do mode-
lo de Baden-Powell. Temos um 
efetivo de 96 elementos, anima-
mos as quatro divisões ativas do 
grupo e a Associação de Amigos 
de Pinhal do General foi quem 
nos acolheu. Graças à Câmara 
Municipal do Seixal que nos ce-
de um terreno podemos sonhar 
com a sede em Fernão Ferro».

Fábio Coelho, chefe do Grupo 
260 – Seixal, disse ser um mo-
mento importante, «temos quase 
sete anos e este sempre foi um 

dos nossos objetivos, encontrar 
um espaço que albergasse to-
das as divisões para realizar as 
nossas atividades. Este espaço 
destina-se às novas gerações que 
vão ser os chefes do futuro». 

Espírito de trabalho 
em comunidade
Ana Margarida Chagas, chefe 

regional de Setúbal do Grupo 
Nacional de Escutas, falou em 
nome do Agrupamento de Escu-
teiros 835 Casal do Marco e as-
segurou que «as sedes que serão 
construídas nos terrenos cedi-
dos vão permitir fazer um bom 
trabalho ao nível do movimento 
associativo e as autarquias são 
determinantes nestas parcerias. 
O espírito de trabalho em comu-
nidade prova assim ser crucial 
em todos os aspetos da vida».

Rosa Ferrinho, em nome da 
Staccatto, lembrou o início em 
2014, «quando ensaiávamos na 
rua, agora temos um espaço que 
a autarquia nos arranjou para os 
ensaios. Não tem sido um per-
curso fácil e é graças ao apoio da 
câmara municipal que continua-
mos a desenvolver o nosso pro-
jeto de promoção dos ritmos e da 
percussão para todos».

Trabalho de proximidade
 com os agentes locais
Para o vereador Paulo Silva 

esta era uma necessidade já 
identificada e que «a autarquia 
procurou solucionar. Hoje damos 
mais um passo para que estas 
associações tenham um espaço 
onde as suas sedes possam ser 
implantadas», disse.  

O autarca referiu ainda que 

«iremos preparar o processo se-
guinte, porque reconhecemos o 
papel que as associações têm na 
comunidade e na formação dos 
jovens. No Seixal, queremos jo-
vens participativos, com espírito 
interventivo seja na vida pessoal, 
como na coletiva. Na Câmara 
Municipal do Seixal vamos con-
tinuar o trabalho de proximida-
de com todos os agentes locais. 
Juntos continuaremos a cons-
truir  o  concelho». n

Assinatura de contratos de cedência de terrenos

Autarquia valoriza o movimento 
associativo juvenil

O vice-presidente e vereador do 
pelouro da Juventude da Câmara 
Municipal do Seixa, Paulo Silva,  
prossegue um conjunto de visi-
tas, reuniões e encontros com 
responsáveis de diferentes asso-
ciações e grupos que desenvol-
vem a sua atividade direcionada 
para os jovens.
Neste âmbito, ainda na segun-
da quinzena de abril, no dia 19, 

Paulo Silva esteve reunido com, 
o Grupo 269 de Fernão Ferro 
da Associação de Escoteiros 
de Portugal. Já em maio, o vice-
-presidente da autarquia esteve 
reunido com as associações de 
estudantes do concelho, no dia 
3, Associação Khapaz, no dia 5, e 
com a Associação Os Pioneiros de 
Portugal, a 16 de maio.
Com este conjunto de reuniões, o 

vereador do Pelouro da Juventude 
procura conhecer o âmbito da ati-
vidade de cada uma destas as-
sociações, conhecer melhor os 
sonhos, aspirações e realidades 
sentidas pelos jovens de hoje em 
dia e encontrar soluções de par-
ceria para melhor servir a juventu-
de do Seixal. 

Responder aos sonhos, aspirações 
e realidades dos jovens

O vice-presidente da autarquia, Paulo Silva, destacou o importante papel do movimento associativo juvenil
Foram quatro as associações que passam a ter terrenos 
para a construção das suas sedes

Paulo Silva, vice-presidente da autarquia, reúne-se regularmente 
com o movimento associativo juvenil
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O MUNICÍPIO do Seixal 
marcou presença no Pet Festival, o 
festival da família e dos animais de 
companhia, que se realizou entre 
20 e 22 de maio, na FIL, no Parque 
das Nações.

Neste festival, os visitantes fize-
ram acompanhar-se do seu animal 
de companhia, houve exposição 
e concursos das várias espécies e 
raças de animais de companhia, es-
paço de interação entre os animais 
da quinta e o público e um espaço 
pedagógico com a presença de as-
sociações de apoio e defesa animal 
e um vasto programa de atividades. 

No espaço municipal, com o te-
ma «Cuidar de quem está sempre 
ao nosso lado», foi apresentado o 
trabalho que tem sido feito no con-
celho em prol da proteção, saúde 
e bem-estar animal. Mas também 
foi dado espaço a vários parcei-
ros da autarquia, nomeadamen-
te Josoypet, House Pet, Coockie e 
Companhia e Grupo de Voluntários 
do Canil/Gatil Municipal. Houve 
ainda espaço para demonstrações 

caninas, com a cadela Aisha, que fez 
as delícias dos presentes.

Bruno Santos, vereador da Câ-
mara Municipal do Seixal respon-
sável pelo Bem-Estar Animal, es-
teve no certame, tendo destacado 
a importância de participar neste 
evento: «É uma forma de mostrar o 
que está a ser feito em prol do bem-
-estar animal no nosso concelho, 
desde a criação de parques caninos 
e abrigos para colónias de gatos de 
rua, até aos eventos destinados aos 
animais de companhia. No Centro 

de Recolha Oficial e Animais de 
Companhia do Seixal (CROACS) 
tudo fazemos para que os animais 
que acolhemos tenham as melho-
res condições de estadia, mas o 
objetivo é sempre apelar às famí-
lias para uma adoção responsável 
através de campanhas de adoção 
de animais.»

O vereador destacou ainda o pro-
jeto do novo CROACS, um espaço 
que a autarquia vai construir com 
um investimento de 1,5 milhões de 
euros. n

Seixal marca presença no Pet Festival

Concelho amigo 
dos animais

Eventos contribuem para dinamizar 
economia e turismo 
Festival das Francesinhas 
e Tour do Pitéu oferecem 
experiências gastronómicas

No final de maio e início de junho, o concelho do Seixal acolheu 
duas iniciativas que contribuem para a dinamização económica 
e turística do município e simultaneamente proporcionam novas 
experiências gastronómicas para a nossa população.
A primeira das iniciativas, denominada Tour do Pitéu, teve este ano 
a sua quarta edição entre os dias 20 e 29 de maio. O evento juntou 
os melhores restaurantes, tascas e tabernas do município na oferta 
de ementas especiais de petiscos acompanhados por uma cerveja, 
com um custo de 3,50 euros. Esta foi a maior edição do Tour do 
Piteu, com a participação de 28 restaurantes.
A iniciativa é uma organização da Associação do Comércio, 
Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal, contando com 
o apoio da Câmara Municipal do Seixal e a produção da Traveller 
Boost.
Já a 2.ª edição do Festival das Francesinhas à Moda do Porto de-
correu entre os dias 3 e 13 de junho, na zona ribeirinha de Amora, 
com quatro estabelecimentos aderentes especialistas na iguaria e 
vindos diretamente do Porto: Alfândega Douro, Alicantina, Taberna 
Portuense e I Love Eat Francesinhas.
Este ano o evento teve mais restaurantes e caixas para uma maior 
oferta e qualidade do serviço. A procura foi tal, que o evento se es-
tendeu por mais um dia do que estava previsto.

Bruno Santos, vereador da Câmara Municipal do Seixal responsável pelo Bem-Estar Animal, 
esteve no espaço municipal Tour do Pitéu

Festival das Francesinhas«Cuidar de quem está sempre ao nosso lado» foi o lema do espaço municipal
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DEZOITO CASAS do con-
celho do Seixal estão identifica-
das como tendo sido utilizadas 
pela luta dos militantes anti-
fascistas do Partido Comunista 
Português durante a ditadura 
de Salazar e Caetano. A garantia 
é de Domingos Abrantes, rosto 
dessa luta e agora voz dessa me-
mória erguida contra o esqueci-
mento, e foi revelada na iniciativa 
Histórias da Clandestinidade do 
Concelho do Seixal, que no dia 28 
de maio decorreu na Sociedade 
Filarmónica Operária Amorense.

Resistente antifascista, Domin-
gos Abrantes foi preso pela pri-
meira vez em 1959. Em dezembro 
de 1961, participou na célebre 
fuga de Caxias com Álvaro Cunhal. 
Ligou-se a Conceição Matos em 
1963, viveram uma vida clandes-
tina, tendo passado por muitas 
casas clandestinas existentes no 
país, algumas delas no concelho.

O militante comunista e a mu-
lher contaram as vivências dos 
tempos em que viveram clandes-
tinamente em Amora, ainda que 
já não se recordem as casas ou 
ruas que habitaram. Porém, há 
coisas que jamais esquecem: as 
humilhações e sevícias, as frases, 
os nomes e os rostos daqueles 
que os torturaram e perseguiram, 
a expressão derrotada daqueles 
que cederam aos interrogatórios 
e os camaradas mortos pelos fas-
cistas.

Domingos Abrantes enquadrou 
a importância da iniciativa no 

âmbito da «batalha pela memó-
ria», ao mesmo tempo que alertou 
para «um esforço gigantesco pa-
ra fazer esquecer e para rever a 
história». O resistente distinguiu 
oposição e resistência, feita na 
clandestinidade, e lembrou que 
«sem a luta continuada não ha-
via 25 de Abril». «A liberdade não 
tem donos, mas tem fazedores», 
afirmou.

Para gerações futuras
O militante realçou as datas que 

marcaram a resistência antifas-
cista em Portugal, como o 1.º de 
Maio desde 1962 e relevou «a im-
portância dos trabalhadores na 
luta contra o fascismo», evocando 
diferentes lutas operárias com 
cenário no concelho. Domingos 
Abrantes recordou tempos em 
que havia «mais camaradas na 
prisão do que em liberdade» e 
afirmou que «o Seixal tem uma 
história fantástica que ainda está 
por desbravar» e «merece muito 
justamente o título de «terra de 
resistência e liberdade».

Evocando um tempo em que as 
mulheres estavam sob constante 
escrutínio e tinham menos direi-
tos do que os homens, Conceição 
Matos relatou a experiência das 
mulheres na clandestinidade, 
«a história menos conhecida da 
resistência», decisiva «na defesa 
das casas e dos estilos de vida de 
fachada na clandestinidade», su-
blinhando que o seu papel «não 
era o trabalho doméstico, mas o 

da representação». 
A resistente antifascista evocou 

os «sacrifícios das mulheres na 
clandestinidade, entre os quais 
a solidão, o desconhecimento do 
que se passava com os camara-
das, «mas muito mais pesada era 
a separação dos filhos». A militan-
te comunista afirmou ainda que 
«a violência policial não poupava 
as mulheres» e a «chantagem so-
bre os filhos, as torturas morais, 
os vexames e o fim da nossa dig-
nidade eram bem piores do que as 
torturas físicas».

Presente na iniciativa, Paulo 
Silva, vice-presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, enquadrou 
a iniciativa no projeto que a au-
tarquia está a desenvolver para 
um Centro Interpretativo do 25 
de Abril e disse como, ao receber 
os contributos dos dois resisten-
tes antifascistas, ficou a saber da 
vivência da clandestinidade em 
Amora e no concelho. 

