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186.º aniversário do concelho do Seixal

«Uma história que nos orgulha, 
um futuro que construímos juntos»

O Seixal Criativo – Escola de Bits e Átomos é um projeto pioneiro em 
Portugal que vai iniciar-se no concelho no início de 2023. 
Trata-se de um centro de aprendizagem e experimentação baseado em 
projetos nas áreas da ciência e tecnologia dirigido, numa primeira fase, 
a alunos do 10.º ano que estudem no concelho. Aqui os alunos poderão 
criar projetos nas áreas da inteligência artificial, ciência de dados, eletró-
nica ou modelação tridimensional. 16

Seixal Criativo – Escola de Bits e Átomos
Projeto pioneiro em Portugal 
para os jovens do concelho

Grandes Opções do Plano 
garantem robustez 
da ação municipal 
Câmara reforça a oferta 
em 15 eixos 
de desenvolvimento 7

Convívio assinalou 
inauguração do Jardim 
de Infância de Corroios
Equipamento para 100 
crianças a partir 
dos 3 anos 4

Suplemento
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Galerias municipais 
expõem obra 
de Albino Moura
A obra de Albino Moura esteve 
patente numa exposição de tri-
buto ao artista, repartida entre 
a Galeria de Exposições Augusto 
Cabrita do Fórum Cultural do 
Seixal e a Galeria Municipal de 
Corroios.

Receção 
à Comunidade 
Educativa
A comunidade educativa foi 
homenageada com um jantar 
convívio, seguido da atuação 
musical de Celina da Piedade, 
numa iniciativa com que a 
Câmara Municipal  do Seixal 
assinala o início do ano letivo.

45.º aniversário 
dos Bombeiros 
Mistos do Concelho 
do Seixal
A Associação Humanitária de 
Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal comemorou o 45.º 
aniversário, com a realização 
de uma sessão solene ante-
cedida de desfile do corpo de 
bombeiros e fanfarra, formatu-
ra e exposição de viaturas. 
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Reforço 
da cooperação  pela 
soberania dos povos
O Movimento Municípios 
pela Paz reuniu-se nos Serviços 
Centrais da Câmara do Seixal, 
dia 4 de novembro, contando 
com 20 municípios de forma 
presencial ou online.

O Seixal vai receber o novo ano com dois concertos únicos na 
zona ribeirinha de Amora, e de entrada livre.
A partir das 22 horas, sobem ao palco os Linda Martini e, depois 
do espetáculo de fogo de artifício à meia-noite, que vai ser lança-
do sobre a Baía do Seixal e em todas as freguesias do concelho, 
entram em cena os Lefty.
Dê as boas-vindas ao novo ano no Seixal  e entre em 2023 da 
melhor forma!

Linda Martini
Formados em 2003, os Linda Martini são uma das bandas de 
rock mais relevantes da música portuguesa. André Henriques, 
na voz e guitarra, Cláudia Guerreiro, no baixo e voz, e Hélio 
Morais, na bateria e voz, são os Linda Martini. «Errôr», o muito 
aguardado novo álbum da banda, produzido por Santi Garcia e 
que conta com 12 novas canções, foi editado a 25 de fevereiro 
deste ano pela Sony Music Portugal, em vinil duplo e em formato 
digital. Para promover o disco, a banda está a realizar uma série 
de concertos explosivos em que mistura a sua força rítmica com 
uma sensibilidade melódica inconfundível. 

LEFTY
Os LEFTY são um quarteto poderoso de pop rock, com Leonor 
Andrade na voz, João Nobre, no baixo, Pablo Banazol, nas guitar-
ras, e Dani, na bateria, com origem naquela clássica sala de en-
saio de onde não se quer sair e de onde explode aquela energia 
de estarem juntos a criar e a tocar ao vivo.
O som dos LEFTY remete-nos para as bandas de garagem do 
final dos anos 1980, início dos anos 1990, numa mistura pe-

culiar entre o punk, a new wave e a pop. Ao vivo ganham ritmo e 
novas camadas, expressando ainda um aceso inconformismo.

Programa
Dia 31 de dezembro, sábado, a partir das 22.30 horas
Zona Ribeirinha de Amora

22.30 horas – Linda Martini
24 horas – Fogo de artifício
0.30 horas – Lefty

Passagem de ano no Seixal
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Com a nossa luta, 
saudamos o futuro

Em resultado da reforma administrativa com assinatura 
régia de D. Maria II, o concelho do Seixal foi instituído 
em 1836 e assinalou o 186.º aniversário no dia 6 de no-
vembro. A cerimónia de aniversário decorreu no Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do Seixal, equipamento que 
no dia 26 de novembro completou 29 anos de existência.
Foi com grande prazer e renovado sentido de responsabi-
lidade que participei nesta cerimónia. Prazer, porque nela 
são atribuídas medalhas de mérito municipal, cultural, 
desportivo e empresarial, de bons serviços municipais 
e de honra a pessoas e entidades cujas atividades con-
tribuem para a dinâmica do concelho, assim como me-
dalhas de 25 e 40 anos de serviço e de aposentação a 
trabalhadores das nossas autarquias, que foram ao longo 
dos últimos anos o rosto do nosso serviço público. 
Responsabilidade renovada, porque o exemplo destes ho-
menageados nos eleva e guia, surpreende pela sua coe-
rência, dedicação e perseverança, nos orgulha e enaltece. 
É impossível sair indiferente do contacto com todas estas 
pessoas, munícipes, eleitos e trabalhadores do Poder Lo-
cal, depois de ouvir as suas histórias e perceber como 
o seu contributo definiu o nosso passado e nos mostrou 
caminhos de futuro. 
Responsabilidade e orgulho, porque foi sobretudo a partir 
de 1974, quando tudo parecia estar ainda por fazer, que 
começámos um percurso de progresso, desenvolvimento 
e qualidade de vida, com forte tradição democrática, de 
pluralidade, diálogo e conciliação. São já quase 50 anos 
de trabalho coletivo entre o Poder Local e a população.
Quase 50 anos em que atraímos para o nosso território 
pessoas e empresas, em que alterámos a matriz produti-
va do concelho, construímos equipamentos e infraestru-
turas, estabelecemos uma rede de instituições sólida e 
transformámos o Seixal num exemplo nacional. Uma terra 

solidária e de liberdade, com qualidade de vida e bem-
-estar.
Estamos cientes de que a conjuntura atual é mais um de-
safio posto à nossa atuação e à vida da população. Um 
desafio a que o Orçamento do Estado para 2023 falha em 
responder, não assegurando a necessária resposta aos 
problemas económicos e sociais e aprofundando as desi-
gualdades e injustiças já existentes. Esta é uma realidade 
que o nosso compromisso com os trabalhadores e o povo 
não nos deixa silenciar. 
Para além da afirmação de que há outros caminhos que 
servem melhor Portugal e os portugueses, enquanto elei-
tos do Poder Local asseguramos a nossa intenção de con-
tinuar a reforçar a oferta em áreas como a educação, a 
cultura, o desporto, o apoio social, o ambiente, a higiene 
urbana, o espaço público ou o desenvolvimento económi-
co e social. Do mesmo modo, assumimos o compromisso 
de valorização salarial e das carreiras dos nossos traba-
lhadores, assim como de valorização e apoio às nossas 
juntas de freguesia.
Apesar desta conjuntura difícil, não desistimos dos nos-
sos investimentos no terreno, como o Centro Cultural José 

Saramago, a Aldeia do Bombo, o Cemitério Municipal de 
Fernão Ferro ou o realojamento de Vale de Chícharos, por 
exemplo. Não abdicamos também do futuro, tendo pla-
neadas a requalificação dos núcleos urbanos antigos de 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, a construção do Pavilhão 
Desportivo de Fernão Ferro, o prolongamento da via al-
ternativa à EN10 e o apoio a vários equipamentos para 
associações da área da deficiência, entre outros. 
Não desistimos, nem abdicamos. Com a nossa luta, hon-
ramos os antepassados, homenageamos os contemporâ-
neos e saudamos o futuro.

Dirijo a toda a população os mais sinceros votos de um 
feliz Natal e de um ano de 2023 próspero e solidário.

Paulo Silva
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Mês das Pessoas Idosas

No mês de outubro, a nossa autarquia desenvolveu um 
programa de atividades lúdicas, artísticas, solidárias, 
de debate, reflexão e participação plena, para assina-
lar o Mês das Pessoas Idosas. Após o período de pan-
demia, saúdo esta iniciativa, que permitiu retomar as 
nossas dinâmicas com este estrato da população,  com-
batendo o isolamento, aumentando a sua autoestima e 
promovendo o envelhecimento ativo.
Através da dinamização da nossa Rede Social e das di-
ferentes instituições, de que a Universidade Sénior e as 
associações de reformados, pensionistas e idosos são 
um exemplo, esta comemoração salienta o nosso tra-
balho quotidiano de valorização da experiência de vida 
e do contributo das pessoas idosas para o desenvolvi-
mento do nosso concelho e país. Uma modesta retri-
buição face à enorme riqueza do seu trabalho e saber.

Apoios a associações

Em novembro aprovámos um montante global de 
356 816,93 euros em comparticipações ao nosso movi-
mento associativo e instituições, com um papel estratégico 
no desenvolvimento do concelho e no apoio à comunidade.  
Estes apoios foram dirigidos às associações de reforma-
dos, pensionistas e idosos do Casal do Marco e Fogueteiro, 
CERCISA – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de 
Cidadãos Inadaptados do Seixal e Almada e à CRIAR-T – 
Associação de Solidariedade.
Apoiámos ainda a Associação dos Amigos do Tocá Rufar e 
a Sociedade Filarmónica União Seixalense, a Associação 
Recreativa Desportiva Benfiquista – Casa do Sport Lisboa 
e Benfica do Seixal, Federação Portuguesa de Atletismo, 
Grupo Desportivo do Cavadas e o Clube Desportivo e Re-
creativo do Fogueteiro.

Parque Metropolitano 
da Biodiversidade

Localizado na Verdizela, o futuro Parque Metropolitano 
da Biodiversidade engloba um total de 400 hectares 
e será o segundo maior parque da Área Metropolitana 
de Lisboa, depois do Parque Florestal do Monsanto, e 
vai promover a educação ambiental e o contacto com a 
natureza e possibilitar atividades desportivas e recrea-
tivas, de forma consciente e sustentável.
A nova área verde integra a Rede de Trilhos de Inter-
pretação Ambiental do Município e desenvolve-se em 
ligação com a vizinha mata da Quinta da Apostiça com 
as suas lagoas, flora e outros interesses naturais. O 
parque terá uma forte componente de sensibilização 
ambiental no Espaço de Educação Ambiental, já em 
construção, e vai possibilitar caminhadas, jogging e 
passeios de bicicleta.

Destaco ainda...

Paulo Silva
Presidente da Câmara

Enquanto eleitos do Poder Local asseguramos a nossa 
intenção de continuar a reforçar a oferta em áreas como 
a educação, a cultura, o desporto, o apoio social, 
o ambiente, a higiene urbana, o espaço público 
ou o desenvolvimento económico e social.
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A comunidade educativa foi ho-
menageada com um jantar con-
vívio, seguido da atuação musical 
de Celina da Piedade, composito-
ra, acordeonista e cantora que ex-
pressa com talento sonoridades 
tradicionais portuguesas, cante 
alentejano, folk e pop. A Receção 
à Comunidade Educativa integra 
o Plano Educativo Municipal e 
decorreu no dia 28 de outubro 
na Quinta Valenciana, em Fernão 
Ferro.
Através deste convívio que home-
nageia todos os que contribuem 
diariamente para a formação e 
o sucesso educativo das nos-
sas crianças e jovens, a Câmara 
Municipal do Seixal assinala 
anualmente a abertura do ano 
letivo, acolhe os trabalhadores 
das escolas e reafirma as parce-
rias com a comunidade educati-
va, tendo como principal objetivo 
um melhor desempenho escolar 
dos alunos e o reforço da escola 
pública.
Numa iniciativa que contou com 

mais de mil trabalhadores docen-
tes e não docentes das escolas 
do concelho, assim como com 
representantes das associações 
de pais, o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal agradeceu «o 
trabalho desenvolvido na educa-
ção pública das nossas crianças 
e jovens», considerando-a «uma 
alavanca para a qualidade da 
nossa vida coletiva e um pilar da 
democracia», assim como «uma 
arma contra a pobreza e a explo-
ração, o racismo e a xenofobia».
Paulo Silva salientou a obrigação 
constitucional de «democratiza-
ção da educação» por parte do 
Estado e enfatizou o seu contri-
buto para «a igualdade de opor-
tunidades, a superação das de-
sigualdades económicas, sociais 
e culturais, o desenvolvimento 
da personalidade e do espírito 
de tolerância, de compreensão 
mútua, de solidariedade e de res-
ponsabilidade para o progresso 
social e a participação democrá-
tica». 

O presidente da Câmara Munici-
pal do Seixal recordou ainda o 
investimento municipal na cons-
trução e qualificação de equipa-
mentos escolares e defendeu a 
valorização profissional, o au-
mento dos salários, a recupera-
ção integral do tempo de serviço 
e o fim das quotas para progres-
são na carreira dos professores. 
Paulo Silva saudou os trabalha-
dores do ensino secundário in-
tegrados no mapa de pessoal da 
autarquia já este ano, em resulta-
do da transferência de competên-
cias e recursos na área da edu-
cação do Ministério da Educação 
para a Câmara do Seixal e de-
nunciou que o Poder Central não 
cumpria as suas obrigações nem 
assegurava os direitos dos seus 
trabalhadores. Os trabalhadores 
integrados na autarquia passa-
ram a ter pagamento do trabalho 
extraordinário, medicina no tra-
balho e direito a horas de tolerân-
cia anual para tratar de assuntos 
pessoais. 

Crianças, pais, trabalhadores, a di-
reção da escola e do agrupamento 
e os eleitos do Poder Local parti-
ciparam na inauguração do novo 
Jardim de Infância de Corroios. A 
iniciativa decorreu no dia 19 de 
novembro e contou com a pre-
sença do presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Paulo Silva, 
acompanhado pelo executivo da 
autarquia e os presidentes da 
Assembleia Municipal do Seixal e 
da Junta de Freguesia de Corroios. 
Com projeto desenhado pelos tra-
balhadores da Câmara do Seixal 
e um investimento municipal de 
1 928 918,55 euros, o Jardim de 
Infância de Corroios foi implemen-
tado numa parcela de terreno de 
2995 m2 e conta com quatro salas 
de atividades, arrecadação, zona 
suja com ponto de água e vestiário, 
sala polivalente, sala de refeições, 
instalações sanitárias para crian-
ças e adultos, incluindo uma uni-
dade acessível, salas de reuniões 
e de apoio a pessoal docente e não 
docente, gabinetes de educadores 
e de apoio administrativo, e cozi-
nha, com despensas e arrumos, 
sanitários e zona de cacifos.

Este jardim de infância tem tam-
bém um espaço exterior com zonas 
cobertas e a descoberto, compos-
to por uma área de recreio/brin-
cadeira, zona de jogos e uma zona 
lúdica, equipada com brinquedos 
e acolhe atualmente cerca de 100 
crianças a partir dos 3 anos, uma 
idade para a qual existia alguma 
carência de vagas na freguesia. 
«Este equipamento foi criado de 
raiz, como idealmente seriam to-
dos os equipamentos escolares, 
e é de facto extraordinário», sau-
dou Isabel Alcântara. A diretora do 
Agrupamento de Escolas de Vale 
de Milhaços admitiu haver uma 
elevada procura de vagas para a 
educação pré-escolar e revelou 
que «este ano conseguimos colo-
car nesta escola crianças a partir 
dos 3 anos».
Hugo Constantino, presidente da 
Junta de Freguesia de Corroios, re-
feriu «o crescimento exponencial 
da nossa freguesia nos últimos dez 
anos, que sempre encontrou res-
posta no investimento das nossas 
autarquias nas áreas associativa 
e educacional e na construção e 
qualificação de equipamentos cul-

turais, desportivos e de lazer». 
Paulo Silva enfatizou o alargamen-
to da resposta de jardim de infân-
cia, que «já nos permite acolher 
aqui crianças a partir dos 3 anos» 
e saudou «os trabalhadores da 
Câmara do Seixal, responsáveis 
pelo projeto do edifício e acompa-
nhamento da obra» e os «trabalha-
dores da educação da autarquia, 
essenciais para o desenvolvimento 
da escola pública».
O presidente da câmara munici-
pal dirigiu aos trabalhadores das 
escolas, pais e crianças a garantia 
de que «vamos começar a constru-
ção de uma nova escola em Fernão 
Ferro e estamos já a trabalhar no 
projeto de um novo jardim de infân-
cia para Vale de Milhaços».
Paulo Silva lamentou ainda que 
«o Poder Central não corresponda 
com a mesma urgência nos equi-
pamentos da sua responsabilida-
de» e deu como exemplo a demora 
na construção de pavilhões des-
portivos escolares e da requalifica-
ção da Escola Secundária João de 
Barros, que dura já há 12 anos, e 
as várias necessidades de requali-
ficação do parque escolar.

Jantar e espetáculo homenagearam comunidade educativa
Democratização da educação justifica 
defesa da escola pública

Convívio assinalou inauguração do Jardim de Infância de Corroios
Equipamento para 100 crianças a partir dos 3 anos

1 928 918

Ambiente educativo que garante todas as condições 
para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças
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A MAGIA da Aldeia Natal regressou 
às ruas do núcleo histórico do Seixal com 
a recriação de fantásticos ambientes na-
talícios, divertimentos para toda a família, 
artesanato, doçaria regional, animação de 
rua e muito mais.

