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Entrega de diplomas 
de bolsas de estudo 
Para que todos os alunos 
tenham as mesmas
oportunidades 9

Corta-Mato
Cidade de Amora 
Quinta Maria Pires 
recebeu os melhores 21

Nova agenda municipal 
Seixal Tem Mais com 
iniciativas do concelho

Celebração da quadra 
festiva no concelho  
Não há Natal como 
no Seixal 4 a 6

Chumbo do orçamento trava
projetos estruturantes para o Seixal

Destacável

cm-seixal.pt

As Grandes Opções do Plano e o Orçamento para 2023, aprovados em reunião de câmara, foram rejeitados 
em Assembleia Municipal do Seixal, com os votos contra do PS, PSD, CHEGA e de um eleito independente. 
O chumbo do orçamento, que previa um investimento de 133 milhões de euros, compromete vários projetos em áreas 
fundamentais para o desenvolvimento económico e aumento da qualidade de vida da população. No entanto, o executivo 
municipal garante tudo fazer para que a população não seja prejudicada em áreas como a saúde, educação, habitação, 
ambiente e apoio social, em que os investimentos não podem parar. 12, 13

A partir desta edição, 
com o Seixal Boletim Municipal 
passará a ser distribuída a nova 
agenda municipal, Seixal Tem Mais.

Construção da  Aldeia do Bombo, a nova sede do projeto Tocá Rufar Projeto do Pavilhão Desportivo Municipal de Fernão Ferro

Requalificação da Escola Básica de Aldeia de Paio Pires Terreno para a construção do Centro de Saúde 
dos Foros de Amora

Construção da via alternativa à Estrada Nacional 10 
entre Corroios e a Quinta da Princesa
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Autarquia adere à 
Fundação 
de Serralves
Com a celebração do acordo de 
adesão inicia-se uma relação 
de cooperação entre as duas 
instituições, baseada num pro-
jeto de promoção e divulgação 
cultural, que prevê o acesso às 
inúmeras exposições itineran-
tes da coleção de Serralves, en-
tre outras iniciativas.
 

Mais um Natal sem 
Hospital no Seixal
Artistas e convidados juntaram-
-se a mais uma edição do 
espetáculo Mais Um Natal sem 
Hospital do Seixal, com o qual 
a população, o Poder Local e a 
Comissão de Utentes de Saúde 
do Concelho do Seixal assi-
nalam a necessidade de uma 
unidade hospitalar no concelho. 
 

Homenagem 
a Albano
Narciso Pereira
No âmbito do 100.º aniversário 
de Albano Narciso Pereira, um 
dos «Cinco Violinos», o Núcleo 
do Sporting Clube de Portugal 
do Seixal, com o apoio da au-
tarquia, realizou duas iniciati-
vas de homenagem à figura do 
Seixal. Foram elas o lançamen-
to da sua biografia e a 2.ª Gala  
com o seu nome.
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Biorresíduos com 
novas viaturas 
de recolha
A Câmara do Seixal conta com 
duas novas viaturas de recolha 
seletiva de biorresíduos, no 
âmbito do projeto Recolher Porta 
a Porta para Valorizar. O investi-
mento municipal, com o apoio 
do POSEUR , vem promover a 
valorização dos resíduos e a 
defesa do ambiente.

Projeto de colaboração entre Fernando Mota e sete fotógrafos, 
do Princípio do Mundo foi desenvolvido em sete residências 
artísticas em espaços naturais, cruzando a pesquisa sonora 
e musical com as artes visuais, resultando numa instalação 
audiovisual, num concerto e num passeio sonoro em cada um 
dos locais.
No Seixal, o projeto foi desenvolvido com as fotógrafas 
Paula Lourenço e Sofia Silva, cofundadoras da Tira-Olhos – 
Associação de Fotografia Experimental, através da recolha na 

Baía do Seixal e no sapal de Corroios dos materiais naturais 
e sons que deram origem às imagens e à peça sonora desta 
instalação.
De 4 de fevereiro até 29 de abril, é possível visitar a instalação 
do Princípio do Mundo, patente na Oficina de Artes Manuel 
Cargaleiro. No dia inaugural, às 11 horas, o projeto apresenta 
ainda um passeio sonoro na Quinta da Fidalga e, às 16 horas, 
na Oficina de Artes Manuel Cargaleiro, decorre igualmente um 
concerto resultante desta residência artística no Seixal.

Do Princípio do Mundo apresentado 
no dia 4 de fevereiro 

© Paula Lourenço e Sofia Silva



Com o início de um novo ano é hora de avaliar o trabalho até 
aqui efetuado e de projetar a intervenção municipal para os 
próximos tempos.
Estamos conscientes de que 2023 trará desafios acres-
cidos, não só pela situação socioeconómica que a todos 
afeta, famílias e instituições, mas também pela rejeição na 
sessão ordinária de 15 de dezembro da Assembleia Muni-
cipal do Seixal das Grandes Opções do Plano e Orçamen-
to (GOP) para 2023 e que previa um investimento de 133 
milhões de euros, valor superior em 19,34 por cento em 
relação a 2022.
Atendendo à importância e dimensão de que se revestia o 
documento que delineava a atuação municipal para o es-
paço temporal de um ano, e consequentemente o trabalho 
de serviço público efetuado em prol da população, realizá-
mos reuniões com todas as forças que integram o espectro 
político local, procurando integrar os seus contributos nas 
GOP. No entanto, com os votos a favor da CDU, a abstenção 
do BE, PAN e de um independente e votos contra do PS, 
PSD, CHEGA e de outro eleito independente não foi possível 
atingir um consenso que, em primeiro lugar, beneficiaria os 
munícipes do Seixal pelos investimentos inscritos no docu-
mento. 
As GOP para 2023 foram desenvolvidas em torno de 15 ei-
xos estratégicos e contemplavam novas intervenções para 
áreas essenciais, que podem ficar comprometidas. Na edu-
cação, as GOP previam a construção de novas escolas do 
1.º ciclo do ensino básico e pré-escolar, ampliações e requa-
lificações de escolas já existentes. Na mobilidade a aposta 
era na construção da via alternativa à EN10 entre Corroios 
e Amora. Enquanto na saúde focava-se na construção dos 
centros de saúde dos Foros de Amora e de Aldeia de Paio 
Pires e da Unidade de Saúde Familiar Rosinha (na Cruz de 

Pau). Na área social, as estruturas residenciais para idosos 
de Fernão Ferro e Casal do Marco, as novas creches em Cor-
roios e Amora, do Centro de Atividades Sociais de Miratejo, 
da CRIAR-T e do Centro de Assistência Paroquial de Amora, 
e as instalações para instituições da área da deficiência, 
como é o caso da Associação de Paralisia Cerebral de Al-
mada-Seixal, Associação Nacional de Pais e Amigos Rett e 
Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos 
Inadaptados do Seixal e Almada, também faziam parte das 
GOP. Estes são só alguns exemplos.
Mas o tempo não é de baixar os braços e desistir, pois a 
luta sempre fez parte do ADN do nosso projeto político, am-
plamente sufragado pela população para liderar a Câmara 
Municipal do Seixal. 
Em 2022 conquistámos importantes objetivos com a entra-
da em funcionamento de equipamentos como o Centro Náu-
tico de Amora, os parques urbanos de Miratejo e da Quinta 
das Laranjeiras e o novo Jardim de Infância da Quinta de 
São Nicolau. Avançamos no processo de realojamento com 
37 famílias, num total de 90 pessoas, a terem uma nova 
habitação e introduzimos a tarifa social da água. Opções e 
investimentos municipais que melhoraram a qualidade de 

vida e a oferta disponível nas áreas desportiva, educativa, 
ambiental e cultural. 
Em 2023 apesar da rejeição do orçamento pela oposição, 
conjugaremos esforços para ampliar a oferta cultural e des-
portiva, reforçar as áreas do ambiente, da higiene urbana e 
na área social apoiaremos as parcerias no âmbito de can-
didaturas a fundos europeus através do Plano de Recupe-
ração e Resiliência que visam a construção de estruturas 
residenciais para idosos e para a deficiência no concelho.
Neste ano, o trabalho ainda agora começou, mas, apesar 
de todos os obstáculos e incertezas, já que estamos obriga-
dos a um exercício de gestão limitado, vamos prosseguir na 
procura de soluções que permitam ultrapassar as situações 
e fazer o melhor pela população. Da adversidade faremos 
a nossa força e em coletivo, com trabalho árduo, iremos 
certamente superar os desafios e alcançar o progresso e 
a justiça social.
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Em coletivo
vamos ultrapassar 
os desafios

Paulo Silva
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Seixal reduz IMI 
para 0,34 por cento

Em 2023 verifica-se uma nova redução da taxa do Im-
posto Municipal sobre Imóveis (IMI), desta feita para 
0,34 por cento para prédios urbanos, ao contrário de al-
gumas notícias publicadas na comunicação social que 
veiculavam uma informação incorreta sobre a percenta-
gem. A Câmara do Seixal optou, pelo 8.º ano consecuti-
vo, por reduzir o pagamento do IMI, uma receita corren-
te que o Município tem abdicado, em consequência da 
descida progressiva da taxa. A autarquia considera ser 
uma proposta equilibrada que responde às dificuldades 
das famílias e permite manter o equilíbrio das contas 
municipais. Esta tem sido uma medida de apoio às fa-
mílias praticada com equidade e impacto transversal 
a todos os proprietários de imóveis do concelho e que 
tem vindo a ser implementada desde 2015.

Seixal exige urgência nos apoios 
após temporal de dezembro

O Seixal foi um dos concelhos mais afetados pelo temporal 
de dezembro, tendo-se verificado danos em habitações, 
vias municipais, linhas de água e em equipamentos muni-
cipais, no valor de 8 milhões de euros. A autarquia atuou 
prontamente para responder  a mais de uma centena de 
ocorrências. Foram sinalizadas 36 pessoas desalojadas, 
tendo sido acompanhadas 19 pessoas pelos serviços mu-
nicipais em zonas temporárias de acolhimento.
No sentido de avaliar os prejuízos e definir medidas de 
apoio por parte do Governo participamos nas reuniões rea-
lizadas na Área Metropolitana de Lisboa e na Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 
do Tejo. Da nossa parte fizemos o levantamento dos da-
nos, agora é necessário que o Governo proceda com celeri-
dade à ativação dos mecanismos de apoio aos municípios. 

Autarquia adquire lotes 
de terreno para construção 
de habitação para jovens
A  Câmara Municipal do Seixal adquiriu 12 lotes localiza-
dos em Arrentela que se destinam à construção de 96 
fogos habitacionais. A opção municipal surge no âmbito 
do Programa de Renda Acessível, e visa maioritariamente 
a população jovem. Estamos atentos às dificuldades que 
os jovens enfrentam atualmente, seja para arrendar ou 
comprar casa própria, num contexto de emprego precário, 
baixos salários e os preços exorbitantes do mercado, o 
que dificulta o acesso à habitação, um direito consagrado 
constitucionalmente. O nosso objetivo é contrariar uma 
situação preocupante e criar medidas que possam fixar 
mais jovens no concelho, além de contribuir para a quali-
dade de vida desta franja da população, tendo em conta as 
escassas soluções apresentadas pelo Poder Central.

Destaco ainda...

Paulo Silva
Presidente da Câmara 

O orçamento para 2023 que representa o projeto 
autárquico da CDU, legitimado através de sufrágio nas 
eleições autárquicas, foi rejeitado pela oposição.
O facto terá reflexo na intervenção do Poder Local para 
responder às  necessidades da população. 
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A época de Natal é propícia a 
festas de celebração e os clubes 
e instituições não fugiram à tra-
dição. Com o final do ano a apro-
ximar-se, foi altura de mostrar 
o trabalho desenvolvido, com 
espetáculos, demonstrações 
desportivas e convívios. O exe-
cutivo municipal acompanhou 
estas celebrações.

Natal nos clubes e instituições

Sarau  de dança da Associação Desportiva  e Cultural da Azinhaga  das Paivas Festa do Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho

Gala do Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional

Paulo Silva esteve na Associação Raízes do Bairro 
de Santa Marta

A vereadora Liliana Cunha acompanhou a festa de Natal  da 
AURPI do Seixal

Gala Solidária do Clube Recreativo e Desportivo de Miratejo

Gala de Natal  no Centro de Solidariedade Social de Pinhal
de Frades

Festa de Natal na ARPI de Arrentela Festa de Natal do Centro de Assistência Paroquial de Amora

Festa de  Natal da Santa Casa da Misericórdia do Seixal
no Centro Comunitário do Bairro da Cucena
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O SEIXAL recebeu o novo 
ano com dois concertos únicos 
na zona ribeirinha de Amora, e 
com muito público que acedeu ao 
convite para dar as boas-vindas 
a 2023. Primeiro subiram ao pal-
co os Linda Martini com um som  
rock e um concerto explosivo. 
Apresentaram «Errôr», o muito 
aguardado novo álbum, que foi edi-
tado em fevereiro de 2022. Com 
cenografia e elementos visuais, o 
concerto envolveu ainda mais os 

espetadores nesta viagem errante.
À meia-noite, foi lançado o fogo 

de artifício em todas as freguesias 
do concelho. Quem estava junto ao 
palco, viu a Baía do Seixal a espe-
lhar luzes e cores, num bonito es-
petáculo de  entrada no novo ano.

Depois, entraram em cena os 
Lefty, com o seu poderoso pop/ro-
ck, um som que remeteu para as 
bandas de garagem do final dos 
anos 1980, início dos anos 1990, 
numa mistura peculiar entre o 

punk, a new wave e a pop. Paulo 
Silva, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, a vereadora 
Liliana Cunha, e Américo Costa, 
1.º secretário da Assembleia 
Municipal do Seixal, estiveram  na 
zona ribeirinha de Amora para de-
sejar um bom ano a todos.

O  presidente da câmara  desejou 
um feliz 2023 a toda a população, 
salientando que a autarquia «vai 
continuar a trabalhar para elevar a 
qualidade de vida da população ».n

Numa atuação dirigida pelo maestro Vasco Pearce de Azevedo, no dia 8 
de janeiro, a Sinfonietta de Lisboa trouxe ao Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal a tradição do Concerto de Ano Novo, numa sala comple-
tamente lotada.
Fundada em 1995, a Sinfonietta de Lisboa tem como base 29 instru-
mentistas de corda, podendo integrar sopros ou outros instrumentos de 
acordo com as exigências dos programas a executar. 
Ao Seixal, a formação clássica trouxe obras de Wolfgang Amadeus 
Mozart, Felix Mendelssohn, Ludwig Van Beethoven, Franz Schubert, 
Joseph Haydn, Johannes Brahms e Johann Strauss II.

