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A Câmara Municipal do Seixal tem vindo a investir na cons-
trução, reabilitação e manutenção de equipamentos do movi-
mento associativo popular, com o objetivo de dar melhores 
condições de trabalho às coletividades, que prestam um 
serviço de grande relevância à comunidade na área despor-
tiva, cultural e social. 
Durante o mês de agosto, Joaquim Santos, presidente da Câ-
mara Municipal do Seixal, visitou algumas destas intervenções 
e inteirou-se do desenvolvimento de cada obra e do ritmo a 
que decorrem. 2, 3 
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A Câmara Municipal do 
Seixal tem vindo a investir na 
construção, reabilitação e manu-
tenção de equipamentos do mo-
vimento associativo popular, com 
o objetivo de dar melhores condi-
ções de trabalho às coletividades, 
que prestam um serviço de grande 
relevância à comunidade na área 
desportiva e social. 

Responsáveis da Câmara Muni-
cipal do Seixal, encabeçados pelo 
presidente Joaquim Santos, quise-
ram verificar, no terreno, as obras 
de beneficiação, manutenção ou 
reconstrução de imóveis do movi-
mento associativo do concelho já 
em andamento. 

Uma das visitas de trabalho, na 
qual se integraram também o pre-
sidente da Junta de Freguesia de 
Amora, Manuel Araújo, e o verea-
dor Jorge Gonçalves, efetuou-se na 
manhã do dia 5 de agosto.

No dia 26 de agosto o presidente 
da Câmara Municipal do Seixal e o 
vereador do pelouro do Desporto, 
Obras e Espaço Público, José Car-
los Gomes, acompanhados pelas 
equipas técnicas da autarquia, 
visitaram o Clube do Pessoal da 
Siderurgia Nacional, a Associação 
Desportiva e Cultural Azinhaga 
das Paivas e a Associação de 
Amigos do Pinhal do General, on-
de decorrem obras de melhora-
mento.

Sociedade Filarmónica 
Operária Amorense 
A sede da centenária Sociedade 

Filarmónica Operária Amorense 
(SFOA) foi a primeira a receber 
os autarcas, que se inteiraram do 
curso dos trabalhos e das neces-
sidades da coletividade. O vasto 
salão levará uma nova cobertura, 

o palco será sujeito a uma profun-
da renovação, incluindo o piso, e o 
bar está em fase de pavimentação. 
Segundo Alexandre Gil, presiden-
te da SFOA, os trabalhos devem 
estar concluídos nas primeiras se-
manas de setembro. «Contraímos 
também um empréstimo, junto 
da banca, no valor de 8 500 euros, 
para instalarmos ar condiciona-
do, atendendo assim a um desejo 
dos nossos associados». E con-
fessou: «Se não fossem a Câmara 
Municipal do Seixal e a Junta de 
Freguesia de Amora, nem dinhei-
ro tínhamos para pagar a eletrici-
dade e a água». 

Presentemente, a SFOA acolhe 
modalidades como o taekwon-
do, aikido, danças de salão, hip-
-hop e danças sevilhanas, ainda 
que dispense especial carinho à 
Filarmónica, que dá o nome à co-
letividade, e à Escola de Música. 
«Com outras condições, concluí-
das as obras, vamo-nos empenhar 
em abrir novas secções e lançar 
outras modalidades», é o desejo 
de Alexandre Gil.  

Joaquim Santos assegurou aos 
dirigentes associativos, a quem 
dirigiu palavras de incentivo, que 
a autarquia lhes dará todo o apoio 
possível e necessário nesta difícil 
situação, apoio do qual «sairão be-
neficiados os muitos associados 
da SFOA e a população da cidade 
de Amora».  

Grupo Desportivo, Cultural 
e Recreativo da Quinta 
da Princesa
A comitiva seguiu para a Quinta 

da Princesa, onde decorrem obras 
no Grupo Desportivo, Cultural e 
Recreativo da Quinta da Princesa. 
Fundado em 29 de agosto de 1984, 

a coletividade tem como modali-
dades de eleição o futsal, andebol, 
em que já conheceu tempos áure-
os, e jogos populares. Fazendo o 
ponto da situação, Marisa Pereira, 
presidente da direção, diz-nos que 
a «pintura exterior do pavilhão es-
tá praticamente acabada, faltando 
agora a restauração da cobertura 
do edifício sede, bem como a pin-
tura ou substituição de gradea-
mentos e reparação do sistema 
de drenagem». Portanto, «se tudo 
correr como pensamos, antes de 
outubro deve estar tudo pronto», 
concluiu. 

Joaquim Santos percorreu as 
várias dependências da coletivi-
dade e avançou sugestões. Dentro 
de pouco tempo, o grupo implan-
tado na Quinta da Princesa esta-
rá em melhores condições para 
responder à população e aos seus 
associados. 

Coreto da Sociedade
Musical 5 de Outubro 
vai ser afinado
Pertencente à Sociedade 

Musical 5 de Outubro, o coreto de 
Aldeia de Paio Pires, em patente 
estado de degradação, foi também 
visitado pelos autarcas. 

Há aqui a fazer um meticuloso 
trabalho de recuperação dos azu-
lejos, da cobertura e da cerca de 
ferro forjado, tudo isto de um va-
lor patrimonial muito relevante. 
A acompanhar os trabalhos está 
uma equipa da área do patrimó-
nio da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia, especialista em tra-
balhos de restauração deste cariz. 

A Câmara Municipal do Seixal 
canalizou 70 mil euros do seu or-
çamento para a Sociedade Musical 
5 de Outubro, de forma a que a 
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Nova sede e reabilitação de edifícios
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, deslocou-
-se a Aldeia de Paio Pires, no passado dia 5 de agosto, para assinalar 
simbolicamente o início das obras que hão de dar segunda vida à pra-
ça de touros paiopirense. Ladeado por António Santos, presidente da 
União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, e do 
vereador Jorge Gonçalves, foi recebido por José Umbelino, presidente 
do Paio Pires Futebol Clube, coletividade proprietária da instalação 
tauromáquica, e por Nelson Lopes, do Departamento Taurino do 
clube.
«Há anos que o município estuda maneira de ajudar neste capítulo o 
Paio Pires FC. Esta componente taurina diferente das outras coletivi-
dades merece todo o nosso apreço», esclareceu o autarca. A autarquia 
seixalense, que canalizou 368 mil euros para a reconstrução da praça 
de touros, tomou também a seu cargo os arranjos exteriores, acessos 
e áreas de parqueamento, isto numa fase posterior. «A câmara muni-
cipal não chegaria a este ponto se não desse o devido valor ao vosso 
esforço na recuperação de um património que faz parte da história 
das gentes de Paio Pires», frisou. E rematou: «Esperemos que nas 
próximas Festas de Aldeia de Paio Pires este equipamento  já esteja 
requalificado».
 
Não pode haver retrocesso
«Estamos a fazer história», sublinhou, numa breve e improvisada 
intervenção, o presidente da união das freguesias. «Fazendo a tau-
romaquia parte da nossa tradição, a Junta de Freguesia de Aldeia de 
Paio Pires, e digo assim propositadamente, só podia estar na linha da 
frente no apoio ao sonho de pessoas que têm tido um papel fantástico 
em todo este processo». Por outro lado, «quero dizer que este projeto 
vai além do domínio tauromáquico, já que a praça poderá acolher mui-
tos outros e diversos espetáculos». Portanto, «a partir deste momento, 
não há retrocesso», e concluiu: «Podeis contar sempre com o apoio da 
vossa junta de freguesia».
Nelson Lopes, do Departamento Taurino, afirmou que «este ato sim-
bólico diz muito à nossa terra», e agradeceu o «apoio incondicional que 
têm dado à nossa causa a Câmara Municipal do Seixal e a União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires».  
Hoje num estado de evidente degradação, a praça de Paio Pires 
conheceu, segundo os aficionados, tardes e noites de glória. Por ela 
passaram, apeados ou montados, nomes famosos da tauromaquia 
portuguesa, a começar pelo memorável Ricardo Chibanga, cabeça de 
cartaz da tourada de estreia, em 1976.
Nelson Lopes, à frente do Departamento Taurino, tem como pares 
Miguel Silva, Anabela Costa, António Caraça, Luís Bandeira, Vitalino 
Padilha, Paulino Reis e Vitor Frazão. 
A acreditar neste indómito octeto, a praça de touros de Paio Pires 
estará como nova daqui a cerca de oito meses, pronta a receber espe-
táculos da mais diversa índole. Passará então a ser, como se costuma 
dizer, uma mais-valia para a freguesia, para o concelho e para a região.

Presidente protagonizou ato simbólico
Praça de touros  
vai ser requalificada
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Nova sede e reabilitação de edifícios
coletividade possa fazer face aos 
custos exigidos pela obra.

Clube do Pessoal
 da Siderurgia Nacional
No edifício e pavilhão desportivo 

do CPSN realizou-se uma interven-
ção de substituição das coberturas 
e impermeabilização do edifício, 
estando ainda a decorrer a substi-
tuição das instalações elétricas. A 
substituição da cobertura foi com-
participada pela Câmara Municipal 
do Seixal, num investimento na or-
dem dos 120 mil euros, ficando as 
restantes intervenções a cargo da 
Baía do Tejo, empresa detentora 
dos terrenos e edifícios da área da 
Siderurgia. 

O vice-presidente do clube, 
Cabrita Martins, salientou a im-
portância de «terminar a obra de 
eletricidade e colocação de tetos 
falsos. Numa 2.ª fase está previs-
ta a remodelação dos balneários, 
que estão muito necessitados de 
obras, para podermos dar melho-
res condições aos nossos atletas. 
Com estas intervenções podemos 
dinamizar mais o clube, trazer mais 
afluência de atletas e até termos 
melhores condições para a realiza-
ção de iniciativas».

Joaquim Santos, presidente da 
autarquia, salientou a importância 
desta intervenção «num edifício 
quase com 40 anos. Finalmente foi 
possível esta obra de remodelação 
integral da cobertura do pavilhão. 
Este equipamento é proprieda-
de do Estado e há muitos anos 
que a câmara e a direção do clube 
rei vindicavam a necessidade de 
obras, mas só recentemente che-
gámos a acordo e a autarquia com-
participou parte da intervenção. 
Conseguimos resolver o problema 

mais urgente de infiltrações e con-
sequente deterioração de paredes 
e pavimentos e planear futuras in-
tervenções, no sentido de a cada 
ano ser feita uma intervenção de 
qualificação deste equipamento 
desportivo».

Associação Desportiva
e Cultural Azinhaga 
das Paivas
Com 21 anos de existência, a ADC 

Azinhaga das Paivas vai, em bre-
ve, ter uma sede própria. O clube 
tem vindo a desenvolver as suas 
atividades num pequeno espaço 
de garagem e em vários locais em 
Amora. 

Com o apoio da autarquia está 
em fase final de construção uma 
nova sede, situada na Praceta 
Quinta das Sementes, um edifício 
modular de 16 metros x 8 metros, 
com isolamento térmico e acústi-
co e acabamento em chapa isotér-
mica, dispondo de uma sala para 
a direção, salas de arrumos, casas 
de banho e duche e um salão para 
atividades diversas.