«Histórias que são importantes 
sabermos todos e passar de ge-
ração em geração, memórias de 
um tempo em que não podíamos 
revelar as ideias políticas e que 
tínhamos que andar na clandes-
tinidade para combater um regi-
me opressivo e injusto. Devemos 
muito a estes homens e mulheres 
que lutaram pela liberdade, que 
hoje temos dada como garantida, 
mas que não o é. Devemos sempre 
lutar por ela ou corremos o risco 
de voltarmos a novas ditaduras», 
disse o autarca. n

Histórias da resistência com Domingos Abrantes 
e Conceição Matos 

Seixal na história 
da luta contra 
o fascismo

Trabalho de parceria para ajudar 
quem mais precisa

Conhecer melhor o trabalho das instituições sociais do concelho, o 
seu funcionamento, projetos desenvolvidos, oportunidades e dificul-
dades é o objetivo das reuniões e visitas que Paulo Silva, vice-presi-
dente da Câmara Municipal do Seixal, realiza de forma regular. O con-
tacto com os dirigentes, funcionários e utentes é essencial para que a 
estratégia municipal na área social vá ao encontro das necessidades 
de quem trabalha em prol dos outros todos os dias, e para continuar 
o trabalho de parceria que caracteriza o concelho do Seixal. Assim, no 
âmbito do Seixal + Social, realizaram-se, em maio e junho, diversas 
reuniões com as seguintes instituições sociais: Associação Unitária 
de Reformados, Pensionistas e Idosos de Corroios; Associação Rumo; 
Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental Almada-Seixal; 
Associação IDM − Igreja Internacional Deus de Milagres; e Centro de 
Assistência Paroquial de Amora.

Desfile Paz Sim!
Sociedade civil e instituições 
dizem não à guerra 
O Município do Seixal juntou-se ao desfile Paz Sim! que se realizou 
no dia 25 de junho, em Lisboa, no Marquês do Pombal, e foi promo-
vido pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação. Com o lema 
«Guerra e Corrida aos Armamentos Não», o desfile lançou o repto para 
que todos se juntassem nesta ação que promoveu o respeito pelos 
princípios do direito internacional em consonância com a Carta das 
Nações Unidas e Acta Final de Helsínquia, como o caminho a seguir 
para garantir a paz, a segurança, a cooperação, a justiça e os direitos 
dos povos.  
A delegação do concelho contou com a participação de Joaquim 
Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal,  e dos vereadores 
Maria João Macau e Joaquim Tavares.
De referir que, além do desfile, está a decorrer uma subscrição que 
organizações e pessoas individuais podem assinar, basta enviar um 
email para apelopazsim@gmail.com juntando-se assim ao trabalho 
de defesa e promoção da paz. 

Os dois resistentes antifascistas contaram histórias na primeira pessoa e foram recebidos por Paulo Silva, 
vice-presidente da autarquia

A câmara municipal prossegue as reuniões com instituições 
do concelho
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O FESTIVAL do Maio 
regressou ao Parque Urbano do 
Seixal nos dias 27 e 28 de maio e 
na sua 3.ª edição contou com atua-
ções dos brasileiros Bia Ferreira e 
Luca Argel, os portugueses Dillaz, 
Valete e Jorge Palma, e o sérvio 
Goran Bregović.

Tendo como elemento em co-
mum o discurso interventivo, a 
programação procura a preserva-
ção da memória e traz a palco o 
legado histórico da música de in-

tervenção e protesto, bem como 
as lutas atuais, dando voz a novos 
artistas e novos géneros musicais. 

Desde a política à crítica social, 
do ativismo ambiental às lutas 
contra a discriminação de etnia 
e género, o discurso interventivo 
encontra renovada relevância e ex-
pressão artística, a que este festival 
dá visibilidade.

«A denúncia do que está aconte-
cendo no Brasil» deu mote à atua-
ção de Bia Ferreira, a qual alerta 

para o «genocídio da população 
preta, indígena e LGBTQI+» na-
quele país e afirma que «passar 
informação e afeto, enquanto tec-
nologia de sobrevivência, foi uma 
missão para o show».

Luca Argel trouxe um espetáculo 
relacionado com o álbum «Samba 
de Guerrilha» que «conta a histó-
ria do samba de uma perspetiva 
política». Jorge Palma apresentou 
«canções que o pessoal já conhe-
ce» e foi recebido «por um grande 

público, numa noite fantástica». 
Uma opinião partilhada por Valete 
que garante que «este tipo de espí-
rito é difícil de encontrar».

Responsável pela programação, 
Luís Varatojo explica o «cariz in-
terventivo» da música do festival 
lembra que «hoje a música de in-
tervenção é mais lata» do que nos 
anos 70 e 80 do séc. XX e afirma 
que «este é talvez o único festival 
em Portugal que dá palco delibe-
radamente a música que defende 

causas e desperta consciências».
«O gosto pela música e o gosto 

pela liberdade e o desejo de lutar 
por uma sociedade melhor» são 
características da população do 
concelho que justificam a realiza-
ção deste evento, assegura Paulo 
Silva, vice-presidente da Câmara 
Municipal do Seixal. «Queremos 
mostrar que a cantiga continua a 
ser uma arma, contra a repressão, 
pela liberdade, pelos direitos cívi-
cos, pela paz e pelo ambiente». n

Durante a primeira quinzena de ju-
nho, o Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal e o Cinema S. 
Vicente acolheram, respetivamen-
te, espetáculos de teatro para adul-
tos e crianças.No dia 5, a sala de 
espetáculo de Aldeia de Paio Pires 
acolheu a «Bela Adormecida», numa 
produção do Teatro Esfera, uma fan-
tasia musical Inspirada na história 
original de Charles Perrault. «Corpo 

Pequenino, Olhos de Gigante», num 
trabalho do Estúdio Fonte Nova foi 
a proposta para 12 de junho e ins-
pira-se na obra de José de Almada 
Negreiros.
Numa produção do Teatro do Bairro, 
«D. Juan» subiu ao palco do auditório 
nos dias 3 e 4 de junho. A encenação 
deste texto de Molière assinalou os 
400 anos do nascimento do drama-
turgo francês.

Dias 9 a 11 e 16 a 18 junho, a com-
panhia residente no Seixal, Teatro da 
Terra, apresentou um texto de Joe 
Orton, «O Saque». Uma farsa negra 
e bizarra obra-prima da dramaturgia 
cómica inglesa da segunda meta-
de do século XX que além da crítica 
à corrupção, brutalidade e falta de 
integridade das forças policiais, sa-
tiriza o luto e os seus rituais sociais, 
bem como a Igreja Católica.

Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal e Cinema S. Vicente
Salas do concelho com teatro para miúdos e graúdos

Festival do Maio levou milhares ao Parque Urbano do Seixal

Música pela liberdade, paz e direitos cívicos

Jorge Palma Bia Ferreira Goran Bregović

Dillaz Luca Argel Valete

«D. Juan», produção do Teatro do Bairro
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A CASA do Povo de Cor-
roios (CPC) foi fundada a 6 de maio 
de 1934 e desde sempre imprimiu 
um grande dinamismo no desen-
volvimento de atividades culturais, 
desportivas e de cariz social. Em 
1992, a CPC aumentou a área das 
suas instalações com a construção 
de um miniginásio, com o apoio 
das autarquias, criando condições 
para o seu crescimento e aumen-
tando a oferta de modalidades.

A CPC celebrou o 88.º aniversá-
rio com uma sessão solene no dia 
6 de maio, que contou com aponta-
mento musicais e entrega de lem-
branças a técnicos de desporto e 
responsáveis de outras áreas que 
contribuem para o engrandeci-
mento da coletividade. Distinguiu 
ainda os atletas olímpicos de tiro 
que ocuparam lugares de mérito 
em 2021. Um momento carregado 
de emoção foi a atribuição ao giná-
sio do clube do nome de Francisco 
Rodrigues, memorável dirigente 
da instituição. 

Para o presidente da direção, 
Luís Varela, a CPC é «uma das co-

letividades que melhor promove 
o desporto e cultura no concelho e 
distrito, com uma oferta diversifi-
cada na formação, representação 
e competição». Sublinhou que dois 
anos após a pandemia, «é com en-
tusiasmo que se vislumbra o retor-
no dos praticantes», tendo já cerca 
de 300 praticantes nas 15 moda-
lidades que o clube disponibiliza: 
artes marciais, ginástica, futsal, 
atletismo, dança, fitness e ativida-
des zen, como o ioga e o pilates. 

O presidente da Junta de Fre-
guesia de Corroios, Hugo Cons-
tantino, afirmou que a Casa do 
Povo de Corroios tem 88 anos de 
«experiência e história», construí-
das nas áreas social, cultural e des-
portiva, e que a coletividade «está 
sempre presente nas iniciativas or-
ganizadas pela junta de freguesia, 
dignificando a cultura e o desporto 
aos serviço do povo».

Maria João Macau, vereadora da 
Câmara Municipal do Seixal, deu 
os parabéns à CPC, «uma grande 
obra construída com o povo e pelo 
povo», e referiu a «justa homena-

Em 2010 um grupo de antigos escuteiros do Corpo Nacional de Escutas decidiu formar um 
novo agrupamento de escoteiros na freguesia de Corroios, mas que fosse multiconfessional e 
aberto a todos. A 14 de maio de 2011 foi inaugurado o Grupo 242 de Corroios da Associação 
dos Escoteiros de Portugal (AEP). Com cerca de 110 elementos, o grupo inaugura em 2017 a sua 
sede em Vale de Milhaços, construída com o apoio da Câmara Municipal do Seixal, num terreno 
cedido pela autarquia. No dia 14 de maio, o Grupo 242 Corroios comemorou o 11.º aniversário 
nas suas instalações, reunindo a sua família escotista numa festa com a realização da formatu-
ra, compromissos, jogos, convívio com comes e bebes, onde não faltou o bolo de aniversário. José 
Pontes, chefe honorário do grupo, acompanhado por Rui Cruz, dirigente em exercício na altura, 
receberam os representantes das autarquias e os familiares dos escoteiros.
Hugo Constantino, presidente da Junta de Freguesia de Corroios, e Rosa Vaz, em representação 
da Câmara Municipal do Seixal, estiveram presentes no evento e felicitaram a associação pelo 
aniversário, assegurando a continuação do apoio das autarquias na continuação do trabalho de 
parceria em prol dos jovens e das populações locais.

O Grupo 269 – Fernão Ferro foi fundado no dia 5 de maio de 2019, com um efetivo de 41 elemen-
tos. Hoje conta com um efetivo de 96 elementos, tem a maior alcateia do país e é o 15.º maior 
grupo a nível nacional.  As comemorações do 3.º aniversário do Grupo 269 realizaram-se no dia 
14 de maio, no Parque Urbano de Fernão Ferro, com um conjunto de atividades. Na celebração, 
Pedro Guedes, chefe e fundador do Grupo 269, afirmou que a associação tem «focado a sua ação 
educativa na formação de crianças e jovens à luz do movimento escotista» idealizado por Baden- 
-Powell. 
Joaquim Tavares, vereador da Câmara Municipal do Seixal, salientou que a autarquia decidiu 
consolidar mais um apoio ao Grupo 269 através da cedência de um terreno para a construção 
das suas instalações em Fernão Ferro, o que «irá potenciar o vosso crescimento e as condições 
para a vossa ação junto da comunidade». A parceria com o município «está assegurada e poderão 
contar sempre com a Câmara do Seixal para a concretização do vosso sonho». 
No evento estiveram também Rui Pereira, presidente da Junta de Fernão Ferro, e Cristina Taveira, 
presidente da Associação de Amigos do Pinhal do General.