A árvore de Natal gigante, a pista de ge-
lo, a nova rampa de gelo, com 33 metros 
de pura emoção, o carrossel parisiense, a 
minirroda e o comboio de Natal em pista 
de carril decorada com sinos, lanternas e 
bolas natalícias estão entre as atrações que 
convidam a uma visita a esta Aldeia Natal. 

É também obrigatória uma ida à casa do 
Pai Natal, junto à qual se encontra um mar-

co de correio muito especial, onde os mais 
pequenos podem colocar as suas cartas, e 
à nova Casa dos Duendes, onde é possível 
visitar o cogumelo gigante e fazer pinturas 
faciais. O comboio de Natal faz um percurso 
pela zona ribeirinha, numa viagem plena 
de fantasia e boa disposição.

No espaço da Câmara do Seixal estão re-
presentadas diversas instituições da área 
social e da saúde, com o intuito de dar a 
conhecer o trabalho que têm vindo a desen-
volver e angariarem fundos com a venda de 
artesanato e outros produtos tradicionais.

Visite a Aldeia Natal do Seixal até ao dia 1 
de janeiro. O Natal está à sua porta! n

Visite 
a Aldeia Natal 
do Seixal até dia 
1 de janeiro



Reuniões de 26 de outubro e de 9 e 23 de novembro
Deliberações da Câmara Municipal do Seixal
Reunião de 26 de outubro
Presidência
• Ata da reunião ordinária de 31 de 
agosto de 2022. Aprovação.
• Atribuição de medalhas munici-
pais no âmbito das comemorações 
do 186.º aniversário do concelho 
do Seixal. Aprovação.
• Contratação pública. Forne-
cimento de energia elétrica em re-
gime de mercado livre ao abrigo do 
Acordo Quadro ESPAP – ELE 2019 
– Lote 2 e Lote 3. Ratificação da 
decisão de contratar e de autori-
zação de despesa – Despacho n.º 
1948-PCM/2022, de 19 de outu-
bro. Aprovação.
• Contrato-programa entre o 
Município do Seixal e a Associação 
Náutica do Seixal, para a cedência 
de embarcação para o Serviço de 
Marinheiro, no âmbito da náutica 
de recreio no município do Seixal. 
Comparticipação financeira.
• Hasta pública para arrendamen-
to e exploração de quiosque muni-
cipal, sito na Avenida Afonso Costa, 
em Amora. Adjudicação definitiva e 
minuta de contrato. Aprovação.

Pelouro da Educação, Mobilidade, 
Urbanismo e Recursos Humanos
• Recurso à reserva de recruta-
mento, para dois postos de traba-
lho, na carreira e categoria de as-
sistente operacional, para funções 
no Agrupamento de Escolas Pedro 
Eanes Lobato. Aprovação.
• Recurso à reserva de recruta-
mento, para ocupação de um posto 
de trabalho, na carreira e catego-
ria de assistente operacional, no  
Agrupamento de Escolas Paulo da 
Gama. Aprovação.
• Abertura de procedimentos con-
cursais para postos de trabalho na 
modalidade de contrato de traba-
lho em funções públicas por tempo 
indeterminado. Aprovação.

Pelouro das Obras Municipais, 
Trânsito, Água e Saneamento, 
Energia e Proteção Civil
• Atribuição de comparticipa-
ção financeira à Associação 
Humanitária de Bombeiros Mistos 
do Concelho do Seixal, para ambu-
lância de socorro. Aprovação.

Pelouro do Desporto, Habitação, 
Ambiente, Fiscalização e Bem-
Estar Animal
• Contrato-programa entre o 
Município do Seixal e o Clube de 
Praticantes de Voleibol Lobatos 
Volley. Construção do Pavilhão 
Desportivo Municipal Cidade de 
Amora. Reforço da comparticipa-
ção. 13.ª tranche. Comparticipação 
financeira.
• Protocolo entre o Município 
do Seixal e a Associação de 
Coletividades do Concelho do 
Seixal, para apoio em transportes 
para as coletividades do movimen-
to associativo desportivo popular 
do Seixal. Comparticipação finan-
ceira. Aprovação de minuta.
• Protocolo entre o Município do 
Seixal e a Associação de Atletismo 
de Setúbal, para a cedência de ins-
talações no Complexo Municipal de 
Atletismo Carla Sacramento, pa-
ra instalação da sua sede social. 
Aprovação de minuta.
•  Cont ra to -p rog rama en -
tre o Município do Seixal e a 
Associação de Amigos do Pinhal 
do General, para apoio aos traba-
lhos de construção do Complexo 
Desportivo do Pinhal do General. 

Comparticipação financeira.
• Contrato-programa entre o 
Município do Seixal e a Casa do 
Povo de Corroios, para apoio à 
aquisição de material desportivo. 
Comparticipação financeira.

Pelouro da Cultura, Juventude, 
Desenvolvimento Social e Saúde
• Associação dos Amigos do Tocá 
Rufar. Obras de construção de  
instalações. Contrato-programa e 
comparticipação financeira. 
• Contrato-programa entre o 
Município do Seixal e a Associação 
Unitária de Reformados, Pensio-
nistas e Idosos de Amora. Apoio no  
valor para aquisição de viatura elé-
trica. Comparticipação financeira.
• Contrato-programa entre o 
Município do Seixal e a Associação 
Unitária de Reformados, Pensio-
nistas e Idosos de Arrentela. 
Apoio para aquisição de viatura. 
Comparticipação financeira.
•  Cont ra to -p rog rama en -
tre o Município do Seixal e 
o Banco Alimentar contra a 
Fome na Península de Setúbal. 
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa entre o 
Município do Seixal e a CRIAR-T – 
Associação de Solidariedade, para 
apoio à Linha 65 – Linha Concelhia 
de Apoio à Terceira Idade e Pessoas 
Dependentes. Comparticipação fi-
nanceira.
• Contrato-programa entre o 
Município do Seixal e o Movimento 
Democrático de Mulheres, pa-
ra a realização do XI Congresso. 
Comparticipação financeira.
• Protocolo de colaboração  entre o 
Município do Seixal e a Animateatro 
– Associação de Teatro e Animação 
do Seixal. Comparticipação finan-
ceira. Aprovação de minuta.
• Programa Seixal Férias 2022. 
Contratos-programa e compartici-
pações financeiras.
• Apoio ao movimento associativo 
cultural do Seixal. Projetos e pro-
gramas pontuais 2022, Sociedade 
Filarmónica União Seixalense. 
Apoio ao XXII Encontro de Bandas 
Filarmónicas do Seixal. Contrato-
-programa e comparticipação fi-
nanceira.
• Apoio ao movimento associativo 
cultural do Seixal. Projetos e pro-
gramas pontuais 2022, Sociedade 
Filarmónica União Seixalense. 
Apoio para aquisição de paneja-
mento para o palco. Contrato-
-programa e comparticipação fi-
nanceira.
• Apoio ao movimento associativo 
cultural do Seixal. Projetos e pro-
gramas de continuidade 2022. 
Grupo Coral e Instrumental Ventos 
e Marés. Contrato-programa e com-
participação financeira.

Reunião de 9 de novembro
Presidência
• Ata da reunião ordinária de 12 de 
outubro de 2022. Aprovação.
• 4.ª Revisão às Grandes Opções 
do Plano e Orçamento de 2022. 
Aprovação. 
• Alteração da delimitação da 
Reserva Ecológica Nacional (REN) 
na área titulada pelo Alvará de lo-
teamento n.º 3/82. Aprovação.
• Regimento da Câmara Municipal 
do Seixal para o Mandato 2021-
2025. Aprovação.

Pelouro da Educação, Mobilidade, 
Urbanismo e Recursos Humanos
• Contratação pública. Contrato 

para fornecimento de refeições a 
confecionar nos refeitórios das EB 
e JI da rede pública do concelho do 
Seixal. Aditamento ao contrato n.º 
277/2021 para alteração da cláu-
sula quinta. Aprovação de minuta.
• Cedência de prédio rústico 
com a área de 5 010 m2, sito na 
freguesia de Fernão Ferro, no 
âmbito da Unidade Operativa de 
Planeamento e Gestão (UOPG) 
62. Requerente: Associação de 
Moradores dos Redondos (AMR). 
Processo n.º 27/M/95. Aprovação.

Pelouro do Desporto, Habitação, 
Ambiente, Fiscalização e Bem-
Estar Animal
• Protocolo de parceria en-
tre o Município do Seixal e a 
Associação Bandeira Azul da 
Europa (ABAE). Processo n.º 
2022/150.10.500/55. Compar-
ticipação financeira. Aprovação de 
minuta.
• Contrato-programa entre o 
Município do Seixal e o Grupo 
Desportivo do Cavadas para a rea-
lização do 39.º Grande Prémio de 
Atletismo do GDC – Memorial José 
Manuel Oliveira. Comparticipação 
financeira.
• Contrato-programa entre o 
Município do Seixal e a Associação 
Desportiva Recreativa Benfiquista 
– Casa do Sport Lisboa e Benfica 
no Seixal para a construção 
de um edifício multifuncional. 
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa entre o 
Município do Seixal e a Federação 
Portuguesa de Atletismo para a 
32.ª edição do Corta-Mato Cidade 
de Amora e do 99.º Campeonato 
Nacional de Corta-Mato Longo. 
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa entre o 
Município do Seixal e o Clube 
Desportivo e Recreativo do 
Fogueteiro para a realização do 
Torneio de Futebol Indoor 4x4. 
Comparticipação financeira.

Pelouro da Cultura, Juventude, 
Desenvolvimento Social e Saúde
• Acordo de parceria com a 
Fundação José Saramago e Adesão 
à Rede de Bibliotecas Saramago. 
Aprovação.
• Adesão da Biblioteca Municipal 
à Rede de Bibliotecas Associadas 
da Comissão Nacional da UNESCO. 
Aprovação.
• Protocolo de cooperação entre o 
Município do Seixal e a Sociedade 
Filarmónica União Seixalense, pa-
ra apoio ao Projeto Municipal de 
Teatro Sénior (Des)dramatizar. 
Aprovação de minuta.
• Associação dos Amigos do Tocá 
Rufar. Obras de construção de 
instalações. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Contrato-programa entre o 
Município do Seixal e a CRIAR-T – 
Associação de Solidariedade, para 
o funcionamento da Estrutura de 
Apoio à Vítima de Violência 2022. 
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa entre o 
Município do Seixal e a CRIAR-T – 
Associação de Solidariedade, para 
apoio ao Núcleo de Planeamento 
para a Integração das Pessoas em 
Situação de Sem Abrigo do Seixal 
2022. Comparticipação financeira.
• Contrato-programa entre o 
Município do Seixal e a Associação 
Unitária de Reformados, Pensio-
nistas e Idosos do Casal do Marco, 
para apoio aos projetos de ar-

quitetura e especialidades e de 
execução no âmbito das candi-
daturas ao PRR – Requalificação 
e Alargamento da Rede de 
Equipamentos e Respostas So-
ciais. Comparticipação financeira.
• Contrato-programa entre o 
Município do Seixal e a Associação 
de Reformados, Pensionistas e 
Idosos do Fogueteiro, para apoio 
à aquisição de máquina de lavar 
roupa industrial. Comparticipação 
financeira.
• Contrato-programa entre o 
Município do Seixal e a CERCISA 
– Cooperativa para a Educação 
e Reabilitação de Cidadãos 
Inadaptados de Seixal e Almada, 
para apoio aos projetos de ar-
quitetura e especialidades e de 
execução no âmbito das candi-
daturas ao PRR – Requalificação 
e Alargamento da Rede de Equi-
pamentos e Respostas Sociais. 
Comparticipação financeira.

Reunião de 23 de novembro
Presidência
• Ata da reunião ordinária de 14 de 
setembro de 2022. Aprovação.
• Contrato de Comparticipação 
Financeira do Instituto da 
Habitação e da Reabilitação 
Urbana, IP ao abrigo do progra-
ma de realojamento dos agrega-
dos familiares da Quinta de Vale 
de Chícharos. Ratificação do 
Despacho n.º 2103-PCM/2022.
• Delegação de competências da 
Câmara Municipal do Seixal no seu 
Presidente. Aprovação.
• Contrato de comodato entre o 
Município do Seixal e a Associação 
do Comércio, Indústria, Serviços 
e Turismo do Distrito de Setúbal. 
Cedência de 2 lojas para instalação 
da Loja do Empresário. Aprovação 
de minuta.
• Protocolo entre o Município do 
Seixal e a Associação do Comércio, 
Indústria, Serviços e Turismo do 
Distrito de Setúbal. Apoio às obras 
de remodelação das instalações 
da Loja do Empresário. Aprovação 
de minuta e comparticipação fi-
nanceira.
• Protocolo entre o Município do 
Seixal e a Associação do Comércio, 
Indústria, Serviços e Turismo do 
Distrito de Setúbal (ACISTDS). 
Apoio às comemorações do 125.º 
Aniversário da ACISTDS. «Arraial de 
Outono». Aprovação de minuta e 
comparticipação financeira.

Pelouro da Educação, Mobilidade, 
Urbanismo e Recursos Humanos
• Protocolo de cooperação entre 
o Município do Seixal e a Escola 
Superior de Educação do Instituto 
Politécnico de Setúbal. Estágios 
curriculares da Licenciatura de 
Audiovisual e Media Digitais. 
Aprovação de minuta.

Pelouro das Obras Municipais, 
Trânsito, Água e Saneamento, 
Energia e Proteção Civil
• Protocolo entre o Município do 
Seixal, a Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil e 
a Associação Humanitária de 
Bombeiros Mistos do Concelho do 
Seixal. Constituição da 3.ª Equipa 
de Intervenção Permanente. 
Aprovação de minuta.

Pelouro do Desporto, Habitação, 
Ambiente e Fiscalização
• Contrato-programa entre o 
Município do Seixal e o Clube de 

Praticantes de Voleibol Lobatos 
Volley. Construção do Pavilhão 
Desportivo Municipal Cidade de 
Amora. Reforço da compartici-
pação. 14.ª tranche. Contrato-
programa e comparticipação finan-
ceira.
• Contrato-programa entre o 
Município do Seixal e a Associação 
de Amigos do Pinhal de General 
para construção do Complexo 
Desportivo do Pinhal do General – 
6.ª tranche. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Contrato-programa entre o 
Município do Seixal e o Clube 
Desportivo e Recreativo do 
Fogueteiro para a reabilitação das 
instalações. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Contrato-programa entre o 
Município do Seixal e a Sociedade 
Filarmónica Operária Amorense 
para remodelação do ginásio inte-
rior. Contrato-programa e comparti-
cipação financeira.
• Protocolo entre o Município 
do Seixal e a Associação de 
Colectividades do Concelho do 
Seixal, para apoio ao Campeonato 
de Futsal do Concelho do Seixal 
2022/2023. Aprovação de minuta.

Pelouro da Cultura, Juventude, 
Desenvolvimento Social e Saúde
• Projeto Seixal Criativo – Escola de 
Bits e Átomos. Normas de partici-
pação e documentos complemen-
tares. Aprovação.
• Protocolo de Adesão à Fundação 
de Serralves. Aprovação de minuta.
• Contrato-programa entre o 
Município do Seixal e a Associação 
Un i t á r i a  d e  Re fo r m a d o s , 
Pensionistas e Idosos de Paio Pires, 
para requalificação de instalações. 
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa entre o 
Município do Seixal e a Sociedade 
Filarmónica União Seixalense. 
Projetos e Programas Pontuais 
2022. Apoio ao Masterclass de 
Jazz. Comparticipação financeira.
• Contrato-programa entre o 
Município do Seixal e a Sociedade 
Filarmónica União Seixalense. 
Projetos e Programas Pontuais 
2022. Reabilitação de pavimento 
do salão e palco. Comparticipação 
financeira.
• Contrato de comodato entre 
o Município do Seixal e a Polícia 
de Segurança Pública (Comando 
Distrital de Setúbal – Divisão 
Policial do Seixal. Cedência par-
cial de imóvel para instalação do 
Gabinete de Apoio à Vítima de 
Violência Doméstica. Aprovação de 
minuta.
• Contrato de comodato entre o 
Município do Seixal e a Bastidores 
D’Arte – Associação Cultural. 
Cedência de loja no Centro Inova 
Miratejo. Aprovação de minuta.
• Contrato de comodato entre o 
Município e o Conselho Local pa-
ra o Desenvolvimento de Miratejo. 
Cedência de loja no Centro Inova 
Miratejo. Aprovação de minuta.
•  Contrato de comodato entre o 
Município do Seixal e a AESCA – 
Associação Espaço Sócio-Cultural 
Adorar Arte. Cedência de loja no 
Centro Inova Miratejo. Aprovação 
de minuta.

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

quais podem ser consultadas 
em cm-seixal.pt.
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Presidência
• Opções do plano e proposta de 
orçamento para 2023, nos termos 
da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º, 
por força da alínea c) do n.º 1 do 
artigo 33.º, ambos do Anexo I à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
alterada pela Lei n.º 66/2020, de 
4 de novembro, autorização pa-
ra a contratação de empréstimo 
de curto prazo, nos termos da alí-
nea f) do n.º 1 do artigo 25.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, atualização dos va-

lores da Tabela de Taxas Anexa 
ao Regulamento de Taxas do 
Município do Seixal, nos termos 
do artigo 44.º do Regulamento 
de Taxas do Município do Seixal 
e do n.º1 do artigo 9.º da Lei n.º 
53-E/2006, de 29/12, alterada 
pela Lei n.º 117/2009, de 29/12, 
mapa de pessoal, nos termos da 
alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º 
do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, e autorização ge-
nérica para a assunção de com-
promissos plurianuais nos termos 

do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, 
de 21 de fevereiro, alterada pela 
Lei n.º 22/2015, de 17 de março. 
Aprovação.

• Orçamentação e gestão das des-
pesas com o pessoal – artigo 5.º, 
n.º 2 do Decreto-Lei n.º 209/2003, 
de 3 de setembro. Aprovação.