Sinfonietta de Lisboa no Auditório Municipal
Tradição do Concerto de Ano Novo 
comemorada no Seixal

Passagem de ano

Música e fogo de artifício 
na entrada em 2023Entre 3 e 18 de dezembro, a Câmara do Seixal promoveu um con-

junto de concertos de Natal em diferentes espaços patrimoniais e 
freguesias. Todos os espetáculos tiveram entrada gratuita.
O programa incluiu a atuação do Coro da UNISSEIXAL – 
Universidade Sénior do Seixal, na Igreja Paroquial de Nossa 
Senhora da Graça, em Corroios; do Ars Eloquentia Ensemble, 
na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição, freguesia 
do Seixal; e da Orquestra de Cordas e Coro da Escola de Artes 
do Independente Futebol Clube Torrense, no Moinho de Maré 
de Corroios. Além destes, atuaram ainda o Coro Cantata Viva, 
acompanhado por uma organista, na Igreja Nossa Senhora do 
Monte Sião, em Amora; o Coro Polifónico de Fernão Ferro, na Igreja 
Paroquial de Nossa Senhora da Boa Hora, em Fernão Ferro; e o 
Coro da AESCA – Associação Espaço Sociocultural Adorar Artes, na 
Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Consolação, em Arrentela.

O Coro Cantata Viva atuou na Igreja de Nossa Senhora do Monte Sião O fogo de artifício iluminou as esperanças e desejos para 2023

O Moinho de Maré de Corroios recebeu a Orquestra de Cordas e o Coro
da Escola de Artes do Independente Futebol Clube Torrense

O  Seixal despediu-se de 2022 ao som 
dos Linda Martini Os Lefty deram as boas-vindas a  2023

A Orquestra Sinfonietta de Lisboa foi dirigida pelo maestro Vasco Pearce de Azevedo

Câmara do Seixal promoveu iniciativa 
Concertos de Natal com entrada 
gratuita animaram a quadra



A magia da Aldeia Natal regressou 
às ruas do núcleo histórico do Seixal 
com divertimentos para toda a fa-
mília, artesanato, doçaria regional, 
animação de rua e muito mais.
A árvore de Natal gigante, a pista de 
gelo, o carrossel parisiense, a minir-
roda, o comboio de Natal e a casa 
do Pai Natal voltaram a fazer as de-
lícias dos visitantes. Mas há sem-

pre novidades, e este ano não foi 
exceção, com uma nova rampa de 
gelo com 33 metros e a nova Casa 
dos Duendes. O Mercado de Natal 
continuou a atrair o público, com 
oferta de artesanato e gastronomia. 
No palco da Aldeia Natal houve mú-
sica e animação e no espaço insti-
tucional da Câmara Municipal do 
Seixal realizaram-se diversos ateliês 

e estiveram representadas institui-
ções da área social e da saúde.
E para que todos tivessem oportu-
nidade de ver este espaço mágico, 
a autarquia levou as crianças dos 
jardins de infância e das escolas do 
1.º ciclo do ensino básico do ensino 
público em visitas à Aldeia Natal, 
onde puderam usufruir dos diversos 
divertimentos. 

Não houve Natal como no Seixal
A magia da quadra na Aldeia Natal do Seixal 

VÍTOR PAULO, Diamantina 
Rodrigues, Diana Soares, Dany 
Silva, Jean Cremona, David Antunes 
e Bruno Correia são alguns dos ar-
tistas que se associaram à edição 
deste ano do espetáculo Mais Um 
Natal sem Hospital do Seixal, com 
que a população, o Poder Local e 
a Comissão de Utentes de Saúde 
do Concelho do Seixal assinalam a 
necessidade de uma unidade hos-
pitalar no concelho. O espetáculo 
decorreu no Pavilhão Desportivo 
Municipal Leonel Fernandes no dia 
17 de dezembro e assinalou mais 
um ano em que o hospital, neces-
sidade reconhecida pelo Poder 

Central desde 2002, não foi cons-
truído. Na edição deste ano, atua-
ram ainda as Vozes do Atlântico, 
Emanuel Moura, David Ventura, 
Ricardo Mestre, Mário Barradas, 
Banza, Brothers Soul e Maria de 
Lourdes. 

A iniciativa inclui ainda um mo-
mento de intervenções, em que José 
Lourenço representou a Comissão 
de Utentes de Saúde do Concelho 
do Seixal. O responsável denun-
ciou «as promessas vãs» do Poder 
Central quanto a investimentos no 
concelho e recordou a luta das po-
pulações até à construção do novo 
Centro de Saúde de Corroios ser 

uma realidade. Revelou ainda que 
no concelho «há cerca de 42 mil 
pessoas sem equipa de família, cer-
ca de 25 por cento da população». 

O presidente da Câmara Mu-
nicipal do Seixal, Paulo Silva, relem-
brou que o Governo tem protelado 
a construção da unidade hospitalar 
e revelou a promessa do mesmo de 
que «em 2023 o hospital vai avan-
çar». Afirmou a vigilância das au-
tarquias e população sobre a con-
cretização do hospital, lembrando 
que «os seixalenses não se deixam 
vencer pelo cansaço e não descan-
sarão enquanto o hospital não for 
construído».n

Mais Um 
Natal sem 
Hospital 
do Seixal

Mário Barradas  atuou no evento que reivindica a construção do hospital

Brothers Soul As Vozes do Atlântico também se juntaram  ao evento 

O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva, acompanhou a iniciativa 
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 NOS DIAS 15 e 22 de no-
vembro, o executivo fez um pé-
riplo por diversas intervenções 
a decorrer no concelho, para co-
nhecer o resultado dos investi-
mentos municipais.

Espaço  para Contentores 
na Verdizela
A Câmara Municipal do Seixal 

construiu um espaço para con-
tentores de resíduos sólidos 
urbanos. Esta foi considerada a 
solução mais adequada às neces-
sidades locais, numa zona onde 
funciona a recolha de resíduos 
porta a porta.  Foram também 
disponibilizados contentores 
castanhos para que todos  par-
ticipem na recolha seletiva de 
biorresíduos, posteriormente 
utilizados para composto.

Clube Desportivo 
e Recreativo do Fogueteiro
Com o apoio da Câmara 

Municipal do Seixal, o Clube 
Desportivo e Recreativo do 
Fogueteiro tem em curso a rea-
bilitação de cinco balneários e a 

substituição das coberturas, as-
sim como iluminação LED, a par 
de trabalhos de serralharia. Os 
eleitos estiveram na coletividade 
para conhecer as necessidades e 
as intervenções já realizadas, com 
o apoio da câmara municipal.

Abastecimento de água
em Vale de Carros 
Após a identificação de algu-

mas falhas na rede de abasteci-
mento de água em Vale de Carros, 
Arrentela, a Câmara Municipal 
do Seixal procedeu à substitui-
ção da mesma na Rua Jerónimo 
Rodrigues e pracetas contíguas. 
A intervenção compreendeu um 
investimento municipal de mais 
de 130 mil euros e estendeu-se 
à praceta da Quinta da Vinha 
Baixa, onde têm sido identifica-
dos problemas similares.

Sociedade Filarmónica 
União Arrentelense 
A Sociedade Filarmónica União 

Arrentelense está a proceder à 
qualificação do seu auditório.

A obra é comparticipada por 

um investimento municipal su-
perior a 200 mil euros.

Estação de Serviço 
de Autocaravanas do Seixal
A nova estação de serviço de 

autocaravanas do Seixal está 
em construção na Avenida MUD 
Juvenil, no Seixal, contribuindo 
para a requalificação da zona ri-
beirinha do Seixal. O equipamen-
to fica situado perto do núcleo 
urbano do Seixal e da estação flu-
vial do Seixal, com acesso rápido 
a Lisboa.

Espaço público em Miratejo 
O executivo visitou a obra de 

qualificação do espaço público da 
zona naturalizada nas traseiras 
dos edifícios da Avenida Luís de 
Camões, em Miratejo. Com a in-
tervenção, esta passa a ser uma 
área de circulação mista (pedo-
nal/automóvel), com 150 novos 
lugares de estacionamento, pra-
dos de sequeiro e uma zona de 
estadia com mesas e bancos, fruto 
de um investimento municipal de 
350 mil euros.

Apoio à educação física
 no 1.º ciclo
No âmbito do Projeto de Apoio 

à Educação Física no 1.º Ciclo 
do Ensino Básico decorrem as 
Primeiras Corridas, um subpro-
jeto  dirigido  às  crianças  do 
2.º  ano de escolaridade, cujas 
aulas se realizam no Complexo  
Municipal de Atletismo Carla 
Sacramento, recentemente alvo 
de obras de requalificação. 

No ano letivo 2022-2023, o 
projeto envolve mais de 1100 
alunos de 50 turmas das escolas 
do concelho e um investimento 
municipal de 200 mil euros.

O executivo municipal assistiu 
a uma ação dirigida aos alunos 
da Escola Básica da Quinta de São 
João.

Plano  de pavimentações
No âmbito do plano municipal 

de pavimentações que está em 
curso na união das freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, a Rua Comandante Ramiro 
Correia, em Pinhal de Frades, foi 
uma das intervencionadas. A in-

tervenção visa melhorar as con-
dições do piso, proporcionando 
à população uma circulação com 
maior segurança.

 Teatro da   Terra
O executivo visitou a nova se-

de do Teatro da Terra – Centro 
de Criação Artística, um investi-
mento municipal de cerca de 200 
mil euros, com o qual a autarquia 
reconhece o trabalho de excelên-
cia que a companhia de teatro 
tem feito, quer na apresentação 
de peças de teatro, quer no seu 
envolvimento com a comunida-
de escolar, teatro sénior e com-
panhias amadoras do Seixal. A 
companhia, instalada no Seixal 
desde 2019, irá dinamizar um 
polo de formação com oficinas 
de experimentação teatral e rea-
lizar workshops de formação ar-
tística e técnica, encontrando-se 
a desenvolver parcerias com a 
autarquia. n

O executivo  municipal visitou a obra de qualificação 
do espaço público em Miratejo

O projeto Primeiras Corridas decorre no Complexo Municipal 
de Atletismo Carla Sacramento

Qualificação do auditório da Sociedade Filarmónica União 
Arrentelense

Visita às futuras instalações do Teatro da TerraConstrução da Estação de Autocaravanas do SeixalSubstituição da rede de abastecimento de água 
em Vale de Carros, Arrentela

Qualificação de espaços públicos, 
infraestruturas e equipamentos

130 000

350 000

200 000

200 000
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Reunião de 7 de dezembro

• Ata da reunião ordinária de 28 de 
setembro de 2022. Aprovação.
• Ata da reunião extraordinária de 29 
de novembro de 2022. Aprovação.
• Invest imento RC-C03- I06 – 
Operações integradas em comu-
nidades desfavorecidas nas áreas 
metropolitanas de Lisboa e Porto. 
Subinvestimento RE-C03-I06.02 
–  Operações  In teg radas  em 
Comunidades Desfavorecidas na Área 
Metropolitana de Lisboa. Ratificação 
dos termos de aceitação assinados a 
4 de novembro de 2022 e minuta de 
contratos-programa a celebrar com 
restantes parceiros. Aprovação.
• Prorrogação do prazo de elaboração 
da 1.ª Alteração do Plano de Pormenor 
de Reconversão da Quinta das Flores. 
Aprovação.

•Recurso à reserva de recrutamento 
para ocupação de um posto de tra-
balho, na carreira e categoria de as-
sistente operacional, para o exercício 
de funções na Escola Secundária de 
Amora. Aprovação.
• Recurso à reserva de recrutamento 
para ocupação de dois postos de tra-
balho, na carreira e categoria de assis-
tente operacional, para o exercício de 
funções no Agrupamento de Escolas 
Nun’Álvares. Aprovação.
• Assinaturas de telefone das escolas 
básicas do 1.º ciclo e jardins de infân-
cia da rede pública. Comparticipação 
financeira.

• Contrato-programa a celebrar entre 
o Município do Seixal e o Núcleo do 
Sporting Clube de Portugal no Seixal, 
para apoio na produção e edição da 
biografia de Albano Narciso Pereira. 
Contrato-programa e comparticipação 
financeira.

• Contrato-programa a celebrar entre 
o Município do Seixal e a Sociedade 
Filarmónica Democrática Timbre 

Seixalense. Projetos e programas 
pontuais 2022. Apoio a projetos e 
programas de continuidade 2022. 
Contrato-programa e comparticipação 
financeira.
• Associação Humanitár ia de 
Bombeiros Mistos do Concelho do 
Seixal. Aditamento ao protoloco de co-
laboração. Aprovação.
• Associação Humanitár ia de 
Bombei ros  Mistos  de Amora. 
Aditamento ao protoloco de colabora-
ção. Aprovação.
• Contrato-programa de desen-
volvimento social a celebrar entre o 
Município do Seixal e a Associação de 
Reformados, Pensionistas e Idosos do 
Fogueteiro. Comparticipação financei-
ra para aquisição de equipamentos pa-
ra o funcionamento do Centro de Dia e 
Apoio Domiciliário. Contrato-programa 
e comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desen-
volvimento social a celebrar entre o 
Município do Seixal e a Associação 
Unitária de Reformados, Pensionistas 
e Idosos do Seixal. Comparticipação 
financeira para apoio ao seu funciona-
mento, nas respostas de ERPI, centro 
de dia, serviço de apoio domiciliário e 
creche. Contrato-programa e comparti-
cipação financeira
.• Contrato-programa de desen-
volvimento social a celebrar entre o 
Município do Seixal e a Associação 
Unitária de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Amora. Comparticipação 
financeira para apoio ao seu funciona-
mento, nas respostas de centro de dia, 
serviço de apoio domiciliário e para 
reparação do elevador e sistema de 
videovigilância. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.

Reunião de  21 de dezembro

•Criação de três gabinetes de 3.º grau 
– unidades orgânicas flexíveis, dentro 

dos limites aprovados pela Assembleia 
Municipal. Aprovação.

• Abertura de procedimentos concur-
sais para ocupação de vários postos 
de trabalho (dois postos de trabalho de 
técnico superior – médico veterinário, 
três postos de trabalho de assistente 
técnico – assistente administrativo e 
três postos de trabalho de assistente 
operacional – auxiliar de serviços ge-

rais), na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tem-
po indeterminado. Aprovação.
• Recurso à reserva de recrutamento, 
para ocupação de três postos de tra-
balho, na carreira de assistente opera-
cional, para o exercício de funções no 
Agrupamento de Escolas Dr. António 
Augusto Louro. Aprovação.

 

•Contratação pública. Concurso limi-
tado com prévia qualificação para a 
empreitada de ampliação da Escola 
Básica de Paio Pires. Processo n.º 
2022/300.10.001/58-CL 338/
/DCA/2022. Adjudicação e minuta do 
contrato. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso li-
mitado com prévia qualificação pa-
ra a empreitada de reformulação do 
passeio ribeirinho de Arrentela e re-
qualificação dos espaços exteriores 
do núcleo urbano antigo de Arrentela. 
Processo n.º 2022/300.10.001/39
--CL 332/DCA/2022. Adjudicação e 
minuta do contrato. Aprovação.
• Campanha de adesão à fatu-
ração eletrónica e ao débito direto. 
Aprovação.