Associação dos Escoteiros de Portugal 
Grupo 242 de Corroios celebrou aniversário

Grupo 262 de Fernão Ferro 
Aniversário reuniu família escotista 

Casa do Povo de Corroios celebrou 88 anos

Promover o desporto e a cultura

Maria João Macau, vereadora da autarquia, descreveu a Casa do Povo de Corroios como «uma casa da democracia»

gem» a Francisco Rodrigues, «um 
homem resiliente, de trabalho, de 
parceria, de diálogo».

Disse que a CPC «é hoje uma casa 
da democracia, ao serviço da cultu-
ra, da educação, do desporto, do so-
cial e humanitário» e, porque tem  
muitas crianças e jovens nas suas 
atividades, esta «é uma casa de es-

perança e de futuro». 
A vereadora assegurou que as 

necessidades da CPC «estão iden-
tificadas» e que a autarquia «vai 
apoiar» na substituição da cober-
tura das instalações da coletivida-
de e na aquisição de uma viatura. 
Na mesa estiveram ainda Américo 
Costa, 1.º secretário da Assembleia 

Municipal do Seixal; Vítor Ramos, 
presidente da assembleia geral da 
CPC; Manuel Cabete, vice-presiden-
te da Associação de Coletividades 
do Concelho do Seixal; José Tei-
xeira, diretor da Associação de 
Futebol de Setúbal; e José Carita, 
da Confederação Portuguesa das 
Casas do Povo. n
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O Grupo de Folclore Estrelinhas 
do Sul nasceu em 13 de maio di-
namizado por Maria Basílio com 
um grupo de crianças da cate-
quese da igreja de Paio Pires. 
Para assinalar o 43.º aniversário 
do grupo realizou-se, no dia 14 de 
maio, na Sociedade Musical 5 de 
Outubro, uma comemoração que 
contou com a atuação do grupo 
Estrelinhas do Sul e dos convida-

dos Luís Godinho, Grupo Musical 
Cantar d’Amigos, da Associação 
Unitária de Reformados, Pensio-
nistas e Idosos do Casal do Marco, 
Benny Pascoal e Malabá.
Este é o mais antigo grupo de folclo-
re do concelho do Seixal e um dos 
mais antigos do distrito e dedica-
-se à promoção da história do país, 
desde os trajes, instrumentos mu-
sicais, cantares e danças, numa 

genuína manifestação de usos e 
costumes.
O vereador da Câmara Municipal 
do Seixal Bruno Santos marcou pre-
sença no aniversário e desejou que 
«as Estrelinhas do Sul continuem a 
brilhar bem alto. A autarquia conti-
nuará a reconhecer o papel que o 
grupo desenvolve na promoção da 
cultura popular, de Aldeia de Paio 
Pires e do concelho do Seixal»

Aniversário do Grupo de Folclore Estrelinhas do Sul
Promoção da tradição e cultura portuguesa há 43 anos

Núcleo do Seixal da Liga dos Combatentes
Trabalho de proximidade cria sinergias

Grupo Desportivo e Cultural Águias de Vale de Milhaços
Casa de convívio, cultura e desporto

O Núcleo do Seixal da Liga dos Combatentes 
foi criado em 2013, desenvolve as suas 
atividades em benefício da comunidade e 
dos seus associados, antigos combatentes 
e agentes que participam em operações 
internacionais de gestão civil de crises, de 
apoio à paz e humanitárias. A associação 
assume como prioridade o apoio nas áreas 
da saúde, área social e familiar. O 9.º aniver-
sário do núcleo foi assinalado no dia 14 de 
maio, com uma cerimónia que decorreu no 
jardim da Praça dos Mártires da Liberdade, 
no Seixal. 
José Carlos Monteiro, presidente do Núcleo 
do Seixal da Liga dos Combatentes, frisou 
que o apoio da autarquia do Seixal tem sido 
fundamental para a prossecução da ativi-
dade do núcleo e que, «segundo os registos, 
no concelho existem cerca de 7 mil ex-com-
batentes para os quais temos desenvolvido 
ações de resposta às suas necessidades, 
seja ao nível da resolução de questões bu-
rocráticas, de apoio sanitário, de situações 
de carência económica ou de apoio psico-
lógico». 
Para o dirigente, a sessão foi uma homena-
gem pública aos combatentes e um reco-
nhecimento pelos serviços prestados por 
alguns associados e instituições, entre elas 
o Amora Futebol Clube, que cedeu o primei-

ro espaço físico para o núcleo desenvolver 
a sua atividade, ou a União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires e 
a Junta de Freguesia de Amora pelo apoio 
logístico, e a Câmara Municipal do Seixal 
que, «com a cedência das instalações loca-
lizadas em Amora, permitiu concretizarmos 
o sonho de termos uma sede. Um espaço 
que prova que quando existe cooperação 
surgem as soluções». 
Faustino Hilário, secretário geral da Liga dos 
Combatentes, lamentou «a falta de apoios 
governamentais, pois apesar da aprovação 
do Estatuto do Combatente o mesmo não 
foi regulamentado e não responde a ques-
tões essenciais». O coronel agradeceu ain-
da o apoio que as instituições do Seixal têm 
dado ao núcleo, reconhecendo o seu papel 
na comunidade. 
Para Paulo Silva, vice-presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, «o Núcleo do Seixal da 
Liga dos Combatentes tem um trabalho fun-
damental de apoio, proteção e assistência 
aos antigos combatentes, os quais mesmo 
não concordando com as diretivas políticas 
tiveram de ir para a guerra colonial. Homens 
que merecem o nosso apoio, daí termos 
cedido as instalações que são agora a sua 
sede».  

O 40.º aniversário do Grupo Desportivo 
e Cultural Águias de Vale de Milhaços 
(GDCAVM) foi assinalado no dia 7 de maio 
com uma sessão solene, antecedida por 
atuações de um grupo de sevilhanas, uma 
atuação do Trio Saboia e uma demonstra-
ção da classe de karaté da coletividade. 
O clube soma atualmente 200 sócios e 
tem futebol de 11 de veteranos, ioga, pila-
tes, zumba e caminhadas. A comemora-
ção decorreu nas instalações do clube e 
contou com intervenções de Paulo Silva, 
vereador da Câmara Municipal do Seixal, 
Hugo Constantino, presidente da Junta de 
Freguesia de Corroios, Jorge Ribeiro, vice-
-presidente da Associação de Coletividades 
do Concelho do Seixal (ACCS), e de Helder 
Ventura, presidente da direção do GDCAVM.
O dirigente associativo dirigiu ainda a ses-
são solene, por ausência do presidente da 
assembleia geral, e salientou que apesar de 
«criada apenas por homens, hoje existem 
mulheres nos nossos órgãos diretivos que 
muito têm acrescentado a esta coletivida-
de». Helder Ventura considerou o GDCAVM 
«uma coletividade humilde» e lamentou que 
depois da pandemia «se tenham perdido 
algumas modalidades, como o futsal» e 
considerou «prioritária a substituição do 
telhado do nosso edifício principal».

Jorge Ribeiro, da ACSS, salientou a cola-
boração assídua e empenhada do clube 
na Seixalíada como exemplo evidente do 
contributo dado pelo clube ao movimento 
desportivo coletivo do concelho.
O presidente da Junta de Freguesia de 
Corroios salientou «o ambiente familiar e de 
forte coesão» que marca a vida do GDCAVM 
e lamentou «políticas do Poder Central que 
reduzem os orçamentos para direitos cons-
titucionais, como acontece com a cultura, a 
perto dos zero por cento». Hugo Constantino 
salientou uma natureza diferente no Poder 
Local do Seixal, dentro das suas possibilida-
des financeiras, e recordou apoios recentes 
dados pela autarquia, como a atribuição de 
uma mesa para ténis de mesa ou a pintura 
das instalações do clube. 
Paulo Silva reconheceu o «trabalho meritó-
rio» da coletividade e salientou o seu papel 
como «ponto de encontro e de convívio, 
mas também de grande atividade cultural 
e desportiva». 
O vereador recordou que a autarquia «tem 
apoiado as pretensões desta coletividade» 
e assegurou que «iremos continuar juntos 
neste percurso de construção de um con-
celho onde todos têm direito ao desporto 
e onde as coletividades têm um trabalho 
essencial para essa missão». 

A cerimónia de aniversário do Núcleo do Seixal da Liga dos Combatentes contou 
com a presença do vice-presidente da autarquia, Paulo Silva O vice-presidente da autarquia, Paulo Silva, reconheceu o trabalho meritório da coletividade

O Grupo de Folclore Estrelinhas do Sul continua a  promover a tradição
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O Grupo Coral Alentejano Lírio 
Roxo, da Sociedade Musical 5 de 
Outubro, celebrou, no dia 28 de 
maio, o 34.º aniversário. 
Para assinalar a data, decorreu, na 
Sociedade Musical 5 de Outubro, 
em Aldeia de Paio Pires, um es-

petáculo com a atuação do grupo 
aniversariante e do grupo de canto 
feminino da Associação Unitária de 
Reformados, Pensionistas e Idosos 
da Torre da Marinha.
Divulgar o cante alentejano tem si-
do um objetivo para o Grupo Coral 

Alentejano Lírio Roxo, coletivo que 
foi fundado em 1988, e que tem 
promovido as raízes e tradições 
do Alentejo, região de onde são 
originários muitos dos residentes 
da freguesia.

Grupo Coral Alentejano Lírio Roxo
Divulgar o cante alentejano

A União Recreativa Juventude de 
Fernão Ferro (URJFF) assinalou no 
dia 28 de maio o 37.º aniversário 
sobre a sua fundação. A comemo-
ração incluiu um torneio de futsal, o 
peddy-paper para as crianças, músi-
ca ao vivo e uma sessão solene.
A URJFF dinamiza atletas em diver-
sos escalões de futsal e de atletis-
mo e disponibiliza ainda a prática de 
zumba. O clube desenvolve também 
atividades de convívio e lúdicas, co-
mo bailes, sessões de fados e ou-
tros espetáculos.
A sessão solene foi dirigida por 
Maria da Conceição, presidente da 
direção da coletividade, e incluiu 
a homenagem a diferentes perso-
nalidades ligadas à URJFF, entre 
as quais algumas a título póstumo, 

caso de José Fernandes, Manuel 
Barreiros, Fernando Castanheira e 
de José Carlos Gomes, ex-vereador 
da Câmara Municipal do Seixal.
Maria da Conceição expressou um 
agradecimento aos pais dos atle-
tas mais pequenos do clube «que 
têm estado sempre connosco», à 
Câmara Municipal do Seixal pelo 
«apoio económico, técnico e logís-
tico que sempre nos foi dado» e à 
Junta de Freguesia de Fernão Ferro.
O presidente da Junta de Freguesia 
de Fernão Ferro, Rui Pereira, reco-
nheceu a evolução das infraestru-
turas desportivas e assinalou «uma 
entrega de muita gente motivada 
para que este clube continue a tra-
balhar para o desporto nesta fre-
guesia».

Em representação da Câmara Muni-
cipal do Seixal, o vereador Joaquim 
Tavares saudou a «juventude, que 
está no nome desta coletividade, 
mas também visível neste aniversá-
rio e nas várias atividades desporti-
vas e recreativas em que participa». 
O vereador da autarquia assinalou 
«as dificuldades, mas também os 
apoios, que fazem parte da vida 
associativa no nosso concelho» e 
referiu «a celebração de protocolos 
entre a câmara e o movimento as-
sociativo para atender às necessi-
dades de cada clube em particular, 
para continuarmos a crescer e po-
dermos contar com mais crianças, 
jovens e adultos a participar nas 
atividades e sempre com melhores 
condições».