A obra representa um investi-
mento da Câmara Municipal do 
Seixal no valor de 70 500 euros e 
permitirá à ADC Azinhaga das 
Paivas melhores condições para o 
seu funcionamento. Isso mesmo 
foi confirmado por Arlindo Silva, 
presidente da mesa da assembleia 
geral, que disse que «esta sede 
significa muito para nós. Podemos 
oferecer serviços de mais qualida-
de aos nossos sócios e não só me-
lhorar e diversificar as atividades, 
como também criar novas aulas».

O presidente da Câmara do 
Seixal salientou que «não fazia sen-
tido que uma coletividade como 
esta, com trabalho realizado, não 

tivesse um espaço próprio. Existem 
algumas coletividades que desen-
volvem um trabalho de natureza 
desportiva e cultural importante 
que não têm uma sede qualificada 
e queremos resolver esta questão. 
Neste mandato tivemos condições 
de concretizar a sede da ADCAP, 
procurando corresponder às ne-
cessidades dos sócios e direção do 
clube». 

Associação de Amigos
 do Pinhal do General
Nesta coletividade a obra incide 

sobretudo na reparação e subs-
tituição da cobertura do edifício, 
com especial incidência no salão, 
onde foram também substituídas 
as madeiras das paredes e o chão 
foi reparado, num investimento na 
ordem dos  38 mil euros.

Cristina Taveira, presidente da 
direção, afirmou que «esta é uma 
obra de grande vulto e o clube nun-
ca a conseguiria fazer sem o apoio 
da câmara municipal. O edifício 
tem cerca de 30 anos e estava a de-
gradar-se pelo que esta interven-
ção vai-nos permitir desenvolver e 
melhorar o nosso trabalho ao nível 
das atividades desportivas e cultu-
rais, bem como no apoio à direção 
da AUGI».

Joaquim Santos afirmou que es-
ta é «mais uma intervenção que o 
município está a apoiar, de grande 
importância para a coletividade. 
Nesta visita pudemos verificar que 
há outros aspetos onde ainda é pre-
ciso intervir, e a direção vai ago-
ra apresentar uma nova proposta 
para que se possa fazer um refor-
ço orçamental e finalizar todas as 
questões relacionadas com o pro-
blema das infiltrações no edifício 
da coletividade». n
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A Câmara Municipal do Seixal e 
Junta de Freguesia de Amora es-
tão a realizar uma obra de requa-
lificação de espaço público na Av. 
Marcos Portugal, Rua Domingos 
Bomtempo, Rua Francisco Valença 
e Rua Leal da Câmara. A interven-
ção inclui um reordenamento da 
área de estacionamento, pavimen-
tação, qualificação de áreas pe-
donais e remodelação de espaços 
verdes, com a criação de prado de 
sequeiro e plantação de novas es-
pécies. 

No âmbito no Plano Municipal de 
Pavimentações, a autarquia pro-
cedeu à pavimentação da Rua dos 
Foros de Amora, entre a rotunda do 
entroncamento da Rua das Oliveiras 
e a rotunda de acesso à A33. Foram 
utilizadas cerca de 750 toneladas de 
massa betuminosa, numa interven-
ção que permitiu melhorar as condi-
ções de circulação naquela via.

O Parque Urbano dos Almeirões, na freguesia de Aldeia de Paio Pires, 
encontra-se em adiantada fase de construção. Este equipamento, 
criado em solo naturalizado, terá equipamentos desportivos, lúdicos e 
de lazer. Foram criadas zonas de espaços verdes e construídos percur-
sos pedonais e campos informais para a prática de futebol e voleibol. 
Numa última fase, vão ser colocados equipamentos infantis e mobiliá-
rio urbano para a criação de zonas de estadia, como parques de meren-
das. Com este parque, que implicou um investimento de 142 943,68 
euros, a Câmara Municipal do Seixal pretende criar um espaço que 
possa ser usufruído por todas as faixas etárias e que permita a prática 
de atividade física de carácter informal e de atividades de lazer. 

Decorreram trabalhos de reabilitação do fundo da vala de 
Corroios na zona coberta junto à Rua Cidade de Leiria.
Esta intervenção contemplou a escavação e limpeza das locas 
existentes no fundo da vala, aplicação de enrocamento (maciço 
composto por blocos de rocha compactados) e de tout-venant 
para base do pavimento e aplicação de betão.

Rua dos Foros de Amora
Pavimentação

Amora
Requalificação 
de espaço público

Aldeia de Paio Pires
Parque Urbano dos Almeirões 

Junto à Rua Cidade de Leiria
Reabilitação do fundo 
da vala de Corroios
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Parque Desportivo Municipal da Verdizela 
Instalação de novo equipamento 
infantil
O Parque Desportivo Municipal da Verdizela é um espaço natural  de 
excelência que proporciona várias áreas de recreio e lazer para todas 
as idades. 
Recentemente o parque ficou ainda mais aprazível com a instalação, 
por parte da Câmara Municipal do Seixal, de um novo equipamento 
infantil com escorrega e percursos de destreza.

Frente ribeirinha do Seixal
Requalificação da ciclovia e do passeio
A Câmara Municipal do Seixal está a proceder uma obra geral de re-
qualificação do passeio ribeirinho entre o Seixal e Arrentela. 
Uma das intervenções de maior vulto foi a reparação do piso da ciclo-
via que percorre a frente ribeirinha numa extensão de 2 220 metros. 
A obra, que representa um investimento na ordem dos 90 mil euros, 
incluiu a fresagem e pavimentação do piso e pintura das marcas ro-
doviárias, criando assim melhores condições de circulação para os 
ciclistas que utilizam aquela via.
Estão também a decorrer várias intervenções no pavimento do pas-
seio ribeirinho, com reparação do piso e reforço da muralha de susten-
tação junto à Baía.

A intervenção de requalificação do 
passeio ribeirinho do Seixal e do nú-
cleo urbano antigo do Seixal está pra-
ticamente concluída, estando a decor-
rer os arranjos exteriores de espaço 
público em vários locais.
Na Praça 1.º de Maio está concluí-
da a rede de saneamento e a decor-
rer a remodelação das redes pluvial, 
elétrica e de abastecimento de água. 
Estão também a decorrer os arranjos 
exteriores, com a colocação de pa-
vimentos  e construção de um muro 
banco, que se prolonga até à Praça da 
República. Nesta área está também 
em fase final a colocação de pavimen-
to e o arranjo dos espaços verdes.
Entre a Praça da República e a Praça 
Mártires da Liberdade estão concluí-
das as redes de abastecimento de 
água, de saneamento, pluvial, instala-
ções elétricas e o pavimento, estando 
a decorrer a colocação de mobiliário 
urbano e espaços verdes. Na Praça 
Mártires da Liberdade está em fase 
final de acabamento a remodelação 
dos muros no interior do jardim, bem 
como os espaços verdes e a colocação 
do mobiliário urbano.

Núcleo urbano antigo 
do Seixal
Obras em fase de 
arranjos exteriores

Queda de muro na Av.ª da República, em Arrentela
Câmara do Seixal apoia moradores 
Após a queda de um muro na Avenida da República, em Arrentela, no dia 24 de agosto, a Câmara Municipal do 
Seixal e os Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal responderam prontamente com a interdição do prédio e o 
corte da via contígua ao local da ocorrênca.  A avaliação técnica do prédio, sito na Praceta Pedro Fernandes de 
Queiroz, foi elaborada pelos serviços da autarquia, em articulação com um técnico da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e elementos dos bombeiros e comprovou a existência de condições 
de segurança e sustentabilidade do edifício. A derrocada do muro decorreu em consequência de uma obra 
realizada por uma empresa particular no mesmo edifício e consistia na substituição da canalização de abaste-
cimento de água ao prédio. Da intervenção resultou a rotura de uma conduta na rede de abastecimento público 
de água e a consequente queda do muro.
O incidente levou ainda ao corte do trânsito entre a Avenida José Afonso e a Alameda dos Bombeiros 
Voluntários, obrigando à limpeza da via. 
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As câmArAs municipais do seixal e 
de sesimbra exigiram publicamente ao go-
verno, no dia 28 de agosto, a requalificação 
urgente da Estrada Nacional 378, que liga 
aqueles dois municípios. 

Joaquim santos, presidente da autarquia 
seixalense, e sérgio marcelino, vereador 
em sesimbra, reuniram-se num ponto da 
movimentada rodovia para denunciarem a 
negligência das autoridades centrais, que 
assim põem em perigo os muitos milhares 
de automobilistas e transeuntes que dia-
riamente utilizam ou cruzam aquela via. O 
vereador José carlos Gomes e técnicos au-
tárquicos deram força à ação reivindicativa.

Joaquim santos frisou que esta «estra-
da está sobrecarregada e coloca grandes 
problemas, todos os dias e toda a hora, à 
segurança rodoviária». Lembre-se que esta 
realidade foi compreendida, já em 2014, 
pela extinta EP – Estradas de Portugal, que 
divulgou um estudo contemplando a re-
qualificação da EN 378 em todo o seu per-
curso, do Fogueteiro, no seixal, ao porto 
de sesimbra. O estudo, que aponta para a 
construção de seis rotundas, um separador 
central na zona de Fernão Ferro e redução 
de acessos laterias, punha a tónica na se-
gurança da circulação e não no aumento do 
fluxo rodoviário. 

segundo o presidente da câmara 
municipal do seixal, «o lançamento da obra 
das Estradas de Portugal estava previsto pa-
ra 2017», mas até agora a autarquia não foi 
tida nem achada sobre o assunto. «Parece-
me estranho, no mínimo, que nem uma con-
versa tenha havido entre as entidades». 
Por conseguinte, a autarquia a que preside 
decidiu «pedir uma reunião ao ministro do 
Planeamento e Infraestruturas para que 
fique esclarecido o que se passa quanto à 
obra em si, como quanto aos prazos da sua 
execução».

«A filosofia do projeto inicial pareceu-nos 
interessante», sublinhou Joaquim santos, 

para quem «é preciso, agora, agir com ra-
pidez», até porque a EN 378 «pode facilitar 
um melhor acesso a outras vias de circula-
ção». 

Quanto ao que mais se podia fazer pa-
ra forçar esta justa reivindicação das po-
pulações do seixal e sesimbra, o autarca é 
de opinião que «os habitantes de Fernão 
Ferro deviam tomar uma atitude pública 
no sentido da resolução deste problema, 
que lhes diz diretamente respeito. como? 
mobilizando-se, pondo a circular abaixo-as-
sinados, fazendo participações e reclama-
ções junto do governo e das Infraestruturas 
de Portugal». 