• G e s t ã o  d e  R e s í d u o s  d e 
Equipamentos Elétricos e Eletrónicos 
(REEE) na Península de Setúbal – opor-
tunidades e parcerias. Atualização do 
protocolo. Aprovação.
• Projeto de Regulamento Municipal 
de Apoio ao Movimento Associativo no 
Município do Seixal para a Instalação 
de Sistemas de Produção de Energias 
Renováveis. Aprovação.
• Contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo a celebrar entre o 
Município do Seixal e a Associação 
dos Amigos do Pinhal de General pa-
ra apoiar os trabalhos de construção 
do Complexo Desportivo do Pinhal 
do General. 7.ª tranche. Contrato-
programa e comparticipação finan-
ceira.

• Seixal Criativo. Protocolo de coopera-

ção. Aprovação de minuta.
• Contrato-programa a celebrar entre 
o Município do Seixal e a Sociedade 
Filarmónica União Arrentelense. 
Projetos e programas pontuais 
2022. Apoio a Concerto de Ano Novo. 
Contrato-programa e comparticipação 
financeira.
• Contrato-programa a celebrar 
entre o Município do Seixal e o 
Clube Recreativo e Desportivo das 
Cavaquinhas. Projetos e programas 
pontuais 2022. Apoio ao 4.º Festival 
de Grupos Corais. Contrato-programa 
e comparticipação financeira.
• Contrato-programa a celebrar entre 
o Município do Seixal e a Sociedade 
Filarmónica União Seixalense. Projetos 
e programas pontuais 2022. Apoio 
para a conclusão das obras na sede 
da coletividade. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Renovação do protocolo celebra-
do entre o Município do Seixal e a 
Associação Vita Nativa – Conservação 
do Ambiente para implementação do 
segundo plano de valorização da bio-
diversidade da Fábrica da Pólvora de 
Vale de Milhaços para 2022-2023 e 
respetiva comparticipação financeira. 
Aprovação.
• Contrato-programa a celebrar en-
tre o Município do Seixal e a Casa do 
Educador do Seixal – comparticipação 
financeira para apoio a projetos espe-
cíficos de arquitetura e especialidades 

para candidatura a construção de um 
equipamento social para seniores. 
Contrato-programa e comparticipa-
ção financeira.

• Contrato-Programa a celebrar entre 
o Município do Seixal e o Instituto Novo 
Ser – associação com intervenção so-
cial – proposta de comparticipação 
financeira no âmbito do plano anual de 
apoio a situações sociais emergentes. 
Contrato-programa e comparticipação 
financeira.
• Contrato-programa a celebrar entre 
o Município do Seixal e a Associação 
para o Desenvolvimento das Mulheres 
Ciganas Portuguesas – compartici-
pação financeira no âmbito do plano 
anual de apoios. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Constituição e cedência gratuita do 
direito de superfície de terreno à Casa 
do Educador do Concelho do Seixal, 
para construção de residência para 
seniores. Aprovação da minuta de con-
trato-promessa.
 • Proposta de comparticipação fi-
nanceira no Plano de Recuperação 
e Resiliência (PRR) – OIL, união das 
freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires. Aprovação.
• Proposta de comparticipação fi-

nanceira no Plano de Recuperação e 
Resiliência (PRR) – OIL, freguesia de 
Amora. Aprovação.

Reunião de 11 de janeiro

• Ata da reunião ordinária de 26 de 
outubro de 2022. Aprovação.
• Ata da reunião ordinária de 7 de de-
zembro de 2022. Aprovação.
• Preçário para 2023. Atualização de 
preços. Aprovação.
• Atualização dos valores da Tabela 
de Taxas anexa ao Regulamento de 
Taxas do Município do Seixal, nos ter-
mos do artigo 44.º do Regulamento de 
Taxas do Município do Seixal e do n.º 
1 do artigo 9.º da Lei n.º 53-E/2006, 
de 29 de dezembro, alterada pela Lei 
n.º 117/2009, de 29 de dezembro. 
Aprovação.
• Regulamento do Abastecimento 
de Água e do Saneamento de Águas 
Residuais do Município do Seixal. 
Tarifário. Atualização das tarifas 
dos artigos 1.º a 19.º do Anexo V e 
Regulamento do Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos do Município do 
Seixal. Tarifário. Atualização das ta-
rifas dos artigos 1.º e 2.º do Anexo I. 
Aprovação.
• Hasta pública para concessão de 
edifício municipal e zona envolvente 
para exploração de bar/esplanada na 
Ponta dos Corvos. Aprovação.

• Contratação pública. Relatório final 
da 1.ª fase do concurso limitado por 
prévia qualificação para a empreita-
da de execução da obra de prolonga-
mento da via alternativa à EN10 entre 
Corroios e Amora. Aprovação.

•Constituição e cedência gratuita do 
direito de superfície de terreno à Casa 
do Educador do Concelho do Seixal, pa-
ra construção de Estrutura Residencial 
para Idosos (ERPI). Aprovação da mi-
nuta de contrato promessa.

As deliberações são publicadas na íntegra 

nas atas das reuniões, as quais podem ser 

consultadas em cm-seixal.pt. 

Reuniões de 7 e de 21 de dezembro e de 11 de janeiro
Deliberações da Câmara Municipal do Seixal

PRESIDÊNCIA

PELOURO DA EDUCAÇÃO,
MOBILIDADE, URBANISMO 
E RECURSOS HUMANOS

PELOURO DAS OBRAS 
PÚBLICAS, TRÂNSITO, 
ÁGUA E SANEAMENTO, 
ENERGIA E PROTEÇÃO CIVIL

PELOURO DA EDUCAÇÃO, 
MOBILIDADE, URBANISMO 
E RECURSOS HUMANOS

PELOURO DA CULTURA, 
JUVENTUDE, DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E SAÚDE

PRESIDÊNCIA

PELOURO DA CULTURA, 
JUVENTUDE, DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E SAÚDE

PELOURO DO DESPORTO
HABITAÇÃO, AMBIENTE
E FISCALIZAÇÃO

PELOURO DA CULTURA, 
JUVENTUDE, DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E SAÚDE

PELOURO DO DESPORTO
HABITAÇÃO, AMBIENTE
E FISCALIZAÇÃO

PRESIDÊNCIA

PELOURO DA EDUCAÇÃO, 
MOBILIDADE, URBANISMO 
E RECURSOS HUMANOS
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PARA O ano letivo 2022-
-2023, a autarquia atribuiu um 
total de 48 bolsas de estudo a es-
tudantes do ensino secundário e 
superior residentes no concelho 
do Seixal. A cerimónia de entre-
ga de bolsas de estudo decorreu 
no dia 20 de dezembro, no átrio 
dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal, e contou com 
a presença de Américo Costa, em 
representação da Assembleia 
Municipal do Seixal, da vereadora 
do Pelouro da Educação, Maria 
João Macau, e do presidente, 
Paulo Silva.

A autarquia atribuiu, este ano 
letivo, 15 bolsas de estudo para 
o ensino superior (licenciatura, 
mestrado e mestrado integrado) 
no valor unitário de 1250 euros, 
cinco bolsas de estudo para o 

ensino superior artístico (licen-
ciatura, mestrado e mestrado 
integrado) no valor unitário de 
1250 euros, três bolsas de estudo 
para os cursos técnicos do ensi-
no superior profissional no va-
lor unitário de 1000 euros e 25 
bolsas de estudo para o ensino 
secundário no valor unitário de 
750 euros, como forma de incen-
tivo ao percurso académico dos 
alunos, visando a redução das de-
sigualdades sociais e apoiando 
estudantes de mérito para que 
prossigam os seus estudos.

A atribuição destas bolsas de 
estudo tem como objetivo esti-
mular o gosto dos jovens pelo es-
tudo e contribuir para o aumen-
to da qualificação de recursos 
humanos no concelho do Seixal, 
promovendo o desenvolvimento 

social, económico e cultural.
Sara Mendes é assistente so-

cial na Escola Secundária Manuel 
Cargaleiro e falou sobre a impor-
tância da atribuição das bolsas 
de estudo no que respeita à me-
lhoria da qualidade de vida e de 
oportunidades para os alunos 
com dificuldades económicas. 
«Dou os parabéns à autarquia,  
pois as iniciativas que promo-
vem o acesso à educação são 
uma mais-valia para que todas 
as crianças possam desenvolver 
plenamente as suas competên-
cias e os seus projetos pessoais 
e educativos. A cerimónia sim-
boliza a articulação entre os ser-
viços educativos da autarquia e 
as escolas. Na escola estivemos 
sempre disponíveis para capaci-
tar os pais, alunos e encarregados 

de educação, na submissão de 
candidaturas às bolsas de estu-
do, independentemente das suas 
competências digitais para que 
os alunos tenham as melhores 
condições de acesso à educação».

Para Paulo Silva, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, «a 
educação é um pilar essencial, é 
o motor de desenvolvimento so-
cial que está presente no traba-
lho municipal. Assim, estamos a 
criar condições para que todos, 
independentemente da origem 
social, tenham as mesmas opor-
tunidades para frequentar o ensi-
no secundário e superior. Mas ao 
fazê-lo estamos também a pensar 
no futuro porque os jovens são o 
futuro do nosso concelho e que-
remos que estejam capacitados. 
Esta cerimónia premeia o mérito 

dos nossos estudantes». 
O autarca falou ainda sobre o 

trabalho efetuado na autarquia, 
«com a criação de programas 
que visam a capacitação dos 
nossos estudantes, como é o 
Seixal Criativo – Escola de Bits 
e Átomos, um projeto pioneiro  
gratuito com um centro de apren-
dizagem e experimentação ba-
seado em projetos nas áreas da 
ciência e tecnologia para os alu-
nos do 10.º ano». 

Dirigiu-se ainda aos jovens: 
«Esperamos que, com estas bol-
sas, todos vocês tenham condi-
ções para continuar os estudos   
e fazer a vossa formação, contri-
buir para o futuro do concelho e 
quando ingressarem no merca-
do de trabalho terem melhores 
oportunidades». n 

Autarquia atribui bolsas aos estudantes do ensino secundário e superior

Para que todos os alunos tenham 
as mesmas oportunidades

O Espaço Cidadania da Câmara 
Municipal do Seixal realizou mais 
um atendimento descentralizado 
em dezembro, desta feita no cen-
tro comunitário do bairro de Santa 
Marta de Corroios, polo da Santa 
Casa da Misericórdia do Seixal.
Tratou-se da 4.ª ação descentrali-
zada deste serviço municipal que 
pretendeu ir ao encontro das ne-
cessidades dos municípes. Assim, 
foi feito atendimento aos migrantes 
em situação irregular, prestados os 
devidos esclarecimentos sobre a 

lei da nacionalidade e imigração e 
outras matérias como a ação social 
escolar dos alunos.
Paulo Silva, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, marcou pre-
sença nesta iniciativa, bem como 
Hugo Constantino, presidente da 
Junta de Freguesia de Corroios. O 
presidente da autarquia salientou 
a importância desta descentrali-
zação para tornar mais acessíveis 
os serviços do Espaço Cidadania à 
população.
O Espaço Cidadania é um servi-

ço de promoção da cidadania e 
do diálogo intercultural  especial-
mente vocacionado para apoiar 
a população migrante (imigran-
tes e emigrantes) e que funciona 
nos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 12 e das 14 às 
17 horas. 
Através da articulação em rede dos 
recursos locais existentes, preten-
de  facilitar a integração de migran-
tes e comunidades culturais em to-
das as dimensões de âmbito social 

do município, nomeadamente no 
acesso à escola, aos serviços de 

saúde, ao mercado de trabalho e re-
gularização da situação migratória.

Atendimento descentralizado do Espaço Cidadania

A autarquia atribuiu um total de 48 bolsas de estudo a estudantes do ensino secundário e superior residentes 
no concelho do Seixal

Para Paulo Silva, presidente da Câmara Municipal do Seixal , a educação é 
um pilar essencial
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O Seixal + Perto é uma iniciativa da Câmara Municipal do Seixal com ações integradas 
de valorização dos espaços públicos, que decorre semanalmente, às quartas-feiras, e 
quinzenalmente, aos sábados, sempre em locais diferentes, e que pretende tornar o 
concelho cada vez mais limpo e o espaço público cada vez mais qualificado. Equipas 
multidisciplinares da autarquia intervêm ao nível da lavagem de contentores, manu-
tenção de espaços verdes, recolha de monos, reparação de mobiliário urbano, limpeza 
e lavagem de ruas, desmatações, desobstrução de coletores e sarjetas, reparação de 
asfalto e passeios e sinalização de viaturas abandonadas na via pública.
De acordo com as necessidades de cada área, também se realizam outro tipo de in-
tervenções, nomeadamente ao nível da rede de saneamento ou de abastecimento de 
água. Paulo Silva, presidente da Câmara Municipal do Seixal, acompanhado de verea-
dores da autarquia, marca presença nestas ações, contactando com os trabalhadores e 
com a população, obtendo opiniões sobre o trabalho realizado e sugestões sobre novas 
intervenções.