37.º aniversário da União Recreativa Juventude de Fernão Ferro
Um clube a crescer no coração da freguesia

Celebração de13 anos de vida
Moto Clube de Corroios vai ter 
sede no espaço da ExpoCorroios

O espaço da ExpoCorroios recebeu, no dia 21 de maio, a celebração 
do 13.º aniversário do Moto Clube de Corroios, comemoração orga-
nizada com o apoio de associados e amigos. A ocasião, que contou 
com a presença de Bruno Santos, vereador da Câmara Municipal do 
Seixal, incluiu a atuação das bandas Vintage Vinyls, CRF e Blackallica 
Tribute e dos Karma Drums. A Câmara Municipal do Seixal e a Junta 
Freguesia de Corroios prestaram apoio logístico e disponibilizaram o 
espaço para a celebração, onde irá ficar igualmente a nova sede do 
Moto Clube de Corroios. O aniversário recebeu elementos de vários 
moto clubes e grupos motard, free riders, associados, amigos, simpa-
tizantes e mesmo fãs das bandas que atuaram neste dia.

Grupo Coral e Instrumental Maio em Flor
Rancho Folclórico Honra e Glória 
de Arrentela cumpre 15 anos

Fundado a 26 de maio de 2007, data em que subiu ao palco pela 
primeira vez na Sociedade Musical 5 de Outubro, o Rancho Folclórico 
Honra e Glória de Arrentela assinalou 15 anos cumpridos com o 
objetivo de «representar a nossa terra e as nossas gentes». Dia 26 
de maio de 2021 foi também o dia de nascimento do Grupo Coral e 
Instrumental Maio em Flor, considerado um filho do rancho folclórico, 
efeméride igualmente assinalada na sessão solene comemorativa 
que decorreu no próprio dia de aniversário. A comemoração incluiu 
um festival com a presença de vários ranchos convidados, o Rancho 
Folclórico Vozes d’Aldeia, de Viseu, o Rancho Folclórico Rio Novo 
Príncipe, de Aveiro, e o Rancho Folclórico da Malveira, de Sintra. Este 
festival decorreu na Quinta da Fidalga, no dia 29 de maio. 

O vereador Bruno Santos esteve presente no aniversário do Moto 
Clube de Corroios

O vereador Joaquim Tavares esteve  nas comemorações do 37.º aniversário da União Recreativa 
Juventude de  Fernão Ferro



  JUNHO 2022    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 776

DESPORTO     21

Modalidades na procura de equilíbrio
Seixal Saúde e Bem-Estar 

Seixal Saúde e Bem-Estar foi o nome da iniciativa que decorreu no 
dia 7 de maio, no Fanqueiro, em Amora, dinamizada por várias co-
letividades do concelho, pela Federação Portuguesa de Yoga e pela 
Federação Portuguesa de Tai Chi e Chi Kung Terapêuticos.
Esta foi a 1.ª edição da iniciativa, que se realizou no âmbito dos Jogos 
do Seixal, e consistiu em aulas abertas na vertente de saúde e bem-
-estar, que decorreram no ginásio e no pavilhão do Clube Desportivo e 
Recreativo Águias Unidas e no Parque Urbano do Fanqueiro.
Houve aulas de pilates, ioga, meditação, mantra ioga, chi, dança 
circular, flow e vibração, ioga ayurveda, chi kung, hatha ioga, ioga do 
riso, entre outras. Esta iniciativa permitiu aos participantes encontrar 
algum equilíbrio, em modalidades que têm cada vez mais procura por 
gente de todas as idades.
Bruno Santos, vereador do Pelouro do Desporto da Câmara Municipal 
do Seixal, esteve presente na iniciativa.

CCR do Alto do Moinho
14.ª gala gímnica reúne atletas 
de dentro e fora do concelho

A 14.ª gala gímnica do Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho 
decorreu no dia 14 de maio, no Pavilhão Municipal do Alto do Moinho.
No evento participaram as classes gímnicas da coletividade, mas 
também classes de clubes convidados, de fora e dentro do concelho, 
nas disciplinas de aeróbica, gímnica e trampolins. Estiveram, assim, 
presentes na gala os atletas do concelho do Centro de Solidariedade 
Social de Pinhal de Frades, da Associação de Moradores dos Redondos 
e do Independente Futebol Clube Torrense. De fora do concelho, atua-
ram a Academia de Instrução e Recreio Almadense, o Sport Lisboa e 
Benfica, o Sporting Clube de Portugal e o Ginásio Clube Português.
Bruno Santos, vereador do Pelouro do Desporto da Câmara Municipal 
do Seixal, marcou presença no evento.

INCENTIVAR OS muníci-
pes a praticar atividade física e 
sensibilizar para a importância 
do desporto na nossa saúde é o 
objetivo do Agita Seixal – Pela 
Sua Saúde, Mexa-se!, uma ini-
ciativa promovida pela Câmara 
Municipal do Seixal, juntas 
de freguesia e Associação de 
Coletividades do Concelho do 
Seixal, que assinala também o Dia 
Nacional das Coletividades.

O Agita Seixal decorreu no dia 
31 de maio com um conjunto de 
atividades lúdicas e desportivas 
em todas as freguesias do conce-
lho. Além das demonstrações do 
movimento associativo popular, 
realizaram-se aulas abertas, para 
que todos pudessem participar.

Zumba, artes marciais, ténis 
de campo, atividades gímnicas, 
trampolins, atletismo, basque-
tebol, caminhadas, desporto 

adaptado, corfebol e patinagem 
estiveram entre as modalidades 
praticadas. Para os mais novos, 
houve insufláveis, percursos gím-
nicos, jogos tradicionais e xadrez 
gigante.

O Parque Urbano da Quinta dos 
Franceses, a Praia do Seixal, as 
zonas ribeirinha de Arrentela e 
Amora, a Expo Corroios, o Parque 
Urbano de Fernão Ferro e o 
Parque do Mirante, em Aldeia de 
Paio Pires, foram os locais que 
acolheram esta grande iniciativa 
que incluiu ainda o Espaço Saúde, 
onde se realizaram rastreios, 
ações de sensibilização e jogos.

Paralelamente a todas estas 
atividades, decorreu a 12.ª edição 
da iniciativa Caminhar por Uma 
Gravidez Saudável, entre o Seixal 
e Arrentela, integrada no Projeto 
Preparação para o Nascimento, 
e promovida pela autarquia em 

parceria com o Agrupamento de 
Centros de Saúde de Almada e 
Seixal e o Hospital Garcia de Orta.

Paulo Silva e Bruno Santos, ve-
readores da Câmara Municipal 
do Seixal, marcaram presença 
nesta iniciativa, tendo destaca-
do a dinâmica do movimento as-
sociativo popular do concelho: 
«Os nossos clubes e coletividades 
trouxeram para a rua as ativida-
des desportivas que têm para ofe-
recer à população, no sentido de 
promover a saúde e o bem-estar 
de todos. Por um lado, é bem vi-
sível a força do nosso movimento 
associativo, a diversidade de mo-
dalidades que têm à disposição 
de todos e que se podem praticar 
nas nossas coletividades. Por ou-
tro, o Agita Seixal demonstra bem 
a importância que a atividade fí-
sica tem na nossa saúde.» n

Dia Nacional das Coletividades

Desporto e saúde 
de mãos dadas 
no Agita Seixal 
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Cerca de 400 alunos participaram, 
no dia 6 de maio, na 42.ª Estafeta 
da Liberdade, que se realizou no 
Parque Urbano das Paivas, no âmbi-
to da Seixalíada Escolar. 
A iniciativa foi organizada pela 
Câmara Municipal do Seixal, com 
o apoio da Junta de Freguesia de 
Amora, PSP e Escola Secundária 
Alfredo dos Reis Silveira.
A Estafeta da Liberdade contou 
com a participação de sete escolas 
do concelho: escolas básicas (EB) 
Nun’Álvares, Paulo da Gama e Vale 

de Milhaços e escolas secundárias 
(ES) de Amora, Alfredo dos Reis 
Silveira, Dr. José Afonso e Manuel 
Cargaleiro, num total de 396 alunos.
Os principais objetivos da Seixalíada 
Escolar são fomentar a prática des-
portiva, criando condições para que 
as provas de âmbito escolar possam 
realizar-se nas ruas e parques do 
concelho, garantindo a segurança 
dos participantes e dando maior 
visibilidade e projeção ao trabalho 
realizado nas escolas.
A alegria e o entusiasmo de todos 

os intervenientes (alunos, professo-
res, organizadores) foram a tónica 
dominante desta prova, que marca 
o regresso às grandes iniciativas de 
rua em que impera a partilha e a 
confraternização.
No momento de entrega das meda-
lhas e troféus aos jovens atletas, es-
tiveram presentes o vereador Bruno 
Santos, do Pelouro do Desporto 
da Câmara Municipal do Seixal, e 
Manuel Araújo, presidente da Junta 
de Freguesia de Amora.

Estafeta da Liberdade 
Cerca de 400 alunos passam testemunho de alegria

Conhecer os projetos desenvolvi-
dos e estabelecer parcerias que 
potenciem o desenvolvimento 
desportivo do concelho são obje-
tivos do projeto Seixal + Desporto, 
assente na política de proximidade 
que a Câmara Municipal do Seixal 
está a promover desde o início do 
mandato. 
O vereador do Pelouro do Des-
porto, Bruno Santos, tem efetuado 
um conjunto de visitas às coleti-

vidades. Encontros que servem 
para abordar assuntos como a re-
qualificação das infraestruturas 
e a aquisição de equipamentos 
que qualifiquem a oferta despor-
tiva disponível. Uma das últimas 
visitas foi ao Ginásio Clube de Cor-
roios (GCC), em que o autarca se 
reuniu com a direção do clube. 
Seja através das artes marciais ou 
do futebol, o GCC tem contribuído 
para a formação dos jovens. Com 

um percurso de 75 anos, o clube 
necessita de reabilitar as suas in-
fraestruturas, situação à qual a 
Câmara Municipal do Seixal está 
atenta, sendo que já procedeu à 
substituição da iluminação artifi-
cial do campo de futebol de 11 e 
à instalação de prumos metálicos 
e redes de proteção no campo, no 
sentido de dar condições para a 
prática do futebol aos atletas do 
clube.

Desenvolvimento desportivo do concelho
Autarquia prioriza apoio aos clubes e coletividades

28.ª Milha Urbana Baía do Seixal
Miguel Rebelo e Carla Almeida 
com os melhores tempos

A 28.ª Milha Urbana Baía do Seixal decorreu no dia 22 de maio junto 
à zona ribeirinha do Seixal, com a participação de 186 atletas em 
representação de 16 clubes. O melhor tempo masculino foi do atleta 
Miguel Rebelo, da Run Tejo, e o melhor tempo feminino foi da atleta 
Carla Almeida, da equipa Os Paulenses. A Natureza Ensina foi a ven-
cedora coletiva, seguida do Centro Cultural e Recreativo do Alto do 
Moinho e da Casa do Benfica do Seixal.
A 28.ª Milha Urbana Baía do Seixal foi organizada pela Câmara 
Municipal do Seixal e Casa do Benfica do Seixal, em colaboração com 
a Associação de Atletismo de Setúbal e a União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires.