O vereador sérgio marcelino, por sua vez, 
chamou a atenção das autoridades para a 
importância desta estrada e da urgência 
de implicar o governo no melhoramento 
das condições de segurança da EN 378. «O 
trânsito aqui é intenso de manhã, à tarde e 
à noite, nos dias de trabalho e aos fins de se-
mana. A requalificação desta via é também 
uma das nossas ambições».  

resumindo: ambas as autarquias recla-
mam a urgente requalificação da estrada 
que liga o seixal e sesimbra em toda a sua 
extensão e exigem que as Infraestruturas de 
Portugal acionem os esforços necessários 
para concretizar o Estudo rodoviário de 
2004, elaborado pela extinta EP – Estradas 
de Portugal. n

      
 

FErNãO FErrO necessita urgen-
temente da construção de uma escola dos 
2.º e 3.º ciclos do ensino básico. O enten-
dimento da câmara municipal do seixal 
levou a autarquia a solicitar uma reunião 
com o ministro da Educação na sequência 
de uma ação de reivindicação que teve 
lugar no dia 25 de agosto no cruzamento 
entre a Avenida da Liberdade e a rua dos 
Loureiros, na Quinta das Laranjeiras. 

Ao contrário da tendência observada 
na maioria do território nacional, o con-
celho do seixal tem uma taxa de nata-
lidade positiva. No ano letivo de 2016- 
-2017, só em Fernão Ferro, 160 crianças 
frequentaram o ensino pré-escolar, em 4 
jardins de infância, e 680 alunos o 1.º ciclo 
do ensino básico, em 4 escolas. Os núme-
ros são elucidativos sobre a necessidade 
de construção de uma escola dos 2.º e 3.º 
ciclos do ensino básico na freguesia, uma 
vez que estas crianças não têm na fregue-
sia qualquer estabelecimento de ensino 
para os anos subsequentes. 

A escola referência neste nível de ensi-
no para a população residente em Fernão 
Ferro é a Escola Básica carlos ribeiro 
(EBcr), sede do Agrupamento de Escolas 
de Pinhal de Frades, localizada em terri-
tório da união das freguesias do seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, e que 
conta atualmente com cerca de 10 tur-
mas, excedendo a população escolar ini-
cialmente prevista para o estabelecimen-
to de ensino.

com a necessidade de construção da 
escola identificada há mais de dez anos 
e reconhecida pela carta Educativa do 
concelho do seixal, desde 2006, o esta-
belecimento de ensino tem já um ter-
reno atribuído pela câmara municipal 

do seixal, localizado na Quinta das 
Laranjeiras, na rua dos Loureiros. A cons-
trução desta escola deverá capacitar o 
concelho com uma infraestrutura que 
poderia acolher cerca de 750 alunos dos 
2.º e 3.º ciclos, com capacidade para 25 
salas com 30 alunos por turma. 

A escola dos 2.º e 3.º ciclos de Fernão 
Ferro seria construída de raiz de acordo 
com todas as exigências curriculares e 
pedagógicas, devendo igualmente ser ha-
bilitada com um pavilhão desportivo es-
colar, infraestrutura há muito em falta na 
EBcr e por isso mesmo várias vezes rei-
vindicada pelo Agrupamento de Escolas 
de Pinhal de Frades, pela comunidade 
educativa e pelo Poder Local do concelho. 

«Esta escola ficará localizada na zo-
na central da freguesia, a 800 metros da 
Escola Básica dos redondos e a pouco 
mais de um quilometro da Escola Básica 
dos morgados, não obrigando a gran-
des deslocações para os alunos que fre-
quentam estas escolas e favorecendo a 
sua deslocação a pé», explica Joaquim 
santos, presidente da câmara municipal 
do seixal.

O autarca lembra ainda que «Fernão 
Ferro é uma freguesia com 19 mil habi-
tantes, que verificou o maior crescimento 
populacional do concelho nos últimos 
censos, com muitos casais jovens e uma 
população em idade escolar muito ex-
pressiva, e mais de 800 crianças a fre-
quentar no último ano o ensino pré-esco-
lar e do 1.º ciclo do ensino básico». n

 

Estrada Nacional 378
Autarquias exigem que 
o governo faça obras

Estabelecimento dos 2.º e 3.º ciclos 
do ensino básico
Câmara do Seixal 
reivindica nova escola 
para Fernão Ferro
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A EscolA Básica da 
Quinta dos Morgados rece-
beu mais uma sessão do Fórum 
seixal, na qual foi apresentada a 
obra do novo centro Distribuidor 
de Água (cDA) de Fernão Ferro, já 
em construção.

o equipamento representa um 
investimento de 1 400 000 euros 
e terá uma capacidade de arma-
zenamento de 6 000 m3 de água, 
garantindo uma capacidade de 
reserva adequada à população 
atual e futura e a distribuição nas 
condições desejáveis de caudal e 
pressão. o prazo de execução da 
obra é de 365 dias.

A zona de abastecimento 
abrange a freguesia de Fernão 
Ferro e a área de Pinhal de Frades, 
com uma população de cerca de 
18 mil habitantes. A ampliação 
significativa da capacidade de 
reserva permitirá, no futuro, o 
abastecimento a uma população 
de 27 mil habitantes. 

Joaquim santos, presidente da 
câmara Municipal do seixal, afir-
mou que o novo cDA de Fernão 
Ferro era «há muito ambiciona-
do», mas só neste mandato «tive-
mos condições para o executar e 
felizmente a obra já se iniciou».

salientou ainda que o seixal 
«está na vanguarda» quanto à 
distribuição de água, com uma 
taxa de cobertura quase a 100 
por cento, e em breve «terá maior 
capacidade de reserva, com a 
concretização deste cDA, para 
melhor servir a população». 

Explicou ainda que Fernão 
Ferro vai ficar com a maior reser-

va de água por habitante de todo 
o concelho» e que este equipa-
mento «vai resolver» o problema 
das baixas de pressão nas zonas 
mais altas da freguesia, devido à 
instalação de um hidropressor 
específico. 

Joaquim santos lembrou ainda 
que do ponto de vista ambiental 
«somos um concelho de referên-
cia», e referiu o estudo da DEco 
de julho do ano anterior, no qual 
o seixal é, dos 35 municípios das 
áreas metropolitanas de lisboa 
e do Porto, o município que tem 
a tarifa da água, saneamento e 
recolha de resíduos mais baixa. 
o serviço público prestado pelas 
autarquias do seixal «consegue 
dar melhores condições às popu-
lações a custos sociais aceitáveis 
e mais baixos do que outros mu-
nicípios».

o autarca valorizou ainda o 
facto de se ter conseguido redu-
zir o custo do projeto do cDA (de 
1998) de quase 4 milhões de eu-
ros para 1,4 milhões, «recorren-
do a nova tecnologia e com um 
modelo de funcionamento muito 
mais barato».

o vereador Joaquim Tavares, 
do pelouro do Ambiente, Energia 
e serviços Urbanos, apresentou 
a intervenção de reabilitação do 
sistema de abastecimento de 
água de Fernão Ferro. começou 
por dizer que se trata de «uma 
obra para o futuro e isso dá mais 
valor à iniciativa». Abordou a 
constituição do sistema de abas-
tecimento do concelho, que é 
constituido por seis centros de 

distribuição de água. Um deles é o 
do casal do sapo, cuja rede de dis-
tribuição abastece a freguesia de 
Fernão Ferro, com oito lugares, e 
a união das freguesias do seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires 
com dois lugares.

o sistema atual de abasteci-
mento do casal do sapo-Fernão 
Ferro integra um reservatório 
elevado, em funcionamento des-
de 1976, com 700 m³ de capa-
cidade de armazenamento, uma 
estação elevatória e seis capta-
ções de água subterrânea.

Atualmente, as seis captações 
em funcionamento alimentam 
diretamente o reservatório ele-
vado, onde é efetuado um pro-
cesso de desinfeção com dióxido 
de cloro, sendo posteriormente a 
água distribuída a toda a rede de 
abastecimento de casal do sapo- 
-Fernão Ferro, por gravidade.

Mais valias do novo CDA 
o novo centro de Distribuidor 

de Água de Fernão Ferro vai ga-
rantir as seguintes condições:

– capacidade de reserva ade-
quada à população atual e aos 
consumos previstos no futuro.

– A distribuição de água em 
condições adequadas de qualida-
de, caudal e pressão na totalidade 
da rede da zona de abastecimen-
to. 

– Funcionalidade da infraes-
trutura durante o seu tempo de 
vida útil, otimizando a gestão do 
volume de reserva e flexibilizan-
do a sua operação e manutenção.

– cumprimento das especifica-

ções técnicas em vigor relativa-
mente a infraestruturas de arma-
zenamento, elevação e transpor-
te de água de abastecimento, bem 
como níveis de pressão regulares 
em toda a rede.

Características da obra
– A construção de um reser-

vatório apoiado, semienterrado, 
com uma capacidade total de ar-
mazenamento de 6 000 m3, de 
uma central elevatória e de de-
sinfeção de água, assim como a 
instalação de equipamentos ele-
tromecânicos.

– A substituição dos grupos 
eletrobomba nas captações exis-
tentes, de forma a adequá-los às 
novas condições de exploração.

– A substituição de válvulas no 
circuito de adução.

o reservatório apoiado será 
no futuro abastecido a partir da 
bombagem das seis captações 
subterrâneas existentes, através 
de uma conduta com um caudal 
máximo de dimensionamento de 
215,9 l/s.

o circuito de saída de água 
será constituído por três condu-
tas distintas, responsáveis pelo 
abastecimento dos três patama-
res de pressão que caracterizarão 
a rede de distribuição: 

– Patamar intermédio: conduta 
adutora ao reservatório elevado.

– Patamar alto: conduta dis-
tribuidora, saída da central hi-
dropressora que ligará à conduta 
existente na Av. 10 de Junho. 

– Patamar baixo: conduta dis-
tribuidora, em regime gravítico 

que ligará à conduta existente na 
Av. 10 de Junho.

A configuração e posiciona-
mento das células foram adapta-
dos ao terreno disponível, per-
mitindo manter espaço livre para 
futuras ampliações, caso seja ne-
cessário. 

o reservatório apoiado será 
constituído por duas células cir-
culares, implantadas à mesma 
cota (59 metros), com capacida-
de unitária de 3 000 m3.

cada célula terá 15,46 metros 
de raio e uma altura de 5 metros.

Após a apresentação da obra, 
os presentes colocaram algumas 
questões relacionadas com as 
condutas, a poupança de água, a 
pressão do caudal e os benefícios 
do novo cDA.

o presidente da câmara 
Municipal do seixal agradeceu 
a participação da população na 
sessão e desejou que daqui a um 
ano os moradores já não tenham 
problemas nem com a falta de 
água nem com a de pressão do 
caudal. n

Fórum seixal em Fernão Ferro

Construção do novo Centro 
Distribuidor de Água já se iniciou



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 691    31 agosto 2017

8     MUNICÍPIo

Deliberações da Câmara Municipal do Seixal
Reuniões de 3 e 24 de agosto

Foi aprovada, em reunião da Câmara Municipal do Seixal de 24 de agosto, 
a abertura de concurso público para a construção da Piscina Municipal de 
Aldeia de Paio Pires. O equipamento, que ficará situado na zona das Colinas 
do Sul, na confluência entre a Avenida 8 de Março e Avenida 1 de Junho, 
representa um investimento municipal de cerca de dois milhões de euros.
Será projetada uma piscina desportiva com 25 metros x 12,5 metros, com 
seis corredores e uma profundidade variável desde 1, 10 metros até 2 me-
tros. Destina-se, para além da natação recreativa, à prática de natação de 
competição de nível regional e escolar e ao aperfeiçoamento e treino das 
técnicas de natação e estará preparada para receber aproximadamente mil 
utentes por dia.