Um concelho cada vez mais limpo

O executivo municipal acompanhou os trabalhos na Torre da Marinha

Alto do Moinho, Corroios

Quinta dos Lírios, Fogueteiro

Foros da Catrapona, Fernão Ferro

Cruz de Pau

Quinta das Laranjeiras, Fernão Ferro

Cavaquinhas, Arrentela
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Duas novas linhas
da Carris Metropolitana
Circuito entre Fernão Ferro e a Estação de Coina

MAIS INFORMAÇÃO
cm-seixal.pt

carrismetropolitana.pt

3541 Coina (Estação) - Fernão Ferro
via Casal do Sapo e Pinhal do General

Fernão
Ferro

Coina
(Estação)

Casal
do Sapo

Pinhal
do General

EN
 3

78
EN

 3
78

EN
 3

78

Fernão
Ferro

3106 Coina (Estação) - Fernão Ferro

Fernão
Ferro

Coina
(Estação)

Casal
do Sapo

Pinhal
do General

EN
 3

78
EN

 3
78

EN
 3

78

Fernão
Ferro

Coina (Estação)
Fernão Ferro via Casal do Sapo e Pinhal do General

•  Coina  (Estação Ferroviária) 
•  Pinhal Gen (R. Luis Dourdil) Vila Alegre 
•  Q.ta Conde (X) Av. Almirante Reis 
•  Pinhal do General (Av. Almirante Reis (X) RC Guarda) 
•  Pinhal do General (Av. dos Descobrimentos) 
•  Pinhal General (Rotunda) Av. 25 Outubro 4325 
•  Avenida 5 Outubro (X) R. Jacob Sarmento 
•  Pinhal General Av. 5 Outubro 
•  Pinhal General (Av. 5 Outubro) - Rotunda 
•  Pinhal General R. Joana Vaz (X) R F Magal 
•  Fontainhas (R. Liberdade) Parque Campismo 
•  Fontainhas (Largo 25 Abril) 
•  Fontainhas (Av. F. Armadas) Fábrica Mármores 
•  Fontainhas (Av. Forças Armadas 33) 
•  Fontainhas (Av. Forças Armadas) Pav. Desportivo 
•  Fontainhas (Av. F. Armadas (X) Av. 10 Junho) 
•  Av. 10 de Junho (Aldi) 
•  R. da Casa Branca 
•  Redondos (R. Barbosa Du Bocage L.te 142) 
•  R. Barbosa Du Bocage 
•  Fernão Ferro (R. Bento Gonçalves L.te 423) 
•  Fernão Ferro (R. Luís Camões 669) 
•  Fernão Ferro (R. Luís Camões 266) 
•  R. Gil Vicente 281 (Parque)

Fernão Ferro via Casal do Sapo e Pinhal do General
Coina (Estação)

•  R. Gil Vicente 281 (Parque) 
•  Fernão Ferro (R.  Luís Camões 266) 
•  Fernão Ferro (R. Luís Camões 669) 
•  R. da República
•  Redondos (R. Barbosa Du Bocage Lte 137) 
•  R. da Casa Branca 
•  Av. 10 de Junho (Aldi) 
•  Fontainhas (Av. Forças Armadas (X) Av. 10 Junho) 
•  Fontainhas (Av. Forças Armadas) Pav. Desportivo 
•  Fontainhas (Av. Forças Armadas 33) 
•  Fontainhas (Av. F. Armadas) Fábrica Mármores 
•  Fontainhas (Largo 25 Abril) 
•  Fontainhas (R. Liberdade) Parque Campismo 
•  Pinhal General R. Joana Vaz (X) R F Magal 
•  Pinhal General (Av. 5 Outubro) 
•  Av. 5 Outubro (X) R. Jacob Sarmento 
•  Pinhal General (Rotunda) Av. 25 Outubro 4325 
•  Pinhal General Av. dos Descobrimentos 
•  Pinhal General (Av. Almirante Reis (X) R C Guarda) 
•  Q.ta Conde (X) Av. Almirante Reis 
•  Pinhal General (R. Luis Dourdil) Vila Alegre 
•  Coina (Estação Ferroviária) 

Coina (Estação)
Fernão Ferro

•  Coina  (Estação Ferroviária) 
•  R. da Casa Branca 
•  Redondos (R. Barbosa Du Bocage L.te 142) 
•  R. Barbosa Du Bocage 
•  Fernão Ferro (R. Bento Gonçalves L.te 423) 
•  Fernão Ferro (R. Luís Camões 669) 
•  Fernão Ferro (R. Luís Camões 266) 
•  Rua Gil Vicente 281 (Parque) 

Fernão Ferro
Coina (Estação)

•  R. Gil Vicente 281 (Parque) 
•  Fernão Ferro (R. Luis Camões 266) 
•  Fernão Ferro (R. Luis Camões 669) 
•  R. da República
•  R. Barbosa Du Bocage 
•  Redondos (R. Barbosa Du Bocage L.te 137) 
•  R. da Casa Branca 
•  Coina (Estação Ferroviária) 

Entraram em funcionamento no concelho, em dezembro, mais duas linhas da Carris Metropolta-
na. São duas novas linhas que fazem o circuito entre a Estação de Coina e Fernão Ferro, mas com 
percursos diferentes:

•  3106 - Coina (Estação) - Fernão Ferro: A linha 3106 faz o percurso entre a estação de comboios 
de Coina e a Rua Gil Vicente, em Fernão Ferro. Terá 21 circulações por dia nos dias úteis entre as 
6.45 e as 19.45 horas.

•  3541 - Coina (Estação) - Fernão Ferro, via Casal do Sapo e Pinhal do General: A linha 3541 faz o 
percurso entre a estação de comboios de Coina e a Rua Gil Vicente, em Fernão Ferro, com 
passagem por Pinhal do General, Casal do Sapo e Redondos. Terá 20 circulações entre as 7 e as 
22.05 horas nos dias úteis e 10 aos fins de semana e feriados.

A Carris Metropolitana entrou em funcionamento no concelho do Seixal, integrando 15 linhas 
municipais com 719 circulações em dias úteis, 40 linhas intermunicipais e 1147 circulações em dias 
úteis.
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AS GRANDES Opções do 
Plano (GOP) e o Orçamento para 
2023, aprovados em reunião de 
câmara extraordinária de 29 de 
novembro, foram rejeitados na 
sessão ordinária de 15 de dezem-
bro da Assembleia Municipal do 
Seixal.

O documento representava a 
continuidade do projeto autár-
quico da CDU, amplamente su-
portado pela população através 
de sufrágio nas últimas eleições 
autárquicas, e previa um inves-
timento superior em 19,34 por 
cento em relação ao de 2022, atin-
gindo os 133 milhões de euros. 
A proposta teve votos a favor da 
CDU, a abstenção do BE, PAN e de 
um independente e votos contra 
do PS, PSD, CHEGA e de outro elei-
to independente.

Apoiar equipamentos  
de instituições sociais
Durante a discussão do or-

çamento na assembleia muni-
cipal, que decorreu no período 
da ordem do dia, o presidente 
da Câmara Municipal do Seixal 
lembrou que ao investimento de 
133 milhões, em linha com a mé-
dia da receita da autarquia nos 
últimos dois anos, seriam ainda 
adicionados os valores referentes 
ao saldo de gerência e as transfe-
rências do Plano de Recuperação 
e Resiliência (PRR), nomeada-

mente na área da habitação. Paulo 
Silva sublinhou ainda a necessi-
dade de apoiar a construção de 
diversos equipamentos de ins-
tituições sociais, cujos financia-
mentos no âmbito do PRR repor-
tam a valores que hoje são insufi-
cientes em resultado da inflação 
verificada no último ano.

A par da nova redução do 
Imposto Municipal sobre Imóveis 
(IMI), bem como da manutenção 
de uma tarifa de água, saneamen-
to e resíduos das mais baixas das 
áreas metropolitanas de Lisboa 
e Porto, as GOP para 2023 foram 
desenvolvidas em torno de 15 ei-
xos estratégicos e previam novos 
investimentos para áreas essen-
ciais, como a educação, a cultura, 
o desporto, o apoio social, o am-
biente, a higiene urbana e o espa-
ço público, entre outros, que ago-
ra podem ficar comprometidos.

Valorização 
dos trabalhadores 
em risco
Igualmente em risco ficam a va-

lorização dos trabalhadores da 
Câmara Municipal do Seixal, as 
parcerias no âmbito de candida-
turas a financiamentos por fun-
dos europeus através do PRR, de 
que o realojamento das famílias 
residentes em condições precá-
rias em Vale de Chícharos é um 
exemplo, e os protocolos já cele-

A Assembleia Municipal do Seixal 
reuniu-se, no dia 13 de dezembro, 
na 6.ª  sessão extraordinária de 
2022, em que foram debatidos te-
mas como a adesão ao tarifário so-
cial automático e a assinatura de 
um protocolo entre a câmara mu-
nicipal e a Fundação de Serralves. 
Não houve intervenções no perío-
do aberto à população e, no perío-
do antes da ordem do dia, foram 
aprovados sete documentos, entre 
moções, recomendações e sau-
dações.
A CDU viu aprovados um voto de 
saudação pelo centenário do 
nascimento do Prémio Nobel da 
Literatura José Saramago e duas 
moções, uma pela construção 
de escolas dos 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico e secundárias em 
Fernão Ferro e em Corroios, e ou-
tra pela eliminação das violências 
contra as mulheres.
O PS apresentou dois documentos 
que foram aprovados: uma reco-
mendação para a criação de uma 
verdadeira rede ciclável e uma mo-
ção por melhores vias de acesso 
ao concelho do Seixal.
O PSD levou à assembleia uma 
saudação ao 25 de Novembro de 
1975 e o BE uma recomendação 
intitulada: «O mercado de Fernão 
Ferro precisa de obras!», ambas 
aprovadas.
No período da ordem do dia, foram 
prestadas informações sobre o 
trabalho em curso das Comissões 
da Assembleia Municipal.
Também foi provada por unamida-
de a adesão ao tarifário social au-
tomático para as tarifas de água, 
saneamento de águas residuais 
e resíduos, que irá abranger pes-
soas e agregados familiares que 
se encontrem em comprovada si-

tuação de carência socioeconómi-
ca, destinando-se exclusivamente 
ao uso doméstico. Permitirá a isen-
ção das tarifas fixas de água, sa-
neamento e resíduos, assim como 
a manutenção da percentagem de 
desconto em vigor no concelho de 
50 por cento nos consumos até 10 
metros cúbicos (para agregados 
até quatro pessoas). 

Tarifário 
mais abrangente

Segundo explicou Joaquim Tava-
res, vereador do Pelouro da Água 
e Saneamento, «este tarifário vai 
permitir o aumento do número de 
munícipes que são abrangidos pe-
la tarifa social. Segundo dados de 
que dispomos, na altura da elabo-
ração da proposta tínhamos 230 
munícipes com tarifa social e com 
a aplicação do tarifário social au-
tomático passamos a abranger 3 
mil munícipes, o que é um alarga-
mento significativo desta medida 
social, que é importante nesta al-
tura de dificuldades que estamos 
a viver, com o aumento do custo 
de vida».
Foi ainda aprovada a revisão às 
Grandes Opções do Plano e 
Orçamento de 2022 que está re-
lacionada com as verbas referen-
tes ao Fundo Social Municipal e a 
duas candidaturas aprovadas no 
âmbito do Plano de Recuperação 
e Resiliência (PRR) na área social.
O Fundo Social Municipal cor-
responde a uma subvenção es-
pecífica, cujo valor de 1 787 
699 euros corresponde às des-
pesas relativas às atribuições e 
competências transferidas da 
administração central para os 
municípios. Neste caso, como es-
clareceu Paulo Silva, presidente 

da Câmara Municipal do Seixal, «o 
Fundo Social Municipal vai custear 
as despesas com os salários do 
pessoal não docente das escolas, 
que o Governo transferiu para as 
câmaras municipais sem a devi-
da comparticipação financeira. 
Outras despesas têm que ver com 
o aumento do custo da deposição 
de resíduos por parte da Amarsul 
– o valor da deposição de resíduos 
por tonelada subiu em 33 por cen-
to – e com o aumento do preço dos 
combustíveis».
Sobre as duas candidaturas 
ao PRR, relativas a Operações 
Integradas em Comunidades 
Desfavorecidas, foram aprovadas 
para a Cucena, em Aldeia de Paio 
Pires, e para a Quinta da Princesa.     
A introdução da verba de  
6 321 918 euros nas Grandes 
Opções do Plano e Orçamento de 
2022 pretende custear os progra-
mas das duas candidaturas, que 
têm como objetivo apoiar investi-
mentos que combatam a pobreza 
e a exclusão destas comunidades 
e dar uma resposta mais robusta e 
concertada aos desafios com que 
estas comunidades enfrentam. 
Foi ainda aprovada por unanimi-
dade a minuta de protocolo para 
adesão do município à Fundação 
de Serralves como membro-funda-
dor. Tal como explicou Paulo Silva, 
com esta cooperação, o município 
do Seixal irá beneficiar de forma-
ção pedagógica, realização de ex-
posições, apoio técnico no desen-
volvimento de projetos culturais 
municipais e ainda a realização de 
projetos conjuntos. Outra vanta-
gem é a participação do movimen-
to associativo cultural em iniciati-
vas da fundação, como é exemplo 
o Serralves em Festa.

6.ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Seixal 
Três mil munícipes vão beneficiar com o tarifário
social automático de água e resíduos 
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Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2023 rejeitados

Investimento em equipamentos, 
espaço público e emprego em risco 
FERRAMENTA  ESSENCIAL 

para o trabalho da Câmara 
Municipal do Seixal ao serviço da 
população, as Grandes Opções do 
Plano (GOP) e Orçamento para 
2022 distribuem-se por 15 eixos 
de atuação.

As GOP para 2023 previam a 
construção de novas escolas do 1.º 
ciclo do ensino básico e pré-escolar, 
assim como ampliações e requa-
lificações das escolas 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, 
o apoio à edificação de estruturas 
residenciais para idosos e para a 
deficiência e a requalificação das 
instalações das associações de re-
formados. 

O documento apostava igualmen-
te na continuação da construção do 
Centro Cultural José Saramago, em 

Amora, onde ficará o novo Centro 
de Apoio ao Movimento Associativo 
Juve-nil, e na execução dos 46 
projetos do Plano Municipal de 
Desenvolvimento Desportivo.

A implementação do Seixal 

Criativo, a construção do Centro 
Ciência Viva de Interpretação 
Ambiental da Baía do Seixal e 
a construção da via alternativa à 
EN10 entre Corroios e Amora, 
a par da continuidade do Plano 

Municipal de Habitação para Vale 
de Chícharos e Santa Marta de 
Corroios e da implementação de 
um programa de habitação a custos 
controlados para jovens são outros 
projetos incluídos.

A aposta no desenvolvimento 
económico passará pela atrativi-
dade e instalação de novas empre-
sas, enquanto no que concerne à 
valorização dos espaços públicos, 
a Câmara do Seixal assumiu o com-
promisso de concluir o passeio 
ribeirinho Miratejo-Corroios e re-
qualificar o núcleo urbano antigo 
de Arrentela.

Os centros de saúde dos Foros 
de Amora, de Aldeia de Paio Pires e 
de Arrentela e a Unidade de Saúde 
Familiar Rosinha (na Cruz de Pau) 
são outros exemplos de investi-
mentos contemplados pelas GOP, 
agora postos em risco por esta deci-
são da assembleia municipal. n

brados em áreas como a saúde, 
como acontece com a já proto-
colada construção do Centro de 
Saúde dos Foros de Amora, a par 
dos apoios ao movimento asso-
ciativo e instituições sociais ou 
a construção e qualificação de 
novos equipamentos educativos, 
culturais, sociais e desportivos.

Período antes
da ordem do dia
No período antes da ordem do 

dia foram aprovadas por una-
nimidade uma saudação ao Dia 
Internacional das Pessoas com 
Deficiência e uma recomen-
dação para a criação do Fundo 
Municipal de Emergência Social. 
Foram ainda aprovadas por 
maioria uma moção intitulada 
«Pelo acesso à saúde no Seixal» 
e outra de «Solidariedade com o 
povo da Palestina». 