Campeonato Vela/Troféu Duarte Bello
Baía do Seixal recebeu regata

A Baía do Seixal recebeu, nos dias 28 e 29 de maio, a 2.ª Regata do 
Campeonato Vela Centro/Troféu Duarte Bello, com organização da 
Associação Náutica do Seixal (ANS). Participaram 11 embarcações 
de 420, 29 de Laser e 52 de Optimist, num total de 92 embarcações.
A ANS esteve representada por 12 atletas, seis na Classe Optimist, e 
seis na Classe Laser, tendo obtido três lugares de pódio.
Classificação dos atletas da ANS
Classe Optimist Frota 1: 13.ª, Maria do Mar Cruz; 16.ª, Marta Trovão; 
17.ª, Joana Trovão; 18.º, Afonso Pires; 25.º, Tiago Rosa. 
Optimist Frota 2: 3.º, Lourenço Teixeira.
Classe Ilca/Laser 4: 4.ª, Sofia Trovão (e 1.ª feminina); 6.ª, Mafalda 
Neto Marreiros; 7.ª, Joana Paleta; 11.ª, Catarina Oliveira.
Classe Ilca/Laser 6: 3.º, Frederico Pinho; 4.º, Luís Coimbra.

O vereador do Pelouro do Desporto realiza visitas regulares aos clubes e coletividades
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LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

SETÚBAL | SEIXAL | LISBOA

Horários

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro 
| 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

Assistência Farmâceutica 
às populações – Linha nacional | 1400

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200
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Sábados
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Domingos e feriados

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

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

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

(*) n Partida do Fogueteiro

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

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

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

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

808 203 050 TRANSTEJO  

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

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

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

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

Cavaquinhas

Murtinheira

Qtª do Álamo

Qtª do Cabral

Vale de Carros

Qtª do Pé Leve

Qtª do Outeiro

Vale da Romeira

Qtª da Trindade

Casal de Stº António

Carris Metropolitana chega a 1 de julho

Carris Metropolitana é a marca que vai passar a identificar todos os trans-
portes públicos rodoviários da Área Metropolitana de Lisboa (AML). Isso 
significa que deixam de circular no concelho autocarros da Transportes 
Sul do Tejo e da Sul Fertagus, para dar lugar aos novos autocarros, identi-
ficáveis pela cor amarela.
A exploração dos autocarros será, 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 responsáveis pelo serviço, mas sob a nova marca.

No dia 1 de julho, a Carris Metropolitana entra em funcionamento no 
Seixal, com 15 linhas municipais com 719 circulações em dias úteis e 40 
linhas intermunicipais e 1147 circulações em dias úteis.
Até janeiro de 2023, entrarão em funcionamento mais 7 linhas municipais 
e 11 linhas intermunicipais.

1. Nova frota

A nova frota de autocarros foi renovada com a imagem da Carris Metropolitana 
(de cor amarela) e terá uma idade média inferior a um ano.
Os novos autocarros terão melhores condições de conforto e segurança para os 
passageiros e estão equipados com wi-fi e pontos de carregamento USB. 
A circular na área 3 estarão 339 novos autocarros, dos quais 17 são a gás natural, 
e 60 minibus.

2. Mais linhas
A partir de dia 1 de julho vai ter vários tipos de linha à sua disposição para chegar 
ao seu destino de uma forma mais rápida e prática. As linhas da antiga Sul 
Fertagus mantêm-se iguais nos percursos e nos horários, apenas muda a nume- 
ração. Existem linhas que foram adaptadas, com passagens por mais locais, e 
outras que são totalmente novas. É o caso da Circular do Seixal ou da Circular de 
Fernão Ferro, que não existiam, e que fazem percursos apenas dentro de deter-
minada área. São as chamadas Linhas Próximas, para as voltas do dia a dia. 
Existem ainda as Linhas Longas, para viagens de maior distância, a Linha Rápida, 
com percursos pela autoestrada ou a Linha Inter-Regional para viajar para fora 
da Área Metropolitana de Lisboa.

3. Paragens no sítio certo
Mesmo com linhas mais rápidas e mais próximas 
de si, a maioria das paragens vai manter a sua 
localização. Apenas haverá paragens novas nas 
linhas/carreiras que não existiam antes.
No concelho do Seixal existem 630 paragens 
de autocarro, que passarão a ter sinalética 
própria com o número dos autocarros e horários 
para consulta dos passageiros. Em alguns locais 
com maior dispersão de carreiras, haverá
painéis de informação ao público,
com estimativas de tempo
de espera, em tempo real,
e difusão de avisos
e outras mensagens
relevantes para os
passageiros.

com maior dispersão de carreiras, haverá
painéis de informação ao público,
com estimativas de tempo
de espera, em tempo real,

e outras mensagens

4. Nova numeração

As linhas (carreiras) dos autocarros passam a ter uma nova numeração.
Os 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa foram divididos em quatro 
áreas geográficas. O Seixal pertence à área 3, juntamente com Sesimbra e Almada. 
Por isso, a numeração dos autocarros nestas áreas começa com o número 3. Quando 
a seguir ao 3 vem o número 1, significa que o autocarro circula exclusivamente 
no concelho do Seixal (se for 0 é em Almada e 2 é em Sesimbra). No site 
carrismetropolitana.pt está disponível um conversor de linhas, que permite 
colocar o número do autocarro em que viajava até agora, para saber qual o 
novo número, e ainda ver qual é o percurso.

3 | 1  –  –
N.º DA ÁREA
GEOGRÁFICA CIRCULAM

NO SEIXAL

TIPO DE CIRCULAÇÃO

 N.º DE ÁREA GEOGRÁFICA TIPO DE CIRCULAÇÃO

  3XXX Concelhos de Almada, Seixal e Sesimbra 

   30XX Circulam em Almada

 31XX Circulam no Seixal

32XX Circulam em Sesimbra

35XX   Circulam dentro da área 3 mas saem do município

36XX Circulam para fora da área 3, mas dentro da AML

37XX Circulam para Lisboa e para outros municípios

39XX Circulam para fora da AML

5. Passes e bilhetes
Continuará a ser possível utilizar as diferentes tipologias do Passe Navegante, 
da mesma forma que anteriormente, e ao mesmo preço. Assim, o Navegante 
Municipal custa 30 euros e o Navegante Metropolitano custa 40 euros. Os 
descontos Navegante +65, Família, 12 anos, 4-18, sub23 e Social+ mantêm-se.
A única diferença é que, quando tiver que renovar o seu cartão Lisboa Viva 
(cartão em que carrega o passe ou os bilhetes) este será substituído pelo cartão 
Navegante. Mas enquanto estiver dentro do prazo de validade, o cartão Lisboa 
Viva poderá ser utilizado sem problemas.
O saldo carregado nos cartões mantém-se e pode continuar a utilizá-lo na Carris 
Metropolitana.
Quanto ao preço dos bilhetes, foi uniformizado para toda a Área Metropolitana 
de Lisboa, acabando com 902 tipologias de bilhetes que existiam anteriormente. 
Vai poder continuar a comprar bilhetes a bordo dos autocarros, mas a compra 
de bilhetes pré-pagos é sempre uma boa opção.

6. Espaço Navegante
Na Rua Joaquim Valentim Correia, n.º 7, na Cruz de Pau, estará a funcionar, 
a partir de 27 de junho, um Espaço Navegante, um ponto de atendimento 
presencial para poder colocar as suas dúvidas. Também está a ser preparado 
um novo Espaço  Navegante em Corroios.

Estes espaços têm como objetivos: 
- Transmitir informação sobre o serviço de transporte prestado na Carris Metropolitana;
- Garantir o serviço de venda e carregamento de títulos de transportes e respetivos
cartões;
- Assegurar o serviço pós-venda de títulos de transporte e respetivos cartões de
suporte, nomeadamente troca e devoluções de passes e bilhetes, análise e resolução 
de falhas de funcionamento de cartões, recuperação e anulação dos cartões e
atualização de dados dos titulares dos cartões;
- Aderir, comprar e carregar passes Navegante Família (que permite que cada família 
pague, no máximo, o valor equivalente a dois passes Navegante);
- Definir o perfil do cartão para benefício de tarifas especiais (4_18, Sub23, Navegante 12, +65);
- Prestar apoio sobre objetos perdidos e achados;
- Encaminhar sugestões e reclamações.

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

Como se processa?
1. Introduza o Cartão do Cidadão;
2. Valide os seus dados;
3. Aceite os termos e condições de emissão e de utilização do cartão Navegante;
4. Realize o pagamento com cartão multibanco;
5. Aguarde uns segundos e retire o seu cartão.

Atenção:
Os cartões com desconto 4_18, sub23, Social +, reformado/pensionista ou 
Família obrigam à apresentação de documentação própria, pelo que não 
poderão ser feitos nestes quiosques.
Se o seu cartão de cidadão se encontra expirado também não deve utilizar o 
Ponto Navegante, deverá renovar o passe num posto de atendimento 
ao cliente de um operador de transporte.

   Informações:
     210 418 800
     carrismetropolitana.pt
     instagram/carrismetropolitana
     Espaço Navegante (Rua Joaquim Valentim Correia, n.º 7, na Cruz de Pau)

cm-seixal.pt

Continuará a ser possível utilizar as diferentes tipologias do Passe Navegante
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Fernão Ferro

Redondos

Laranjeiras

SESIMBRA

ESTE ENCARTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL
N.º 776, DE JUNHO DE 2022

CONSERVE ESTA FOLHA EM SEU PODER  POIS CONTÉM INFORMAÇÃO ÚTIL
 QUE PODERÁ CONSULTAR EM CASO DE NECESSIDADE.

EXPERIMENTE DOBRÁ-LA EM 8 PARTES PARA FACILITAR O MANUSEAMENTO.

 3121     Circular do Seixal

8. Novas circulares para percursos locais

Foram criadas duas novas circulares para percursos locais no Seixal e em 
Fernão Ferro. São as chamadas Linhas Próximas, para as voltas do dia a dia, e 
estão a funcionar apenas nos dias úteis. A do Seixal é nova e a de Fernão Ferro 
foi criada a partir da antiga carreira 236. 

 3107    Circular de Fernão Ferro
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Murtinheira

Qtª do Álamo

Qtª do Cabral

Vale de Carros
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Qtª do Outeiro
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Casal de Stº António

Carris Metropolitana chega a 1 de julho

Carris Metropolitana é a marca que vai passar a identificar todos os trans-
portes públicos rodoviários da Área Metropolitana de Lisboa (AML). Isso 
significa que deixam de circular no concelho autocarros da Transportes 
Sul do Tejo e da Sul Fertagus, para dar lugar aos novos autocarros, identi-
ficáveis pela cor amarela.
A exploração dos autocarros será, 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 responsáveis pelo serviço, mas sob a nova marca.

No dia 1 de julho, a Carris Metropolitana entra em funcionamento no 
Seixal, com 15 linhas municipais com 719 circulações em dias úteis e 40 
linhas intermunicipais e 1147 circulações em dias úteis.
Até janeiro de 2023, entrarão em funcionamento mais 7 linhas municipais 
e 11 linhas intermunicipais.

1. Nova frota

A nova frota de autocarros foi renovada com a imagem da Carris Metropolitana 
(de cor amarela) e terá uma idade média inferior a um ano.
Os novos autocarros terão melhores condições de conforto e segurança para os 
passageiros e estão equipados com wi-fi e pontos de carregamento USB. 
A circular na área 3 estarão 339 novos autocarros, dos quais 17 são a gás natural, 
e 60 minibus.