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

em cm-seixal.pt.

Reunião extraordinária de 29 de novembro
Câmara do Seixal aprova orçamento de 133 milhões 
de euros para 2023

Grandes Opções do Plano garantem robustez da ação municipal 

Câmara reforça a oferta 
em 15 eixos de desenvolvimento
O EXECUTIVO aprovou 

no dia 29 de novembro, em reu-
nião de câmara extraordinária, 
as Grandes Opções do Plano e 
Orçamento (GOP) para 2023, no 
valor de 133 milhões de euros, o 
que representa mais 19,34 por 
cento em relação a  2022.

O presidente Paulo Silva afir-
mou que «esta é uma ferramenta 
essencial do projeto que execu-
tamos ao serviço da população, 
desenvolvendo as competên-
cias de serviço público e em res-
posta aos desafios do concelho. 
Pretendemos reforçar a oferta em 
diferentes áreas, ao mesmo tempo 
que melhoramos as condições dos 
trabalhadores».

A par da redução do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI), 
bem como da manutenção de uma 
tarifa de água, saneamento e re-

síduos das mais baixas das áreas 
metropolitanas de Lisboa e do 
Porto, a estratégia municipal plas-
mada nas GOP assenta em 15 eixos 
de atuação: Prioridade à Educação 
Pública; Mais Desenvolvimento 
Social e Paz; Cultura ao Serviço do 
Desenvolvimento; Desporto para 
Todos; Valorizar a Juventude do 
Concelho; Defender o Ambiente, 
o Equilíbrio Ecológico e o Bem-
-Estar Animal; Mais Mobilidade e 
Melhores Transportes Públicos; 
Defesa da Água e Saneamento 
Público e Mais Higiene Urbana; 
Garantir o Direito à Saúde; 
Avançar nas Políticas Públicas 
de Habitação; Mais Segurança 
e Proteção Civil; Mais Emprego 
com Direitos, Desenvolvimento 
Económico e Turismo; Inovação 
com Mais Serviço Público; Mais 
Participação, Melhor Futuro; 

Valorização dos Espaços Públicos.
De entre as intervenções para 

a Educação estão planeadas am-
pliações e requalificações das es-
colas do 1.º ciclo do ensino básico 
e pré-escolar de Aldeia de Paio 
Pires, Arrentela, Bairro Novo, 
Quinta do Conde de Portalegre e 
Quinta da Cabouca, e a programa-
ção de novas escolas do 1.º ciclo 
do ensino básico e pré-escolar.

Na área social a autarquia apoia-
rá a construção das estruturas re-
sidenciais para pessoas idosas e 
a requalificação das instalações 
das associações de reformados. 
Na cultura, entre as principais 
medidas, está a construção do 
Centro Cultural José Saramago, 
em Amora, e a adesão à Fundação 
de Serralves, enquadrada na es-
tratégia de promoção da ativida-
de cultural, formação de públicos 

e sensibilização para a fruição e 
criação artística. No desporto, a 
execução do Plano Municipal de 
Desenvolvimento Desportivo 
será consolidada através de 46 
projetos. Na juventude, está em 
construção um novo Centro de 
Apoio ao Movimento Associativo 
Juvenil em Amora e será lança-
do o Seixal Criativo – Centro de 
Aprendizagem e Experimentação.

No ambiente conta-se a cria-
ção do Centro Ciência Viva de 
Interpretação Ambiental da Baía 
do Seixal. Enquanto na mobilida-
de e transportes públicos, o foco 
está no acompanhamento da ope-
ração da Carris Metropolitana e 
na construção da via alternativa à 
EN10 entre Corroios e Amora. 

Na saúde pretende-se avan-
çar com a construção do Centro 
de Saúde dos Foros de Amora, 

da Unidade de Saúde Familiar 
Rosinha (Cruz de Pau) e do Centro 
de Saúde de Aldeia de Paio Pires. 
Na habitação dar-se-á conti-
nuidade ao Plano Municipal de 
Habitação para Vale de Chícharos 
e Santa Marta de Corroios e se-
rá apresentado um programa de 
habitação a custos controlados 
para jovens. No desenvolvimento 
económico a aposta é na instala-
ção de empresas. Relativamente 
à valorização dos espaços públi-
cos, estão previstas a conclusão 
do passeio ribeirinho Miratejo/
/Corroios e a requalificação do nú-
cleo urbano antigo de Arrentela.

A atividade municipal assente 
nas GOP potencia recursos finan-
ceiros e técnicos, com o objetivo 
de alavancagem do investimento 
e da capacidade de realização nos 
vários domínios de intervenção. n

A câmara vai substituir o Governo na conclusão 
da alternativa à Estrada Nacional 10

A requalificação e construção de diversas escolas básicas 
e jardins de infância é uma aposta para o próximo ano

Os núcleos urbanos antigos de Arrentela e de Aldeia de Paio 
Pires vão receber intervenções de qualificação
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NOS DIAS 18 de outubro 
e 9 de novembro, os eleitos da 
Câmara Municipal do Seixal esti-
veram no terreno para conhecer 
o andamento e resultado de inter-
venções de qualificação de espaço 
público, assim como um conjunto 
de obras realizadas em estabeleci-
mentos de ensino, equipamentos 
culturais e resultantes de apoios 
financeiros concedidos pela au-
tarquia. Os eleitos estiveram tam-
bém na Dogs Grooming & Rock ‘n’ 
Roll, uma empresa de estética e hi-
giene canina, que é uma parceira 
do trabalho de adopção desenvol-
vido no Centro de Recolha Oficial 
de Animais de Companhia.

Ramais de águas 
em Fernão Ferro
A Câmara Municipal do Seixal 

procedeu à execução por adminis-
tração direta de ramais de águas 
residuais, domésticas e pluviais 
na Rua Cidade de Lisboa, nos 
Redondos, em Fernão Ferro.  A in-
tervenção teve em vista a ligação 
às redes de água de duas moradias 

geminadas ainda em fase de con-
clusão da obra.

Igreja de Nossa Senhora
da Consolação
A Igreja de Nossa Senhora 

da Consolação, paroquial de 
Arrentela, foi alvo de um restauro 
das portas da entrada principal e 
da casa mortuária. 

O total da obra teve um custo de 
12 000 euros, dos quais 5 000 eu-
ros comparticipados pela Câmara 
Municipal do Seixal e o restante 
montante assumido pelos paro-
quianos. 

Miradouro 
da Quinta da Trindade
O executivo da Câmara 

Municipal do Seixal visitou a 
requalificação de um mira-
douro frente à Urbanização da 
Quinta da Trindade, junto à Rua 
Comendador José Tavares da 
Silva. A intervenção dotou o espa-
ço com equipamentos geriátricos 
e de desporto, criando igualmente 
uma área de estadia com mira-

douro sobre a Baía do Seixal, com 
uma vista privilegiada para a cida-
de de Lisboa.

Escola Básica de Aldeia 
de Paio Pires
Após ter edificado um novo 

jardim de infância junto à Escola 
Básica de Aldeia de Paio Pires,  a 
Câmara Municipal do Seixal está 
agora a proceder à construção de 
um novo espaço de jogo e recreio 
para servir os dois níveis de ensi-
no, num investimento que ascen-
de aos 183 775 euros.

Dogs Grooming 
& Rock ‘n’ Roll
Carlos Alves é um pet groomer

com mais de 30 anos de atividade 
e vários prémios em competições 
internacionais. Em 2021 fundou 
a Dogs Grooming & Rock ‘n’ Roll 
com o objetivo de proporcionar 
aos cães um serviço de estética e 
higiene animal.

Localizada na Torre da Marinha, 
a Dogs Grooming & Rock ‘n’ Roll 
colabora com o Centro de Recolha 

Oficial de Animais de Companhia, 
através da oferta graciosa de um 
serviço por semana aos nossos 
animais para adopção.

Escola Básica da Quinta 
de Santo António
O executivo municipal visitou a 

Escola Básica da Quinta de Santo 
António, na freguesia de Amora, 
onde foi colocada uma plataforma 
elevatória para pessoas com mo-
bilidade reduzida, tendo também 
sido entregues materiais solicita-
dos pela unidade de ensino.

Os materiais solicitados pela 
unidade de ensino estruturado in-
cluem auscultadores antirruído; 
patins; tenda/espaço sensorial; 
coluna portátil; puff/almofada; 
um triciclo e uma trotinete.

Centro Cultural 
José Saramago
Prossegue a construção do 

Centro Cultural José Saramago, 
em Amora, num investimento mu-
nicipal superior a 5,5 milhões de 
euros. Na ocasião da visita, encon-

travam-se a decorrer trabalhos de 
cofragem, armaduras e betona-
gens em elementos estruturais, 
bem como impermeabilizações. 

O equipamento reforça a oferta 
cultural no concelho e contempla 
um conjunto de valências, desig-
nadamente o Centro de Apoio ao 
Movimento Associativo Juvenil 
(CAMAJ), um auditório, uma bi-
blioteca, espaço de exposições, zo-
nas de lazer e convívio e cafetaria.

Sociedade Filarmónica
Operária Amorense
O ginásio interior da Sociedade 

Filarmónica Operária Amorense 
(SFOA) está a ser intervencionado 
com o apoio da Câmara do Seixal. 
A remodelação total do ginásio, 
com uma área de 176 m2, incide 
nas paredes e tetos falsos, pavi-
mento flutuante, iluminação com 
painel LED, equipamento de ex-
tração/ventilação, rede elétrica, 
vãos com respetivas portas, tra-
tamento de paredes e pintura de 
toda a área. n

Campo de jogos da Escola Básica  de Aldeia de Paio Pires Sociedade Filarmónica Operária Amorense Autarcas estiveram no miradouro da Quinta da Trindade

Plataforma elevatória na Escola  Básica da Quinta de Santo 
António, Amora

A Dogs Grooming & Rock ‘n’ Roll recebeu a visita 
do executivo municipal

Centro Cultural José Saramago, em Amora

Construção do Centro Cultural José 
Saramago prossegue a bom ritmo

5 554 727

183 775 23 000
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Encontro Unidade de Cuidados na Comunidade

Câmara assume promoção 
da saúde como prioridade

Sultana Khaya, uma das fundado-
ras da Liga Saaraui para a Defesa 
dos Direitos Humanos e ativista 
pela autodeterminação do Sara 
Ocidental, foi recebida pelo pre-
sidente da Câmara Municipal do 
Seixal nas instalações dos Serviços 
Centrais da autarquia, no dia 27 
de outubro, onde esteve acompa-
nhada por dirigentes do Movimento 
Democrático de  Mulheres (MDM).

Ao abandonar a sua colónia no Sara 
Ocidental em 1975, Espanha per-
mitiu a Marrocos a ocupação ilegal 
do território sem possibilitar ao seu 
povo o direito à autodeterminação. 
Sultana Khaya testemunhou na 
pele a repressão e relatou ao pre-
sidente da autarquia a situação vi-
vida no território, em que ocorrem 
«violações e torturas», «prisões 
arbitrárias», «violações de direitos 

humanos e impunidade», assim co-
mo privações de água, luz e de con-
dições básicas de vida nas zonas 
onde vive o seu povo. 
Paulo Silva afirmou que «o municí-
pio do Seixal está solidário com o 
povo saaraui» e recordou que já em 
outubro deste ano o município aco-
lheu uma extensão do FISAHARA 
– Festival Internacional de Cinema 
do Sara Ocidental. 

Ativista pela autodeterminação no Seixal
Solidariedade para com o povo saaraui

Movimento Municípios pela Paz, no Seixal
Reforço da cooperação 
pela soberania dos povos

«AGIR NA Comunidade: 
Abordagem Multissetorial» foi o 
tema do 11.º Encontro da Unidade 
de Cuidados na Comunidade 
(UCC) do Seixal, que decorreu nos 
dias 20 e 21 de outubro, no au-
ditório dos Serviços Centrais da 
Câmara Municipal do Seixal.

O evento assinalou o 12.º ani-
versário da UCC e foi organizado 
pelo Agrupamento dos Centros 
de Saúde (ACES) Almada-Seixal e 
UCC Seixal, com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal.

A coordenadora da UCC do 
Seixal, Vera Tiago, abriu a sessão e 
disse que «acreditamos que estes 
momentos de reflexão e partilha 
são importantes para a melhoria 
contínua que se exige». 

Para Susana Santos, vogal de 
enfermagem do ACES Almada-
-Seixal, os profissionais da UCC 
«demonstram uma grande capa-
cidade de resiliência, dinamismo, 
dedicação, disponibilidade e ino-
vação para responderem às neces-

sidades da população». 
O diretor executivo do ACES 

Almada-Seixal, Alexandre Tomás, 
deixou o repto à  Câmara do Seixal 
no sentido de apoiar a «criação de 
equipas multissetoriais de inter-
venção comunitária com os pro-
fissionais que temos». 

Sérgio Branco, presidente da 
Secção Regional do Sul da Ordem 
dos Enfermeiros, considerou que 
o «problema é que ouvimos que o 
grande investimento deve ser ao 
nível dos cuidados de saúde pri-
mários».

Colaboração exemplar 
O representante da Admi-

nistração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo (ARS-LVT), 
Nuno Venade, salientou a «exce-
lente cooperação que temos com 
a Câmara Municipal do Seixal em 
vários domínios». 

Paulo Silva, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, fo-
cou a necessidade de defender 

e apoiar o Serviço Nacional de 
Saúde e salientou  que a autar-
quia «tem assumido a promoção 
da saúde como uma prioridade, 
através de projetos e medidas 
conducentes à melhoria da saúde 
e qualidade de vida».

Nesse contexto, afirmou que 
o município «em parceria com a 
ARS-LVT e o Hospital Garcia de 
Orta (HGO) tem contribuído para 
a melhoria da rede de prestação 
de cuidados de saúde, através 
do planeamento de novos equi-
pamentos, da disponibilização 
de terrenos, da elaboração de 
projetos de arranjos exteriores 
de alguns equipamentos de saú-
de (como o Centro de Saúde de 
Santa Marta do Pinhal) e também 
os centros de saúde que estamos 
a projetar, em parceria de grande 
proximidade» com a ARS, como 
a Unidade de Saúde dos Foros 
de Amora, a Unidade de Saúde 
Familiar Rosinha e a nova Unidade 
de Saúde de Paio Pires. n

O encontro decorreu durante dois dias nos Serviços Centrais da câmara municipal

O Movimento Municípios pela Paz reuniu-se nos Serviços Centrais da 
Cãmara do Seixal, dia 4 de novembro, contando com 20 municípios de for-
ma presencial ou online.
A reunião em que participaram eleitos e técnicos municipais contou com a 
presença do embaixador da Palestina em Portugal, A participação de Nabil 
Abuznaid no encontro veio na sequência da visita realizada por municípios 
do movimento à Palestina em 2019. O embaixador lembrou ainda o reco-
nhecimento pelas Nações Unidas do Estado da Palestina, bem como a apro-
vação pelo Parlamento português de uma resolução no mesmo sentido, 
que não foi reconhecida pelo Governo. E exortou «estamos disponíveis para 
acolher projetos que reforcem os laços com a Palestina».
Os municípios presentes falaram sobre as atividades e projetos que estão a 
desenvolver individualmente ou em parceria para promoção dos valores de-
fendidos pelo movimento. Da reunião saíram ainda intenções, como a cria-
ção de protocolos de geminação entre cidades portuguesas e palestinas, a 
disponibilidade dos municípios portugueses para a realização de campos 
de férias destinados a crianças palestinas e a vontade de aliar esforços 
para assinalar datas simbólicas, e realizar iniciativas que promovam a Paz e 
divulguem o movimento. 

Movimento com mais municípos
Igualmente presente na reunião esteve a presidente da direção nacional do 
CPPC, Ilda Figueiredo, que se congratulou pelo facto de o movimento se ter 
reforçado desde a última reunião realizada em abril, contando com mais 19 
municípios aderentes. «Um crescimento que mostra a vontade dos municí-
pios portugueses em defender a paz. quando se assiste ao agravamento 
da tensão internacional e a questão da paz assume grande centralidade», 
referiu
A reunião foi dirigida pelo vice-presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Tavares, o qual saudou os presentes, lembrou os valores da paz 
que devem guiar os municípios que integram o movimento e sublinhou que 
«a humanidade precisa de usar os seus recursos com vista à solução dos 
problemas dos povos. A paz é indissociável da democracia e liberdade dos 
povos, devemos envidar esforços para que seja alcançada e preservada».  
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Tributo a Albino Moura 

Obras únicas do artista
em exposição no Seixal
A OBRA de Albino Moura 

esteve patente numa exposição de 
tributo ao artista, repartida entre 
a Galeria de Exposições Augusto 
Cabrita do Fórum Cultural do 
Seixal e a Galeria Municipal de 
Corroios. A mostra inaugura-
da no dia 29 de outubro contou 
com a presença do presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, Paulo 
Silva, e da mulher do artista, Rita 
Moura.

Albino Moura percorreu os ca-
minhos da decoração de publici-
dade, desenho gráfico e ilustração. 
Sem formação académica, rece-
beu orientação artística de Fred 
Kradolfer, afirmando-se nas artes 
plásticas como autodidata.

A Câmara do Seixal prestou 
homenagem ao artista, a quem 
já tinha atribuído a Medalha de 
Mérito Cultural em 2005. Pintor 
célebre pelas suas «gordas», 
Albino Moura é autor de várias 
obras de arte pública do Seixal, co-
mo é exemplo da escultura de ho-
menagem à mulher, em Arrentela. 