O período de intervenção da 
população contou com a partici-
pação de um munícipe residente 
em Vale de Milhaços, que expres-
sou o seu descontentamento com 
a falta de manutenção e limpeza 
de um terreno privado contíguo à 
sua habitação, utilizado regular-
mente para depositar lixo e pas-
sear cães, situação que segundo 
o próprio tem gerado situações 
de insalubridade e degradação na 
construção que habita. n

 Parque Metropolitano da Biodiversidade Cemitério Municipal de Fernão Ferro

Via alternativa à Estrada Nacional 10 Centro Cultural José Saramago, em Amora

Pavilhão Municipal Cidade de Amora
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Seixal disponibiliza 40 pontos 
de carregamento de viaturas elétricas

Autarquia aposta
na sustentabilidade

Em dezembro, a Câmara do Seixal 
recebeu duas novas viaturas de re-
colha seletiva de biorresíduos, no 
âmbito do projeto Recolher Porta a 
Porta para Valorizar. 
O momento contou com a presen-
ça do vereador do Ambiente, Bruno 
Santos, o qual aproveitou a oca-
sião para valorizar a intervenção 
dos trabalhadores num setor que 
depende tanto de bons equipa-
mentos, como dos recursos huma-

nos que o executam. 
O investimento nestas viaturas 
resulta de um projeto desenvolvi-
do pela autarquia, com o apoio do 
POSEUR – Programa Operacional 
de Sustentabilidade e Eficiência 
no Uso de Recursos, que vem pro-
mover a valorização dos resíduos, 
a economia circular e a defesa do 
ambiente.
A recolha seletiva de biorresíduos 
permite retirar os resíduos urba-

nos biodegradáveis do contentor 
do lixo normal e evitar a sua depo-
sição em aterro sanitário e a sua 
valorização enquanto composto, 
posteriormente utilizado na me-
lhoria da qualidade do solo em po-
mares e vinhas. A partir de 31 de-
zembro de 2023, a recolha seletiva 
de biorresíduos será obrigatória 
em todo o território nacional, para 
cumprimento da legislação nacio-
nal e comunitária.

Investimento  valoriza qualidade ambiental
Câmara do Seixal recebeu duas viaturas 
de recolha seletiva de biorresíduos

NO SEIXAL já estão dis-
poníveis nove postos munici-
pais de carregamento de viatu-
ras elétricas, prevendo-se em 
breve a entrada em operação 
comercial de mais seis, tota-
lizando 15 postos correspon-
dentes a 40 pontos de carrega-
mento de veículos elétricos.

 A Câmara Municipal do 
Seixal no quadro da sua política 
e visão estratégica em matéria 
ambiental assume-se como 
parte ativa deste processo, po-
tenciando a sua utilização e o 
surgimento de novos utiliza-
dores, no sentido de reforçar a 
sustentabilidade do território, 
através da mobilidade elétrica, 
contribuindo desta forma pa-
ra a redução das emissões de 
carbono.

Aliás, o município tem vindo 
a desenvolver estudos e proje-

tos no âmbito da neutralidade 
carbónica, dado que a eficiên-
cia energética e a descarboni-
zação são, há muito, uma preo-
cupação. Um exemplo disso é o 
projeto Seixal On, lançado em 
2020, que apresenta um con-
junto de projetos inovadores 
assentes em soluções tecnoló-
gicas nas áreas do ambiente, 
biodiversidade, mobilidade, 
energia, descarbonização, qua-
lidade do ar e alterações cli-
máticas e que integra as com-
ponentes social, ambiental e 
económica, numa perspetiva 
de Smart City e também para 
corresponder aos desafios vi-
gentes no Pacto de Autarcas, do 
qual o município é signatário.n

Os proprietários de terrenos rurais (florestais ou agrícolas) têm até 30 
de abril de 2023 para proceder à sua limpeza, conforme exposto no 
Edital n.º 325/2022.
A legislação em território nacional indica que proprietários, arrendatá-
rios, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham ter-
renos devem realizar anualmente um conjunto de ações de proteção e 
segurança com vista à mitigação de riscos de incêndio.
No concelho, o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios 
do Seixal (PMDFCI Seixal) é a principal ferramenta de defesa da flores-
ta contra incêndios. Este plano reforça as medidas a adotar no sentido 
de prevenir e minimizar a ocorrência de incêndios, com um período de 
vigência até 2027.
Assim, é obrigatório que as árvores e arbustos estejam distanciados 
no mínimo a 5 metros das edificações, bem como manter uma faixa de 
proteção de 50 metros a partir da parte exterior da edificação e ter os 
caminhos limpos até às habitações. No caso de terrenos confinantes 
à rede viária, aconselha-se a criação de uma faixa de 10 metros des-
provida de combustível. O não cumprimento das regras é punível por 
lei, de acordo com o Decreto-lei n.º 82/2021, que define o Sistema de 
Gestão Integrada de Fogos Rurais no território continental. 
Se é proprietário de um terreno rural (florestal ou agrícola)  tem até ao 
dia 30 de abril para proceder à sua limpeza. Caso precise de esclare-
cer alguma dúvida, contacte o Gabinete Técnico Florestal, através do 
email seixal.limpo@cm-seixal.pt ou pelo telefone 210 976 011.

Prazo decorre até 30 de abril
Obrigatoriedade de limpeza 
de terrenos para proprietários

Postos em operação
Arrentela – Avenida 

G e n e r a l  H u m b e r t o 
Delgado | Seixal – Rua 
Santa Teresinha – Praça 
1.º de Maio – Rua Dr. 
Aristides Mendes – Rua 
Pinho Leal – Avenida 
Professor  Dr.  Carlos 
Ribeiro | Amora – Largo 
Manuel António da Costa 
– Rua Tomás de Almeida | 
Corroios – Avenida Vieira 
da Silva.

Em breve
Aldeia de Paio Pires 

– Rua Virgínia de Moura 
| Arrentela – Avenida 
Movimento das Forças 
Armadas | Corroios – 
Avenida 25 de Abril               

Autarquia promove a neutralidade carbónica



  JANEIRO 2023    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 782

EDUCAÇÃO     15

A Casa do Educador do Concelho do Seixal foi criada 
no dia 28 de outubro de 2002. Vinte anos depois, para 
além de atividades próprias, a CES desenvolve as va-
lências CESVIVER e Unisseixal e influencia mais de mil 
pessoas que frequentam as suas iniciativas e espaços.
Para assinalar o 20.º aniversário, a instituição organi-
zou uma festa no restaurante Manjar das Laranjeiras, 
com a presença de Joaquim Tavares, vereador da 
Câmara Municipal do Seixal. 
Na ocasião, Jaime Ribeiro, presidente da direção da ins-

tituição, revelou que o sonho de erigir uma residência 
sénior, nascido aquando da fundação da CES, começa 
a tornar-se real e solicitou a atribuição de um terreno,  
de modo que possam candidatá-lo aos fundos euro-
peus destinados aos módulos sociais.
Joaquim Tavares assegurou que a atribuição do terreno 
para o novo equipamento é um objetivo da Câmara 
Municipal do Seixal e que a residência que a CES pre-
tende construir é um projeto que merece o apoio da 
autarquia e faz falta ao concelho.         

Projeto envolve mais de mil pessoas
Casa do Educador do Concelho do Seixal 
completa 20 anos

A ABERTURA solene do ano 
académico da Universidade Sénior 
do Seixal decorreu no Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal no dia 12 de novembro. 
Conforme é tradição, a iniciativa in-
cluiu uma oração de sapiência, este 
ano intitulada «José Saramago – O 
Homem Multiplicado» dada pela 
professora Madalena Mendes, a par 
de um momento musical a cargo de 
Ricardo Fonseca e Ana Tomás.

Projeto criado pela Casa do 
Educador do Concelho do Seixal 
(CES), a Unisseixal teve início em 
outubro de 2007 com 209 alunos e 
40 professores. Este ano letivo, nas 
instalações que a Câmara Municipal 
do Seixal construiu no antigo 
Grémio da Lavoura de Almada e 
Seixal, conta com 98 professores, 
926 alunos inscritos e 147 turmas, 
mantendo abertas as inscrições pa-
ra todos os seniores que se queiram 
juntar. 

A reitora da Unisseixal, Mariana 
Mareco, considerou que o cresci-
mento da universidade verificado 

no último ano «muito se deve à cen-
tralidade e visibilidade das novas 
instalações, edifício muito apela-
tivo, atraente, com todas as condi-
ções de aprendizagem e convívio». 
A reitora da Unisseixal afirmou a 
intenção de «continuar a promover 
a cordialidade, a amizade, os laços 
de convívio e a rede de afetos entre 
os vários elementos da Unisseixal, 
combatendo o isolamento, o desâ-
nimo e a solidão».

O presidente da direção CES,   
Jaime Ribeiro, sublinhou o conceito 
de democraticidade, «porque quan-
do se entra naquela porta todos são 
iguais e não importa quem foram 
ou no que trabalharam ao longo da 
vida». «As disciplinas lecionadas 
não são nobres nem plebeias, são 
disciplinas em que aqueles que se 
inscrevem se sentem bem e podem 
fazer aquilo que sempre quiseram», 
reforçou.

Em representação da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires, Maria da 
Conceição Ribeiro salientou «o 

crescimento no número de alunos, 
demonstrativo da grande relevân-
cia que tem a nível cultural, social e 
associativo».

Liliana Cunha, vereadora da 
Câmara do Seixal, afirmou que 
o percurso e crescimento da 
Unisseixal justificou a atribuição 
das novas instalações no antigo 
Grémio da Lavoura, um «investi-
mento imprescindível» para «pers-
petivar e potenciar o crescimento 
desta instituição» e assegurou que 
a autarquia «irá continuar a apoiar 
a Unisseixal no seu projeto de ensi-
no inclusivo aos nossos seniores». 

A vereadora recordou que a uni-
versidade sénior «assumiu desde 
sempre o compromisso, dedica-
ção e responsabilidade para com 
os seus alunos» e salientou a sua 
vertente de «projeto participati-
vo e de grande desenvolvimento e 
envolvimento social», desta forma 
contribuindo para «para o envelhe-
cimento ativo, para a promoção da 
saúde mental e física e para a inclu-
são social» dos cidadãos seniores. n

Abertura solene do ano académico da Universidade Sénior do Seixal

Projeto promove saúde mental 
e física dos seniores

A Câmara Municipal do Seixal aprovou, na reunião ordinária de 
11 de janeiro, a cedência de um terreno para construção de uma 
estrutura residencial para idosos, projeto já antigo da Casa do 
Educador do Concelho do Seixal (CES), que deverá ser candidato a 
fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência.
Após esta aprovação, Paulo Silva e Maria João Macau, presidente 
e vereadora com o pelouro da Educação da Câmara do Seixal, res-
petivamente, receberam a direção da CES nos Serviços Centrais 
da autarquia, com o objetivo de delinear o trabalho futuro para 
concretizar o projeto e refletir sobre os apoios que o mesmo poderá 
receber da Câmara Municipal do Seixal.
Para o equipamento, a CES pretendia um terreno numa zona resi-
dencial, com vistas desimpedidas sobre a envolvente e perto da 
malha urbana consolidada, com comércio e serviços. Com projeto 
de arquitetura de João Salvado, a nova estrutura residencial para 
idosos deverá assumir a forma de uma residência térrea destinada 
a uma população de cerca de 100 utentes, com aproximadamente 
3500 m² e 45 quartos, dos quais 35 duplos e 10 simples. 
O edifício tem previstas instalações para direção e serviços, áreas 
para convívios, refeições e atividades, cozinha, lavandaria, enfer-
magem, salas polivalentes e multiusos, biblioteca, sala para músi-
ca e arte, balneários, sala de hidroginástica e capela.

Câmara do Seixal atribuiu terreno para 
estrutura  residencial de Idosos

Jaime Ribeiro, presidente da Casa do Educador, e o vereador 
Joaquim Tavares estiveram na festa de aniversário   

A nova estrutura residencial para idosos é um sonho antigo da Casa do Educador A vereadora Liliana Cunha esteve presente na abertura do ano académico
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Casa cheia para a 9.ª edição do 
Sons na Aldeia, que decorreu no 
dia 29 de outubro, na Sociedade 
Musical 5 de Outubro, em Aldeia 
de Paio Pires, com espetáculos das 
bandas Deep White Void e Corsage.
Sons na Aldeia é uma iniciativa é or-
ganizada pela CoopA – Associação 
Aldeia Cooperativa de Artes, uma 
associação que tem como objetivo 

a promoção da arte e de artistas 
menos conhecidos do público, dan-
do assim a conhecer novos talentos 
na área cultural e organizando ini-
ciativas originais e diferenciadas.
Os Corsage são uma banda pop/
rock portuguesa que se formou em 
2003, teve uma carreira de desta-
que, mas em 2014 cessou a sua 
atividade. Em 2022, regressou aos 

palcos para comemorar os 10 anos 
do lançamento do seu último ál-
bum, «Música Bipolar Portuguesa».
Os Deep White Void  são uma ban-
da portuguesa de rock alternativo, 
de Lisboa, formada em 2008 por 
alguns elementos dos antigos K4 
Quadrado Azul, Essa Entente e Aix-
la-Chapelle e que têm três álbuns 
em carteira.

Toca e Foge – Música no Património 
Concertos de Filipe Fuso e Má Vizinhança

Um novo festival de música emergente
Seixal Terno com música alternativa

O músico Filipe Fuso e a banda Má Vizi-
nhança marcaram o arranque da iniciativa 
Toca e Foge – Música no Património, em 
2022.       
O Toca e Foge – Música no Património incen-
tiva os jovens do distrito a integrar um pro-
grama anual de espetáculos. O objetivo é 
ter atuações mensais ao vivo em diferentes 
equipamentos municipais da área do patri-
mónio. Além de assistir aos concertos no 
local, é possível assistir nas redes sociais da 
autarquia. As atuações ficam também dis-
poníveis no canal do município do YouTube.
Este projeto teve na sua génese o Espaço 
58, e que, até à última edição, em 2020, 
deu palco a mais de 20 bandas, com os con-
certos transmitidos em live streaming do 
Centro de Apoio ao Movimento Associativo 
Juvenil – CAMAJ, no Seixal.O Toca e Foge – 
Música no Património vai mais longe e leva 
a música a outros locais. É o caso da Oficina 
de Carbonização da Fábrica de Pólvora de 
Vale de Milhaços, integrada no Ecomuseu 
Municipal do Seixal, e património cultural 
classificado como monumento de interesse 
público, onde atuou Filipe Fuso no dia 29 de 
outubro.
Filipe Fuso tem 24 anos e iniciou o seu per-
curso artístico em 2011, a cantar covers e 
a escrever as primeiras letras. Depois de 
uma aventura por uma boysband  decidiu, 
em 2015, frequentar um curso de Produção 

Musical. Estagiou no estúdio de Rui David, 
membro da banda Hands On Approach e, 
desde então, tem estado envolvido em te-
mas para outros artistas. «Deixa-me Ser» é o 
primeiro single a solo de Filipe Fuso, lança-
do no final de 2020.
A Oficina de Rebaixar da Mundet, antiga fá-
brica corticeira, recebeu os Má Vizinhança 
no dia 3 de dezembro. 
Os Má Vizinhança são uma banda de ro-
ck da Margem Sul, que orgulhosamente 
canta em português. A sua história está 
intimamente ligada ao percurso do rapper 
Kyra, que, movido pelo desejo de atuar em 
palco acompanhado por instrumentistas, 
acaba por juntar todos os membros nu-
ma banda: Kyra, na voz, João Messias, na 
bateria, Nelson Lança, no baixo, e Miguel 
Valente e Tiago Andrade, nas guitarras. A 
banda conta já com três singles, «Jade», «À 
Minha Espera» e «Passaporte Ucraniano», 
lançados em 2021. Em 2023, prometem 
concertos e mais músicas. 