Aprovação de abertura de concurso público
Construção da Piscina Municipal 
de Aldeia de Paio Pires

Reunião de 3 de agosto

PRESIDÊNCIA

• Tomada de posição: Pela constru-
ção dos cinco pavilhões escolares 
em falta.
• Ata da reunião ordinária de 30 de 
junho de 2017. Aprovação.
• Constituição de parceria entre 
a Câmara Municipal do Seixal e a 
Associação de Paralisia Cerebral de 
Almada-Seixal, no âmbito da candi-
datura à linha de investimento so-
cial da Fundação EDP Solidária com 
o Projeto VAI! – Valorizar, Aprender e 
Incluir. Ratificação do Despacho n.º 
1471-VSPCM/2017, de 28 de julho.

PELOURO DO URBANISMO, 
MOBILIDADE E CULTURA

• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada do 
Complexo Desportivo do Clube 
Associativo de Santa Marta do 
Pinhal. Esclarecimentos. Processo 
n.º DPMU:DGUE:04.DO.2016. Rela-
tório final e adjudicação. 
• Alienação do Lote C-92, sito na 
Quinta Vinhas Cabrita, com recur-
so ao procedimento por ajuste 
direto. Processo n.º 5/M/2006. 
Aprovação.
• Aquisição mediante cedên-
cia da fração AV do prédio sito 
na Rua Jaime Cortesão, Lote 25, 
Paivas, Amora. Requerente: 
Edifícios Atlântico, SA. Processo n.º 
942/B/1980. Aprovação.

PELOURO DO DESPORTO, 
OBRAS E ESPAÇO PÚBLICO

• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar en-
tre a Câmara Municipal do Seixal 
e o Grupo Desportivo do Cavadas. 
Comparticipação financeira.

PELOURO DOS 
RECURSOS HUMANOS E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

• R@TO – Associação para a Divu-
gação Cultural e Científica. Con-trato-
programa e comparticipação finan-
ceira.
• CRIAR-T – Associação de Solida-
riedade. Contrato-programa e com-
participação financeira.
• Pelo Sonho É Que Vamos, Coope-
rativa de Solidariedade Social, CRL. 
Contrato-programa e comparticipa-
ção financeira.
• Plano anual de apoio às institui-
ções da deficiência. Contratos-pro-
grama e comparticipações financei-
ras.
• Procedimento concursal para 
recrutamento de titular do cargo 
de direção intermédia de 2.º grau. 
Chefe de Divisão de Educação e 
Juventude. Designação do júri de re-
crutamento, nos termos do art.º 13.º 
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. 
Aprovação.
• Procedimento concursal para re-
crutamento de titular do cargo de di-
reção intermédia de 2.º grau. Che-fe 
de Divisão de Espaços Verdes. De-
signação do júri de recrutamento, nos 
termos do art.º 13.º da Lei n.º 49/ 
/2012, de 29 de agosto. Aprovação.

Reunião de 24 de agosto

PRESIDÊNCIA

• Tomada de posição: Pelo reforço 
dos valores da paz.
• Ata da reunião ordinária de 20 de 
julho de 2017. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso pú-
blico para a contratação de presta-
ção de serviços na área de seguros 
com publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia. Relatório final e ad-
judicação.

PELOURO DO URBANISMO, 
MOBILIDADE E CULTURA

• Regulamento de acesso à ativida-
de de mercados e transportes em 
táxi. Criação de 2 praças de táxi tem-
porárias de apoio à Festa do Avante. 
Aprovação.
• Hasta pública mediante licitação 
para arrendamento de edifício para 
cafetaria na Quinta da Fidalga, união 
das freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires. Processo n.º 
8/M/2015. Adjudicação definitiva 
e aprovação da minuta do contrato.
• Hasta pública, mediante licitação, 
para concessão de licença de uso 
privativo do domínio público para 
implantação de quiosque para ca-
fetaria/restaurante no passeio ri-
beirinho de Arrentela, união das fre-
guesias do Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires. Processo n.º 1/M/17. 
Adjudicação definitiva e aprovação 
da minuta do contrato.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de 
Construção da Piscina Municipal 
de Paio Pires. Processo n.º DPMU.
DGUE.03.DP.2017. Abertura de pro-
cedimento.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada do 
Parque Urbano do Seixal. Processo 
n.º DPMU.DGUE.02.EP.2017. Rela-
tório final e adjudicação.
• Sociedade Filarmónica Operária 
Amorense. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.

PELOURO DO AMBIENTE, 
ENERGIA E SERVIÇOS 
URBANOS

• Contratação pública. Concurso 
público para a execução da rede de 
drenagem de águas residuais do-
mésticas e pluviais da Verdizela. 
Fase I e II. Processo n.º 27/DAS/ 

/2016. Aprovação da minuta do con-
trato.

PELOURO DA EDUCAÇÃO, 
JUVENTUDE E MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

• Atribuição de comparticipação 
financeira destinada à aquisição e 
manutenção de fotocopiadoras nas 
escolas básicas do 1.º ciclo e jardins 
de infância da rede pública. Ano 
2018. Aprovação.
• Apoio ao funcionamento de sa-
las de jardim de infância da rede 
pública. Ano letivo 2017-2018. 
Aprovação.
• Apoio para pagamento das assina-
turas de telefone às escolas básicas 
do 1.º ciclo e jardins de infância. 1.º 
semestre de 2017. Aprovação.
• Atualização do protocolo celebra-
do entre o Município do Seixal e a R@
TO – Associação para a Divulgação 
Cultural e Científica. Aprovação de 
minuta.

PELOURO DO DESPORTO, 
OBRAS E ESPAÇO PÚBLICO

• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre 
a Câmara Municipal do Seixal e a 
Associação de Árbitros de Futsal – 
Academia de Arbitragem de Futsal 
da Margem Sul. Comparticipação 
financeira.
• Protocolo a celebrar entre Câmara 
Municipal do Seixal e a Associação 
de Surdos do Concelho do Seixal. 
Cedência de sala partilhada. 
Aprovação de minuta.

PELOURO DOS 
RECURSOS HUMANOS E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

• Projeto Aventura na Cidade. Ano le-
tivo 2017-2018. Contrato-programa 

e comparticipação financeira.
• Projeto Prevenir em Coleção. 
Ano letivo 2017-2018. Contrato- 
-programa e comparticipação finan-
ceira.
• Projeto A Casa das Emoções. 
Ano letivo 2017-2018. Contrato- 
-programa e comparticipação finan-
ceira.
• Movimento  de apoio  a 
Laringectomizados – Grupo de 
Almada HGO (MovAplar). Contrato- 
-programa e comparticipação finan-
ceira.
• Plano anual de transportes. União 
de Cegos e Amblíopes do Concelho 
do Seixal. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Protocolo de parceria a cele-
brar entre a Câmara Municipal do 
Seixal, a Confederação Geral dos 
Trabalhadores Portugueses – 
Intersindical Nacional, e o Sindicato 
Nacional dos Trabalhadores da 
Administração Local-STAL, no âm-
bito do Projeto EURIDICE. Aprovação 
de minuta.   
• Procedimentos concursais para 
recrutamento excecional para ocu-
pação de postos de trabalho nas 
carreiras de técnico superior e as-
sistente operacional, na modali-
dade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeter-
minado. Abertura.
• Proposta de recurso a reserva de 
recrutamento para recrutamento de 
três trabalhadores, na carreira e ca-
tegoria de assistente operacional, 
para o exercício de funções de au-
xiliar de serviços gerais. Aprovação.

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

cm-seixal.pt.
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Uma delegação de empresários do Centro Económico e Empresarial 
da China esteve no concelho do Seixal no dia 14 de julho, tendo-se 
reunido nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal com o 
executivo municipal e um grupo de empresários do concelho da área do 
comércio, restauração, construção civil, reparação naval e ramo auto-
móvel. Estiveram também presentes representantes da Confederação 
Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas e da Associação 
de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal.
O vice-presidente da Câmara Municipal do Seixal, Jorge Gonçalves, 
o Presidente da Assembleia Municipal do Seixal, Alfredo Monteiro, e 
os vereadores da autarquia receberam a comitiva, liderada pelo vice- 
-presidente do Centro Económico e Empresarial da China, Liu Jinghua. 
O encontro teve como principal objetivo fomentar a parceria e desen-
volver as possibilidades de cooperação entre empresários chineses e 
nacionais, aprofundando o intercâmbio que já existe e dinamizando 
assim a economia local e nacional. 

Dinamizar a economia local
Empresários chineses 
visitam o Seixal

Entre os meses de abril e agosto a 
Câmara Municipal do Seixal proce-
deu à lavagem de 4199 contentores 
de recolha de resíduos, uma inter-

venção de grande importância em 
especial durante os meses de ve-
rão, procurando assim manter a sa-
lubridade no espaço público. Para 

melhorar este serviço a autarquia 
adquiriu recentemente uma viatura 
para limpeza de contentores, num 
investimento de 350 mil euros.

Limpeza e higiene urbana
Mais de 4 mil contentores lavados em 5 meses

A Câmara Municipal do Seixal apro-
vou, na reunião de 3 de agosto, uma 
tomada de posição a exigir a cons-
trução dos cinco pavilhões escolares 
em falta, uma responsabilidade do 
Ministério da Educação (ME). 
Saliente-se que «há anos» que a 
Câmara Municipal do Seixal «insis-
te» junto dos governos para que se 
resolva esta situação, reivindicando 
o cumprimento dos protocolos ante-
riormente estabelecidos, bem como 
a assinatura de novos protocolos em 
consonância com a Carta Educativa 
do Seixal (homologada pelo ME). 
Nesse sentido, a autarquia reafir-
ma a necessidade de exigir ao ME 
a construção dos pavilhões despor-
tivos escolares das escolas básicas 
de Corroios, Cruz de Pau, Pinhal de 
Frades e Vale de Milhaços e da se-
cundária João de Barros, garantindo 
a sua utilização pelos clubes e cole-
tividades do concelho, para além da 

atividade desportiva das respetivas 
escolas. 
A autarquia reafirma ainda a neces-
sidade de valorizar a escola pública 
de qualidade e para todos, com o 
reforço das verbas do Orçamento do 
Estado para a educação.

Pelos valores da paz
Na reunião de 24 de agosto a 
Câmara Municipal do Seixal aprovou 
uma tomada de posição pelo reforço 
dos valores da paz onde manifesta 
o seu empenhamento em contribuir 
para a unidade na ação das forças 
da paz e reafirma os 10 compro-
missos aprovados pelo Movimento 
Municípios pela Paz.
Na tomada de posição relembra-se 
o atual cenário da política mundial e 
reafirma-se o papel dos municípios 
enquanto «promotores de políticas 
locais de reforço dos valores da paz».
O Movimento Municípios Pela Paz 

foi lançado em outubro de 2016 
pela Câmara Municipal do Seixal e 
Conselho Português para a Paz e 
Cooperação, ao qual aderiram 16 
municípios e tem como objetivo a 
prossecução de ações públicas de 
sensibilização e de mobilização das 
populações, na área da educação, 
cultura e desporto, em defesa da 
paz.
A tomada de posição relembra ain-
da que  «a Câmara Municipal do 
Seixal, em parceria com a Câmara 
Municipal de Almada e com o 
Conselho Português para a Paz e 
Cooperação, assinalou, no passado 
dia 6 de agosto, os 72 anos do bom-
bardeamento de Hiroxima, com uma 
iniciativa de rua, com atividades pa-
ra as crianças e jovens de forma a 
sensibilizar a população para a abo-
lição de todas as armas nucleares 
e de destruição massiva e para o 
desarmamento geral e controlado».