A mostra apresentada permi-
te redescobrir o valor e a diver-
sidade da sua obra. O Pintor do 
Imaginário está patente na Galeria 
de Exposições Augusto Cabrita e 
A Liberdade do Gesto, na Galeria 
Municipal de Corroios. No Fórum 
Cultural estão obras de pintura, 
desenho, escultura, bem como 
distinções atribuídas a Albino 
Moura (diplomas, prémios e tro-
féus). Corroios acolhe obras me-
nos conhecidas do público, tais 
como: pintura e desenho (estudos 
e esboços); livros de poesia de sua 
autoria; recriação numa parede 
do seu ateliê, com desenhos, es-
boços; obra gráfica – cartazes; pu-
blicidade; desenhos de viagem; 
maqueta de um «teatro»; uma ta-
peçaria e mobiliário intervencio-
nado pelo autor.

Artista multifacetado
Para a sua mulher, Albino era 

uma mente curiosa, «experimen-
tava de tudo. A exposição mos-
tra os caminhos percorridos, as 

suas influências e transforma-
ções. Aqui está a totalidade das 
suas experiências artísticas». 
Rita recorda as passagens pela 
ARCOmadrid, as visitas aos mu-
seus e o longo tempo que o marido 
permanecia no estúdio e afirma 
que «a Câmara do Seixal está de 
parabéns, ao promover uma expo-
sição que retrata na perfeição as 
várias facetas do Albino».  

Paulo Silva revelou que a expo-
sição está inserida numa home-
nagem que a câmara municipal 
quis prestar a Albino Moura, um 
pintor com fortes ligações ao con-
celho. Desta forma relembramos 
um pintor que marcou várias épo-
cas, foram 70 anos dedicados às 
artes plásticas. Com o seu traba-
lho criou um nome importante na 
pintura contemporânea». O autar-
ca referiu-se à sua mulher como «a 
guardiã da obra de Albino Moura e 
que muito se tem empenhado na 
sua divulgação».  n

A Estação do Livro, desenvolvida pela Biblioteca Municipal do Seixal 
em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares do concelho, ce-
lebra 20 anos. A iniciativa que decorreu de 17 de novembro a 2 de 
dezembro, nas escolas básicas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos e secundárias 
do concelho, integrou um leque diversificado de atividades educati-
vas e culturais relacionadas com os livros e a leitura, este ano sob o 
tema «Páginas de Um Só Mundo: Literacia para a Igualdade».  
A quinzena de atividades encerrou com um serão de contos, dedica-
do a todos os que colaboram na ação e ao público em geral. A inicia-
tiva contemplou ainda animações de leitura, oficinas de desenho e 
escrita criativa, bem como sessões de contos com dois representan-
tes da tradição oral, António Fontinha e Jorge Serafim. Com as ações 
realizadas, o objetivo é desenvolver a imaginação e a criatividade e, 
simultaneamente, mostrar como as histórias podem ser o ponto de 
partida para atividades divertidas e de aprendizagem.
A ideia central da Estação do Livro gira em torno da promoção da 
leitura e do interesse pela literatura ou outro tipo de arte e conheci-
mento, bem como na dinamização das bibliotecas escolares. A ve-
readora do Pelouro da Cultura da Câmara do Seixal, Liliana Cunha, 
esteve na iniciativa e frisou «a longevidade da Estação do Livro que 
se realiza em estreita colaboração entre as bibliotecas escolares e 
a autarquia, assim como a importância da iniciativa para cativar os 
jovens para estes espaços que são de aprendizagem e convívio».

A exposição da FIDEM XXXVI – Tóquio 2020 encontra-se patente no 
Centro Internacional de Medalha Contemporânea (CIMC) desde 15 
de outubro até 21 de janeiro de 2023. 
A exposição, de entrada livre, pode ser visitada de terça-feira a 
sábado, entre as 10  e as 12.30 e das 14 às 17 horas, e resulta do 
trabalho apresentado por um grupo de 28 artistas que representa-
ram Portugal no Congresso Mundial de Medalhística – FIDEM XXXVI 
realizado em Tóquio em dezembro de 2021, reunindo cerca de 40 
medalhas produzidas com diferentes técnicas e materiais, expres-
sando o que de melhor se produz ao nível da arte da medalhística 
no país. Sobre a presença da mostra no concelho, Philip Attwood, 
presidente da Fé dé ration Internationale de la Mé daille d’Art, afirma 
não poder «ser imaginado lugar mais apropriado que o Seixal, muni-
cípio com um tão forte histórico no incentivo à  arte da medalhística 
contemporânea». Salientando a relevância internacional do CIMC, 
Paulo Silva, presidente da Câmara do Seixal, assegura que «tudo 
faremos para que o centro continue a acolher este particular tipo de 
obras de arte, que são as medalhas, para continuar a partilha, co-
municação e disseminação desta arte única que é  a medalhística.

Estação do Livro celebra 20 anos
Promover a leitura e os livros 
junto dos alunos

FIDEM XXXVI – Tóquio 2020 
Arte medalhística portuguesa 
apresenta-se no Seixal

Albino Moura, conhecido pelas «gordas», foi um artista multifacetado

O presidente da câmara e a viúva do artista estiveram presentes na inauguração da exposição de tributo 
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39.º Festival de Teatro do Seixal

Câmara promove 
descentralização cultural
O PRIMEIRO momento  

foi levado à cena com a estreia da 
peça «A Maluquinha de Arroios», 
pelo Teatro da Terra, antecipan-
do um evento que leva o teatro 
aos palcos das principais salas 
de cultura e a coletividades do 
concelho.

O 39.º Festival de Teatro do 
Seixal decorreu de 11 de novem-
bro a 3 de dezembro, com a apre-
sentação de onze espetáculos, 
que aliaram a apresentação da 
melhor arte dramática para di-
ferentes idades à reflexão sobre 
temas  atuais. 

São 49 anos a promover a 
descentralização cultural, a fa-
zer chegar o teatro aos vários 
tipos de público e a promover 
os diferentes géneros teatrais. O 
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal esgotou para 
ver «A Maluquinha de Arroios», 
uma comédia de André Brun, 
agora encenada por Maria João 
Luís, em nome da companhia re-
sidente no concelho, Teatro da 

Terra. A atriz e encenadora mos-
trou-se agradada pelo facto de a 
sala estar cheia e com uma lista 
de espera de mais de 300 pes-
soas. «É sinal de que as pessoas 
querem vir ao teatro, desfrutar 
da arte que fazemos. Procuramos 
os textos que achamos próprios 
para o tempo que vivemos. Foi 
um prazer esta noite de estreia». 

Maria João Luís falou ainda so-
bre o apoio da Câmara do Seixal à 
cultura: «Estamos num concelho 
que nos recebeu de braços aber-
tos e apoia o teatro ao promover 
um festival com peças gratuitas».

Para o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Paulo Silva, 
«o festival decorre de forma des-
centralizada em nove salas. E 
porque queremos que a cultura 
seja para todos, as peças têm en-
trada gratuita». Destacou ainda 
a realização de sessões para o 
público escolar. E adiantou: «No 
Seixal estamos com um plano de 
desenvolvimento do teatro que é 
transversal ao envolver a intera-

ção entre companhias de teatro 
profissional, escolar e amador».  

O autarca deixou ainda o repto: 
«Venham ao Festival de Teatro do 
Seixal, queremos que a cultura 
seja para todos». 

A opinião do público 
O público gostou da comédia 

que abriu o certame. Opinião par-
tilhada por Rita Janeiro que des-
tacou «o apoio incondicional da 
autarquia à cultura». Opinião se-
cundada por John Bartholomew, 
brasileiro a viver no Seixal, que 
além de elogiar o trabalho rea-
lizado pela autarquia para levar 
a cultura às pessoas, destacou a 
qualidade da peça e dos atores. 
Por sua vez, Anabela Nunes fa-
lou sobre a formação de públi-
cos: «Através da apresentação de 
peças gratuitas pode-se captar 
novos públicos para o teatro».  n

O 39.º Festival de Teatro do Seixal decorre de forma descentralizada 
por todas as freguesias do concelho e apresenta 11 peças com en-
trada gratuita por companhias nacionais e locais. Após a estreia, no 
dia seguinte o Teatro Bravo levou «Magdalena» ao Cinema S. Vicente, 
uma dramaturgia que é um verdadeiro manifesto social. No dia 13 
de novembro, «Todas as Coisas Extraordinárias», numa produção da 
Mente de Cão para um texto de Duncan Macmillan, foi apresentado no 
Ginásio Clube de Corroios.
No fim de semana seguinte, dia 19, o Clube Recreativo da Cruz de Pau 
acolheu o trabalho de O Grito, companhia do Seixal que apresentou 
«A Serpente e a Pítia», dramatização de dois poemas do autor francês 
Paul Valéry (1871-1945), na tradução de José Vaz de Almada. Dia 20, 
o Auditório Municipal de Miratejo recebeu a peça «Ciclo Antiprincesas: 
Carolina Beatriz Ângelo», sobre a primeira mulher a votar em Portugal.
«Se Eu Fosse Nina», de Rita Calçada Bastos, subiu ao placo do Auditório 
Municipal no dia 25 de novembro e tem inspiração na personagem 
homónima explorada por Anton Tchekhov e Tennessee Williams. No 
dia, 26, a companhia do concelho Animateatro apresentou «Rubik» na 
Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense.
No dia 27, a Associação de Moradores dos Redondos foi palco de uma 
segunda peça do Ciclo Antiprincesas, uma encomenda do São Luiz 
Teatro Municipal e EGEAC – Programação em Espaço Público em co-
produção com teatro meia volta e depois à esquerda quando eu disser 
e Teatro Municipal do Porto, tendo como tema a vida de Frida Kahlo.
No dia de 1 de dezembro, a programação do Festival apresentou ainda 
«O Sorteio do Presidente», representada pela companhia seixalense 
Pé de Palco na Sociedade Musical 5 de Outubro. Dia 2, Os Possessos 
apresentaram «Maratona de Manifestos» na Sociedade Filarmónica 
Operária Amorense e no dia 3 a coprodução entre Hotel Europa e São 
Luiz Teatro Municipal trouxe ao Auditório Municipal «Os Filhos do Mal».
A programação incluiu ainda a apresentação de «Todas as Coisas 
Extraordinárias» e do «Ciclo Antiprincesas» para público escolar e da 
revista «Women On Scene – Mulheres no Teatro e na Performance». 

Festival de Teatro em todas as freguesias
Espetáculos gratuitos para todos 

«Magdalena», do Teatro Bravo

«Ciclo Antiprincesas: Carolina Beatriz Ângelo» foi apresentado 
ao público escolar

«A Maluquinha de Arroios», do Teatro da Terra, foi a peça de abertura do Festival de Teatro

Paulo Silva, presidente da câmara municipal, acompanhou  a atriz  e encenadora Maria João Luís na abertura
do Festival de Teatro a cargo do Teatro da Terra
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O Paio Pires Futebol Clube (PPFC) 
inaugurou, no dia 5 de novembro, 
o novo relvado sintético do Parque 
de Jogos do Vale D’Abelha. O novo 
relvado oferece condições ao nível 
da durabilidade, resistência, segu-
rança e interação com o jogo. Na 
cerimónia estiveram o vereador do 
Pelouro do Desporto, Bruno Santos, 
e o presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Paulo Silva.
A inauguração oficial contou com 
um almoço-convívio e diversões 
para os mais novos, depois dos jo-

gos disputados entre o PPFC, CAAF 
Atlântico e o Seixal Clube 1925, em 
infantis.
A autarquia, no âmbito do Plano 
Municipal de Desenvolvimento 
Desportivo do Concelho do Seixal, 
está atenta às necessidades do 
movimento associativo desportivo 
popular, o que permite a construção 
e requalificação de instalações des-
portivas.
Jorge Lopes, presidente da direção 
do PPFC, agradeceu o apoio das 
autarquias locais à atividade do clu-

be. O dirigente lembrou que a equi-
pa de futebol sénior se encontra a 
disputar as provas da Associação 
de Futebol de Setúbal e que «nesta 
época, o PPFC tem um novo projeto 
para a sua Academia de Formação».
Paulo Silva salientou que «a re-
qualificação do relvado surge no 
âmbito do trabalho de proximidade 
desenvolvido pela Câmara do Seixal 
junto das coletividades do conce-
lho na beneficiação de equipamen-
tos, o que sublinha uma política do 
Desporto para Todos».

Parque de Jogos do Vale D’Abelha já tem novo relvado
Câmara em proximidade com movimento associativo

O novo piso sintético do campo 
n.º 2 da Medideira, do Amora Fu-
tebol Clube, foi inaugurado no dia 
9 de outubro. Este equipamento é 
dedicado à prática desportiva de 
futebol dos escalões de formação 
do Amora Futebol Clube (AFC).
A Câmara Municipal do Seixal é 
parceira do Amora Futebol Clube, 
no âmbito do Plano Municipal 
Desportivo do Concelho do Seixal, 
e por isso o presidente da autar-
quia, Paulo Silva, marcou presen-

ça no momento inaugural do novo 
piso sintético e felicitou o clube 
«por esta requalificação do relva-
do do campo n.º 2 da Medideira», 
obra executada exclusivamente 
pelo AFC, que «ficou agora com 
melhores condições de treino dos 
seus escalões de formação». O 
autarca desejou ainda a todos os 
jovens atletas que «sejam felizes 
e alcancem os melhores sucessos 
desportivos».
No evento também esteve presen-

te o vereador Bruno Santos, do  
pelouro do Desporto da Câmara 
Municipal do Seixal; Manuel 
Araújo, presidente da Junta de 
Freguesia da Amora; José Teixeira, 
representante da Associação da 
Futebol de Setúbal, e Paulo Cunha 
Cavaco, presidente do clube.

Amora Futebol Clube 
Campo da Medideira ganhou novo piso sintético 

Pavilhão Municipal da Torre da Marinha
Captação de talentos de boccia
O Pavilhão Municipal da Torre da Marinha recebeu, nos dias 5 e 
6 de novembro, o 9.º Torneio de Boccia para Captação de Novos 
Talentos,  em que participaram 71 atletas nas categorias de sub-14 e 
sub-23, em representação de 10 instituições e clubes. A Associação 
de Paralisia Cerebral Almada-Seixal (APCAS) e o Futebol Clube do 
Porto dominaram o pódio. O evento foi organizado pela APCAS e pela 
Associação Nacional de Desporto para a Paralisia Cerebral, com o 
apoio da Câmara Municipal do Seixal e pretende promover a modali-
dade e aumentar o índice de praticantes a nível nacional.
Este torneio realizou-se pela primeira vez em 2013 por proposta da 
APCAS, que verificou que os atletas que aderiam a esta modalidade 
eram não só das instituições da área da deficiência, mas também do 
meio escolar, como resultado do ensino público integrado.

Convívio aquático para toda a família
Reabertura da Piscina Municipal 
de Corroios
Inserido nas comemorações do 186.º aniversário do concelho de-
correu, no dia 13 de novembro, na Piscina Municipal de Corroios, um 
convívio aquático que pretendeu ainda assinalar a reabertura deste 
equipamento após obras de requalificação.
A iniciativa, aberta a toda a população, contou com mega aulas de 
hidrokids e de hidroginástica, atividades aquáticas para pais e filhos 
e demonstrações de stand up paddle da Associação Naval Amorense. 
Houve ainda uma atividade aquática adaptada com participantes da 
Associação de Paralisia Cerebral Almada-Seixal e Cercisa.
Realizaram-se também atividades fora de água, como a atuação dos 
Tocá Rufar e uma exibição de dança da Casa do Povo de Corroios.
Bruno Santos, vereador do pelouro do Desporto, marcou presença e 
destacou a forte adesão da população à iniciativa.
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45.º aniversário da Associação Humanitária 
de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal

Projetar o futuro
com confiança

A ASSOCIAÇÃO Huma-
nitária de Bombeiros Mistos do 
Concelho do Seixal (AHBMCS) 
comemorou o 45.º aniversário 
no dia 30 de outubro, com a rea-
lização de uma sessão solene, an-
tecedida de desfile do corpo de 
bombeiros e fanfarra, formatura 
e exposição de viaturas. 

Na sessão decorreu a homena-
gem de agradecimento e mérito a 
empresas e entidades que nos úl-
timos dois anos se distinguiram 
pela prática de atos e serviços 
relevantes e notável solidarie-
dade que concederam aos bom-
beiros, entre as quais a câmara 
municipal.

Também se realizou o jura-
mento de bandeira dos estagiá-
rios que concluíram a formação 
e a promoção do subchefe Pedro 
Coelho ao posto de chefe. Foram 
ainda atribuídas distinções, me-
dalhas de assiduidade e crachás 
de ouro. Destaque para a entrega 
de crachá de ouro ao ex-presi-
dente da Câmara Municipal do 
Seixal, Joaquim Santos.

A sessão foi conduzida pelo 
presidente da mesa da assem-
bleia geral da AHBMCS, Carlos 
Tavares, que deu a palavra ao 
presidente da direção da as-
sociação, Brázio Romeiro, que 
afirmou: «Neste aniversário re-
cordamos o passado que mui-
to nos orgulha, dignificamos o 
presente e queremos projetar o 
futuro com sustentabilidade e 
confiança.» O dirigente agrade-
ceu o «empenho e trabalho» dos 
bombeiros nos melhoramentos 
do quartel e na dinamização da 

rulote, cuja receita de quase 40 
mil euros permitiu adquirir 43 
EPI (equipamentos de proteção 
individual para combate a incên-
dios urbanos).

O dirigente expressou preocu-
pação com a subida dos preços. 
«Neste ano, as nossas despesas 
com a eletricidade e combustí-
veis aumentaram para o dobro», 
e referiu que para 2023 «o au-
mento do Governo de 6,7 por 
cento para os bombeiros nem 
chega para o valor da inflação». 

Sempre presentes
O comandante do corpo de 

bombeiros da AHBMCS, José 
Mendes, referiu que atravessa-
ram um ano de «grande exigên-
cia operacional, mas dissemos 
sempre presente». 