O Seixal Terno é um novo festival de música 
emergente que divulga projetos indepen-
dentes e alternativos do panorama musical 
português. A sua primeira edição aconte-
ceu no dia 9 de dezembro, na Sociedade 
Filarmónica União Seixalense, com centenas 
de pessoas, e  concertos de cinco bandas:
- Península, um coletivo com influências den-
tro do funk, soul, indie, jazz e rock n’ roll; 
- Safari Zone, uma banda de composições ori-
ginais em inglês, com inspirações indie-rock;
- Chico Cézar, um artista jovem que promete 
uma nova pop com sonoridades nostálgicas; 
- Conjunto Júlio, quatro rapazes que juntam 
poemas portugueses musicados em ambien-
tes sonoros novos e passados;

- Humana Taranja, um grupo que «traz na 
mala a tranquilidade de cantigas que flutuam 
sobre águas menos agitadas».  
Esta iniciativa resulta de uma ideia de quatro 
jovens do concelho, que viram na Câmara 
Municipal do Seixal o parceiro ideal para di-
namizar este novo projeto artístico.
O objetivo é promover e apoiar músicos com 
propostas alternativas e independentes, 
dando-lhes a oportunidade de mostrar o seu 
trabalho num espetáculo ao vivo. 
Liliana Cunha, vereadora da área da Juven-
tude, esteve presente no evento e destacou o 
sucesso desta primeira edição, prova de que 
há muitos talentos musicais por descobrir e 
que existe público para projetos alternativos.

Concertos de Corsage e Deep White Void
Sons na Aldeia com casa cheia

Filipe Fuso atuou na Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços Um dos grupos que atuaram no Seixal Terno foram os Humana Taranja

Safari Zone

Deep White Void
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Com periodicidade bienal e nes-
ta última edição destinado a tra-
balhos de escultura, o Prémio 
ARTES 2022 distinguiu «Tartaruga 
Marinha», obra de João Carlos 
Bento. Promovido pela ARTES – 
Associação Cultural do Seixal, o ga-
lardão reconheceu igualmente as 
obras «Tempo de Hoje», de M.A.R. 
e «Raciocínio e Imaginação», de 
Carlos Gaspar, com duas menções 
honrosas. 

A entrega do prémio, direcionado 
para artistas residentes no distrito 
de Setúbal com idade superior a 
18 anos e criado com o intuito de 
promover o interesse pela arte, de-
correu no dia 19 de novembro no 
Cinema S. Vicente e contou com a 
presença de Paulo Silva, presiden-
te da Câmara Municipal do Seixal,  
e de Manuel Araújo, presidente 
da Junta de Freguesia de Amora. 
Acompanhados de Umbelina 

Ribeiro, presidente da ARTES, os 
eleitos foram responsáveis pela 
entrega do prémio ao vencedor. 
A cerimónia incluiu atuações das 
classes de danças de salão da 
Sociedade Filarmónica Operária 
Amorense, dança contemporâ-
nea de Laura Simões, dança do 
ventre de Ana Bergano, do Grupo 
Flamingo do Clube Recreativo e 
Desportivo das Cavaquinhas e do 
Coro Polifónico da Unisseixal. 

Competição em 2022 decorreu na modalidade de escultura
Prémio ARTES distingue trabalho de João Carlos Bento 

A Câmara Municipal do Seixal assi-
nou, no dia 5 de dezembro, a ade-
são à Fundação de Serralves, numa 
cerimónia que decorreu durante 
a reunião anual do Conselho de 
Fundadores de Serralves, no Porto, 
e que contou com a presença do 
presidente da Câmara do Seixal, 
Paulo Silva.
Com a celebração deste acordo 
de adesão, inicia-se uma relação 
de cooperação entre as duas ins-
tituições, baseada num projeto de 
promoção e divulgação cultural e 

ambiental, que prevê o acesso às 
inúmeras exposições itinerantes 
da coleção de Serralves, entre ou-
tras iniciativas. Para o presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, a 
adesão é de extrema relevância 
«pela importância que terá para o 
desenvolvimento cultural do conce-
lho. Com este ato, pretende-se uma 
articulação institucional a diversos 
níveis, nomeadamente nos projetos 
socioeducativos que são desenvol-
vidos na Oficina de Artes Manuel 
Cargaleiro.»

Esta adesão à Fundação de Ser-
ralves enquadra-se na estratégia 
municipal de promoção da ativida-
de cultural, formação de públicos 
e sensibilização para a fruição e 
criação artística, enquanto meio 
para uma cidadania participada. É 
assim assumida uma cooperação 
com vista a proporcionar à popula-
ção uma oportunidade de ampliar 
os seus hábitos culturais e um con-
tacto mais próximo com as mani-
festações artísticas dos criadores 
portugueses e internacionais.

Banda da Sociedade Filarmónica 
União Seixalense 
Espetáculo com músicas 
de filmes fez sucesso
Em novembro de 2022, a banda da Sociedade Filarmónica União 
Seixalense, «Os Prussianos», teve casa cheia no concerto temático 
Para o Infinito e Mais Além. Esta frase emblemática de um dos per-
sonagens do filme de animação «Toy Story»  deu nome ao espetácu-
lo dirigido pelo maestro Armindo Luís com os filmes que marcaram 
gerações até aos dias de hoje e que levou à lotação da coletividade.
Ao mesmo tempo que se ouviram bandas sonoras de filmes como 
«Star Wars», «Harry Potter» e «Piratas das Caraíbas» foram projeta-
dos vídeos com imagens dos filmes.
O sucesso da iniciativa foi tal que a banda da Sociedade Filarmónica 
União Seixalense repetiu o concerto em 2023, no dia 15 de janeiro, 
no Complexo Desportivo de Santa Marta do Pinhal, para dar boas-
-vindas ao novo ano.

Adorar Artes dinamiza auditório
Atividades animam Miratejo
O Auditório Municipal do Miratejo tem sido dinamizado pela AESCA–
Associação Espaço Sociocultural Adorar Artes, com diferentes ativi-
dades que trazem uma nova dinâmica cultural à localidade.
Localizado no Centro Comercial Miratejo, no dia 26 de novembro a 
sala acolheu o 1.º Encontro de Música, espetáculo abrilhantado pe-
lo coro da própria associação e pelo Grupo Musical Sons Diversos. 
No dia 6 de novembro, a mesma sala recebeu ainda um evento mu-
sical solidário, à semelhança do que já havia acontecido no dia 30 
de outubro, desta feita incidindo sobre o fado. No mês de outubro, 
a AESCA havia já organizado no mesmo espaço a iniciativa Isto Não 
É Bem Um Evento, o qual decorreu no dia 22 do mês, congregando 
leituras de poesia, spoken word, música e microfone aberto. 

Câmara do Seixal aderiu ao Conselho de Fundadores 
da Fundação de Serralves 
Aproximar as populações à arte e à cultura
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A Semana Mundial do Aleitamento Materno foi 
assinalada no município do Seixal entre os dias 
7 e 14 de novembro, sob o lema «Fortalecer a 
Amamentação: Educar e Apoiar». Na Biblioteca 
Municipal do Seixal esteve patente uma mostra 
bibliográfica sobre aleitamento materno e rea-
lizou-se na Bebeteca uma dinâmica para pais 
intitulada Olhar os Livros com Olhos de Brincar. 
Decorreu ainda a 6.ª sessão do Ciclo Conversas 

com a Saúde em que foi debatida a importância 
da amamentação para a saúde do bebé e da 
mãe. Na Piscina Municipal de Aldeia de Paio 
Pires houve atividades aquáticas para grávidas 
e para bebés. As iniciativas foram organizadas 
pela Câmara do Seixal, em articulação com o 
Agrupamento dos Centros de Saúde de Almada-
Seixal, a Unidade de Cuidados na Comunidade 
do Seixal e o Hospital Garcia de Orta.

Semana Mundial do Aleitamento Materno
A importância da amamentação 
para a saúde da mãe e do bebé

Dia internacional assinalado com várias iniciativas
Seixal valoriza prevenção da violência 
contra as mulheres 

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência
Criação de um mundo mais inclusivo 
e equitativo 

Assinalou-se, no dia 25 de novembro de 
2022, o Dia Internacional pela Eliminação 
da Violência contra as Mulheres, com o 
objetivo de alertar para a violência física, 
psicológica, sexual e social que atinge as 
mulheres, reforçando a sua prevenção e 
denúncia. 
A violência extrema contra as mulheres é 
uma realidade em pleno século XXI, o que 
torna essencial a sensibilização e reforça a 
importância do trabalho desenvolvido pe-
los parceiros da Rede Social do Seixal na 
prevenção e o papel da sociedade civil na 
sinalização desse crime público.
No Seixal, várias iniciativas marcaram es-
ta data. Uma delas foi a inauguração de 
uma exposição com trabalhos manuais 
elaborados pelos parceiros da Rede 
Social do Seixal, relacionados com o te-
ma da violência contra as mulheres, no 
átrio dos Serviços Centrais da Câmara do 
Seixal. Foram também apresentados da-
dos estatísticos sobre a violência, elabo-
rados pela Estrutura de Apoio à Vítima do 
Concelho do Seixal/Criar-T – Associação 
de Solidariedade. O momento contou 
com a atuação da Companhia de Dança 
Reticências e a leitura de um texto pela 
atriz Maria João Luís, da companhia Teatro 

da Terra. Paulo Silva, presidente da câma-
ra municipal, marcou presença no evento, 
realçando a importância das parcerias, no-
meadamente da Rede Social do Seixal, na 
prevenção da violência contra as mulheres.
A Junta de Freguesia de Amora, o Hospital 
Garcia de Orta, o Agrupamento de Centros 
de Saúde Almada-Seixal e a Divisão Policial 
do Concelho do Seixal também se uniram 
para assinalar a data, com ações de rua, 
ações de sensibilização nas escolas secun-
dárias e a realização de um encontro com o 
tema «Make Up: Um Olhar Reflexivo sobre a 
Violência contra as Mulheres» no auditório 
da Unisseixal.
Ainda para convidar a comunidade a refletir 
sobre o tema, o Grupo Motard Paladinos, 
em parceria com a Câmara do Seixal e a 
Polícia de Segurança Pública, organizou 
um desfile de motards ao longo das zonas 
ribeirinhas do Seixal e Amora; e a Criar-T 
organizou um torneio quadrangular de hó-
quei em patins feminino no escalão de sub-
-15, que se realizou no Pavilhão Desportivo 
Municipal Leonel Fernandes, com a partici-
pação do Grupo Desportivo Criar-T e das se-
leções das zonas de Sintra, Cascais e Oeste. 
Maria João Macau, vereadora da autarquia, 
acompanhou estas iniciativas.

O município do Seixal assinalou o Dia 
Internacional das Pessoas com Deficiência, 
celebrado anualmente a 3 de dezembro, 
com diversas iniciativas, realizadas em par-
ceria com as instituições que compõem a 
Rede Social do Seixal. O objetivo foi cons-
ciencializar para a defesa da dignidade e 
direitos da pessoa com deficiência.
Uma das iniciativas foi a inauguração de 
uma exposição com pinturas alusivas ao 
tema, elaboradas pelos alunos do CACI – 
Centro de Atividades e Capacitação para 
a Inclusão da CERCISA – Cooperativa para 
a Educação e Reabilitação de Cidadãos 
Inadaptados do Seixal e Almada, e que es-
teve patente no átrio dos Serviços Centrais 
da Câmara do Seixal entre 2 e 14 de de-
zembro. Paulo Silva, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, esteve presente e sa-
lientou o papel da CERCISA no apoio às 
pessoas com deficiência e a importância 
destas atividades para o desenvolvimento 
das capacidades e competências das mes-
mas e para a sua inclusão.
O desporto inclusivo também marcou pre-
sença, com a realização de atividades no 
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho, no 
dia 5 de dezembro, em modalidades como 
boccia, basquetebol em cadeira de rodas, 

voleibol sentado, corfebol, slalom em ca-
deira de rodas, tricicleta e polybat. A inicia-
tiva foi desenvolvida pela Câmara Municipal 
do Seixal, em parceria com o Centro 
Cultural e Recreativo do Alto do Moinho, 
a Coordenação do Desporto Escolar da 
Península de Setúbal, a Associação de 
Paralisia Cerebral de Almada-Seixal e a 
Associação Portuguesa de Deficientes.
Decorreu ainda, no dia 13 de dezembro, a 
apresentação do livro «Põe o Meu Boné», da 
Associação Portuguesa de Deficientes, que 
visa sensibilizar para as dificuldades que 
as pessoas com deficiência enfrentam. A 
sessão decorreu nos Serviços Centrais da 
Câmara do Seixal.
O Dia Internacional das Pessoas com 
Deficiência foi instituído pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) em 1992, com 
intuito de fomentar a criação de um mundo 
mais inclusivo e equitativo para as pessoas 
com deficiência. Em 2006, foi aprovada 
na ONU a Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, entretanto rati-
ficada por 185 países. A ONU estima que 
mais de mil milhões de pessoas tenham 
alguma forma de deficiência, 100 milhões 
das quais são crianças.

A Companhia de Dança Reticências  atuou na  iniciativa 
que  pretendeu sensibilizar  para a prevenção da violência contra as mulheres A data foi assinalada em parceria com as instituições que compõem a Rede Social do Seixal
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II Gala Albano Narciso Pereira

Valorizar as conquistas
e o trabalho
O NÚCLEO do Sporting 

Clube de Portugal do Seixal rea-
lizou, no dia 17 de dezembro, 
nos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal, a II Gala 
Albano Narciso Pereira. 

Este é um evento que home-
nageia o futebolista do Seixal 
que, nos anos 40/50 do século 
passado fez as delícias dos aman-
tes do futebol e do Sporting, jun-
tamente com Manuel Vasques, 
Jesus Correia, José Travassos 
e Fernando Peyroteo, fican-
do conhecidos como os «Cinco 
Violinos». O «Diabólico», como 
lhe chamavam, faria 100 anos. 

Mas esta gala serviu também 
para reconhecer o trabalho de-
senvolvido durante o ano por 
desportistas de várias modali-
dades, por personalidades que 
se destacaram ao longo da sua 
carreira e ainda instituições que 

contribuíram para «a nossa co-
munidade», como referiu Carlos 
Sevilha, presidente do Núcleo do 
Sporting Clube de Portugal do 
Seixal, durante a sua intervenção.

Trabalho com atividades
diversas
O evento contou com a presen-

ça de muitos sportinguistas, de 
vários núcleos de outras regiões 
do país, de dirigentes do clube 
lisboeta e também de autarcas 
dos concelho.

Alguns dos homenageados, 
ainda no ativo, não puderam es-
tar presentes por estarem a re-
presentar o clube em diversas 
competições, mas enviaram as 
suas mensagens de agradeci-
mento.