Mantenha os seus contactos atualizados
Novo sistema de SMS 
para a recolha porta a porta
 
Procurando melhorar a comunicação com os munícipes, a Câmara 
Municipal do Seixal vai implementar em breve um novo sistema de men-
sagens na área da salubridade.
O projeto tem como objetivo conseguir informar atempadamente os 
munícipes abrangidos pelos circuitos porta a porta sempre que haja alte-
rações nas recolhas, contribuindo assim para uma melhor gestão das in-
formações, evitando ainda um congestionamento da Linha Seixal Limpo.
O sistema consiste no envio de uma mensagem escrita (SMS) para os 
munícipes, pelo que a colaboração de todos é essencial para que se con-
siga ter uma base de dados o mais atualizada possível. 
Assim, se reside numa área abrangida pela recolha de resíduos porta a 
porta (contentores individuais), envie os seus dados atualizados (nome, 
morada completa e número de telemóvel) para o email div.ambiente.
salubridade@cm-seixal.pt. 
Desta forma poderá receber as informações mais atualizadas sobre a 
recolha de resíduos na sua área de residência logo que o sistema esteja 
ativo.

  Meses   N.º de contentores  Localidades

  Abril               674   Arrentela, Seixal, Corroios, Pinhal de Frades, Paivas, Amora, Santa Marta 
    de Corroios, Fernão Ferro, Torre da Marinha, Casal do Marco e Paio Pires
  Maio               884   Cruz de Pau, Paio Pires,  Vale de Milhaços, Corroios, Casal do Marco, 
    Fernão Ferro, Paivas, Foros de Amora, Belverde, Arrentela e Seixal
  Junho                974   Corroios, Fernão Ferro, Torre da Marinha, Pinhal de Frades, Paivas, 
    Amora, Santa Marta de Corroios, Casal do Marco, Paio Pires, Cruz de Pau,
     Vale de Milhaços 
  Julho            1294   Corroios, Fernão Ferro, Paivas, Foros de Amora, Belverde, Paivas,
     Paio Pires, Seixal, Arrentela, Vale de Milhaços, Torre da Marinha, 
     Pinhal de Frades, Amora e Santa Marta Corroios
  Agosto               373   Casal do Marco, Paio Pires, Cruz de Pau, Vale de Milhaços, Corroios  
    e Torre da Marinha

Tomadas de posição da Câmara Municipal do Seixal
Pela construção de pavilhões escolares 
e pelo reforço dos valores da paz
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Está a decorrer o período de candidaturas às bolsas de estudo para o ano 
letivo de 2017-2018, destinadas a alunos dos ensinos secundário e supe-
rior, que podem ser apresentadas até 30 de setembro.
A Câmara Municipal do Seixal atribui anualmente 15 bolsas para o ensino 
secundário, no montante de 500 euros cada, e 5 bolsas de estudo para o 
ensino superior, no montante unitário de 1000 euros, esta atribuída em 
três prestações.
Os interessados podem formalizar a candidatura nos Serviços  Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal, através de um formulário específico 
(também disponível online, no site cm-seixal.pt) acompanhado pelos do-
cumentos necessários, de acordo com as Normas de Atribuição de Bolsas 
de Estudo.
Para mais informações sobre as condições de candidatura e os documen-
tos a apresentar, os candidatos podem consultar as normas referidas nos 
Serviços Centrais da autarquia e no site cm-seixal.pt.

A CâmArA municipal 
do Seixal realizou, durante o 
ano letivo transato, um con-
junto muito significativo de 
obras nas escolas do 1.º ciclo 
e jardins de infância da rede 
pública. 

Durante a interrupção letiva 
de verão que agora decorre, es-
tão a realizar-se muitas outras 
intervenções, que têm como ob-
jetivo qualificar os espaços das 
escolas ao nível de instalações 
sanitárias, pavimentos, revesti-
mentos, espaços exteriores, co-
berturas, pinturas e colocação 
de brinquedos nos recreios. 

Com estas intervenções, que 
estão numa fase final de aca-
bamentos, os alunos e profes-
sores vão encontrar melhores 
condições de trabalho no ano 
letivo que se vai iniciar. A vere-
adora do pelouro da Educação 
da Câmara municipal do 
Seixal, Vanessa Silva, tem esta-
do em algumas destas escolas 
para verificar a execução das 
obras e as condições das esco-
las após a qualificação.

Durante os meses de julho e 
agosto decorreram obras nas 
seguintes escolas: 
• EB Amora – execução de te-
lheiro e remodelação de alpen-
dre; 
• EB Quinta da Courela – remo-
delação das instalações sanitá-
rias; 

Investimento nas escolas do 1.º ciclo 
e jardins de infância

Qualificação 
do parque escolar

Candidaturas decorrem até 30 de setembro
Bolsas de estudo para os ensinos 
secundário e superior

Dar de Volta
Projeto solidário ajuda famílias

Com o lema «Dê os seus manuais escolares, receba os que precisa», o 
projeto Dar de Volta promovido pela Câmara Municipal do Seixal incentiva 
a reutilização de manuais escolares. Implementado desde 2005, tem 
contribuído para a poupança das famílias, cujos encargos com livros e 
manuais escolares são sempre elevados no início das aulas.
Os munícipes podem entregar os manuais escolares de que não necessi-
tam na Biblioteca Municipal do Seixal, Polo de Amora, Polo de Corroios e 
pontos de acesso da biblioteca existentes nas Lojas do Munícipe. Os livros 
a doar devem ser do ano 2013 em diante. Em 2016, foram recebidos  
30 309 manuais escolares e entregues 10 708 exemplares. O levan-
tamento de manuais escolares decorre exclusivamente na Biblioteca 
Municipal do Seixal, e o utente deve fazer-se acompanhar dos nomes dos 
livros, dos autores e das editoras. O horário de funcionamento do Dar de 
Volta é de terça a sexta-feira, das 11 às 20 horas e aos sábados, das 15 às 
20 horas. Para mais informações ligue: 210 976 100 ou envie email para: 
dardevolta@cm-seixal.pt.

• EB Paivas – remodelação da 
cozinha e substituição do pavi-
mento; 
• EB José Afonso – novo revesti-
mento no ginásio e remodelação 
da despensa; 
• EB Quinta das Sementes – novo 
pavimento em salas, pintura;
• JI Cruz de Pau – nova estrutura 
de sombreamento; 
• EB Pinhal de Frades – remode-
lação da cobertura do refeitório;
• EB Arrentela – novo pavimento, 
colocação de brinquedos;
• EB Foros de Amora – conser-
vação e remodelação de espaços 
exteriores;
• EB St.ª marta de Corroios – re-
modelação de espaços exteriores;
• EB Qt.ª da medideira – remode-

lação de instalações sanitárias e 
outras reparações;
• EB Qt.ª N. Sr.ª do monte Sião 
– remodelação de espaços exte-
riores;
• JI Qt.ª da Princesa e Casal do 
marco – pintura e outras repara-
ções;
• EB Torre da marinha – substi-
tuição de janelas e remodelação 
de instalações sanitárias;
• EB Qt.ª da Cabouca – substitui-
ção de portas, estores, piso e te-
lheiro;
• EB Corroios N.º1 – pinturas e 
substituição de janelas;
• EB Qt.ª da Princesa – pinturas;
• EB Vale de milhaços – pinturas. n

Nova escola e mais salas 
de jardim de infância

No ano letivo 2017-2018, que está prestes a iniciar-se, o concelho do 
Seixal vai ter novas novas salas de 1.º ciclo e de jardim de infância, 
abrangendo desta forma um universo de 450 crianças. 
A nova Escola Básica de St.ª Marta do Pinhal, em Corroios, está quase 
concluída, estando equipada com 12 novas salas para o 1.º ciclo e 
três de jardim de infância.
Vão ainda abrir mais três novas salas de pré-escolar nas escolas 
básicas de Vale de Milhaços, Quinta da Courela e Quinta da Princesa, 
procurando assim dar resposta a uma necessidade da população no 
que diz respeito ao ensino pré-escolar. 



Integrada no Plano Educativo Mu-
nicipal, a Receção à Comunidade 
Educativa 2017-2018  abrange um 
vasto conjunto de iniciativas, que 
decorrem de setembro a dezembro.

Programa
1 a 30 de setembro, 
das 10 às 20.30 horas
Mostra bibliográfica 
De Volta à Escola
Biblioteca Municipal do Seixal

5 e 6 de setembro
Ações de valorização para 
assistentes e auxiliares de ação 
educativa dos jardins de infância 
da rede pública (Aprender a Contar 
Histórias e Psicomotricidade)

8 a 11 de setembro
Distribuição da Agenda 
do Professor 
Escolas do concelho

12, 19 e 30 de setembro
10.30 horas
Ouvir e Contar, o Que Custa 
É Começar
Biblioteca Municipal do Seixal – 
Polo de Amora

15 de setembro a 20 de outubro
Exposição Valorização e Defesa 
da Escola Pública
Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal

16 de setembro, 10 horas
Passeio de Barcos Dragão 
Para professores do 1.º ciclo 
do ensino básico do concelho

20 de setembro e 11 de outubro, 
das 15 às 17 horas
Fazedores de Histórias
Biblioteca Municipal do Seixal – 
Polo de Amora

21 de setembro, 10 horas
Apresentação do Plano Educativo 
Municipal 2017-2018 
Auditório dos Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal

21, 22, 28, 29 de setembro 
e 12, 13, 19 e 26 de outubro
10, 14.30 e 15 horas
O Mundo Maravilhoso 
de Tim Burton
Biblioteca Municipal do Seixal, 
Polo de Amora, Polo de Corroios 
e escolas do ensino básico 
e secundário do concelho

21 de setembro, 15 horas 
28 e 29 de setembro, 9 horas
Passeios no Tejo a bordo 
do varino Amoroso

22 de setembro, 18 horas
Inauguração da exposição 
O Património Perto de Nós: 
Cinema S. Vicente
Aldeia de Paio Pires

22 de setembro, 21.30 horas
António Zambujo – Espetáculo mu-
sical para a comunidade educativa
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal

23 de setembro, 
das 10 às 18 horas
Festa da Criança
Parque Urbano das Paivas

23 de setembro, 21 horas
Inauguração da exposição 
Drive in Arte
Estrada Nacional 10, Paivas, 
Amora

27 de setembro, 18 horas
Apresentação do projeto Rede 
de Trilhos de Interpretação 
Ambiental do Município do Seixal  
– Seixal APPé (aplicativo móvel) 
Auditório dos Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal

29  de setembro, 13 e 27 
de outubro, das 10 às 12 horas
Visitas ao Arquivo Municipal
Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal

Setembro a outubro, 
das 10 às 20.30 horas
Hoje... Sou Bibliotecário
Biblioteca Municipal do Seixal

Setembro a dezembro, 
10.30 e 16.30 horas
Hora do Conto: A Lenda do Cavalo 
de Tróia e ateliê complementar 
à Hora do Conto: A Cavalo Dado
Espaço Júnior  – Biblioteca 
Municipal do Seixal

3 de outubro a 4 de novembro, 
das 10 às 20.30 horas
Mostra Bibliográfica: Histórias 
com Bicho
Biblioteca Municipal do Seixal

19 de outubro, 18 horas
Lançamento do livro «Fazes Parte 
desta História»
Escola Secundária Dr. José Afonso

23 de outubro a 1 de novembro
Exposição A Escola Desce ao Rio
Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal
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Iniciativas a partir de setembro
Receção à Comunidade Educativa
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As FestAs Populares 
de Fernão Ferro realizaram-se 
este ano de 26 a 30 de julho, no 
Parque Urbano de Fernão Ferro, 
tendo recebido milhares de vi-
sitantes que acorreram para as-
sistir às tradicionais garraiadas e 
aplaudir as manifestações cultu-
rais e desportivas do movimento 
associativo local, não faltando 
também alguns convidados de 
fora do concelho.