O vice-presidente da Fede-
ração de Bombeiros do Distrito 
de Setúbal disse que a federação 
«vai continuar o caminho da pro-
cura de soluções e  apresentação 
de propostas que visem a estabi-
lidade das associações e o justo 
reconhecimento do seu trabalho 
e dedicação».

João Pinto, comandante ope-
racional distrital de Setúbal 
(CODI) e da ANEPC, felicitou a 
associação, que é ainda «jovem 
mas com grande maturidade». 
Reconheceu que as verbas que 
são transferidas da ANEPC para 
os bombeiros «não são suficien-
tes».

Clemente Mitra, vice-presi-
dente da Liga dos Bombeiros 
Portugueses, anunciou a isenção 
das portagens para as viaturas 

dos bombeiros de transporte de 
doentes; a faturação dos serviços 
ao INEM fora do atual protocolo e 
que a ANEPC vai pagar as despe-
sas dos fogos florestais.

O vice-presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim 
Tavares, salientou que o municí-
pio «reconhece a incontornável 
importância dos seus bombei-
ros», e por isso a autarquia tem 
«reforçado» o apoio aos bom-
beiros, dotando-os de EPI, far-
damentos, veículos e no apoio 
às associações com 1,5 milhões 
de euros, mais 185 mil euros 
para Equipas de Intervenção 
Permanente». Esta parceria, tra-
duzida no apoio aos bombeiros, 
«permite garantir a segurança 
das nossas populações». Nesse 
sentido, afirmou que na reunião 
de 26 de outubro o município do 
Seixal aprovou a atribuição de 
73 135,76 euros à AHBMCS, para 
aquisição de mais uma ambulân-
cia de socorro. E deixou a garan-
tia: «Sempre que os bombeiros 
precisem, cá estaremos»

Na sessão, usaram ainda 
da palavra Américo Costa, da 
Assembleia Municipal do Seixal, 
e Maria João Costa, presidente da 
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires. n

Promover o convívio e a troca de experiências entre bandas filarmó-
nicas do país foi o objetivo do 32.º Festival de Bandas de Arrentela, 
que decorreu no dia 8 de outubro, numa organização da Sociedade 
Filarmónica União Arrentelense (SFUA).
Nesta edição participaram a Banda da Sociedade de Instrução 
Musical de Porto Salvo, a Banda Filarmónica da Moita e a anfitriã, a 
Banda da SFUA.
Desde a primeira edição desta iniciativa, em 1989, já participaram 
neste festival 83 bandas portuguesas e estrangeiras e mais de 
4200 músicos que têm levado na sua memória coletiva grandes 
momentos musicais e de confraternização.
O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva, esteve 
presente na iniciativa e mencionou a «qualidade da organização da 
SFUA» e desejou a «continuação do excelente trabalho» que a dire-
ção tem vindo a realizar.

O 23.º Encontro de Bandas Filarmónicas O Seixal e a Música rea-
lizou-se no dia 29 de outubro, com organização da Sociedade 
Filarmónica União Seixalense (SFUS), com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal e da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires.
O encontro teve a participação da Banda da Associação Desportiva 
e Recreativa O Paraíso do Vale do Paraíso (Azambuja), Banda 
Filarmónica Simão da Veiga da Casa do Povo de Lavre (Montemor-o-
-Novo) e a Banda da SFUS. As bandas integraram a concentração e o 
desfile pelas ruas do Seixal e participaram nos concertos. 
O vereador Bruno Santos esteve presente no encontro e desejou a 
continuação do «excelente trabalho em prol da cultura e da música, 
como é tradição no concelho».

32.º Festival de Bandas de Arrentela 
Promover o convívio e a troca 
de experiências entre músicos

23.º Encontro de Bandas Filarmónicas 
Valorizar a música no Seixal

A câmara municipal apoia o trabalho dos soldados da paz
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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 Amora | 212 274 200
USF Amora Saudável  | 212 274 230
USF Rosinha  | 212 273 500
USF Servir Saúde  | 212 556 429
UCSP Corroios  | 212 548 350
USF Santa Marta do Pinhal | 212 548 354
USF Cuidar Saúde  | 212 277 191
USF CSI Seixal  | 212 277 183
USF Pinhal dos Frades  | 212 260 070
USF FF Mais | 212 128 230

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

LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

SETÚBAL | SEIXAL | LISBOA

Horários

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

M 33 23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53 53

23

Sábados

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

M 53 23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53

23

53 53

23

Domingos e feriados

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

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

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

(*)n Partida do Fogueteiro

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

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

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

PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis

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

M 43 13

43

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

32

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

03

23

43

13

43 58

13 43 28

Sábados, domingos e feriados

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

M 43 13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43 43

13

43 43

13 13

707 127 127 

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

PARTIDAS DE COINA (Concelho do Seixal) Dias úteis

M 33

53

13

33

43

03

13

23

3353

43

53

03

13

23

33

43

53

53 

03

13

23

33

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

53

03

23

43

03

23

43

13

43

43 43

(*)

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

808 203 050 TRANSTEJO  

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

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

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

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

Freguesias
Junta de Amora | 212 268 730
Junta de Corroios | 212 535 814
Junta de Fernão Ferro | 912 528 740
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires
| 211 316 223

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

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

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

ABREU CARDOSO | R. Cidade Setúbal, 1-B, 
Corroios | 212 545 585
ALÉM TEJO | Av. Dr. Arlindo Vicente, 20 A e 20 B 
Torre da Marinha | 212 223 736
ALVES VELHO | R. Luís de Camões, 27, 
Torre da Marinha | 212 211 132
BAIRRO NOVO | R. da Liberdade, 105-A,  
Bairro Novo | 212 220 959
BENTO LINO | Av. de Vale de Milhaços, 34, 
Corroios | 212 532 601 
BIOTIFAR | R. José Carlos Ary dos Santos, 2-A,
Miratejo | 212 536 351
CENTRAL DA AMORA | R. MFA, loja 22, Amora 
| 212 257 108
CENTRAL DE PAIO PIRES | Av. General 
Humberto Delgado, 9-11, Paio Pires 
|212 210 365
DO VALE | R. da Cordoaria, 5 B, Cruz de Pau
| 212 255 919
DUARTE RAMOS | Centro Comercial Belsul, 11, 
Lj. 29, Cruz de Pau | 212 268 930
FERNÃO FERRO | Galeria Comercial 
Intermarché Lj 1, Fernão Ferro | 210 543 494
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 indica-
-lhe onde o medicamento (ou pro-
duto) de que necessita está dispo-
nível e pode agendar a recolha na 
farmácia ou a entrega em casa.
A Associação Nacional de Far-
mácias recomenda, especialmen-
te aos grupos de risco, que os 
utentes deixem de se dirigir dire-
tamente às farmácias e adquiram 
medicamentos através 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.

LINHAS E HORÁRIOS
carrismetropolitana.pt

Linha de apoio 210 418 800

Facebook e Instagram Carris Metropolitana



17 de dezembro, sábado
15.30 horas
Mais Um Natal sem Hospital 
do Seixal
Música . Entrada livre
Pavilhão Desportivo Municipal 
Leonel Fernandes

21 de dezembro, quarta-feira
21.30 horas
José e Pilar
Saramago em Fundo Branco
Comemorações do centená-
rio do nascimento de José 
Saramago
Cinema . Entrada livre, mediante 
reserva através de formulário 
online
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal

31 de dezembro, sábado
22.30 horas
Fim de Ano 2022
Concerto com Linda Martini e 
Lefty e fogo de artifício em todas 
as freguesias
Entrada livre
Zona ribeirinha de Amora

8 de janeiro, domingo
17 horas
Sinfonietta de Lisboa
Concerto de Ano Novo
Direção: Vasco Pearce 
de Azevedo
M/ 6 anos . Ingresso: 6 euros
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal

15 de janeiro, domingo 
11 horas
Da Floresta Vamos Cuidar
33.ª Criação para a infância pela 
Animateatro Companhia 
de Teatro
Teatro . M/ 3 anos . 
Ingresso: 5 euros
Cinema S. Vicente
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22 e 29 de janeiro, 
domingo 
11 horas
Paula de Papel
Por Teatro O Bando
Org.: Animateatro
Teatro . M/ 6 anos . 
Ingresso: 5 euros
Cinema S. Vicente

Exposições
Até 30 de dezembro
Voltar aos Passos Que Foram 
Dados
Biblioteca Municipal do Seixal

Até janeiro de 2023
Armazém 56 – Arte Sx – 
Residência Artística
Trabalhos de Duarte Fonseca, 
José Cavalhero, Lucinda Almeida, 
Marília Diaz e Ticiano Rottenstein 
Galeria Rio Sul Arte, no RioSul 
Shopping

Até 21 de janeiro de 2023
FIDEM XXXVI – Tóquio 2020, 
Representação Portuguesa 
no Congresso Mundial de 
Medalhística
Centro Internacional de Medalha 
Contemporânea

Até 28 de janeiro de 2023
Gesto no Tempo
De Manuel Cargaleiro
Oficina de Artes Manuel 
Cargaleiro

Até 31 de março de 2023
Levantados do Chão: 
das Planuras
Alentejanas ao Bulício da Fábrica 
Mundet, no Seixal
Parque Urbano do Seixal

De 16 de dezembro de 2022 
a 28 de janeiro de 2023
Momentos Sentidos
Ilustração digital de Ilda Dimas 
Galeria de Exposições Augusto 
Cabrita

De 17 de dezembro de 2022 
a 21 de janeiro de 2023
25 Anos Depois...
Coletiva de artes plásticas 
de Cidália Rodrigues, Luís Dias 
Ribeiro e Carlos Pé-Leve, Manel 
Alma, Abel Zambujo e Janic
Galeria Municipal de Corroios

Desporto
18 de dezembro, domingo
9 horas
Passeio Solidário 
de Natal 2022
Cicloturismo
Org.: Associação Ciclismo 
do Seixal e Independente 
Futebol Clube Torrense
Ponto de partida: Pavilhão 
Municipal da Torre da Marinha

23 de dezembro, sexta-feira, 
das 19.30 às 22 horas
4.ª Corrida São Silvestre Baía 
do Seixal
Atletismo
Org.: Centro Cultural 
e Recreativo do Alto do Moinho
Baía do Seixal

Espetáculos
Até 18 de dezembro
XXXIII Concertos de Natal 
Seixal
Música . Entrada livre 
Igrejas do concelho e Moinho 
de Maré de Corroios

15 de dezembro, quinta-feira
21.30 horas
Ensaio sobre a Cegueira
Saramago em Fundo Branco
Comemorações do centenário 
do nascimento de José 
Saramago
Cinema . Entrada livre, 
mediante reserva através 
de formulário online
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal

16 de dezembro, sexta-feira
21.30 horas
Sopros de Natal e Uma 
Guitarra Portuguesa
Concerto de Natal pelo 
Ensemble de Sopros da 
Associação das Filarmónicas 
do Concelho de Leiria
M/ 6 anos . Entrada livre, 
mediante reserva através de 
formulário online
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal

18 de dezembro, domingo, 
das 10.30 às 12.30 horas
Quinta do Rouxinol, Uma Olaria 
Romana a Descobrir
Visita . Inscrição
Núcleo da Olaria Romana 
da Quinta do Rouxinol

De 3 a 31 de janeiro de 2023, 
de quarta a sexta-feira, 
das 10 às 11.30 
e das 14.30 às 16 horas
Vamos Descobrir a Olaria 
Romana
Visita . Público escolar 
(2.º e 3.º ciclos do ensino básico)  
Inscrição
Núcleo da Olaria Romana 
da Quinta do Rouxinol

Outras iniciativas
Até 1 de janeiro de 2023
De segunda a quinta-feira, das 
10.30 às 20 horas
Sexta-feira, sábados, domin-
gos e feriados, das 10.30 às 
22 horas
Dias 24 e 31 de dezembro, das 
10.30 às 16 horas
Dias 25 de dezembro e 1 de 
janeiro, das 15 às 20 horas
Aldeia Natal do Seixal 2022
Entrada livre
Núcleo histórico do Seixal

_

_______________________
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt 

Leitura pública
23 de dezembro, sexta-feira, 
das 17.30 às 19 horas
Decora o Teu Natal
Ateliê de expressão plástica 
Crianças dos 3 aos 12 anos 
e familiares (1 acompanhante) . 
Inscrição
Biblioteca Municipal do Seixal

Património
De 12 de dezembro de 2022 
a 17 de fevereiro de 2023, 
às 10 ou às 14.30 horas
Máscaras e Festividades 
do Ciclo de Inverno
Público escolar (turmas 
do ensino básico) e outros 
grupos organizados . Inscrição
Escolas e outras instituições 
do concelho

17 de dezembro, sábado, 
das 14.30 às 16.30 horas
O Natal em Azulejo
Oficina . Público em geral, 
famílias . Inscrição
Oficina de Artes Manuel 
Cargaleiro
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A Câmara Municipal do Seixal en-
viou um ofício ao Governo a so-
licitar a transferência para a au-
tarquia do património imobiliário 
público do Estado Português, si-
tuado no concelho, que não está a 
ser utilizado.
Já foram identificados 17 imóveis 

que são património do Estado, 
sem qualquer utilização, mas ain-
da estão muitos a ser analisados.
A câmara municipal considera que 
estes imóveis podem servir para 
colmatar carências habitacionais 
e, caso a proposta apresentada 
seja aceite, será efetuada a sua 

recuperação para permitir o gozo 
e a fruição pública dos mesmos, 
designadamente para respostas 
sociais de emergência. 
O acesso a uma habitação 
condigna está consagrado 
na Constituição da República 
Portuguesa como um direito e tem 

sido uma preocupação da Câmara  
do Seixal. A autarquia tem vindo 
a desenvolver uma política que 
privilegia a reabilitação do edifica-
do e o arrendamento urbano, pro-
movendo ainda várias soluções 
habitacionais, sendo elas a aqui-
sição, a reabilitação ou a cons-

trução de empreendimentos para 
arrendamento apoiado, condicio-
nado e/ou acessível, traduzido no 
Plano Municipal de Habitação do 
Concelho do Seixal. Pretende-se 
ainda mitigar a ausência de uma 
política nacional de habitação e 
combater a especulação.

Apresentação do Seixal Criativo – Escola de Bits e Átomos
Projeto pioneiro em Portugal para jovens do concelho

Património imobiliário do Estado no concelho não está a ser utlizado
Câmara quer imóveis para respostas sociais de habitação

O Seixal Criativo – Escola de Bits e 
Átomos é um projeto pioneiro em 
Portugal que vai iniciar-se no con-
celho no início de 2023. Trata-se 
de um centro de aprendizagem e 
experimentação baseado em pro-
jetos nas áreas da ciência e tec-
nologia dirigido, numa primeira 
fase, a alunos do 10.º ano que es-
tudem no concelho. Aqui os alunos 
poderão criar projetos nas áreas 
da inteligência artificial, ciência de 
dados, eletrónica ou modelação 
tridimensional.
A apresentação pública do projeto 
decorreu no dia 10 de novembro, 
nos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal, na presen-
ça de Paulo Silva, presidente da 
Câmara Municipal, das vereado-
ras Liliana Cunha e Maria João 
Macau, responsáveis pelas áreas 
da Juventude e Educação, respe-
tivamente, e de António Câmara 
e Edmundo Nobre, mentores e 
coordenadores do projeto, que 
são investigadores e professores 
da  Universidade Nova de Lisboa e 
autores de projetos de vanguarda.

Levar projetos para o mundo
O presidente da câmara municipal 
explicou que o Seixal Criativo «é um 
projeto  complementar ao ensino 
nas escolas, mas é feito em conjun-
to com as nossas escolas e com os 
professores».
O objetivo é que os alunos perce-

bam as mais-valias que o Seixal 
Criativo pode trazer: «Queremos 
jovens mais capacitados, que pos-
sam dar a conhecer a sua criativi-
dade, a sua energia, e este projeto 
é para eles, para os preparar me-
lhor para o futuro e levar os seus 
projetos para o mundo».
O autarca informou ainda que in-
vestimento municipal no Seixal 
Criativo no primeiro ano é de cerca 
de 300 mil euros.

Construir um futuro melhor
António Câmara considera que es-
te projeto poderá ajudar os jovens 
«a olhar para as possibilidades que 
existem e ajudar a construir um fu-
turo muito melhor».
E esses jovens podem ser de todas 
as áreas, não apenas da ciência e 
tecnologia: «Para os projetos serem 
criativos, precisamos de pessoas 
de todas as áreas. Muitas das ferra-
mentas que vão ser utilizadas são 
simples de aprender. Precisamos 
de criatividade e diversidade e isso 
só se obtém com alunos de áreas 
diferentes que se juntam para criar 
os projetos».
Através de um vídeo, foi possível 
ver alguns dos exemplos dos pro-
jetos que são possíveis de pôr em 
marcha com o Seixal Criativo: mu-
seu interativo, protótipos de dro-
nes, inclusive drones aquáticos, 
passeios e jogos virtuais, interagir 
com elementos virtuais em filmes 

reais, soluções de mobilidade co-
mo scooters com sistema de na-
vegação, app e sensores, entre 
outros.
Neste processo, que vai ser docu-
mentado e registado em vídeo, os 
alunos contarão, segundo explicou 
ainda António Câmara, com um 
ecossistema que inclui a equipa 
multidisciplinar do Seixal Criativo, 
mas também com colegas dos 
mentores da Universidade Nova, 
das empresas com quem traba-
lham e pessoas que formaram e 
que hoje estão a trabalhar dentro 
e fora do país, alguns até do Seixal.