Joaquim Tavares, vice-presi-
dente da Câmara Municipal do 
Seixal, enalteceu o trabalho do 

Núcleo do Sporting Clube de 
Portugal do Seixal, que nos tem 
habituado a uma atividade diver-
sa, com grande capacidade orga-
nizativa que é refletida nos êxitos 
dos seus eventos».

Referiu ainda os investimen-
tos que o município tem feito em 
equipamentos desportivos pa-
ra servirem a população e expli-
cou que mesmo sem as Grandes 
Opções do Plano e Orçamento 
aprovados «o desenvolvimento 
do concelho não vai parar e a coo-
peração e os compromissos com 
o movimento associativo e com a 
população irão ser cumpridos. O 
Núcleo do Sporting pode contar 
com a câmara municipal para os 
novos desafios». n

O Núcleo do Sporting Clube de Portugal do Seixal (NSCP) apresentou, no 
dia 3 de dezembro, a biografia de Albano Narciso Pereira, de Alexandre 
Belo Ribeiro. A iniciativa que decorreu no auditório dos Serviços Centrais 
da Câmara do Seixal inseriu-se nas comemorações do centenário do nas-
cimento do ilustre filho do Seixal, jogador do Sporting Clube de Portugal 
(SCP) que nas décadas de 40 e 50, fez parte da linha avançada dos Cinco 
Violinos. A obra divulga a vida do trabalhador da antiga Mundet e a carreira 
desportiva que começou no Seixal Futebol Clube. Durante as 14 épocas em 
que jogou pelo Sporting, Albano efetuou 445 jogos, tendo marcado 252 
golos. Conquistou oito Campeonatos Nacionais, quatro Taças de Portugal e 
dois Campeonatos de Lisboa.
Na apresentação do livro estiveram António Carvalho, da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Américo Costa, da 
Assembleia Municipal do Seixal, Eduardo  e Teresa Travassos, filho e neta 
do jogador e individualidades do clube.
Carlos Sevilha, presidente do NSCPS disse que, «o livro imortaliza o miúdo, 
o operário precoce, que com o seu talento para o futebol atingiu a inter-
nacionalização em 16 jogos». Rodrigo Pais de Almeida do SCP destacou 
a homenagem ao ponta-esquerda dos Cinco Violinos e afirmou que «nós 
prezamos  a história e os valores do Sporting». 
O autor Alexandre Belo Ribeiro revelou que a obra era um desejo antigo e 
foi um desafio: «Reuni muito material sobre o Albano, além de ter recorrido 
ao arquivo do Espaço Memória Albano Narciso Pereira e do Museu do 
Sporting.»  Teresa Travassos, neta de Albano Narciso Pereira revelou o seu 
orgulho no avô, «figura que não conheci enquanto jogador, mas que gosta-
va de treinar crianças, tive treinos com o meu avô para guarda-redes».
Para Paulo Silva, presidente da Câmara do Seixal «Albano Narciso Pereira 
foi um dos símbolos maiores do desporto no concelho». Quanto ao livro,  
«passa às novas gerações o exemplo do futebolista sem vedetismo, que 
não esqueceu as raízes operárias e manteve as convicções».  

Biografia de Albano Narciso Pereira
Homenagem ao atleta do concelho

A iniciativa serviu para reconhecer o trabalho desenvolvido por  individualidades e desportistas 
de várias modalidades

A apresentação da biografia de Albano  Narciso Pereira contou com a 
presença de figuras do Sporting, família e autarcas

Mérito e excelência – Aurélio 
Pereira, treinador da formação e 
responsável pelo aparecimento de 
nomes como Futre,  Quaresma e 
Ronaldo.
Prestígio – Júlio Rendeiro, antigo 
jogador de hóquei em patins
Prestígio – Fernando Nunes 
«Fanã», natural do Seixal e antigo 
jogador de andebol
Reconhecimento – União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires
Atleta do Ano  – Izaquel Gomes Té 
(Zicky), jogador de futsal 

Atleta do Ano – Auriol Dongmo, 
lançamento do peso
Atleta do Ano – Diogo Ventura, 
basquetebol
Dirigente do ano – Miguel Afonso
Treinador do ano – Chen Shi 
Chao, ténis de mesa
Revelação do ano (futebol) – 
Rodrigo Ribeiro
Revelação do ano (modalida-
des) – Tomás Paçó, futsal
Revelação do ano (modalida-
des) – Francisco Costa, andebol

Sócio do ano 2021 – João Mário 
Moura
Sócio do ano/empresa 2022 – 
Fátima Silva
Patrocinadores – Restaurante 
100 Peneiras
Agradecimento – Museu do 
Sporting de Leiria
Prémio Jovem 2021 – Vicente 
Sevilha Carvalho
Prémio Jovem 2022 – Equipa de 
atletismo do Núcleo do Sporting 
Clube de Portugal do Seixal (for-
mação)
Apresentação – Tiago Labreca

Os homenageados

O 4.º Festival de Grupos Corais e Instrumentais do Concelho do Seixal,  
organizado pelo Grupo Coral e Instrumental Os Flamingos, do Clube 
Recreativo e Desportivo das Cavaquinhas, decorreu em novembro nesta 
coletividade. Para além do grupo coral anfitrião, atuaram o Grupo Coral 
Cantadeiras da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da 
Freguesia da Senhora da Saúde, de Évora; o Grupo Cantares Casa do 
Povo de Montalvo; o Grupo Coral Os Gralhas, do Seixal, e o Grupo de 
Música Popular Pérolas do Gilão, de Tavira.
O evento contou com a presença de Maria João Macau, vereadora da 
Câmara Municipal do Seixal, que enalteceu a importância de manter viva 
a tradição da música coral e instrumental popular portuguesa.

4.º Festival de Grupos Corais e Instrumentais 
do Concelho do Seixal
Manter viva a tradição da música 
popular portuguesa
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A Associação de Moradores dos Redondos (AMR) assinalou, no 
dia 16 de outubro, o 41.º aniversário com um almoço-convívio no 
restaurante Camponês, em que estiveram presentes Joaquim 
Tavares, vereador da Câmara Municipal do Seixal, Alfredo Monteiro, 
presidente da assembleia municipal do concelho, e João Lopes, 
presidente da direção da AMR.
«Uma referência de boas práticas, bons serviços, uma casa de va-
lores e princípios de excelência», conforme afirmou a coletividade 
na sua página no Facebook, a AMR foi essencial não só para o de-
senvolvimento da localidade, como de toda a freguesia de Fernão 
Ferro, em que a maior parte dos loteamentos aconteceu antes do 
25 de Abril de 1974 e que viu surgirem novas oportunidades para a 
reconversão urbanística com a aprovação e entrada em vigência do 
novo Plano Diretor Municipal, no ano de 2015.
Atualmente, a coletividade assume um papel relevante na dinami-
zação local em áreas como o desporto, a cultura e o recreio, e dina-
miza várias atividades, como o futsal, classes e grupos de ginástica 
ou karaté, que recentemente viu o seu atleta Pedro Dias, de apenas 
9 anos, sagrar-se campeão no Campeonato do Mundo de Goju-Ryu, 
entre outras. 
A coletividade tem também sido palco de apresentações de espe-
táculos, como aconteceu recentemente com uma das peças do 
Festival do Teatro do Seixal, é casa do Grupo de Danças e Cantares 
dos Redondos e retomou no último ano a tradição das Festas 
Populares dos Redondos, após 13 anos de interrupção.

A Igreja Paroquial de Corroios acolheu, no dia 20 de novembro, a 
comemoração do 43.º aniversário do Agrupamento 585 – Corroios 
do Corpo Nacional de Escutas, cuja data de fundação remonta a 19 
de novembro de 1979.
A celebração de aniversário incluiu uma cerimónia eucarística em 
que foram realizadas as promessas de dirigentes e caminheiros e a 
investidura de novos guias. Após a eucaristia, já nas instalações do 
agrupamento, procedeu-se à formatura dos elementos e decorreu 
um almoço partilhado e o corte do bolo de aniversário.

A ASSOCIAÇÃO de Refor-
mados e Idosos da Freguesia de 
Amora (ARIFA) celebrou, no dia 
9 de novembro, o 43.° aniversá-
rio, com uma sessão solene que 
contou com a atuação da Tuna 
Académica da Unisseixal. 

A ARIFA surgiu pela mão 
de trabalhadores da Mundet, 
quando a antiga fábrica fe-
chou. E desde então tem tido 
um importante papel nas res-
postas que presta aos utentes, 
nas áreas da infância, da velhi-
ce ou dos cuidados continua-
dos. A instituição conta com o 
apoio da Câmara Municipal do 
Seixal que, em 2022, compar-
ticipou o valor de 19 mil euros 
para a elaboração dos projetos 
de requalificação da Estrutura 
Residencial  para Pessoas 
Idosas – Lar de Idosos N.ª Sr.ª de 
Monte Sião.

Na mesa de honra esteve 
a presidente da mesa da as-
sembleia da ARIFA, Odete 
Gonçalves. A primeira inter-
venção foi do presidente da di-
reção, Fernando Sousa, que se 
dirigiu às duas trabalhadoras 
homenageadas durante a ses-
são e que há 20 anos trabalham 
na instituição. 

O dirigente falou sobre a 
atual situação, «em que as ins-
tituições sofrem dificuldades 
financeiras. É necessário que 
o Governo tome medidas de 
apoio para que as instituições 

continuem a sua atividade de 
assistência, pois são a grande 
almofada social que está no ter-
reno». E contrapôs: «no conce-
lho do Seixal temos autarquias 
que nos apoiam, que olham 
para as instituições como um 
setor que está ao serviço da po-
pulação». 

Tranferência de 
competências na área 
social com meios
 e recursos
António Alpendre Sousa, da 

União Distrital das Instituições 
Particulares de Solidariedade 
Social de Setúbal, falou sobre a 
transferência de competências 
para as autarquias locais no do-
mínio da ação social e da neces-
sidade de que «sejam assegura-
dos os meios e os recursos para 
a sua concretização». 

Manuel Araújo, presidente da 
Junta de Freguesia de Amora, 
elogiou o trabalho realizado pe-
la instituição durante a pande-
mia e demonstrou total apoio à 
ARIFA. Alertou para o impacto 
do aumento generalizado do 
preço dos alimentos, a par da 
eletricidade e dos combustí-
veis, antevendo que se venha a 
registar «um número recorde 
de instituições sociais com re-
sultados negativos se o Governo 
não tomar medidas».

Sílvia Pereira, em represen-
tação do Centro Distrital de 

Segurança Social de Setúbal, 
disse estar ciente dos desafios 
que o futuro reserva, «mas em 
conjunto encontraremos solu-
ções para prosseguir o traba-
lho social e dignificar a pessoa 
idosa».

Instituições 
são parceiras 
do Poder Local
Em representação da Câmara 

Municipal do Seixal, Rosa Vaz 
destacou «o papel desempe-
nhado pela ARIFA durante a 
pandemia, em que a institui-
ção esteve sempre presente no 
apoio à população mais vulne-
rável. Embora o tempo já per-
mita os reencontros, estamos 
agora confrontados com uma 
inflação galopante que dificulta 
a tesouraria das instituições e 
o seu papel de apoio à popula-
ção. As autarquias locais estão 
ao lado das instituições, mas 
não podemos esquecer que é 
ao Governo que cabe essa res-
ponsabilidade. No Seixal, temos 
construído uma rede de equi-
pamentos sociais para a infân-
cia e a terceira idade que é uma 
referência. É desta forma que 
queremos contribuir para a 
qualidade de vida da população 
sénior». n

ARIFA comemora 43 anos

Autarquia apoia 
trabalho social em 
prol da comunidade

A Câmara Municipal do Seixal esteve representada no aniversário
pelo vereador Joaquim Tavares

Agrupamento 585 do Corpo Nacional
de Escutas
Escuteiros de Corroios assinalam 
43.º aniversário

A ARIFA presta um importante apoio aos utentes nas áreas da infância, da velhice ou dos cuidados continuados

Associação de Moradores dos Redondos
Uma casa essencial 
para o desenvolvimento 
de Fernão Ferro
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Corta-Mato Cidade de Amora e Campeonatos 
Nacionais de Corta-Mato Longo

Quinta Maria Pires 
recebeu os melhores

Corrida tradicional por ocasião da 
passagem de ano, recebendo o no-
me do santo assinalado a 31 de de-
zembro, o concelho do Seixal aco-
lheu duas corridas São Silvestre, 
nos dias 23 e 4 de dezembro.  
No dia 23 de dezembro, a 4.ª 
Corrida São Silvestre Baía do 
Seixal integrou uma corrida de 10 
quilómetros, uma caminhada de 5 
quilómetros e ainda a Corrida Kids, 
dirigida a crianças até aos 12 anos 
de idade. A iniciativa contou com 

participação dos artistas Sérgio e 
Nelson Rosado, d’Os Anjos, e pro-
curou consciencializar a popula-
ção para a importância da prática 
de exercício físico.
A prova foi organizada pelo Centro 
Cultural e Recreativo do Alto do 
Moinho, com o apoio da Câmara 
Municipal Seixal, da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires e das juntas 
de freguesia de Amora, de Corroios 
e de Fernão Ferro. A competição 

recebeu ainda o apoio técnico da 
WeRun.
No dia 4 de dezembro, o Parque 
Urbano da Quinta da Marialva re-
cebeu a 4.ª edição da São Silvestre 
de Corroios, evento que contou 
igualmente com elevada partici-
pação de atletas e clubes em di-
ferentes escalões. A competição 
foi organizada pela Associação A 
Natureza Ensina, coletividade que 
tem sede na freguesia de Corroios. 

Tradição da Corrida S. Silvestre cumprida no Seixal
Provas de desporto popular celebram fim de ano

NO DIA 27 de novembro a 
Quinta Maria Pires, em Amora, re-
cebeu a 32.ª edição do Corta-Mato 
Cidade de Amora que decorreu em 
simultâneo com a 99.ª edição dos 
Campeonatos Nacionais de Corta-
Mato Longo. 

Os atletas Samuel Barata e 
Mariana Machado sagraram-se 
campeões nacionais na 99.ª edição 
dos Campeonatos Nacionais de 
Corta-Mato Longo. No Corta-Mato 
Cidade de Amora, o atleta Reuben 
Longosiwa, do Sport Lisboa e 
Benfica, venceu a prova de abso-
lutos masculinos, percorrendo os 
10 000 metros do percurso em 
28 minutos e 38 segundos. Em fe-
mininos, venceu a atleta Mariana 

Machado, do Sporting Clube de 
Braga, que correu os 8 000 metros 
em 26 minutos e 27 segundos.

As provas foram disputadas em 
diversos escalões e contaram com 
a participação de cerca de 1500 
atletas, tendo sido acompanha-
das pelo presidente da Câmara do 
Seixal, Paulo Silva, pelo vereador 
do Desporto, Bruno Santos, e pelo 
presidente da Junta de Freguesia 
de Amora, Manuel Araújo, bem 
como de dirigentes da Federação 
Portuguesa de Atletismo e da 
Associação de Atletismo de 
Setúbal.