Foram cinco dias de muita 
animação, onde reinou a música 
popular portuguesa, os espaços 
de gastronomia nacional, a fei-
ra franca e a zona de carrosséis, 
num espaço privilegiado para a 
mostra de atividades do movi-
mento associativo e empresarial 
da freguesia. 

Pelo palco das festas passa-
ram toy, renomeado artista na-
cional, assim como as apostas 
locais, designadamente os alu-
nos dos colégios da freguesia; a 
Ginástica Acrobática, o Grupo de 
Concertinas e o Grupo de Danças 
e Cantares dos Redondos; o 

espaço Movimento e saúde – 
sara Gonçalves; a Iniciativa FF; 
o Boowdance e os Cavaquinhos 
da Associação de Amigos do 
Pinhal do General, e as escolas 
de Dança WooW e Impacto do 
Grupo Desportivo e Cultural de 
Fernão Ferro. 

A Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Fernão 
Ferro dinamizou o palco em al-
gumas noites, com o Grupo de 
escangalhados, o Grupo Coral da 
Casa da Música e as marchas. 

também se realizou o Papa 
trilhos By Night, um passeio no-
turno de 39 quilómetros promo-
vido pelo grupo da freguesia.

Os bailes com Hélder Costa e 
as bandas ReC, LP e KZL Music 
envolveram muitos pares dan-
çantes.

As festas encerraram com uma 
noite dedicada à música dos anos 
1980-1990, animada pelo DJ 
White (Jorge Branco).

 
Participação popular
No dia de abertura das fes-

tas estiveram presentes os ve-
readores da Câmara Municipal 
do seixal Joaquim tavares e 
Manuela Calado, o presiden-
te da Assembleia Municipal, 
Alfredo Monteiro, o presidente 
da Assembleia de Freguesia de 
Fernão Ferro, Jorge silva, e o pre-
sidente da União das Freguesias 
do seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, que visitaram os stan-
des institucionais e do movimen-
to associativo, cumprimentando 
os participantes.

Antes do périplo pelo certame, 
os autarcas detiveram-se junto 
do stande da Câmara Municipal 
do seixal, constituido por ré-
plicas de edifícios e património 
histórico do concelho, e onde os 
visitantes puderam participar 
no passatempo seixal, terra de 
Futuro e ganhar brindes alusivos 
ao município.

O vereador Joaquim tavares 
valorizou as Festas Populares do 
Concelho do seixal que decorrem 
de junho a agosto em todas as 
freguesias, um grande evento de 

tradição cultural, desportiva e 
de lazer que conta com o apoio 
da Câmara Municipal do seixal. 
As Festas Populares de Fernão 
Ferro também contribuem para 
enriquecer a oferta cultural da 
freguesia, que tem vindo a be-
neficiar das obras concretizadas 
pela Câmara Municipal do seixal 
a vários níveis, com destaque 
para as intervenções ao nível do 
ambiente, água e saneamento, 

espaço público, infraestrutu-
ras, mobilidade e urbanismo. 
Destas intervenções, o verea-
dor Joaquim tavares destacou 
o Centro Distribuidor de Água 
de Fernão Ferro, em construção, 
bem como as obras em conclu-
são na VI fase dos Morgados, com 
renovação das redes de águas, 
alargamento dos passeios e pavi-
mentação das vias.  n

Festas Populares da Freguesia de Fernão Ferro

Valorizar as tradições
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A populAção de Aldeia 
de paio pires saiu à rua entre 2 e 
6 de agosto para celebrar as fes-
tas populares da freguesia. As 
comemorações tiveram lugar na 
urbanização do Monte Queimado 
e receberam o 35.º Festival de 
Folclore do Concelho do Seixal e 
espetáculos d’os Banza, Rosinha, 
Escola de Rock do Seixal e 
Diamantina. 

Muitas foram as formas para 
festejar a identidade e tradição es-
pecíficas da freguesia. As largadas 
e corridas de touros serão a mais 
evidente, mas também as cava-
lhadas, os bailes, as atuações com 
atividades associativas, uma noite 
com sardinha assada e a procis-
são em honra de Nossa Senhora da 
Anunciada.

Após algumas viagens a 
portugal, e pela segunda vez de 
visita ao concelho, Maria Teresa 
lindvall está nas Festas populares 

de Aldeia de paio pires pela primei-
ra vez. «Tenho aqui amigos e es-
tou a aproveitar para apanhar um 
pouco de sol» conta a residente na 
Suécia. «os meus avós eram por-
tugueses, e estas festas são lindas, 
com a alegria do povo», conta.

Residente na freguesia do Seixal, 
António Marques é um assíduo nas 
diversas festas populares do con-
celho. «Todas são diferentes, mas 
estas são as melhores, por causa 
das largadas», refere. presente na 
noite de abertura com a família, diz 
ainda que e este ano tem interesse 
em ver a Rosinha.

o Grupo Motard os paladinos 
integrou o desfile de abertura que 
contou ainda com os Tocá Rufar e a 
presença de eleitos do poder local 
e Comissão de Festas. José luís é 
presidente do grupo e relata que 
foi feita «uma abertura diferente, 
com as motas a avançar muito de-
vagar». o grupo dedica-se a ações 

de solidariedade e apoio social, 
tendo uma sede já pequena para as 
muitas atividades . «Somos parcei-
ros das instituições e do município 
e estamos presentes junto da po-
pulação», afirma.

Na mesma noite, o palco as-
sociativo recebeu atividades 
da Sociedade Filarmónica 5 de 
outubro. Ana paula Tavares, pre-
sidente da direção, conta que «são 
atividades para todas as idades 
e todos têm espaço neste palco». 
Relata ainda que «existe muita 
qualidade no trabalho, contando 
mesmo com um campeão nacio-
nal nas danças de salão, entre ou-
tros pódios». A dirigente realça «a 
tradição da largada, de que toda a 
gente gosta» numa terra onde as 
tradições são importantes, como 
as que agora levaram a câmara a 
financiar a qualificação do coreto, 
com um apoio de 70 mil euros, e a 
reconstrução da praça de touros, 

com 368 mil euros. «São aspira-
ções da população, somos de paio 
pires e queremos que as nossas 
tradições se mantenham», contex-
tualiza.

outro destaque vai para o 35.º 
Festival de Folclore do Concelho do 
Seixal, organizado pelo Grupo de 
Folclore Estrelinhas do Sul, que de-
correu no dia 5 de agosto, com atu-
ações do próprio grupo e de con-
géneres de Vila Nova de Gaia, Vila 
Nova de poiares, Anadia e Évora. 
Fátima Guerreiro lembra que «o 
festival é muito antigo e dá a conhe-
cer o folclore do país» assinalando  
a oportunidade de ter um stande 
nas festas, «para angariarmos fun-
dos para os nossos intercâmbios e 
levar as tradições do Seixal a todo o 
pais e ao estrangeiro».

A noite de abertura contou com 
um momento de intervenções. 
António Santos, presidente da 
união das Freguesias do Seixal, 

Arrentela e Aldeia de paio pires, 
salientou «que este é mais um ano 
em que celebramos as nossas gen-
tes, tradição, cultura e identidade 
ancestrais, cumprindo nestas fes-
tividades o espírito de amizade 
e confraternização que junta os 
paiopirenses, mas também os seus 
familiares e amigos».

o presidente da Câmara Mu-
nicipal do Seixal saudou «as festas 
mais características e singulares 
do nosso concelho, no que têm de 
popular, identitário e tradicional». 
Joaquim Santos reafirmou o res-
peito pela «tradição taurina e a 
ligação à terra que caracterizam 
Aldeia de paio pires, enquanto 
marcos da identidade da popula-
ção» e lembrou as reivindicações e 
investimentos para uma freguesia 
que tem observado «um grande 
crescimento, sustentado, com de-
senvolvimento, educação, cultura e 
a participação de todos». n

Festas populares de Aldeia de paio pires

Festividade popular celebra 
identidade ancestral
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«Estas fEstas são um 
convite ao divertimento, mas 
também fonte de inspiração pa-
ra a luta pelos direitos das po-
pulações. Viva amora!», afirmou 
Joaquim santos, presidente da 
Câmara Municipal do seixal, nu-
ma breve alocução de abertura 
das festas Populares de amora, 
na noite de dia 11 de agosto.

Estes festejos «ganham, de ano 
para ano, uma nova roupagem, 
contribuindo assim para o de-
senvolvimento social, cultural e 
económico de amora e do conce-
lho», sublinhou, perante autarcas 
e representantes de várias ins-
tituições e do movimento asso-
ciativo, que enchiam o coreto da 
bela marginal de amora, e a po-
pulação que assistiu ao momento 
protocolar.

 O autarca lembrou as obras 
a que Câmara Municipal deitou 
mãos nesta freguesia, «em co-
laboração com o Poder Local e 

as instituições do concelho», 
destacando entre elas as que 
estão a decorrer na «sociedade 
filarmónica Operária amorense, 
bem como o pontão que ser-
virá os atletas da associação 
Naval amorense e do Clube de 
Canoagem de amora, além da 
classe piscatória». Neste capítu-
lo, porém, mereceram chama-
das especiais o novo quartel dos 
Bombeiros de amora, cuja «cons-
trução deverá arrancar este ano», 
bem como uma nova extensão de 
saúde nos foros de amora, «que 
juntos reivindicaremos», e o hos-
pital no seixal, com localização 
no fogueteiro, que queremos que 
seja uma realidade a curto prazo 
ao serviço de milhares de uten-
tes.

Manuel Araújo saúda
 os bombeiros 
Por sua vez, Manuel araújo, 

presidente da Junta de freguesia 

de amora, pediu uma salva de 
palmas para os nossos «bombei-
ros que, neste preciso momento, 
estão envolvidos em muitas fren-
tes de fogo em vários pontos do 
país».