Fazer a diferença
Edmundo Nobre explicou que 
o Seixal Criativo vai permitir aos 
alunos «usar as novas tecnologias 
para levantar uma ideia ou um con-
ceito novo» mas também perceber 
«como passar para o mercado, so-
bretudo se estivermos a pensar na 
internacionalização. É um pouco 
essa experiência que queremos 
também trazer». 
Maria de Lurdes Ribeiro, direto-
ra da Escola Secundária Manuel 
Cargaleiro, esteve presente na 
apresentação e elogiou o projeto: 
«É importante para os alunos per-
ceberem que aquilo que aprendem 
na escola tem uma utilização prá-
tica e que eles podem realmente 
fazer a diferença no seu concelho e 
no resto do mundo».

O que é o Seixal Criativo?
O  projeto Seixal Criativo – Escola 
de Bits e Átomos é um centro de 
aprendizagem e experimentação 
baseado em projetos nas áreas 
da ciência e tecnologia. Irá arran-
car em 2023, com a participação 
de 100 alunos do 10.º ano das es-
colas secundárias do concelho, 
mas pretende crescer e estender 
o seu público-alvo a todos os alu-
nos dos 2.º e 3.º ciclos.

O que se vai aprender?
No Seixal Criativo os estudantes 
terão a possibilidade de frequen-
tar disciplinas como inteligência 
artificial, ciência de dados, ele-
trónica, modelação tridimensio-
nal, permitindo-lhes desenvolver 
projetos inovadores para o futuro. 

Como vai funcionar?
Os alunos trabalham em grupos, 
com um sistema de aprendiza-
gem baseado em projetos. Terão
salas de trabalho, de reuniões, de 
lazer e laboratórios com equipa-
mento para o desenvolvimento 
de software e prototipagem rápi-
da de projetos de hardware.

Horário
O trabalho desenvolve-se em ho-
rário pós-escolar, em regime mis-
to, presencial e online.

Avaliação
A avaliação é feita com base na 
assiduidade e na finalização dos 
projetos a que estarão associa-
dos e que dá direito a um diploma 
de frequência.

Os coordenadores
O projeto é coordenado por 
António Câmara, investigador 
e professor da NOVA School of 
Science and Technology/FCT 
NOVA, e Edmundo Nobre, dire-
tor de Operações da empresa 
Aromni. São investigadores, au-
tores de projetos de vanguarda e 
especialistas em áreas tão diver-
sas como realidade virtual, siste-
mas de informação geográfica, 
engenharia ambiental.

Os especialistas
O desenvolvimento dos projetos 
será apoiado por especialistas e 
mentores (estudantes do ensino 
superior residentes no concelho).
O Seixal Criativo incluirá seminá-
rios com oradores convidados, 
que serão também emitidos em 
streaming.

Contactose informações
Telefone: 212 275 616
Email: juventude@cm-seixal.pt
seixalcriativo.com

seixalcriativo.comINSCRIÇÕES ABERTAS

Paulo Silva, presidente da câmara municipal, e Liliana Cunha, vereadora  
do pelouro da Juventude, receberam os mentores do projeto
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186.º aniversário do concelho do Seixal

«Uma história que nos orgulha, 
um futuro que construímos juntos»

O 186.º aniversário do concelho do Seixal 
foi assinalado com um conjunto variado 
de atividades que incluiu as exposições 
de tributo a Albino Moura e coletiva de re-
tratos de José Saramago.
No dia 5 de novembro, João Morais trouxe 
ao Seixal a tradição e a inovação da vio-
la campaniça, com o projeto O Gajo, para 
apresentar o álbum «Subterrâneos», que 
contou com a participação do contrabai-
xista Carlos Barretto e do percussionista 
José Salgueiro, que o acompanharam nes-

ta atuação no Auditório Municipal. Na vés-
pera, a Companhia de Dança de Angola 
esteve no mesmo espaço para apresentar 
a coreografia Isto É Uma Mulher?.
O programa de aniversário incluiu ainda 
um torneio de xadrez, que decorreu no dia 
6 de novembro, no Pavilhão Desportivo 
Escolar Dr. António Augusto Louro, com a 
participação de jogadores miúdos e graú-
dos, e um convívio aquático, no dia 13 de 
novembro, que se realizou na recém-quali-
ficada Piscina Municipal de Corroios. 

Diversas atividades assinalaram 
o aniversário do concelho do Seixal

No dia 6 de novembro, o concelho do Seixal celebrou 
o 186.º aniversário. Para assinalar a data, foi realizada 
uma sessão solene no Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal.
Na sessão, foram entregues as medalhas de 25 e 
40 anos de serviço a trabalhadores das autarquias 
do Seixal e aos aposentados em 2021, como forma 
de os homenagear pelo serviço público prestado à 
população.
Durante a cerimónia foram ainda atribuídas medalhas 
de mérito municipal, cultural, desportivo e empresarial, 
de bons serviços municipais e ainda uma medalha 
de honra, a pessoas e entidades que têm contribuído 
para o desenvolvimento do concelho.
O evento contou com um momento musical com Nuno 
Silva, que apresentou a obra «Fadinete», composta 
por vários fados para clarinete, da autoria de Sérgio 
Charrinho. Nuno Silva é natural do Seixal, mais 
concretamente de Arrentela. Iniciou os seus estudos 
musicais aos seis anos de idade na Sociedade 
Filarmónica União Arrentelense e hoje é detentor 
de um percurso artístico de referência nacional e 
internacional.
«Uma história que nos orgulha, um futuro  que 
construímos juntos» é o lema das comemorações do 
aniversário do concelho em 2022, que nos remete 
para um passado cheio de história e trabalho que 
sustenta quem somos hoje e nos impulsiona para, 
em parceria, continuarmos a fazer ainda mais por 
este concelho.

Isto É Uma Mulher? foi apresentada pela Companhia de Dança de Angola 
no Auditório Municipal
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Ponto de encontro de culturas e gerações
Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do Seixal

Para Alfredo Monteiro, presidente da As-
sembleia Municipal do Seixal, assinalar 
o aniversário do concelho é celebrar «a 
memória secular de um povo de história 
e de trabalho, de luta incessante por uma 
vida melhor, das coletividades operárias 
centenárias, à primeira proclamação da 
República em Portugal e à resistência 
contra a longa noite da ditadura fascista».
Alfredo Monteiro lembrou que foi «nos fes-
tejos pela conquista da liberdade e da de-
mocracia, que populações e Poder Local 
se uniram e ergueram coletividades, as-
sociações de moradores, novas escolas, 
polidesportivos, os primeiros centros de 
dia de idosos e cooperativas populares».
O concelho do Seixal transformou-se as-
sim «num ponto de encontro de culturas 
e gerações, enriquecido com gentes vin-
das dos países de expressão portuguesa, 
libertos da opressão colonial».

Participação e proximidade
No aniversário do concelho, celebra-se «o 
trabalho, a parceria, o diálogo, a dedica-
ção à causa pública, a proximidade do Po-
der Local Democrático às comunidades, o 
envolvimento das populações na resposta 
aos seus anseios e necessidades, a mobi-

lização por desígnios coletivos, a criativi-
dade, a inovação, e a firmeza de convic-
ções em pluralidade e participação, olhos 
postos no desenvolvimento sustentável, 
na justiça social e na cidadania».
Falou também sobre a situação nacio-
nal, com todas as dificuldades por que 
passam trabalhadores, pensionistas e 
população em geral, e sobre o facto de 
a proposta do Orçamento do Estado não 
responder «a questões essenciais com 
que os municípios estão confrontados».
Sobre a intervenção da assembleia muni-
cipal que preside, reafirmou «o propósito 
de valorização deste órgão autárquico 
como espaço de debate plural e de afir-
mação da democracia participativa».

Serviços públicos relevantes
Alfredo Monteiro deixou uma palavra de 
apreço a todos os homenageados «que na 
diversidade de atividades associativas, 
profissionais e empresariais prestaram 
serviços públicos relevantes à população 
e às comunidades, contribuindo para o 
desenvolvimento social, educativo, des-
portivo, cultural, ambiental e económico 
do município do Seixal». Referiu-se em 
particular à atribuição da Medalha de 

Juntas de freguesia estão perto 
da população

Rui Pereira, presidente da Junta de Freguesia de Fernão Ferro

Rui Pereira, presidente da Junta de Fre-
guesia de Fernão Ferro, falou em nome 
das juntas de freguesia do concelho. Dis-
se ser com «muito orgulho e sentido de 
responsabilidade» que exerce «o cargo de 
presidente no mais novo órgão autárquico 
deste concelho».
«Temos, por enquanto, quatro freguesias 
no nosso concelho, todas com necessida-
des diferentes, onde diariamente eleitos 
e trabalhadores ajustam a sua forma de 
atuação para dar a melhor resposta possí-
vel à sua população», afirmou.
Sendo «o primeiro órgão público autárqui-
co numa hierarquia que termina no Gover-
no da República, passando pelas câmaras 
municipais» e, portanto, «aquele que está 
mais perto da população», considera que 
«seria justo e mais eficiente que as juntas 
de freguesia tivessem mais competências, 
autonomia e, por conseguinte, mais meios 
humanos e financeiros para uma maior e 
mais célere resposta aos anseios da popu-
lação».

É que, para o cidadão, quando surge um 
problema, «não importa quem o resolve, in-
teressa sim que a situação seja soluciona-
da no mais curto espaço de tempo», disse 
Rui Pereira.
Falou também sobre a saúde financeira 
das juntas de freguesia, afetada pela con-
juntura económica atual, com «aumentos 
dos salários, dos custos energéticos e das 
matérias-primas», pelo que estas necessi-
tam de maior apoio camarário e estatal.
Outro aspeto que Rui Pereira considera 
importante é que as juntas de freguesia 
ganhem as competências previstas no 
Decreto-Lei n.º 57, de 30 de abril de 2019, 
«ficando estes órgãos com mais trabalho, 
é certo, mas também dotados com mais 
meios financeiros, mais competências e 
por consequência também mais atualiza-
das e de olhos postos no futuro».
No que respeita à reorganização adminis-
trativa do território, o presidente da junta 
de freguesia fez referência à Lei n.º 39, de 
24 de junho de 2021, que define um novo 

Alfredo Monteiro destacou o «valor coletivo e de rosto humano do Poder Local Democrático»

Honra a Joaquim Santos, destacando «o 
seu permanente empenho na defesa e 
promoção do interesse público e das ne-
cessidades e causas coletivas da popu-
lação» e o facto de, em duas décadas de 
atividade autárquica, ter sido «um exem-
plo de trabalho, honestidade e competên-
cia» e uma referência do Poder Local «no 
nosso concelho e até no país pela ativida-
de desenvolvida»

Para Rui Pereira, as juntas devem estar «mais atualizadas e de olhos postos no futuro»

regime jurídico com a possibilidade de 
criação, modificação e extinção de fregue-
sias, «uma janela de oportunidade para 
uma discussão, envolvimento e participa-
ção popular sobre a organização territorial 
e administrativa».

Rui Pereira deixou ainda uma palavra de 
agradecimento aos trabalhadores e cola-
boradores das juntas e municipais «que 
diariamente dão o seu melhor em prol da 
população».

O presidente da Assembleia Municipal 
do Seixal disse ainda: «Juntos, autarcas, 
instituições e população, continuaremos 
a defender os valores de Abril, da justiça 
social, da cidadania, do desenvolvimento 
sustentável e o inestimável valor coletivo 
e de rosto humano do Poder Local Demo-
crático.»
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Município é referência de progresso 
e desenvolvimento social

Paulo Silva, presidente da Câmara Municipal do Seixal

o fazer referência ao lema do 186.º 
aniversário do concelho, «Uma histó-
ria que nos orgulha, um futuro que 
construímos juntos», Paulo Silva, 
presidente da Câmara Municipal do 
Seixal, lembrou a criação deste terri-
tório e o seu passado, acrescentan-
do que «o nosso caráter de luta, de 
persistência, de mobilização coletiva 
já vem de longe».
Mas foi sobretudo a partir do 25 de 
Abril de 1974 que o concelho iniciou 
«um caminho de progresso», pois 
«graças às conquistas da Revolução, 
designadamente a instituição do Po-
der Local Democrático, no concelho 
do Seixal conseguimos romper com 
a estagnação a que estávamos su-
jeitos e conseguimos tornar a nossa 
terra numa referência de progresso e 
desenvolvimento social, fruto de um 
trabalho de quase cinco décadas de 
mãos dadas entre o Poder Local De-
mocrático e a população».
Paulo Silva continuou a falar dos 
quase 50 anos de Poder Local De-
mocrático: «Atraímos para o nosso 
território milhares de pessoas, trans-
formámos a nossa matriz produtiva, 
construímos equipamentos e infraes-
truturas, ajudámos a formar uma 
portentosa rede de instituições de 
apoio à população, criámos projetos 
únicos, em suma, conseguimos co-
locar o concelho do Seixal como um 
exemplo à escala nacional, uma ter-
ra de liberdade, uma terra solidária 
com qualidade de vida e bem-estar».

Descentralização não pode ser 
desresponsabilização
Apesar deste percurso de sucesso, 
«a nossa atualidade assenta num 
quadro político desfavorável para a 
vida dos trabalhadores e do povo», 
disse Paulo Silva, que considera que 
a proposta de Orçamento do Estado 
para 2023 «não assegura a resposta 
aos problemas económicos e sociais 
mais imediatos, antes aprofunda de-
sigualdades e injustiças», ao mesmo 
tempo que é insuficiente em muitas 
matérias, nomeadamente na trans-
ferência de competências para as 
autarquias: «O município do Seixal 
considera que os meios adequados 
e a transparência do processo são 
essenciais e indispensáveis a um 
modelo de transferência de atribui-
ções para as autarquias, o qual não 
pode consistir apenas em transferir 
problemas e descontentamentos, 
transformando descentralização em 
desresponsabilização».
O autarca deu o exemplo do que tem 
acontecido com a área da educação, 
em que a proposta de moldura finan-
ceira do Governo «é manifestamente 
insuficiente face ao apuramento glo-
bal realizado pela câmara municipal 
e pelos agrupamentos de escolas e 
escolas não agrupadas».
O aumento dos custos está também 
a afetar a gestão financeira munici-
pal e exemplo disso é o facto de a 
autarquia ir pagar, no final de 2022, 
mais do triplo da fatura energética 

Seixal, um concelho que construímos juntos
No seu discurso na sessão solene 
do 186.º aniversário do concelho, 
Paulo Silva, presidente da câmara 
municipal, falou sobre os equipa-
mentos e parques recentemente 
concluídos, obras a decorrer e pro-
jetos de futuro.
Estas obras e projetos fazem parte 
dos objetivos a concretizar pelo exe-
cutivo municipal, pois «queremos 
continuar a celebrar todos os dias 
novas vitórias em prol da popula-
ção» que contribuem para a cons-
trução de «um território que é um 
exemplo à escala nacional, de de-
senvolvimento, inovação, qualidade 
de vida, solidariedade e liberdade».

Projetos recentemente concluídos
– Jardim de Infância de Corroios
– Parque Urbano de Miratejo  

Em construção/a decorrer
– 1.ª fase do Parque Metropolitano 
da Biodiversidade
– Centro Cultural José Saramago, 
em Amora
– Aldeia do Bombo
– Pavilhão Municipal Cidade de 
Amora
– Complexo Desportivo do Pinhal do 
General
– Cemitério Municipal de Fernão 
Ferro
– Realojamento de Vale de Chícha-
ros

Projetos de futuro
– Requalificação dos núcleos urba-
nos antigos de Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires
– Pavilhão Desportivo de Fernão 
Ferro
– Nova escola em Pinhal do General
– Prolongamento da via alternativa 
à EN10 entre Corroios e a Quinta da 
Princesa, em Amora
– Centros de saúde em Amora, Foros 
de Amora e Aldeia de Paio Pires
– Seixal Criativo – Escola de Bits e 
Átomos
– Seixal com Futuro – reuniões com 
a juventude do concelho
– Protocolo com a Fundação Serral-
ves para novas iniciativas culturais 

Em parceria com as instituições
– Estruturas residenciais para ido-
sos em Fernão Ferro e Casal do 
Marco
– Instalações para associações de 
deficiência: APCAS – Associação de 
Paralisia Cerebral de Almada Seixal, 
ANPAR  – Associação Nacional de 
Pais e Amigos Rett e CERCISA – Coo-
perativa para a Educação e Reabili-
tação de Cidadãos Inadaptados do 
Seixal e Almada.
– Creches da Criar-T – Associação 
de Solidariedade, Centro de Ativida-
des Sociais de Miratejo e Centro de 
Assistência Paroquial de Amora

Paulo Silva disse que o concelho do Seixal é hoje «um exemplo à escala nacional, 
uma terra de liberdade, uma terra solidária com qualidade de vida e bem-estar»

que pagou em 2021. O montante do 
aumento «é equivalente ao da cons-
trução de três novas escolas básicas 
ou de três novos centros de saúde».

Manter níveis de qualidade de vida
Apesar das dificuldades, o presiden-
te da câmara municipal afirmou que, 
no Seixal, «continuaremos a trabalhar 
para que no dia a dia, a revolução de 
Abril continue viva, em pleno exercício 
diário na vida da nossa comunidade».
«Com a nossa intervenção e contribu-
to pretendemos manter esta tendên-
cia crescente do nível de qualidade de 
vida da população do concelho do Sei-
xal, que se traduz em reforçar a oferta 
em áreas fundamentais como a edu-
cação, a cultura, o desporto, o apoio 
social, o ambiente, a higiene urbana, o 
espaço público ou o desenvolvimento 

económico e social», disse.
Ao mesmo tempo, a autarquia vai 
continuar a apostar na valorização sa-
larial e nas carreiras dos trabalhado-
res, bem como na valorização e apoio 
às juntas de freguesia, continuando 
a lutar pela restauração das três fre-
guesias históricas do concelho.

Agradecimento aos homenageados
Paulo Silva agradeceu a todos os ho-
menageados «que dão uma parte de 
si para a nossa comunidade e para 
fazer crescer e avançar o nosso con-
celho», destacando o papel de Joa-
quim Santos, anterior presidente da 
câmara municipal, pelo «trabalho, de-
dicação e competência que colocou 
ao serviço do nosso território e das 
gentes de todas as freguesias».