2. Mais linhas
A partir de dia 1 de julho vai ter vários tipos de linha à sua disposição para chegar 
ao seu destino de uma forma mais rápida e prática. As linhas da antiga Sul 
Fertagus mantêm-se iguais nos percursos e nos horários, apenas muda a nume- 
ração. Existem linhas que foram adaptadas, com passagens por mais locais, e 
outras que são totalmente novas. É o caso da Circular do Seixal ou da Circular de 
Fernão Ferro, que não existiam, e que fazem percursos apenas dentro de deter-
minada área. São as chamadas Linhas Próximas, para as voltas do dia a dia. 
Existem ainda as Linhas Longas, para viagens de maior distância, a Linha Rápida, 
com percursos pela autoestrada ou a Linha Inter-Regional para viajar para fora 
da Área Metropolitana de Lisboa.

3. Paragens no sítio certo
Mesmo com linhas mais rápidas e mais próximas 
de si, a maioria das paragens vai manter a sua 
localização. Apenas haverá paragens novas nas 
linhas/carreiras que não existiam antes.
No concelho do Seixal existem 630 paragens 
de autocarro, que passarão a ter sinalética 
própria com o número dos autocarros e horários 
para consulta dos passageiros. Em alguns locais 
com maior dispersão de carreiras, haverá
painéis de informação ao público,
com estimativas de tempo
de espera, em tempo real,
e difusão de avisos
e outras mensagens
relevantes para os
passageiros.

com maior dispersão de carreiras, haverá
painéis de informação ao público,
com estimativas de tempo
de espera, em tempo real,

e outras mensagens

4. Nova numeração

As linhas (carreiras) dos autocarros passam a ter uma nova numeração.
Os 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa foram divididos em quatro 
áreas geográficas. O Seixal pertence à área 3, juntamente com Sesimbra e Almada. 
Por isso, a numeração dos autocarros nestas áreas começa com o número 3. Quando 
a seguir ao 3 vem o número 1, significa que o autocarro circula exclusivamente 
no concelho do Seixal (se for 0 é em Almada e 2 é em Sesimbra). No site 
carrismetropolitana.pt está disponível um conversor de linhas, que permite 
colocar o número do autocarro em que viajava até agora, para saber qual o 
novo número, e ainda ver qual é o percurso.

3 | 1  –  –
N.º DA ÁREA
GEOGRÁFICA CIRCULAM

NO SEIXAL

TIPO DE CIRCULAÇÃO

 N.º DE ÁREA GEOGRÁFICA TIPO DE CIRCULAÇÃO

  3XXX Concelhos de Almada, Seixal e Sesimbra 

   30XX Circulam em Almada

 31XX Circulam no Seixal

32XX Circulam em Sesimbra

35XX   Circulam dentro da área 3 mas saem do município

36XX Circulam para fora da área 3, mas dentro da AML

37XX Circulam para Lisboa e para outros municípios

39XX Circulam para fora da AML

5. Passes e bilhetes
Continuará a ser possível utilizar as diferentes tipologias do Passe Navegante, 
da mesma forma que anteriormente, e ao mesmo preço. Assim, o Navegante 
Municipal custa 30 euros e o Navegante Metropolitano custa 40 euros. Os 
descontos Navegante +65, Família, 12 anos, 4-18, sub23 e Social+ mantêm-se.
A única diferença é que, quando tiver que renovar o seu cartão Lisboa Viva 
(cartão em que carrega o passe ou os bilhetes) este será substituído pelo cartão 
Navegante. Mas enquanto estiver dentro do prazo de validade, o cartão Lisboa 
Viva poderá ser utilizado sem problemas.
O saldo carregado nos cartões mantém-se e pode continuar a utilizá-lo na Carris 
Metropolitana.
Quanto ao preço dos bilhetes, foi uniformizado para toda a Área Metropolitana 
de Lisboa, acabando com 902 tipologias de bilhetes que existiam anteriormente. 
Vai poder continuar a comprar bilhetes a bordo dos autocarros, mas a compra 
de bilhetes pré-pagos é sempre uma boa opção.

6. Espaço Navegante
Na Rua Joaquim Valentim Correia, n.º 7, na Cruz de Pau, estará a funcionar, 
a partir de 27 de junho, um Espaço Navegante, um ponto de atendimento 
presencial para poder colocar as suas dúvidas. Também está a ser preparado 
um novo Espaço  Navegante em Corroios.

Estes espaços têm como objetivos: 
- Transmitir informação sobre o serviço de transporte prestado na Carris Metropolitana;
- Garantir o serviço de venda e carregamento de títulos de transportes e respetivos
cartões;
- Assegurar o serviço pós-venda de títulos de transporte e respetivos cartões de
suporte, nomeadamente troca e devoluções de passes e bilhetes, análise e resolução 
de falhas de funcionamento de cartões, recuperação e anulação dos cartões e
atualização de dados dos titulares dos cartões;
- Aderir, comprar e carregar passes Navegante Família (que permite que cada família 
pague, no máximo, o valor equivalente a dois passes Navegante);
- Definir o perfil do cartão para benefício de tarifas especiais (4_18, Sub23, Navegante 12, +65);
- Prestar apoio sobre objetos perdidos e achados;
- Encaminhar sugestões e reclamações.

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

Como se processa?
1. Introduza o Cartão do Cidadão;
2. Valide os seus dados;
3. Aceite os termos e condições de emissão e de utilização do cartão Navegante;
4. Realize o pagamento com cartão multibanco;
5. Aguarde uns segundos e retire o seu cartão.

Atenção:
Os cartões com desconto 4_18, sub23, Social +, reformado/pensionista ou 
Família obrigam à apresentação de documentação própria, pelo que não 
poderão ser feitos nestes quiosques.
Se o seu cartão de cidadão se encontra expirado também não deve utilizar o 
Ponto Navegante, deverá renovar o passe num posto de atendimento 
ao cliente de um operador de transporte.

   Informações:
     210 418 800
     carrismetropolitana.pt
     instagram/carrismetropolitana
     Espaço Navegante (Rua Joaquim Valentim Correia, n.º 7, na Cruz de Pau)

cm-seixal.pt

Continuará a ser possível utilizar as diferentes tipologias do Passe Navegante
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Fernão Ferro

Redondos

Laranjeiras

SESIMBRA

ESTE ENCARTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL
N.º 776, DE JUNHO DE 2022

CONSERVE ESTA FOLHA EM SEU PODER  POIS CONTÉM INFORMAÇÃO ÚTIL
 QUE PODERÁ CONSULTAR EM CASO DE NECESSIDADE.

EXPERIMENTE DOBRÁ-LA EM 8 PARTES PARA FACILITAR O MANUSEAMENTO.

 3121     Circular do Seixal

8. Novas circulares para percursos locais

Foram criadas duas novas circulares para percursos locais no Seixal e em 
Fernão Ferro. São as chamadas Linhas Próximas, para as voltas do dia a dia, e 
estão a funcionar apenas nos dias úteis. A do Seixal é nova e a de Fernão Ferro 
foi criada a partir da antiga carreira 236. 

 3107    Circular de Fernão Ferro
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Casal de Stº António

Carris Metropolitana chega a 1 de julho

Carris Metropolitana é a marca que vai passar a identificar todos os trans-
portes públicos rodoviários da Área Metropolitana de Lisboa (AML). Isso 
significa que deixam de circular no concelho autocarros da Transportes 
Sul do Tejo e da Sul Fertagus, para dar lugar aos novos autocarros, identi-
ficáveis pela cor amarela.
A exploração dos autocarros será, 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 responsáveis pelo serviço, mas sob a nova marca.

No dia 1 de julho, a Carris Metropolitana entra em funcionamento no 
Seixal, com 15 linhas municipais com 719 circulações em dias úteis e 40 
linhas intermunicipais e 1147 circulações em dias úteis.
Até janeiro de 2023, entrarão em funcionamento mais 7 linhas municipais 
e 11 linhas intermunicipais.

1. Nova frota

A nova frota de autocarros foi renovada com a imagem da Carris Metropolitana 
(de cor amarela) e terá uma idade média inferior a um ano.
Os novos autocarros terão melhores condições de conforto e segurança para os 
passageiros e estão equipados com wi-fi e pontos de carregamento USB. 
A circular na área 3 estarão 339 novos autocarros, dos quais 17 são a gás natural, 
e 60 minibus.

2. Mais linhas
A partir de dia 1 de julho vai ter vários tipos de linha à sua disposição para chegar 
ao seu destino de uma forma mais rápida e prática. As linhas da antiga Sul 
Fertagus mantêm-se iguais nos percursos e nos horários, apenas muda a nume- 
ração. Existem linhas que foram adaptadas, com passagens por mais locais, e 
outras que são totalmente novas. É o caso da Circular do Seixal ou da Circular de 
Fernão Ferro, que não existiam, e que fazem percursos apenas dentro de deter-
minada área. São as chamadas Linhas Próximas, para as voltas do dia a dia. 
Existem ainda as Linhas Longas, para viagens de maior distância, a Linha Rápida, 
com percursos pela autoestrada ou a Linha Inter-Regional para viajar para fora 
da Área Metropolitana de Lisboa.

3. Paragens no sítio certo
Mesmo com linhas mais rápidas e mais próximas 
de si, a maioria das paragens vai manter a sua 
localização. Apenas haverá paragens novas nas 
linhas/carreiras que não existiam antes.
No concelho do Seixal existem 630 paragens 
de autocarro, que passarão a ter sinalética 
própria com o número dos autocarros e horários 
para consulta dos passageiros. Em alguns locais 
com maior dispersão de carreiras, haverá
painéis de informação ao público,
com estimativas de tempo
de espera, em tempo real,
e difusão de avisos
e outras mensagens
relevantes para os
passageiros.

com maior dispersão de carreiras, haverá
painéis de informação ao público,
com estimativas de tempo
de espera, em tempo real,

e outras mensagens

4. Nova numeração

As linhas (carreiras) dos autocarros passam a ter uma nova numeração.
Os 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa foram divididos em quatro 
áreas geográficas. O Seixal pertence à área 3, juntamente com Sesimbra e Almada. 
Por isso, a numeração dos autocarros nestas áreas começa com o número 3. Quando 
a seguir ao 3 vem o número 1, significa que o autocarro circula exclusivamente 
no concelho do Seixal (se for 0 é em Almada e 2 é em Sesimbra). No site 
carrismetropolitana.pt está disponível um conversor de linhas, que permite 
colocar o número do autocarro em que viajava até agora, para saber qual o 
novo número, e ainda ver qual é o percurso.

3 | 1  –  –
N.º DA ÁREA
GEOGRÁFICA CIRCULAM

NO SEIXAL

TIPO DE CIRCULAÇÃO

 N.º DE ÁREA GEOGRÁFICA TIPO DE CIRCULAÇÃO

  3XXX Concelhos de Almada, Seixal e Sesimbra 

   30XX Circulam em Almada

 31XX Circulam no Seixal

32XX Circulam em Sesimbra

35XX   Circulam dentro da área 3 mas saem do município

36XX Circulam para fora da área 3, mas dentro da AML

37XX Circulam para Lisboa e para outros municípios

39XX Circulam para fora da AML

5. Passes e bilhetes
Continuará a ser possível utilizar as diferentes tipologias do Passe Navegante, 
da mesma forma que anteriormente, e ao mesmo preço. Assim, o Navegante 
Municipal custa 30 euros e o Navegante Metropolitano custa 40 euros. Os 
descontos Navegante +65, Família, 12 anos, 4-18, sub23 e Social+ mantêm-se.
A única diferença é que, quando tiver que renovar o seu cartão Lisboa Viva 
(cartão em que carrega o passe ou os bilhetes) este será substituído pelo cartão 
Navegante. Mas enquanto estiver dentro do prazo de validade, o cartão Lisboa 
Viva poderá ser utilizado sem problemas.
O saldo carregado nos cartões mantém-se e pode continuar a utilizá-lo na Carris 
Metropolitana.
Quanto ao preço dos bilhetes, foi uniformizado para toda a Área Metropolitana 
de Lisboa, acabando com 902 tipologias de bilhetes que existiam anteriormente. 
Vai poder continuar a comprar bilhetes a bordo dos autocarros, mas a compra 
de bilhetes pré-pagos é sempre uma boa opção.