Referindo-se propriamente às 
festas, disse estarem ali «muitas 
semanas de trabalho da câmara 
municipal e da junta de freguesia, 
que juntas se empenharam para 
que as nossas festas constituam 
mais um êxito», como tem acon-
tecido no passado. 

Manuel araújo vincou que, co-
mo sempre, a festa, «enquadrada 
neste cenário magnífico», teve 
que ser «implantada de raiz, atra-
vés de um bom entendimentos 
entre entidades públicas e pri-
vadas».

O programa da noite 
O grupo de percussão Karma 

Drums abriu a cerimónia, en-
chendo os ares de explosões 

ritmadas, como a dar o tiro de 
partida para a primeira noite de 
saudável convívio entre gerações, 
entre locais e forasteiros, num re-
avivar de amizades que se proje-
tará no futuro de todos.

a noite tinha toy como cabeça 
de cartaz, um homem da região 
e um cantor do mundo. aqui e ali, 
animados bailaricos, com ou sem 
promessas, mas com a tranquila 
satisfação que o momento  exigia.     

Mais de duas centenas de mo-
tards, do concelho e fora dele, 
numa iniciativa de grupo de mo-
tards Os Lusitanos, desfilaram ao 
longo da avenida marginal, ilumi-
nada pelas tendas e standes que a 
bordejavam e por uma esplêndi-
da lua de agosto.

Os presidentes da câmara mu-
nicipal e da junta de freguesia, à 
cabeça da delegação de autarcas, 
representantes do movimento 
associativo e de diversas insti-
tuições, visitaram os pavilhões 

e apresentaram cumprimentos, 
procurando inteirar-se da vida, 
projetos e dificuldades que ex-
perimentam as forças vivas do 
município, designadamente as de 
cariz cultural, desportivo, huma-
nitário e empresarial. 

as festas prosseguiram até 15 
de agosto, dia de Nossa senhora 
do Monte sião, a padroeira da 
freguesia, celebrado com a tradi-
cional procissão. Os espetáculos 
estiveram a cargo de artistas lo-
cais, nacionais e internacionais, 
como os alcoolemia, União das 
tribos, David antunes, serafim, 
Maria alice e Dany silva, grupos 
de cantares populares do conce-
lho, entre outros. Os bailes conti-
nuaram a animar as noites, bem 
como a feira franca, que contou 
com grande adesão da popula-
ção. n

festas Populares de amora

Um mar de gente sob 
uma lua de agosto
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Dez Dias, três palcos 
e mais de 30 espetáculos inte-
gram a fórmula que faz das Festas 
Populares de Corroios um sucesso. 
a esta junta-se uma  vasta oferta de 
divertimentos, além dos serviços 
propostos pelos expositores pre-
sentes no pavilhão de atividades 
económicas. a diversidade levou 
milhares às Festas de Corroios que 
decorreram de 18 a 27 de agos-
to, no Parque Urbano da Quinta da 
Marialva.

No recinto encontrámos quem 
nos explicou porque vem ao evento 
que encerra as Festas Populares do 
Concelho do seixal. Para Manuela 
Marques, residente na Charneca 
da Caparica, já se tornou tradição: 
«gosto do ambiente, venho sem-
pre. este ano quero ver o Festival 
de Folclore e o Quim Barreiros».

Chegada do Brasil, Natália 
arantes é estreante mas: «há 10 
anos que oiço a minha mãe falar 
das Festas de Corroios». Quanto a 
impressões: «estou a gostar deste 
colorido e diversidade de oferta».

«estas são as melhores festas do 
distrito. Da diversão à música, as 
festas valem por tudo. É uma opor-
tunidade para vermos artistas de 
grande nomeada», diz antónio 
santos, morador em Corroios .

Concelho em construção
a abertura das Festas Populares 

de Corroios aconteceu com o 
Grupo de sevilhanas Rocieras 
de alcochete que pisou o Palco 
Liberdade. seguiu-se a cerimó-
nia protocolar com a presença da 
Comissão das Festas de Corroios, 

do movimento associativo, empre-
sas e forças vivas da vila, a que se 
juntaram os executivos das juntas 
de freguesias do concelho, o pre-
sidente da Junta de Freguesia de 
Corroios, eduardo Rosa, o presi-
dente da assembleia Municipal do 
seixal, alfredo Monteiro, e os ve-
readores e o presidente da Câmara 
Municipal do seixal, Joaquim 
santos.

eduardo Rosa salientou o con-
tributo da Comissão de Festas e 
dos trabalhadores da junta de 
freguesia. «sem eles não seriam 
possíveis os 10 dias de festivida-
des no Parque Urbano da Quinta da 
Marialva», referiu.

Num segundo momento, eduar-
do Rosa dirigiu-se ao tecido em-
presarial que acredita nas Festas 
de Corroios para divulgar os seus  
serviços, «um importante momen-
to de dinamização económica lo-
cal». O autarca recordou o trabalho 
efetuado na Quinta da Marialva: 
«durante as festas existe o dia da 
solidariedade, em que o espetácu-
lo é pago. Uma verba que utiliza-
mos para melhorar este espaço». 
No final valorizou o reinício das 
obras na escola secundária João de 
Barros e saudou o movimento as-
sociativo, «em Corroios contamos 
com todos».

 Para Joaquim santos «Corroios 
tem as maiores festas do conce-
lho e da península de setúbal». O 
autarca destacou o trabalho das 
juntas de freguesia no ciclo au-
tárquico: «o nosso projeto passa 
pela descentralização de recursos 
para as freguesias, que se tradu-

ziu na transferência de mais de  
7 milhões de euros em 4 anos». em 
Corroios, a opção permitiu inter-
venções no Mercado Municipal, na 
Loja do Munícipe em santa Marta 
do Pinhal e na sede da junta de fre-
guesia, bem como no espaço públi-
co na av. 25 de abril, em Miratejo, 
em santa Marta do Pinhal e a con-
clusão do saneamento em baixa na 
Marisol. «Obras importantes para 
as populações».

Capitão Fausto, Diogo Piçarra, 
GNR, Moonspell, Nelson Freitas, 
Quim Barreiros e The Gift fo-
ram cabeças de cartaz no palco 
Carlos Paredes. Destaque ainda 
para o 33.º Festival de Folclore 
de Corroios e a participação das 
bandas vencedoras do Festival de 
Música Moderna de Corroios 2017. 
O Palco arraial deu primazia à mú-
sica popular e no Palco Liberdade 
atuaram grupos musicais da fre-
guesia.

O Pavilhão de atividades econó-
micas apostou na dinamização 
do tecido empresarial com 64 en-
tidades presentes. Tal como em 
anos anteriores, o movimento 
associativo teve um espaço pró-
prio. Também presente esteve a  
Comissão de Utentes da saúde do 
Concelho do seixal. Os visitantes 
puderam depositar o seu voto pela 
construção do hospital no seixal. e 
no stande da Câmara do seixal foi 
possível conhecer o concelho e par-
ticipar no passatempo seixal, Terra 
de Futuro. assim foi a festa... houve 
bailes, farturas, fogo e concertos 
para todos os gostos, no certame 
que valoriza a cultura popular. n

Festas Populares de Corroios

Entre a preservação 
e a inovação
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Dois meses após a sua 
inauguração, o quartel de Corroios 
da Associação Humanitária de 
Bombeiros mistos do Concelho 
do seixal  (AHBmCs) está opera-
cional. A secção Destacada dos 
Bombeiros mistos do Concelho do 
seixal, que conta com 7 operacio-
nais em permanência 24 horas por 
dia e é constituída por um pique-
te de combate a incêndios e uma 
equipa de emergência pré-hospi-
talar, entrou em funcionamento no 
dia 14 de agosto. 

o presidente da Câmara 
municipal do seixal, Joaquim 
santos, acompanhado do presi-
dente da Assembleia municipal do 
seixal, Alfredo monteiro, e do pre-
sidente da Junta de Freguesia de 
Corroios, eduardo Rosa, visitou as 
instalações no dia 18 de agosto.

Reunidas as condições para a 
permanência das equipas nas ins-
talações, como referiu o coman-
dante José Raimundo da AHBmCs, 
«estamos agora mais próximos da 
população, numas instalações que 

nos permitem uma maior capaci-
dade no desempenho das missões 
de socorro de vidas e bens dos mu-
nícipes, embora ainda nos faltem 
alguns equipamentos». Recorde-
-se que, no início de agosto, mui-
tos foram os alertas de incêndio 
na área de santa marta do Pinhal, 
aos quais se pode agora responder 
prontamente.

o novo quartel de Corroios 
constitui uma secção destacada 
da AHBmCs, fica localizado em 
santa marta do Pinhal e resulta da 
adaptação de um edifício munici-
pal com 1450 m2, o qual recebeu 
uma requalificação em 776 m2 
de área, com um investimento de 
250 mil euros por parte da Câmara 
municipal do seixal. 

Para Joaquim santos, as instala-
ções inauguradas no Dia municipal 
do Bombeiro «estão agora opera-
cionais com um corpo de bombei-
ros residente apoiado por um veí-
culo de combate a incêndios e uma 
ambulância. Achámos importante 
visitá-lo e dar a conhecer à popula-

ção de Corroios que já tem o quartel 
a funcionar. esta é uma mais-valia 
para a comunidade e resulta da 
parceria entre a Câmara  municipal 
do seixal, a Junta de Freguesia de 
Corroios e outras instituições, às 
quais agradecemos pelo facto de te-
rem ajudado os bombeiros», disse. 

o autarca deixou ainda o apelo 
para que a população de Corroios 
seja associada dos bombeiros, 
«uma forma de ajudar. o apelo 
estende-se a quem queira tornar- 
-se bombeiro voluntário e  integrar 
esta missão de socorro». Do que 
viu, Joaquim santos congratula-se 
com a solução encontrada, «con-
seguiu-se adaptar as instalações e 
implementar o quartel que tem ex-
celentes condições como pudemos 
constatar. os bombeiros estão ago-
ra aptos para prestar um melhor 
serviço de socorro às populações». 

A população de Corroios es-
tá mais segura a partir de 14 de 
agosto. em caso de emergên-
cia deve ligar: 212 279 530 ou 
 212 538 457. n

Um ateliê de Prendas e Prendinhas assinalou o Dia dos Avós na Biblioteca 
Municipal, a 26 de julho, uma atividade inserida no Seixal Férias 2017, que 
contou com crianças dos 3 aos 12 anos, acompanhadas pelos avós. No es-
paço decorreu ainda, a 29 de julho, o Dia dos Avós na Ludoteca, que teve co-
mo mote as brincadeiras de hoje e de outrora para celebrar as relações  entre 
avós e netos, e que contou com a orientação técnica da Associação Acrescer.
Ainda neste dia, a Junta de Freguesia de Amora realizou, com os centros de 
férias desportivas e as associações de reformados do concelho, o Dia dos 
Avós 2017, no Parque do Serrado, envolvendo centenas de participantes em 
atividades intergeracionais, com animação musical e outras atividades.