António Santos
António Oliveira Santos nasceu no Seixal, em 1965, e aqui cresceu. Com o pai, dirigente 
associativo, viveu o espírito do coletivismo local. Com o bisavô, que foi presidente da 
câmara municipal e fundador do Centro Republicano do Seixal, desenvolveu a sua cons-
ciência política.
Aprendeu trompa na Sociedade Filarmónica União Seixalense e jogou basquetebol, pri-
meiro no Núcleo Formativo de Bola ao Cesto do Seixal, depois no Seixal Futebol Clube, 
que representou como federado ao longo de mais de 14 anos.
Em 1985 foi eleito pela APU na Assembleia Municipal do Seixal, mas interrompeu o man-
dato para cumprir o serviço militar.
De 1997 até 2005, integrou o executivo da Junta de Freguesia do Seixal, eleito pela CDU, 
e em 2005 passou a presidente, cargo que assumiu durante dois mandatos.
Com a agregação de freguesias, em 2013 passou a presidente da União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, cargo que ocupou até abril de 2022.
Figura simpática e próxima da população, António Santos esteve ligado ao Poder Local 
Democrático durante 29 anos e comprometeu-se com as gentes do Seixal, no respeito 
pelo passado e na esperança de um futuro melhor para esta terra.
Entregou a medalha o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva.

António Galhofa Ramos
António Galhofa Ramos nasceu em 1946 em Ervidel, passou a infância em Grândola, 
mas fez do Seixal a sua casa. Em 1972 ingressou na Siderurgia Nacional, onde trabalhou 
durante 29 anos.
De 1998 a 2001, fez parte da Assembleia de Freguesia de Aldeia de Paio Pires. Depois, 
durante três mandatos autárquicos, de 2002 a 2013, exerceu funções de vogal no execu-
tivo da Junta de Freguesia de Aldeia de Paio Pires, cargo que também assumiu de 2013 a 
2021, na União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires.
Durante 12 anos foi diretor do Paio Pires Futebol Clube. Atualmente, é secretário da As-
sembleia dos Dadores Benévolos de Sangue do Concelho do Seixal e integra a direção 
do Clube de Ciclismo de Aldeia de Paio Pires e da Associação Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Aldeia de Paio Pires, local onde é comum encontrá-lo.
Depois de uma vida preenchida pelo trabalho e pela defesa da causa pública, António 
Galhofa Ramos dedica-se aos prazeres da sua horta, à música e ao associativismo, man-
tendo bem viva a ligação à comunidade onde vive e a quem se dedica há 50 anos.
António Galhofa Ramos recebeu a medalha entregue pelo vereador Joaquim Tavares.

Pedro Cortegaça
Nascido em Aldeia de Paio Pires, Pedro Fernando Cortegaça da Costa estudou no Seixal 
e em Almada, seguiu para a Escola da Marinha Mercante e prestou o serviço militar na 
Marinha de Guerra.
Trabalhou na Lisnave, mas em 1982 integrou os órgãos sociais do Crédito Agrícola, sendo 
vários anos presidente da Caixa Agrícola do Seixal, mantendo-se ainda como presidente 
do Conselho Consultivo da Caixa de Crédito Agrícola de Entre Tejo e Sado.
Foi por duas vezes o candidato escolhido pelo Partido Socialista para encabeçar as listas 
para a Junta de Freguesia de Aldeia de Paio Pires, cunhando um percurso como eleito 
para a assembleia de freguesia paiopirense ao longo de 25 anos.
Soma ainda vários exemplos de tempo dedicado aos outros e à comunidade. É um dos 
sócios fundadores do Núcleo do Sporting do Seixal, integrou os órgãos sociais do Núcleo 
do Seixal da Liga dos Combatentes e atualmente é presidente da assembleia geral do 
Paio Pires Futebol Clube.
A vereadora Maria João Macau entregou a medalha a Pedro Cortegaça.
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Medalha de Mérito Municipal
Esta medalha, em prata, é atribuída a pessoas individuais ou coletivas cuja ação tenha 
contribuído para o engrandecimento e divulgação dos valores do município ou do país.
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Eduardo Rosa
Eduardo Manuel Brito Rosa nasceu em 23 de maio de 1963. Tinha um ano quando veio 
morar para o concelho do Seixal, mais concretamente para a Quinta da Cabouca, hoje 
Vale de Milhaços.
Completou o curso de agente técnico de arquitetura e engenharia e trabalhou em empre-
sas como a A. Silva e Silva e a Ensul.
Foi conjugando a vida profissional com a política. Primeiro foi eleito por substituição para 
a Assembleia de Freguesia de Corroios. No mandato de 2005-2009 fez parte do executi-
vo da Junta de Freguesia de Corroios, onde ocupou os cargos de secretário e tesoureiro. 
No mandato seguinte foi eleito presidente de junta, tendo cumprido três mandatos até 
2021. Com o seu executivo, arranjou novas formas e iniciativas para dinamizar a vila de 
Corroios, ao mesmo tempo que manteve a proximidade com os seus fregueses.
Atualmente, Eduardo Rosa regressou à atividade profissional e é eleito na Assembleia de 
Freguesia da União de Freguesias da Charneca de Caparica e Sobreda.
Paulo Silva, presidente da Câmara Municipal do Seixal, entregou a medalha a Eduar-
do Rosa.

Vítor 
Cavalinhos

Vítor Manuel Cavalinhos nasceu em 18 de maio de 1955, em Santiago do Cacém. Estu-
dou na terra natal e em 1978 veio viver para o concelho do Seixal.
Trabalhou na Delta, empresa de transformação de papel, que existiu no Fogueteiro, e 
em 1979, foi trabalhar para a Rodoviária Nacional, onde foi cobrador bilheteiro e depois 
empregado de escritório.
Aí iniciou a sua atividade sindical, tendo sido eleito pelos trabalhadores para defender os 
seus direitos. Mais tarde veio a pertencer à direção e à comissão executiva do Sindicato 
dos Trabalhadores dos Transportes Rodoviários do Sul, filiado na CGTP-IN.
Entre 1994 e 1998, foi eleito para a Assembleia Municipal do Seixal como independente 
nas listas da CDU, em representação da UDP – União Democrática Popular, hoje asso-
ciação política. Entre 2005 e 2021, foi eleito para a Assembleia Municipal do Seixal em 
representação do Bloco de Esquerda, partido que fundou e cuja comissão coordenadora 
concelhia do Seixal integra.
Vítor Cavalinhos é um homem íntegro, solidário, persistente nas causas em que acredita 
e que tem como lema de vida «Servir o povo e nunca se servir dele».
O vereador Eduardo Rodrigues entregou a medalha a Vítor Cavalinhos.

Manuel Pires
Manuel Pires de Andrade Pereira é natural da Bendada, no concelho do Sabugal, distrito 
da Guarda. Completou o ensino secundário e estudou Filosofia e Teologia, nos Seminá-
rios Diocesanos do Fundão e da Guarda. Licenciou-se em História e frequentou diferen-
tes cursos relacionados com as ciências da educação, administração, gestão escolar e 
poder local. A sua carreira como professor começou em Almada, em 1972. Dentro do 
ensino, a sua sensibilidade, seriedade e compromisso desde cedo o destacaram nos 
mais variados cargos pedagógicos, administrativos e de gestão. Exemplos são os cargos 
de presidente do conselho diretivo da Escola Secundária Manuel Cargaleiro e da Escola 
Básica Carlos Ribeiro, em Pinhal de Frades. Eleito pelo PSD, Manuel Pires foi ainda ve-
reador da Câmara Municipal do Seixal de 1989 a 1994, entre 1998 e 2009 e no man-
dato de 2017-2021. Foi ainda presidente da comissão administrativa da Cruz Vermelha 
Portuguesa – Delegação do Seixal, da assembleia geral da Cooperativa Pelo Sonho É 
Que Vamos. Atualmente é vice-presidente do Centro de Assistência Paroquial de Amora.
Paulo Silva, presidente da Câmara Municipal do Seixal, entregou a medalha.

Clube Recreativo 
e Desportivo Brasileiro-
-Rouxinol
Há 42 anos que o Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro-Rouxinol pinta de azul e ama-
relo o panorama desportivo do concelho do Seixal. A natação, o atletismo, o andebol, o 
ciclismo, o futebol e o ténis de mesa foram as modalidades pioneiras, mas cedo se lhe 
juntaram a ginástica, os trampolins e o ballet. Mais tarde vieram o andebol e o futebol 
de salão. Em 1993 o clube conseguiu crescer e criar, num terreno cedido pela Câmara 
Municipal do Seixal, um complexo de ténis com 3 campos, o que permitiu dar um salto 
qualitativo na modalidade, quer no que respeita à criação da escola de ténis, quer na 
organização de diversos torneios integrados no calendário nacional da Federação Portu-
guesa de Ténis, como é o caso do Corroios Open ou do mais recente Seixal Ladies Open.
Atualmente o Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro-Rouxinol desenvolve sobretudo as 
modalidades de ténis, trampolins, golfe e canoagem. 
João Carvalho, do Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro-Rouxinol, recebeu 
a medalha, entregue pelo vereador Joaquim Tavares.
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Medalha de Honra
Esta medalha, em prata dourada, destina-se a distinguir individualidades ou entidades coletivas, públicas 
ou privadas, cuja ação cívica se tenha salientado por relevantes serviços prestados ao desenvolvimento 
e divulgação do município, ou ainda que se tenham destacado na ciência, arte, letras ou desporto.

Joaquim Cesário 
Cardador dos Santos

Joaquim Cesário Cardador dos Santos nasceu em 1976, em Beja, sendo o mais velho de 
três irmãos. Foi em Beja que fez o 1.º ciclo e, quando estava no 5.º ano, a família mudou-
-se para a margem sul do Tejo. Aos 18 anos, concluiu o ensino secundário e entrou no 
curso de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico, onde assumiu responsabilidades 
no coletivo de estudantes da JCP. Depois de concluir a licenciatura, começou a trabalhar 
na construtora Abrantina, exercendo funções na direção de obra em Lisboa e na Madei-
ra. Em 2001, foi convidado a integrar o coletivo autárquico do concelho do Seixal.
Iniciou nesse ano a sua atividade autárquica, como vereador, assumin-
do a partir dessa data, e durante três mandatos, responsabilidades em áreas 
como a Mobilidade e Trânsito, o Desporto e Associativismo, Obras e Equipa-
mentos Municipais, Infraestruturas, Água, Saneamento e Espaços Verdes. 
Uma vez que já era vice-presidente da Câmara Municipal do Seixal desde 2005, assumiu 
naturalmente a presidência da autarquia nas eleições de 2013.
Um conhecimento profundo da realidade do concelho, competência e a capacidade de 
trabalho são qualidades que lhe são reconhecidas e que o levaram a colocar o município 
do Seixal num elevado patamar de desenvolvimento. 
Depois de 21 anos ao serviço da população, em setembro de 2022 Joaquim Santos 

anunciou que se ia retirar da vida política e voltar abraçar a sua atividade profissional. Na 
despedida do Poder local, afirmou ter sido «um trabalho extraordinário estar ao serviço 
dos cidadãos», uma etapa que termina para começar outra, onde Joaquim Santos irá cer-
tamente colocar todo o empenho que caraterizou o seu percurso no município do Seixal.
A medalha foi entregue por Paulo Silva, presidente da Câmara Municipal do Seixal.

Medalha de Mérito Empresarial
Esta medalha, em prata, é atribuída a pessoas individuais ou coletivas que tenham contribuído 
para a valorização económica e social do município.

SulTaças
A Sultaças nasceu em fevereiro de 1999 com Vidaul Dionísio e o seu filho Luís Silva, aos 
quais se juntou mais tarde o outro filho, Tiago Silva. Localizada na freguesia de Amora, 
a empresa é especializada em prémios desportivos, empresariais, têxtil laboral, brindes 
publicitários, impressão digital e gravação a laser. Nestes 23 anos de muita dedicação, 
a Sultaças apresenta como cartão de visita o trabalho, as boas relações e o empreende-
dorismo, é um local onde se encontra o que é preciso para homenagear quem merece.
Em representação da SulTaças, receberam a medalha Luís Silva e Tiago Silva, sócios 
gerentes da empresa, que foi entregue pela vereadora Elisabete Adrião.

HousePet 
A HousePet é um centro de instrução canina em Corroios que abriu portas em 2010 para 
dar resposta a uma procura cada vez maior de serviços ligados ao bem-estar animal, no 
que respeita ao treino de obediência e comportamental, serviços de apoio domiciliário e 
transporte. Além dos projetos de formação pedagógica, a House Pet participa em even-
tos municipais, como é o caso do Pet Festival ou da Festa do Bem-Estar Animal. Este é 
um projeto com 12 anos, marcado pela paixão por animais, que mantém um alto grau de 
compromisso com o cliente e a comunidade local.
O vereador Miguel Feio entregou a medalha a Miguel de Sousa, fundador da House Pet.
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Ângela Morais
Ângela Morais nasceu a 19 de janeiro 1979, no concelho do Seixal, onde vive. Aos 15 
anos começou a estudar saxofone na Sociedade Filarmónica União Seixalense, passou 
para a Academia Luísa Todi, em Setúbal, e tocou saxofone na banda de rock Alcoolémia.
Frequentou a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, lecionou 
Educação Musical no ensino público e em várias creches e jardins de infância do conce-
lho e atualmente trabalha no Colégio Atlântico.
Ângela Morais é voluntária desde 2012 na Associação de Ajuda Humanitária Dá-me a 
Tua Mão. Desenvolve ações de cariz solidário que se enraizaram na comunidade como o 
Concerto Solidário Anual e as atuações do Coro Vozes do Atlântico. Em 2020, foi um dos 
rostos do #EstudoEmCasa e recebeu a Menção Honrosa de Adaptação e Inovação de 
Ensino à Distância pela Global Teacher Prize Portugal.

Dany Silva
Músico, cantor e compositor cabo-verdiano, Dany Silva é natural da cidade da Praia, ilha 
de Santiago. Em 1961, chegou a Portugal para estudar na Escola de Regentes Agrícolas 
de Santarém, onde integrou o grupo de rock Os Charruas, do qual foi um dos fundadores. 
Concluiu o curso de engenheiro técnico agrário e fez um estágio, mas nunca exerceu a 
profissão. A música falou mais alto. Foi no Quinteto Académico + 2 que ganhou «tarimba», 
e em 1978, gravou o seu primeiro single, «Feel Good». Em 1981, assinou contrato com 
a Valentim de Carvalho e gravou o seu primeiro tema em português, «Branco, Tinto e 
Jeropiga». Foi o primeiro de grandes sucessos e vários álbuns gravados. Dany Silva reside 
no concelho do Seixal e procura estar ligado a esta terra que escolheu para viver e que 
já o adotou. O músico tem marcado presença em várias iniciativas municipais, tais como 
o Natal do Hospital no Seixal, as Festas Populares, as comemorações do 25 de Abril e a 
Aldeia Natal.

Fernando Branquinho
Fernando Branquinho nasceu em Moçambique, mas reside e trabalha no concelho do 
Seixal. Músico durante 26 anos, tocou na banda filarmónica de Amora e na Orquestra Li-
geira do Exército, onde foi saxofonista. Durante muito tempo deu aulas na Escola de Jazz 
do Barreiro e fundou a Escola Moderna de Jazz, no Seixal. Mas em 2009 deu uma grande 
volta à sua vida profissional e decidiu apostar na fotografia, que tinha sido, até à data, 
um passatempo. Tornou-se especialista em retrato conceptual e fotografia ilustrativa, e 
desde 2012 já conquistou vários prémios nacionais e internacionais.
É autor do projeto Rostos da Terra, em que imortaliza as gentes do Seixal em retratos 

e que deu origem a um livro. Marcou presença em várias iniciativas culturais: no Seixal 
World Music, com a Orquestra de Foles, da qual faz parte, porque a música ainda conti-
nua presente na sua vida. Atualmente é o diretor artístico no estúdio Retratista e diretor 
e formador na Escola Oficina da Imagem, em Amora.

Gonçalo Ribeiro – MAR
Gonçalo Ribeiro nasceu a 4 de dezembro de 1974, em S. Sebastião da Pedreira, Lisboa, 
mas a sua infância foi passada entre o Seixal e Amora.
Durante o seu percurso académico, a meio da licenciatura em Design de Moda, começou 
a trabalhar como desenhador no estúdio de animação Magic Toons. Foi aqui, no início 
de 1998, que teve o seu primeiro contacto com o graffiti, mundo em que passou a ser 
conhecido como MAR, aquele que é hoje o seu nome artístico.
Por entre diversos e extensos trabalhos comissariados – de rua, individuais e coletivos 
– destaca-se a participação e organização da exposição coletiva Visual Street Performan-
ce, nas edições de 2005 a 2010.
Gonçalo colaborou ainda em diversos projetos municipais, entre os quais o Seixal Graffiti, 
do qual foi fundador e mentor, ou o À Babuja – Festival de Street Art do Seixal.  A sua 
arte tem dado vida a vários espaços públicos no concelho do Seixal,  como é o caso das 
intervenções murais «Tia Ju» e «Roma», na Quinta da Princesa, em Amora; ou a home-
nagem ao «Ti João», figura incontornável da história da Baía do Seixal, na fachada do 
restaurante Acqua Seixal.