6. Espaço Navegante
Na Rua Joaquim Valentim Correia, n.º 7, na Cruz de Pau, estará a funcionar, 
a partir de 27 de junho, um Espaço Navegante, um ponto de atendimento 
presencial para poder colocar as suas dúvidas. Também está a ser preparado 
um novo Espaço  Navegante em Corroios.

Estes espaços têm como objetivos: 
- Transmitir informação sobre o serviço de transporte prestado na Carris Metropolitana;
- Garantir o serviço de venda e carregamento de títulos de transportes e respetivos
cartões;
- Assegurar o serviço pós-venda de títulos de transporte e respetivos cartões de
suporte, nomeadamente troca e devoluções de passes e bilhetes, análise e resolução 
de falhas de funcionamento de cartões, recuperação e anulação dos cartões e
atualização de dados dos titulares dos cartões;
- Aderir, comprar e carregar passes Navegante Família (que permite que cada família 
pague, no máximo, o valor equivalente a dois passes Navegante);
- Definir o perfil do cartão para benefício de tarifas especiais (4_18, Sub23, Navegante 12, +65);
- Prestar apoio sobre objetos perdidos e achados;
- Encaminhar sugestões e reclamações.

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

Como se processa?
1. Introduza o Cartão do Cidadão;
2. Valide os seus dados;
3. Aceite os termos e condições de emissão e de utilização do cartão Navegante;
4. Realize o pagamento com cartão multibanco;
5. Aguarde uns segundos e retire o seu cartão.

Atenção:
Os cartões com desconto 4_18, sub23, Social +, reformado/pensionista ou 
Família obrigam à apresentação de documentação própria, pelo que não 
poderão ser feitos nestes quiosques.
Se o seu cartão de cidadão se encontra expirado também não deve utilizar o 
Ponto Navegante, deverá renovar o passe num posto de atendimento 
ao cliente de um operador de transporte.

   Informações:
     210 418 800
     carrismetropolitana.pt
     instagram/carrismetropolitana
     Espaço Navegante (Rua Joaquim Valentim Correia, n.º 7, na Cruz de Pau)

cm-seixal.pt

Continuará a ser possível utilizar as diferentes tipologias do Passe Navegante
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Fernão Ferro

Redondos

Laranjeiras

SESIMBRA

ESTE ENCARTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL
N.º 776, DE JUNHO DE 2022

CONSERVE ESTA FOLHA EM SEU PODER  POIS CONTÉM INFORMAÇÃO ÚTIL
 QUE PODERÁ CONSULTAR EM CASO DE NECESSIDADE.

EXPERIMENTE DOBRÁ-LA EM 8 PARTES PARA FACILITAR O MANUSEAMENTO.

 3121     Circular do Seixal

8. Novas circulares para percursos locais

Foram criadas duas novas circulares para percursos locais no Seixal e em 
Fernão Ferro. São as chamadas Linhas Próximas, para as voltas do dia a dia, e 
estão a funcionar apenas nos dias úteis. A do Seixal é nova e a de Fernão Ferro 
foi criada a partir da antiga carreira 236. 

 3107    Circular de Fernão Ferro
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NOVA LINHA         LINHA ANTIGA    PERCURSO

3101 1A Amora - Foros de Amora (Estação)
3103 108 Corroios (Estação) - Paio Pires (Farinheiras) 
3104 191 Corroios (Estação) - Vale de Milhaços
3105 3F Fernão Ferro - Fogueteiro (Estação)
3107   236  Laranjeiras - Marco do Grilo
3108 2A  Fogueteiro - Foros de Amora (Estação) 
3109 4F Fogueteiro (Estação) - Parque Empresarial do Seixal
3110 137 Fogueteiro (Estação) - Redondos 
3111  184  Fogueteiro (Estação) - Seixal (Terminal Fluvial)
3112 1F  Fogueteiro (Estação) - Seixal (Terminal Fluvial), via Paio Pires
3113 2F Fogueteiro (Estação) - Seixal (Terminal Fluvial), via Quinta do Cabral
3114 112 Foros de Amora - Paio Pires (Quinta Flamância) 
3119 195 Pinhal Conde da Cunha - Seixal (Terminal Fluvial)
3120 137 Redondos - Seixal (Terminal Fluvial) 

 

 
149 Cacilhas (Terminal) - Quinta Princesa  
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3121 Nova      Seixal | Circular
3502 198 Almada Forum - Paio Pires (Centro)
3506 2C (Adaptado) Cacilhas (Terminal) - Corroios (Estação), via Miratejo
3507 126 (Adaptado) Cacilhas (Terminal) - Marisol 
3508 114 Cacilhas (Terminal) - Paio Pires (Centro) 
3509 199 Cacilhas (Terminal) - Paio Pires (Centro), via Seixal (Terminal Fluvial) e Amora
3510 196 Cacilhas (Terminal) - Pilotos 
3511 192 Cacilhas (Terminal) - Pinheirinho
3512 
3513   110 Cacilhas (Terminal) - Santa Marta do Pinhal 

3515 120 Caparica (Pilotos) - Corroios 
3516 1C   Charneca da Caparica - Corroios (Estação)
3517 3C Chegadinho - Corroios (Estação)
3518 143 Corroios (Estação) - Vale de Figueira
3519 139 Costa da Caparica (Terminal) - Corroios (Estação) 
3520 163 Costa da Caparica (Terminal) - Quinta do Brasileiro 
3521 116   Cruz de Pau - Fonte da Telha 
3522 172 Fonte da Telha - Paio Pires (Centro) 
3523 116 Fonte da Telha - P. Pires (Q.ta Flamância), via Seixal (Terminal) e Foros de Amora (Estação) 
3524 126 (Adaptado) Hospital Garcia de Orta - Marisol 
3525 Nova Hospital Garcia de Orta - Miratejo
3526 121 Laranjeiro - Pinheirinho 
3527 198 Monte da Caparica (FCT) - Paio Pires (Bairro Cucena) 
3528 198 Monte da Caparica (FCT) - Paio Pires (Centro) 
3535 254 Cacilhas (Terminal) - Quinta do Conde 
3536 203 Cacilhas (Terminal) - Sesimbra (Terminal) 
3543 2ND Coina (Estação) - Quinta do Conde, via Estrada de Coina 
3545 260 Corroios (Estação) - Sesimbra (Terminal) 
3546 254  Cruz de Pau - Quinta do Conde
3547 254 Fogueteiro (Estação) - Quinta do Conde  
3548 219 Marco do Grilo - Quinta do Conde 
3549 211  Quinta do Conde - Sesimbra (Terminal), via Sampaio e Marco do Grilo 
3601 Nova Barreiro - Cova da Piedade (Metro)
3605 783 Cacilhas (Terminal) - Setúbal (ITS), via Azeitão 
3615 Nova Barreiro - Seixal
3620 1N Coina (Estação) - Quinta do Conde
3626 2N Coina (Estação) - Vila Fresca de Azeitão 
3635 208 Coina (Estação) - Sesimbra (Terminal), via Azeitão e Sampaio 
3715 169 Lisboa (M. Pombal) - Santa Marta do Pinhal 
3716 159  Lisboa (Sete Rios) - Marisol 
3717 162 Lisboa (Sete Rios) - Quinta do Brasileiro 
3720 252  Lisboa (Sete Rios) - Quinta do Conde 
3721 207 Lisboa (Sete Rios) - Sesimbra (Terminal) 
4620 302       Moita - Paio Pires 
4631 754 Fogueteiro (Estação) - Setúbal (ITS) 
4621 Nova Moita - Seixal (Terminal Fluvial)
4630 755 Corroios (Estação) - Setúbal (ITS) 
4631 754 Fogueteiro (Estação) - Setúbal (ITS) 
 

Amora

Seixal

Corroios

Arrentela

Fernão Ferro

Aldeia de Paio Pires

A2 / IP7

A33 / IC32

A33 / IC32

Paivas

Redondos

Miratejo

Fogueteiro

Cavaquinhas

Laranjeiras

Murtinheira

Cruz de Pau

Casal do Marco

Alto do Moinho

Foros de Amora

Qtª da Boa Hora

Torre da Marinha

Vale de Milhaços

Pinhal do General

Pinhal dos Frades

Stª Marta do Pinhal

Marisol

Soutelo

Cavadas

Belverde

Lobateira

Verdizela

Valadares

Farinheiras

Qtª do Conde

Flor da Mata

Qtª da Galega

Vale de Rolas

Qtª do Cabral
Vale de Gatos

Vale da Cucena

Qtª da Courela

Qtª do Pé Leve

Qtª do Outeiro

Bacelos de Gaio
Qtª do Teixeira

Vale da Romeira

Qtª da Trindade

Qtª da Queimada

Pinhal do Vidal
Qtª da Princesa

Foros da Catrapona

Qtª de São Nicolau

Casal de Stº António
Stª Marta de Corroios

Pinhal Conde da Cunha

SESIMBRA

ALMADA

BARREIRO

MOITA

SETÚBAL

EN10EN378

EN10-2 / EN378

EN378

3102 116 Aroeira - Paio Pires (Quinta Flamância) 
3106  Nova Coina (Estação) - Fernão Ferro 
3115 Nova Marisol - Foros de Amora (Estação), via Corroios (Estação) 
3116 Nova Marisol - Seixal (Terminal Fluvial), via Corroios (Estação) 
3117 Nova Marisol (Valadares) - Foros de Amora (Estação)
3118 Nova Marisol (Valadares) - Seixal (Terminal Fluvial)
3122 116 Verdizela - Cruz de Pau             
3501 159  Almada Forum - Marisol, via Sobreda
3503  Nova Almada Forum - Vale de Milhaços
3504 197 Bairro Fundo Fomento - Quintinha
3505 Nova Cacilhas (Terminal) - Corroios (Estação)
3540 Nova Alfarim - Coina (Estação)
3541  Nova Coina (Estação) - Fernão Ferro, via Casal do Sapo e Pinhal do General
3542 Nova Coina (Estação) - Praia do Meco
3544 Nova Coina (Estação) - Sesimbra (Terminal)
3610  583 Cacilhas (Terminal) - Setúbal (ITS), via A2 
3625  Nova Barreiro - Sesimbra (Terminal)
3650 245                 Moita - Sesimbra (Terminal) – Paragem na Av. 10 de Junho, Fernão Ferro todos os dias, de julho a agosto - total de 6 viagens, 3 em cada sentido

EM FUNCIONAMENTO A PARTIR DE 1 DE JULHO DE 2022

EM FUNCIONAMENTO ATÉ JANEIRO DE 2023

ESTAÇÃO
FOROS DE AMORA

Carreiras 
com início/fim (I) 

ou paragem (P)

3102
3122
3117
3545
3536
3521
3118
3119
3512
3523

3508-1
3108
3101
3114
3115

P
P
I
P
P
P
P
P
P
P
I
I
I
I
I

ESTAÇÃO
CORROIOS

Carreiras 
com início/fim (I) 

ou paragem (P)