Paulo Silva, referiu: «é com 
grande satisfação que recebemos 
no concelho os Campeonatos 

Nacionais de Corta-Mato, junta-
mente com o conceituado Corta-
-Mato Cidade de Amora, que 
reúnem os melhores atletas do 
país. Num trabalho de parceria, 
temos na cidade de Amora, uma 
verdadeira festa do desporto e 
do atletismo que faz jus ao lema 
“Desporto para Todos”».

O Corta-Mato Cidade de Amora 
é um dos maiores eventos de atle-
tismo nacionais e demonstra o 
trabalho realizado em conjunto 
com o movimento associativo e as 
juntas de freguesia, em prol do de-
senvolvimento do atletismo a nível 
local e nacional. A iniciativa inte-
gra o 33.º Troféu de Atletismo do 
Seixal e os Jogos do Seixal 2022. n

O XVIII Torneio Indoor 4X4 é uma prova para escalões de formação na 
modalidade de futsal realizado pelo Clube Desportivo e Recreativo 
do Fogueteiro (CDRF), o qual tem como patrono o antigo jogador de 
futebol Carlitos.
A prova, que conta com o apoio da Junta de Freguesia de Amora e da 
Câmara Municipal do Seixal, teve início no dia 15 de outubro e termina 
no dia 4 de junho, com todos os jogos, cerca de 600, a decorrerem no 
pavilhão do clube. Neste evento estão inscritas 60 instituições com 
152 equipas, divididas por três escalões: petizes (47 equipas); traqui-
nas (69 equipas) e benjamins (36 equipas). Entre atletas, dirigentes e 
treinadores estão previstos 3300 participantes no torneio.
O vereador do Pelouro do Desporto, Bruno Santos, assistiu a uma das 
jornadas iniciais e salientou o trabalho da coletividade que desenvolve 
um projeto de promoção da prática desportiva direcionada aos mais 
jovens. «São cerca de seis meses de atividade desportiva e prova que 
com trabalho voluntarioso se fazem grandes eventos. O clube contri-
bui, através do desporto, para a valorização social e desportiva das 
crianças. Este é um projeto de uma coletividade popular que  demons-
tra a enorme capacidade do movimento associativo».
Para acompanhar as classificações do torneio consulte a página de 
Facebook do clube. Pode ainda consultar os calendários atualizados 
dos jogos. 

O evento contou com a participação d’Os Anjos

As provas contaram com a participação de cerca de 1500 atletas

XVIII Torneio Indoor 4X4
Evento aposta na formação
de jovens atletas

Prova decorre no pavilhão do Clube Desportivo e Recreativo 
do Fogueteiro  
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O  3 4 . º  T RO F É U  d e 
Atletismo do Seixal (TAS) teve iní-
cio em janeiro com a realização do 
7.º Eco Run D. Paio Peres Correia  
e vai decorrer até dezembro, com 
um conjunto de 14 provas organi-
zadas pelas coletividades do con-
celho do Seixal e que contemplam 
provas de estrada, pista e corta-
-mato. O TAS está integrado nos 
Jogos do Seixal.  Qualquer atleta 
ou munícipe pode inscrever-se e 
participar em cada uma das pro-

vas, mas para as classificações do 
TAS só são contemplados os atle-
tas e coletividades do concelho do 
Seixal. O troféu contempla uma 
classificação anual individual e co-
letiva. A organização é da respon-
sabilidade das coletividades que 
promovem as provas, com o apoio 
da Câmara Municipal do Seixal, 
juntas de freguesia, Associação de 
Atletismo de Setúbal e Federação 
Portuguesa de Atletismo e tam-
bém de outras instituições públi-

cas ou privadas. 
O troféu pretende estimular a 

prática desportiva, nomeadamen-
te da corrida, como forma de pro-
mover o bem-estar físico e social 
da população. Através do apoio 
aos clubes e aos núcleos de atle-
tismo procura-se incentivar a or-
ganização das provas. Conheça em 
cm-seixal.pt as provas que se vão 
realizar e nas quais se pode ins-
crever através do email inscricoes.
atletismo@cm-seixal.pt. n

A Copa Muzenza Portugal 2022 
realizou-se pela quarta vez con-
secutiva no concelho do Seixal. A 
competição de capoeira decorreu 
no dia 3 de dezembro no Pavilhão 
Despor t ivo Escolar Manuel 
Cargaleiro, numa organização do 
Centro Cultural e Desportivo da 
Paivas e do Grupo Muzenza de 
Capoeira.
A capoeira é uma atividade com 
várias vertentes, sendo a com-

petitiva uma delas, a qual tem 
vindo a somar várias adesões. 
Na Copa Muzenza 2022 partici-
param atletas dos 6 aos 55 anos, 
dos quais 75 da Grande Lisboa, 
25 do Algarve, 30 de Coimbra, 10 
provenientes de Espanha, 10 de 
Inglaterra, um do Luxemburgo e 
outro da Alemanha.
Bruno Santos, vereador com o 
pelouro do Desporto da Câmara 
Municipal do Seixal, esteve presen-

te na iniciativa e salientou que a  
Copa Muzenza «é uma referência, 
com centenas de participantes, 
entre amigos, familiares e simpa-
tizantes, que conta com o empe-
nho de companheiros de outras 
escolas de capoeira e o envolvi-
mento das nossas escolas, jardins 
de infância e colégios, que fazem 
também questão de participar na 
iniciativa».

Centro Cultural e Desportivo da Paivas e o Grupo Muzenza de Capoeira
Mais de uma centena de atletas disputam Copa 
Muzenza

34.º Troféu de Atletismo do Seixal

Promoção da prática 
desportiva no concelho

O Pavilhão do Portugal Cultura e Recreio recebeu o Campeonato 
Nacional Universitário de Taekwondo no dia 10 de dezembro, 
prova organizada pela Federação Académica do Desporto 
Universitário (FADU), em parceria com a Associação Desportiva do 
Ensino Superior de Lisboa, a Federação Académica de Lisboa e os 
Serviços de Ação Social da Universidade Nova de Lisboa.
Com a participação de 150 atletas femininas e masculinos, em 
representação de 31 entidades da Federação Académica do 
Desporto Universitário (FADU) e instituições de ensino superior, a 
competição foi ganha coletivamente pela Associação Académica 
da Universidade do Minho.
Bruno Santos, vereador com o pelouro do Desporto da Câmara 
Municipal do Seixal, salientou a «grande versatilidade do Pavilhão 
do Portugal Cultura e Recreio que no anterior fim de semana re-
cebeu também a Final Regional de Setúbal de Dança Desportiva 
numa excelente organização da Associação DanceStep» e eviden-
ciou «o trabalho conjunto entre o movimento associativo popular, 
as associações, federações e autarquias, permitindo potenciar e 
qualificar a prática desportiva e o desporto no concelho, através da 
organização constante de iniciativas de âmbito regional, nacional 
e internacional, contribuindo para fazer do Seixal o concelho do 
Desporto para Todos».

Pavilhão do Portugal Cultura e Recreio 
acolheu prova 
Campeonato Nacional 
Universitário de Taekwondo traz 
150 atletas ao Seixal



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
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Sábados
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Domingos e feriados

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

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

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

(*) n Partida do Fogueteiro

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

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

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

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

808 203 050 TRANSTEJO  

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

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

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

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

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

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

ABREU CARDOSO | R. Cidade Setúbal, 1-B, 
Corroios | 212 545 585
ALÉM TEJO | Av. Dr. Arlindo Vicente, 20 A e 20 B 
Torre da Marinha | 212 223 736
ALVES VELHO | R. Luís de Camões, 27, 
Torre da Marinha | 212 211 132
BAIRRO NOVO | R. da Liberdade, 105-A,  
Bairro Novo | 212 220 959
BENTO LINO | Av. de Vale de Milhaços, 34, 
Corroios | 212 532 601 
BIOTIFAR | R. José Carlos Ary dos Santos, 2-A,
Miratejo | 212 536 351
CENTRAL DA AMORA | R. MFA, loja 22, Amora  
| 212 257 108
CENTRAL DE PAIO PIRES | Av. General 
Humberto Delgado, 9-11, Paio Pires 
|212 210 365
DO VALE | R. da Cordoaria, 5 B, Cruz de Pau 
| 212 255 919
DUARTE RAMOS | Centro Comercial Belsul, 11, 
Lj. 29, Cruz de Pau | 212 268 930
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 800Linha de apoio 210 418 800

Facebook e Instagram Carris Metropolitana

  JANEIRO 2023    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 782 

INFORMAÇÕES     23



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 782   JANEIRO 2023

24     ÚLTIMA

O Município do Seixal vai marcar 
presença no Pet Festival, o festival 
da família e dos animais de com-
panhia, que se realiza entre 27 e 
29 de janeiro, nos pavilhões 2 e 3 
da FIL, no Parque das Nações.
Neste festival, em que se pode 
fazer acompanhar do seu animal 
de companhia, haverá exposição 
e concursos das várias espécies 
e raças de animais de companhia, 
espaço de interação entre os ani-
mais da quinta e o público, um es-
paço pedagógico com a presença 
de associações de apoio e defesa 
animal e um vasto programa de 
atividades. 
Este ano, pela primeira vez, irá rea-
lizar-se um evento de Grooming 
Solidário, a favor da Animalife – 
Associação de Sensibilização e 
Apoio Social e Ambiental. Para 
participar, os groomers podem 
inscrever-se em petfestival.fil.pt.
É de referir que em cada edição 
anual do Pet Festival participam 

cerca de 160 expositores, 3 mil 
animais em exposição e uma mé-
dia de 20 mil visitantes, dos quais 
4 mil se fazem acompanhar pelos 
seus animais de estimação.
No espaço municipal, vai ser da-
do a conhecer o trabalho que tem 
sido realizado em prol da prote-
ção, saúde e bem-estar animal, 
com destaque para a adoção res-
ponsável e para o que podemos 
esperar ao adotar um animal de 
estimação. Visite-nos!
O Pet Festival 2023 funciona das 
10 às 22 horas nos dias 27 e 28 
de janeiro, e das das 10 às 20 ho-
ras no dia 29 de janeiro.

Bem-estar animal 
no município do Seixal
A Câmara Municipal do Seixal 
tem realizado um intenso traba-
lho na área do bem-estar animal. 
O Centro de Recolha Oficial de 
Animais de Companhia do Seixal, 
conhecido como CROACS, tem 

contribuído para esse objetivo. 
É um espaço de alojamento provi-
sório de animais, onde decorrem 
campanhas de vacinação antirrá-
bica, de identificação eletrónica e 
também de adoção responsável. 
Porque mais do que receber e tra-
tar de animais abandonados ou 
entregues, o objetivo do CROACS 
é que sejam adotados por famílias 
que os recebam de braços aber-
tos. Em 2022, foram adotados 
126 animais: 85 cães e 41 gatos.
O CROACS é também responsável 
pela implementação da metodo-
logia CED (capturar, esterilizar, 
devolver) em colónias de gatos de 
rua. Ou seja, identifica-se uma co-
lónia, os animais são capturados, 
esterilizados e depois devolvidos 
ao local onde foram capturados. 
No ano passado, no âmbito do 
programa CED foram realizadas  
515 esterilizações e já estão a ser 
monitorizadas 63 colónias de ga-
tos.

Foi ainda instalado o primeiro abri-
go de gatos de rua em Amora, des-
tinado a uma colónia que já está a 
ser monitorizada.
Existem também quatro parques 
caninos no concelho: em Fernão 
Ferro, Amora, Aldeia de Paio Pires 
e Corroios, está em construção 
um outro na Torre da Marinha e 
já existe projeto para Santa Marta 

do Pinhal. 
E porque é preciso fazer cada vez 
mais e melhor, existe já um projeto 
para um novo CROACS, em Pinhal 
de Frades, com aumento de espa-
ço e de serviços. 
O equipamento zconta com um 
investimento municipal de 1,5 mi-
lhões de euros.

És do 10.º ano e gostas de desafios?
Inscreve-te no Seixal Criativo!

Proteção, saúde e bem-estar animal
Município do Seixal no Pet Festival 2023

Se és do 10.º ano e gostas de pro-
jetos fora da caixa, que misturem 
ciência e tecnologia, então inscre-
ve-te no Seixal Criativo! Não pre-
cisas de ser destas áreas, basta 
gostares de novos desafios.
Imagina que podes criar protóti-
pos de drones, jogos virtuais, mo-
delação tridimensional e muitos 
mais projetos visionários. No Seixal 
Criativo, passas da imaginação pa-
ra a realidade.
Aqui ficam informações sobre o 
projeto e sobre como podes inscre-
ver-te. Podes ainda consultar o site 
seixalcriativo.com.
Se precisares de ajuda, fala com os 
teus professores. 
Não percas esta oportunidade. 
Vem ajudar a construir o teu futuro!

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. Vai arancar 
este ano com a participação de alu-
nos do 10.º ano das escolas secun-
dárias do concelho, mas pretende 
crescer e estender o seu público-
-alvo a todos os alunos dos 2.º e 
3.º ciclos.

O que se vai aprender?
No Seixal Criativo os estudantes 
terão a possibilidade de frequentar 
disciplinas como inteligência arti-
ficial, ciência de dados, eletrónica, 
modelação tridimensional, permi-
tindo-lhes desenvolver projetos ino-
vadores para o futuro. 

Como vai funcionar?
Este centro de aprendizagem e ex-
perimentação contará com salas 
de trabalho, de reuniões, de lazer e 
laboratórios com equipamento pa-
ra o desenvolvimento de software 
e prototipagem rápida de projetos 
de hardware.
Os alunos trabalham em grupos 
e começam por participar no cur-
so Bits e Átomos Fundamentais. 
Depois, integram as iniciativas cen-
trais do programa: Meta Seixal e 
Seixal Mundo. 

Meta Seixal
Aqui os alunos desenvolvem proje-
tos relacionados com o concelho do 
Seixal, como, por exemplo, Seixal 
Meta (centro de media do Seixal); 
Seixalíada Digital; EcoSeixal; 
Agrosseixal; Seixal Móvel e Seixal 
Imagination Station.

Seixal Mundo 
Os projetos são definidos pelos alu-
nos e podem ter carácter nacional 
e internacional.

Duração do curso e horário
O trabalho desenvolve-se em horá-
rio pós-escolar, em regime misto, 
presencial e online.

Avaliação
A avaliação é feita com base na 
assiduidade e na finalização dos 
projetos a que estarão associados 
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, diretor de operações da em-
presa Aromni. São investigadores, 
e autores de projetos de vanguarda 

Os especialistas
O desenvolvimento dos projetos se-
rá apoiado por especialistas e men-
tores (estudantes do ensino supe-
rior do concelho). O Seixal Criativo 
incluirá seminários com oradores 
convidados, que serão também 
emitidos em streaming.

Localização e contactos
Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal
A l a m e d a  d o s  B o m b e i ro s 
Voluntários, n.º 45, 2844-001 
Seixal
Telefone: 212 275 616
Email: juventude@cm-seixal.pt

Informações
seixalcriativo.com
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