Joel Arsénio Baptista Lira
Joel Arsénio Baptista Lira nasceu em 19 de julho de 1946, na Correnteza dos Ferros, 
marginal de Amora. Aos 9 anos, já começava a pisar o palco de teatro, ao lado dos tios, 
nas revistas da Sociedade Filarmónica Operária Amorense, coletividade onde também foi 
clarinetista. Fez parte de diversos grupos de música e colaborou em jornais locais e distri-
tais, bem como em programas de rádio sobre a sua verdadeira paixão: a poesia. É autor 
de 12 peças de teatro, publicou 12 livros de poesia e recebeu várias menções honrosas.
Além da vertente artística e de escritor, foi também duas vezes autarca: em 1976 na 
Assembleia de Freguesia de Amora, e em 1993, como cabeça de lista pelo PS, como in-
dependente, na freguesia de Arrentela. No movimento associativo, colaborou com várias 
coletividades do concelho. Atualmente é membro de Os Confrades da Poesia e desempe-
nha o lugar de presidente da mesa de assembleia-geral da Associação Universo Autista. 
Com 76 anos de idade, Joel Lira continua a escrever poesia, sobre as pessoas e o mundo. 
As medalhas na categoria de Mérito Cultural foram entregues pela vereadora Liliana 
Cunha.

Medalha de Mérito Cultural
Esta medalha, em prata, é atribuída a pessoas que se tenham notabilizado nas artes e na cultura, ao serviço 
do movimento associativo ou comunidade educativa.
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Medalha de Mérito Desportivo
Esta medalha, em prata, é atribuída a pessoas que se tenham notabilizado na prática desportiva 
ou contribuído para a divulgação e desenvolvimento do desporto.

Diogo Rodrigues Gameiro
Diogo Rodrigues Gameiro nasceu no dia 13 de agosto de 1995, em Almada. Iniciou a 
prática de basquetebol no Seixal Futebol Clube aos 6 anos, depois integrou a Seleção 
Distrital Sub-14 de Setúbal, foi convidado para a equipa de Formação de Basquetebol do 
Benfica e passou pelo Centro de Alto Rendimento Paulo Pinto, em São João da Madeira.
Regressou depois ao Benfica e, aos 19 anos, tornou-se profissional e estreou-se na equi-
pa principal do clube da Luz, onde jogou durante duas épocas.
Em 2017, foi jogar para o Clube Amigos do Basquet da Madeira, onde ficou até 2021. 
Depois disso, regressou novamente ao Benfica, onde joga atualmente.
Neste percurso desportivo e profissional foram já muitos os títulos alcançados: três cam-
peonatos nacionais seniores, duas taças de Portugal, duas supertaças, seis campeona-
tos distritais, entre muitos outros palmarés.
Apesar dos altos voos, Diogo Gameiro continua com os pés assentes no Seixal, terra que 
o tem visto crescer e tornar-se um grande basquetebolista e ser humano.

João Ferreira Simões Alves 
Duarte
João Ferreira Simões Alves Duarte nasceu no dia 22 de março de 2003, em Almada. 
O contacto com o desporto deu-se aos sete anos, quando João começou a praticar 
taekwondo, modalidade que abraçou durante dois anos.
Um dia, o pai desafiou-o a experimentar a canoagem, algo que ele fez um pouco con-
trariado. Mal sabia ele que seria na canoa e no remo que nasceria uma nova paixão. 
Estávamos em 2012.
Durante 10 anos esteve no Clube de Canoagem de Amora, mas, atualmente, João Duarte 
representa o Sport Lisboa e Benfica e integra a equipa de treinos de Fernando Pimenta, 
dentro do Projeto Olímpico do clube.
Desde 2012 o canoísta já somou no currículo 34 títulos de campeão nacional, o 1.º 
lugar na Regatta Olympic Hoppes, o 1.º lugar na Taça do Mundo 2022, o 5.º lugar no 
Campeonato da Europa de Sub-23, participações em campeonatos da Europa absolutos 
e Campeonatos da Europa e do Mundo de juniores e sub-23. No total, são 80 medalhas, 
67 de ouro, 11 de prata e 2 de bronze.
João Duarte tem um lugar de destaque na canoagem, uma modalidade que começou por 
praticar sem vontade, mas que hoje é a sua grande paixão.

Isabela Coelho dos Santos
Isabela Coelho dos Santos nasceu no dia 31 de agosto de 2008 no Hospital Garcia de 
Orta. Era a terceira filha de Clídia Coelho, mãe de dois rapazes. Só nesse dia soube que 
a menina tinha trissomia 21.
Em família, decidiram contrariar a síndrome que leva as crianças a andarem mais tarde. 
Aos 6 meses começaram a fazer caminhadas com Isabela pela mão, reforçando o nível 
muscular e, com 14 meses, Isabela começou a andar. Aos dois anos entrou para o ballet.
Foi no 1.º ciclo, através do projeto Primeiras Corridas, da câmara municipal, que desco-
briu o atletismo. Esteve no Grupo Desportivo do Cavadas, A Natureza Ensina, na Casa do 
Benfica do Seixal e na Associação Jorge Pina. Começou a participar nos campeonatos 
da Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual e os bons resultados 
começaram a aparecer.
Já este ano, Isabela alcançou vários primeiros lugares em velocidade nos 60, 100 e 200 
metros e, no meio fundo, bateu dois recordes mundiais nos 800 e 1500 metros. Foi con-
vocada para o Mundial de Atletismo para atletas com síndrome de Down, com apenas 13 
anos, tendo conseguido a prata nos 800 metros e o ouro nos 1500 metros, com um novo 
recorde mundial. Determinação não lhe falta e o que mais a incentiva a treinar é poder 
subir ao pódio e ouvir e cantar o hino nacional.

Filipe Alexandre da Silva 
Marques
Filipe Alexandre da Silva Marques nasceu a 9 de julho de 1998. O desporto surgiu de 
forma natural na sua vida, uma vez que vem de uma família de desportistas. E nem um 
problema no pé esquerdo que lhe provoca perda de força muscular e lhe limita a amplitu-
de do tornozelo o impediu de se tornar atleta.
Começou pelo futsal e frequentou as escolinhas do Seixal Futebol Clube até aos 10 anos. 
Daí foi para a natação e foi nessa altura que recebeu o convite para experimentar o Tria-
tlo na Associação Naval Amorense. Apaixonou-se pela modalidade e nunca mais parou. 
Iniciou a competição em representação desta coletividade, onde esteve até ao final de 
2018, e ingressou no Sporting Clube de Portugal onde se encontra até hoje.
A falta de mobilidade no pé esquerdo prejudicava-o na corrida e na bicicleta, mas não 
tanto na natação, comparado com atletas sem limitações. Com o problema a agravar-se, 
a Federação, abriu-lhe as portas do paratriatlo. Filipe Marques é neste momento 4.º clas-
sificado no ranking mundial. Já este ano, nas 5 provas internacionais em que competiu, 
trouxe quatro medalhas (uma de ouro, uma de prata e duas de bronze).
As medalhas na categoria de Mérito Desportivo foram entregues aos atletas pelo ve-
reador Bruno Santos.
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Medalha de Bons Serviços Municipais
Esta medalha, em prata, é atribuída aos munícipes ou entidades que tenham contribuído pelos seus 
conhecimentos, interesse ou dedicação para a melhoria e eficiência dos serviços prestados à população.

Rosa Maria Perdigão 
Martins
Rosa Maria Perdigão Martins nasceu a 1 de agosto de 1958, no Seixal, onde passou a 
sua infância. Concluiu em 1975 o Curso Geral de Administração e Comércio na Escola 
Industrial e Comercial do Seixal.
Começou a trabalhar na Câmara Municipal do Seixal a 5 de novembro de 1979, tendo 
sido nomeada secretária da presidência nos mandatos de três presidentes da autarquia: 
Eufrázio Filipe, Alfredo Monteiro e Joaquim Santos.
Eleita pela CDU, desempenhou ainda o cargo de 1.ª secretária da Mesa da Assembleia 
de Freguesia do Seixal durante dois mandatos, de 2001 a 2009.
Rosa era uma pessoa discreta, mas de espírito indomável e irreverente, que gostava de 
abraçar novos desafios. Faleceu em 24 de setembro de 2021 de doença prolongada. 
Mas o seu sorriso doce e os expressivos olhos azuis estão guardados para sempre na 
memória de todos aqueles que tiveram o privilégio de a conhecer.
Esta medalha foi atribuída a título póstumo a Rosa Maria Perdigão Martins e foi entre-
gue aos seus filhos Pedro e Daniel. Entregou a medalha, o presidente da Assembleia 
Municipal do Seixal, Alfredo Monteiro.

Associação Nacional 
de Pais e Amigos Rett – 
ANPAR
A ANPAR – Associação Nacional de Pais e Amigos Rett foi constituída em 4 de fevereiro 
de 2002, por pais das meninas portuguesas portadoras de síndrome de Rett. Trata-se 
de um distúrbio raro do neurodesenvolvimento causado por um problema genético e 
que ocorre quase exclusivamente em meninas, afetando o seu desenvolvimento após os 
seis meses de idade. O grande objetivo destes pais foi apoiar outras famílias A institui-
ção sediou-se no concelho do Seixal em 2008 e, desde 2017, conta com um Centro de 
Competências e Reabilitação, nas Paivas, onde funciona também a sede da instituição. 
A ANPAR faz um trabalho meritório na representação e apoio a pessoas com síndrome 
de Rett e suas famílias e continua a trabalhar para alargar os seus serviços e atividades 
a quem mais precisa.
A vereadora Liliana Cunha entregou a medalha a Ana Paula Deus e Sandra Moreira, 
presidente da direção e da mesa da assembleia geral da ANPAR, respetivamente.

Rosa Maria Real Miranda 
Duarte
Rosa Maria Real Miranda Duarte nasceu no dia 25 de abril de 1948, em Sá da Bandeira, 
Angola, onde concluiu o Curso da Escola do Magistério Primário e veio depois a lecionar 
e a orientar estágios no Curso de Professores do Ensino Primário. Casou-se a 4 de setem-
bro de 1971 e teve a sua filha Zuelma. Em 1980 fixou residência no concelho do Seixal, 
na freguesia de Amora. Foi professora primária de 1980 a 2000 na Escola Primária N.º 1 
de Amora e prestou serviço social no Centro de Assistência Paroquial de Amora, onde in-
tegrou a direção durante 14 anos. Dedicou os últimos 20 anos da sua vida ao serviço da 
Casa do Educador do Seixal e às atividades da CESVIVER, valência de que era diretora.
Rosa Duarte faleceu aos 74 anos, no dia 23 de agosto de 2022, vítima de um aneurisma. 
Era uma profissional dedicada e atenta, amiga, mulher de causas, solidária e de forte 
espírito de voluntariado ao serviço da comunidade.
Esta medalha, atribuída a título póstumo, foi entregue pela vereadora Maria João Ma-
cau a Zuelma Chaves, filha de Rosa Duarte.
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Medalha de 25 Anos de Serviço
A Medalha de 25 Anos de Serviço, em bronze, é atribuída aos funcionários da câmara municipal e das juntas 
de freguesia do município que tenham cumprido 25 anos ao serviço da população do concelho do Seixal.

Adolfo Ameixa – Divisão de Tecnologias Informáticas e Comunicações; Alice Teles – Divi-
são de Administração e Atendimento Público; Ana Carvalho – Divisão Administrativa de 
Água, Saneamento e Resíduos; Ana Vieira – Divisão do Plano e Orçamento; Ana Ribeiro – 
Gabinete da Juventude; Ana Ferreira – Divisão de Gestão de Equipamentos Desportivos
Entregaram as medalhas Paulo Silva, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e 
Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do Seixal.

António Ruivo – Divisão de Espaços Verdes; Aurélia Marisa Brandão – Gabinete da Pre-
sidência; Carla Santos – Divisão Administrativa de Água, Saneamento e Resíduos; Carla 
Carreto – Divisão de Comunicação e Imagem; Carla David – Divisão de Gestão de Equi-
pamentos Educativos; Carla Amorim – Divisão do Plano e Orçamento
As medalhas foram entregues por Paulo Silva, presidente da Câmara Municipal do 
Seixal, e Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do Seixal.

Carlos Costa – Divisão de Espaços Verdes; Cristina Lourenço – Divisão de Fiscalização 
Municipal; Eduardo Barreto – União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires; Elisabete Rebocho – Departamento de Recursos Humanos; Elsa Simões Tavares – 
Divisão de Desenvolvimento Social e Cidadania (DDSC); Francisco Rosário – DDSC
Entregaram as medalhas o presidente da câmara municipal, o presidente da Assem-
bleia Municipal do Seixal, e a presidente da União das Freguesias de Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires, Maria João Costa.

Gina Oliveira – Divisão Administrativa de Água, Saneamento e Resíduos; Hugo Rodrigues 
– Divisão de Habitação; Inês Mareco – Divisão de Administração e Atendimento Público; 
João Manuel Santos – Divisão de Espaços Verdes; João Reis – Divisão de Espaços Ver-
des; Joaquim Carvalho – Divisão de Tecnologias Informáticas e Comunicações.
As medalhas foram entregues por Paulo Silva, presidente da Câmara Municipal do 
Seixal, e Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do Seixal.

Ana Rato – Departamento Financeiro; Ana Isabel Rocha da Silva Tavares – Divisão de 
Água e Saneamento; Ana Campino – Divisão do Plano e Orçamento; Ana Aragão Ferreira 
– Divisão de Receita e Despesa; Anabela Robim – Departamento de Recursos Humanos; 
Angelina de Aveiro – Divisão de Gestão de Equipamentos Desportivos
Entregaram as medalhas Paulo Silva, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e 
Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do Seixal.
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Nuno Martins – Junta de Freguesia de Amora; Patrícia Batista – Gabinete de Saúde e 
Segurança no Trabalho; Paulo Freitas – Divisão de Administração e Atendimento Público;
Paulo Formiga – Divisão de Desenvolvimento Social e Cidadania.
Entregaram as medalhas o presidente da câmara municipal, o presidente da Assem-
bleia Municipal do Seixal e o presidente da Junta de Freguesia de Amora, Manuel 
Araújo.

Carlos Oliveira – Divisão de Compras e Aprovisionamento; Carlos Polónia – Divisão Ad-
ministrativa de Água, Saneamento e Resíduos; Eduardo Matos – Divisão de Gestão da 
Frota Municipal; Isabel Didelet – Divisão de Fiscalização Municipal; João Manuel Ferreira 
– Gabinete Seixal Sustentável e Inovação; José António Guerra – Divisão de Manutenção
Entregaram as medalhas Paulo Silva, presidente da câmara municipal, e Alfredo 
Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do Seixal.

Joaquina Espadaneira – Divisão de Gestão de Equipamentos Educativos; Laura Marques 
– Divisão de Administração e Atendimento Público; Lúcia Resendes – Divisão de Gestão 
de Equipamentos Educativos; Maria da Conceição Oliveira – Divisão de Gestão de Equi-
pamentos Educativos; Maria Manuela Almeida – Departamento de Cultura
Entregaram as medalhas o presidente da câmara municipal e o presidente da Assem-
bleia Municipal do Seixal.

Ricardo Vieira – Gabinete de Apoio ao Presidente; Rui Pedro Anjos – Divisão de Espaços 
Verdes; Rute Ferreira – Gabinete do Protocolo e Relações Públicas; Sónia Vieira – Divisão 
Administrativa de Recursos Humanos; Vítor Fernandes – Divisão de Fiscalização Munici-
pal; Zeferino Barbosa – Divisão de Habitação
Entregaram as medalhas o presidente da câmara municipal e o presidente da Assem-
bleia Municipal do Seixal.

Lídia Rodrigues – Gabinete da Presidência/Apoio aos Órgãos Autárquicos; Luís Rosado 
– Departamento de Cultura; Manuel Figueira – Divisão de Tecnologias Informáticas e Co-
municações; Maria Cacilda Tavares – Divisão de Administração e Atendimento Público; 
Maria de Fátima Carvalho – Divisão de Gestão de Equipamentos Culturais e Património; 
Maria de Lurdes Silva – Departamento de Higiene Urbana e Espaços Verdes
Entregaram as medalhas o presidente da Câmara Municipal do Seixal e o presidente 
da Assembleia Municipal do Seixal.

Medalha de 40 Anos de Serviço
A Medalha de 40 Anos de Serviço, em prata, é atribuída aos trabalhadores que completam 40 anos 
ao serviço das autarquias.
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Maria João Santos – Divisão Administrativa do Urbanismo; Natalino Custódio – Divisão 
de Água e Saneamento; Paulo Silva – Departamento de Urbanismo e Mobilidade; Vítor 
Almeida – Divisão de Gestão de Equipamentos Desportivos.
Entregaram as medalhas o presidente da Câmara Municipal do Seixal, o presidente 
da Assembleia Municipal do Seixal e o presidente da Junta de Freguesia de Amora, 
Manuel Araújo.

Homenagem aos trabalhadores 
aposentados
Homenagem aos trabalhadores da câmara municipal que passaram à aposentação no ano anterior.

Alfredo Jorge Mano Casal Ribeiro; Almira Maria Machado dos Santos; António Pedro Viei-
ra de Carvalho Spinola; Diamantino Gomes Gabriel Fernandes
Entregaram a lembrança o presidente da Câmara Municipal do Seixal e o presidente 
da Assembleia Municipal do Seixal.

José Soares Loureiro; Luís Manuel Caiado Fernandes; Maria Amélia Tomás Ribeiro; Maria 
de Fátima Ramos Andrade
Entregaram a lembrança o presidente da Câmara Municipal do Seixal e o presidente 
da Assembleia Municipal.

Maria Joaquina Patronilho Toscano; Maria Madalena Moreira da Silva; Maria Manuela de 
Jesus Carrola Andrade
Paulo Silva, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e Alfredo Monteiro, presiden-
te da Assembleia Municipal entregaram a lembrança.

Francisca Maria Gonçalves Valente de Jesus Rosa; Francisco João Balixa Serrano; Jorge 
Marques Figueiredo
Paulo Silva, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e Alfredo Monteiro, presiden-
te da Assembleia Municipal entregaram a lembrança.