3104
3515
3525
3506
3115
3545
3526
3116
3103

3509-1 
3511

3508-2
3516
3505
3517
3514
3518
3519
4630

I
I
P
I
P
I
P
P
I
P
P
I
I
I
I
P
I
I
I

ESTAÇÃO
FOGUETEIRO

Carreiras 
com início/fim (I)

ou paragem (P)

3605
3547
3546
3535
3509
3109
3119
3601
3113
3112
3105
3111
3110
3120
4631

P
I
P
P
P
I
P
P
I
I
I
I
I
P
I

3506 3717 3520 3526 3511 3512

3610
3505
3514

3536
3535

3509
3605

3508

3715
3517
3510

3513
3525

3521
3520

3117

3104

3118 3119

3115

3116

3108

3101

3102

3121

3114

3503

3515

3528

3527

3502

3510

3516

3516

3116
3115
3118

3524

3501

3507

3716

35233522312235213102

3106

3107

3105

3548 3549 3544 3542 3540 3650354535363721

3541354735493546353537203548

3541

3110 3120

3543

3720

3535

3546

3549

3547

3548

3601

3615

3615

3605

3601

3650

3109

3103

3107

Rede Carris MetropolitanaInterface de transportes

ESTAÇÃO
COINA
Carreiras 

com início/fim (I)
ou paragem (P)

3635
3635-1
3544
3541
3106
3542
3540
3626
3625
3543
3620

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

TERMINAL
FLUVIAL

Carreiras 
com início/fim (I) 

ou paragem (P)
3118
3113
3112
3615
3508

3508-1
3116
3523
3102
3509
3119
3111

3111-1
3120
4621

I
I
I
I
P
P
I
P
P
P
I
I
I
I
I

4620

4620

4621

4630

4631

3 514 192 Cacilhas (Terminal) - Vale de Milhaços



NOVA LINHA         LINHA ANTIGA    PERCURSO

3101 1A Amora - Foros de Amora (Estação)
3103 108 Corroios (Estação) - Paio Pires (Farinheiras) 
3104 191 Corroios (Estação) - Vale de Milhaços
3105 3F Fernão Ferro - Fogueteiro (Estação)
3107   236  Laranjeiras - Marco do Grilo
3108 2A  Fogueteiro - Foros de Amora (Estação) 
3109 4F Fogueteiro (Estação) - Parque Empresarial do Seixal
3110 137 Fogueteiro (Estação) - Redondos 
3111  184  Fogueteiro (Estação) - Seixal (Terminal Fluvial)
3112 1F  Fogueteiro (Estação) - Seixal (Terminal Fluvial), via Paio Pires
3113 2F Fogueteiro (Estação) - Seixal (Terminal Fluvial), via Quinta do Cabral
3114 112 Foros de Amora - Paio Pires (Quinta Flamância) 
3119 195 Pinhal Conde da Cunha - Seixal (Terminal Fluvial)
3120 137 Redondos - Seixal (Terminal Fluvial) 

 

 
149 Cacilhas (Terminal) - Quinta Princesa  
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3121 Nova      Seixal | Circular
3502 198 Almada Forum - Paio Pires (Centro)
3506 2C (Adaptado) Cacilhas (Terminal) - Corroios (Estação), via Miratejo
3507 126 (Adaptado) Cacilhas (Terminal) - Marisol 
3508 114 Cacilhas (Terminal) - Paio Pires (Centro) 
3509 199 Cacilhas (Terminal) - Paio Pires (Centro), via Seixal (Terminal Fluvial) e Amora
3510 196 Cacilhas (Terminal) - Pilotos 
3511 192 Cacilhas (Terminal) - Pinheirinho
3512 
3513   110 Cacilhas (Terminal) - Santa Marta do Pinhal 

3515 120 Caparica (Pilotos) - Corroios 
3516 1C   Charneca da Caparica - Corroios (Estação)
3517 3C Chegadinho - Corroios (Estação)
3518 143 Corroios (Estação) - Vale de Figueira
3519 139 Costa da Caparica (Terminal) - Corroios (Estação) 
3520 163 Costa da Caparica (Terminal) - Quinta do Brasileiro 
3521 116   Cruz de Pau - Fonte da Telha 
3522 172 Fonte da Telha - Paio Pires (Centro) 
3523 116 Fonte da Telha - P. Pires (Q.ta Flamância), via Seixal (Terminal) e Foros de Amora (Estação) 
3524 126 (Adaptado) Hospital Garcia de Orta - Marisol 
3525 Nova Hospital Garcia de Orta - Miratejo
3526 121 Laranjeiro - Pinheirinho 
3527 198 Monte da Caparica (FCT) - Paio Pires (Bairro Cucena) 
3528 198 Monte da Caparica (FCT) - Paio Pires (Centro) 
3535 254 Cacilhas (Terminal) - Quinta do Conde 
3536 203 Cacilhas (Terminal) - Sesimbra (Terminal) 
3543 2ND Coina (Estação) - Quinta do Conde, via Estrada de Coina 
3545 260 Corroios (Estação) - Sesimbra (Terminal) 
3546 254  Cruz de Pau - Quinta do Conde
3547 254 Fogueteiro (Estação) - Quinta do Conde  
3548 219 Marco do Grilo - Quinta do Conde 
3549 211  Quinta do Conde - Sesimbra (Terminal), via Sampaio e Marco do Grilo 
3601 Nova Barreiro - Cova da Piedade (Metro)
3605 783 Cacilhas (Terminal) - Setúbal (ITS), via Azeitão 
3615 Nova Barreiro - Seixal
3620 1N Coina (Estação) - Quinta do Conde
3626 2N Coina (Estação) - Vila Fresca de Azeitão 
3635 208 Coina (Estação) - Sesimbra (Terminal), via Azeitão e Sampaio 
3715 169 Lisboa (M. Pombal) - Santa Marta do Pinhal 
3716 159  Lisboa (Sete Rios) - Marisol 
3717 162 Lisboa (Sete Rios) - Quinta do Brasileiro 
3720 252  Lisboa (Sete Rios) - Quinta do Conde 
3721 207 Lisboa (Sete Rios) - Sesimbra (Terminal) 
4620 302       Moita - Paio Pires 
4631 754 Fogueteiro (Estação) - Setúbal (ITS) 
4621 Nova Moita - Seixal (Terminal Fluvial)
4630 755 Corroios (Estação) - Setúbal (ITS) 
4631 754 Fogueteiro (Estação) - Setúbal (ITS) 
 

Amora

Seixal

Corroios

Arrentela

Fernão Ferro

Aldeia de Paio Pires

A2 / IP7

A33 / IC32

A33 / IC32

Paivas

Redondos

Miratejo

Fogueteiro

Cavaquinhas

Laranjeiras

Murtinheira

Cruz de Pau

Casal do Marco

Alto do Moinho

Foros de Amora

Qtª da Boa Hora

Torre da Marinha

Vale de Milhaços

Pinhal do General

Pinhal dos Frades

Stª Marta do Pinhal

Marisol

Soutelo

Cavadas

Belverde

Lobateira

Verdizela

Valadares

Farinheiras

Qtª do Conde

Flor da Mata

Qtª da Galega

Vale de Rolas

Qtª do Cabral
Vale de Gatos

Vale da Cucena

Qtª da Courela

Qtª do Pé Leve

Qtª do Outeiro

Bacelos de Gaio
Qtª do Teixeira

Vale da Romeira

Qtª da Trindade

Qtª da Queimada

Pinhal do Vidal
Qtª da Princesa

Foros da Catrapona

Qtª de São Nicolau

Casal de Stº António
Stª Marta de Corroios

Pinhal Conde da Cunha

SESIMBRA

ALMADA

BARREIRO

MOITA

SETÚBAL

EN10EN378

EN10-2 / EN378

EN378

3102 116 Aroeira - Paio Pires (Quinta Flamância) 
3106  Nova Coina (Estação) - Fernão Ferro 
3115 Nova Marisol - Foros de Amora (Estação), via Corroios (Estação) 
3116 Nova Marisol - Seixal (Terminal Fluvial), via Corroios (Estação) 
3117 Nova Marisol (Valadares) - Foros de Amora (Estação)
3118 Nova Marisol (Valadares) - Seixal (Terminal Fluvial)
3122 116 Verdizela - Cruz de Pau             
3501 159  Almada Forum - Marisol, via Sobreda
3503  Nova Almada Forum - Vale de Milhaços
3504 197 Bairro Fundo Fomento - Quintinha
3505 Nova Cacilhas (Terminal) - Corroios (Estação)
3540 Nova Alfarim - Coina (Estação)
3541  Nova Coina (Estação) - Fernão Ferro, via Casal do Sapo e Pinhal do General
3542 Nova Coina (Estação) - Praia do Meco
3544 Nova Coina (Estação) - Sesimbra (Terminal)
3610  583 Cacilhas (Terminal) - Setúbal (ITS), via A2 
3625  Nova Barreiro - Sesimbra (Terminal)
3650 245                 Moita - Sesimbra (Terminal) – Paragem na Av. 10 de Junho, Fernão Ferro todos os dias, de julho a agosto - total de 6 viagens, 3 em cada sentido

EM FUNCIONAMENTO A PARTIR DE 1 DE JULHO DE 2022

EM FUNCIONAMENTO ATÉ JANEIRO DE 2023

ESTAÇÃO
FOROS DE AMORA

Carreiras 
com início/fim (I) 

ou paragem (P)

3102
3122
3117
3545
3536
3521
3118
3119
3512
3523

3508-1
3108
3101
3114
3115

P
P
I
P
P
P
P
P
P
P
I
I
I
I
I

ESTAÇÃO
CORROIOS

Carreiras 
com início/fim (I) 

ou paragem (P)

3104
3515
3525
3506
3115
3545
3526
3116
3103

3509-1 
3511

3508-2
3516
3505
3517
3514
3518
3519
4630

I
I
P
I
P
I
P
P
I
P
P
I
I
I
I
P
I
I
I

ESTAÇÃO
FOGUETEIRO

Carreiras 
com início/fim (I)

ou paragem (P)

3605
3547
3546
3535
3509
3109
3119
3601
3113
3112
3105
3111
3110
3120
4631

P
I
P
P
P
I
P
P
I
I
I
I
I
P
I

3506 3717 3520 3526 3511 3512

3610
3505
3514

3536
3535

3509
3605

3508

3715
3517
3510

3513
3525

3521
3520

3117

3104

3118 3119

3115

3116

3108

3101

3102

3121

3114

3503

3515

3528

3527

3502

3510

3516

3516

3116
3115
3118

3524

3501

3507

3716

35233522312235213102

3106

3107

3105

3548 3549 3544 3542 3540 3650354535363721

3541354735493546353537203548

3541

3110 3120

3543

3720

3535

3546

3549

3547

3548

3601

3615

3615

3605

3601

3650

3109

3103

3107

Rede Carris MetropolitanaInterface de transportes

ESTAÇÃO
COINA
Carreiras 

com início/fim (I)
ou paragem (P)

3635
3635-1
3544
3541
3106
3542
3540
3626
3625
3543
3620

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

TERMINAL
FLUVIAL

Carreiras 
com início/fim (I) 

ou paragem (P)
3118
3113
3112
3615
3508

3508-1
3116
3523
3102
3509
3119
3111

3111-1
3120
4621

I
I
I
I
P
P
I
P
P
P
I
I
I
I
I

4620

4620

4621

4630

4631

3 514 192 Cacilhas (Terminal) - Vale de Milhaços
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