Prendinhas, jogos e brincadeiras
Avós e netos em festa

mais proximidade às populações 

Quartel de Corroios 
está em funcionamento

De acordo com um questionário aos utentes do Espaço Cidadania, 
87,4 por cento dos inquiridos consideram-se muitos satisfeitos com 
o serviço prestado e 11,9 por cento satisfeitos. O Espaço Cidadania 
proporciona aos cidadãos migrantes respostas locais articuladas ao 
nível das necessidades de acolhimento e integração e apoia na reso-
lução dos seus problemas com eficácia e humanidade, contribuindo 
para uma imagem de um Estado de direito com rosto humano.
O município do Seixal tem cerca de 10 mil munícipes com nacionali-
dades estrangeiras, na sua maioria de Cabo Verde, Brasil, S. Tomé e 
Príncipe e Angola. Os censos de 2011, no Seixal, apontam para que 
a população de nacionalidade estrangeira represente cerca de 6,16 
por cento dos 158 269 habitantes recenseados. Em média, o espaço 
procede a 450 atendimentos por mês.
Para os bons resultados gerais do serviço contribuem os 87 por cento 
dos cidadãos atendidos neste espaço que se declaram muito satis-
feitos quanto à competência dos trabalhadores. O dado é ainda mais 
relevante uma vez que apenas 1 por cento se declarou pouco satisfei-
to, sendo que os restantes 12 por cento se consideraram satisfeitos. 
Os resultados positivos são ainda reforçados pelos 93 por cento que 
se assinalam satisfeitos pela cordialidade/simpatia dos atendedores 
contra os mesmos 1 por cento que se consideraram pouco satisfeitos 
e 6 por cento que se afirmaram satisfeitos. Dos mesmos inquiridos, 
87 por cento declarou-se muito satisfeito com as informações presta-
das e 13 por cento satisfeitos.
O inquérito mediu ainda fatores como o tempo de espera dos atendi-
mentos, burocracia dos serviços, prazos e tempos de resposta, qua-
lidade da informação prestada, logística e proximidade. O inquérito 
incidiu sobre um universo de 240 utentes, sendo que destes 52 por 
cento foram mulheres e 46 por cento homens, com quatro utentes a 
não identificar o género.

Resposta local de acolhimento e integração
Utentes muito satisfeitos 
com Espaço Cidadania

No âmbito do projeto de intervenção comunitária da Câmara 
Municipal do Seixal, realizou-se, entre 24 e 28 de julho, a Colónia de 
Férias – Oficinas de Verão.
Esta iniciativa envolveu 25 crianças e jovens dos bairros da Cucena, 
em Aldeia de Paio Pires, e da Quinta da Princesa, na Cruz de Pau. O 
seu objetivo foi proporcionar aos participantes uma semana diferen-
te, com diversas atividades lúdicas, desportivas e culturais, entre 
as quais canoagem, escalada, Percurso Aventura, idas à praia e à 
Piscina de Vendas Novas, visitas ao Estádio e Museu do Benfica e ao 
EcoParque da Amarsul e um workshop de alimentação saudável.
A Colónia de Férias – Oficinas de Verão contou com o apoio da Santa 
Casa da Misericórdia do Seixal  e do Jumbo de Coina.

Colónia de Férias – Oficinas de Verão
Atividades lúdicas, desportivas 
e culturais para crianças e jovens
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Às 8.15 horas do dia 6 de 
agosto de 1945, um B-29 da força 
aérea dos EUa lançou uma bom-
ba atómica com núcleo de plutó-
nio sobre a população indefesa 
da cidade nipónica de hiroxima. 
só mortos imediatos foram 140 
mil. Três dias depois, o crime re-
petiu-se: 70 mil civis da cidade 
portuária de Nagasáqui perderam 
a vida sob outro impacto nuclear 
de origem made in EUa. Passaram, 
desde então, 72 longos anos. 

Na altura, o mundo inteiro, en-
tre a incredulidade e a revolta, 
tomou conhecimento da mons-
truosidade provocada pela mão e 
pensamento humanos, cujos efei-
tos radioativos continuam a afetar 
milhões de cidadãos nos dias que 
correm e causarão sofrimento, 
também, a muitas gerações futu-
ras. 

Nem historiadores, nem soci-
ólogos, nem políticos avançam 
qualquer justificação para este 
massacre executado friamente, 
com um calculismo belicista que 
extravasou os limites da sensibili-
dade inerente ao homem. 

apesar de décadas marcadas 
por períodos de elevada tensão 
entre as grandes potências, só os 
Estados Unidos da américa recor-
reram a armas nucleares, cons-
cientes dos seus efeitos devasta-
dores para a humanidade no seu 
todo, como forma de solucionar 
conflitos. 

hiroxima e Nagasáqui são man-
chas na consciência humana e 
um estigma para a nação norte-

-americana, cujo povo tem dado 
um contributo decisivo, ao longo 
dos tempos, para o progresso tec-
nológico, cultural e científico do 
mundo.

Seixal sempre 
ao lado da paz!
Para lembrar a data e condenar 

os crimes norte-americanos per-
petrados há 72 anos, o Movimento 
Municípios pela Paz (MMP) 
convocou uma concentração no 
Jardim do rio, em almada, preci-
samente no dia 6 de agosto, à qual 
se associou o Conselho Português 
para a Paz e Cooperação (CPPC), 
bem como autarcas de vários 
municípios, como a vereado-
ra Manuela Calado da Câmara 
Municipal do seixal, populares e 
individualidades ligadas a movi-
mentos pacifistas.    

Enquanto coordenador do 
MMP, fundado no ano passado, 
no seixal, e que conta com mais 
de duas dezenas de municípios, 
Joaquim santos, presidente da 
Câmara Municipal do seixal, as-
sinalou que «o movimento faz 
todo o sentido na vida das popu-
lações, até porque a comunicação 
social do país, que nos entra em 
casa através da TV, dá provas de 
uma parcialidade confrangedo-
ra» na abordagem dos factos. ao 
mesmo tempo, recordou que os 
«EUa, apresentados a toda a hora 
como grandes paladinos da paz, 
foram os únicos que até hoje em-
pregaram armas nucleares contra 
populações inocentes». Por isso, 

«este ato de solidariedade das po-
pulações do seixal e de almada, 
sob a égide do MMP, um pequeno 
mas simbólico contributo para 
que não voltem a acontecer cri-
mes contra a humanidade». 

«o seixal estará sempre ao la-
do da paz, dizendo não às armas 
nucleares!», afirmou Joaquim 
santos, de frente de um mural alu-
sivo à paz da autoria do Colectivo 
aleutas.  

Uma causa simples
 e intuitiva
«a causa da paz é tão simples 

e intuitiva que talvez não se lhe 
dê a devida importância», profe-
riu Joaquim Judas, presidente da 
Câmara Municipal de almada, a 
abrir a sua intervenção. E prosse-
guiu: «a ameaça da utilização de 
armas nucleares está ao serviço 
de políticas imperialistas, como 
se viu na guerra da sérvia, e con-
diciona a luta dos trabalhadores e 
dos povos». Portanto, impõe-se a 
pergunta: «Que devemos fazer?». 
E Judas responde: «reforçar o mo-
vimento de massas pela paz, de 
modo a que ganhe influência nos 
governos, nos parlamentos e na 
própria oNU». 

Depois de referir que os EUa 
tencionam a curto prazo investir 
um milhão de milhões de dólares 
(!) no setor militar e reforçar a já 
de si fortíssima presença da NaTo 
em vários pontos do globo, o au-
tarca salientou que tudo isto não 
passa ao lado dos interesses das 
populações do seixal e de almada. 

No Jardim do rio, almada

Seixal e Almada juntos na condenação 
da utilização de armas nucleares

Nasceu no Seixal

O Movimento dos Municípios Pela Paz nasceu no Seixal, a 29 de 
outubro do ano passado, fruto dos esforços do CPPC e de várias au-
tarquias, encabeçadas pela Câmara Municipal do Seixal, com a finali-
dade de reforçar a «promoção da paz, designadamente na educação, 
na cultura e do desporto».   
Os municípios integrantes comprometeram-se com dez pontos, o 
primeiro dos quais definidor da essência do movimento: «Considerar 
que a paz é essencial à vida humana e uma condição indispensável 
para o progresso, o bem-estar, a democracia e a liberdade dos povos, 
um mundo melhor para toda a humanidade».  
O MMP leva a efeito várias iniciativas para assinalar momentos im-
portantes respeitantes à paz, democracia e liberdade dos povos de 
todo o mundo, como o Dia Internacional da Paz (21 de setembro), 
Dia Internacional para a Abolição Total das Armas Nucleares (26 de 
setembro), Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e 
a Paz e os bombardeamentos nucleares de Hiroxima e Nagasáqui (6 
e 9 de agosto).  

«Por exemplo, estamos aqui ro-
deados de um cenário de extrema 
beleza, mas que pode desapare-
cer de um momento para o outro», 
alertou. 

Pode falar-se numa
 «cultura pela paz»
Ilda Figueiredo, presidente 

do CPPC, marcou presença com 
uma alocução viva e entusiasta. 
«há pessoas em todo o mundo a 
assinalar esta data, no quadro do 
Conselho Mundial da Paz, ao qual 
pertence o CPPC. Isto quer dizer 
que não estamos sozinhos na luta 
pela paz». a ativista lembrou que 
o Movimento dos Municípios pela 
Paz está a desenvolver-se, «está a 

correr o país» e que hoje já se pode 
falar «numa cultura pela paz».

«ainda há pouco, no dia 7 de 
julho, realizou-se uma conferên-
cia, no âmbito da oNU, durante 
a qual foi assinado, por 122 paí- 
ses, o Tratado de Proibição de 
armas Nucleares», frisou. «La-
mentavelmente, Portugal não se 
encontra entre os signatários, 
contrariando o espírito do artigo 
7.º da Constituição da república 
Portuguesa». Este tratado «vem 
dar mais força a todos quantos, co-
mo o CPPC e o MPP, se batem pelo 
desarmamento e por um mundo 
sem armas nucleares e outras de 
destruição maciça».  n
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O Prémio ARTES é uma iniciativa 
bienal, destinada a dinamizar o 
interesse pela arte no distrito de 
Setúbal, ao qual podem concorrer 
todos os artistas com idade supe-
rior a 18 anos. 
A  modalidade escolhida para o 
Prémio ARTES 2017 é a escultura e 
cada concorrente pode apresentar 
dois trabalhos, no máximo. 
Todas as obras devem ser entre-
gues devidamente acondicionadas 
e identificadas com o pseudónimo 

do autor, o nome da obra, as técni-
cas utilizadas e o valor atribuído a 
cada trabalho. 
O nome do autor, a sua morada 
e contactos (telefone e email) de-
vem ser entregues em envelope 
fechado, identificado por fora com 
o pseudónimo do autor.
A entrega dos trabalhos a concurso 
será efetuada durante o mês de 
outubro, às terças-feiras, entre as 
14.30 e as 16.30 horas, na Casa 
das ARTES – Associação Cultural 

do Seixal, na Quinta das Sementes, 
Cruz de Pau, Amora.
Um júri anunciará a decisão de 
atribuição do prémio no mês de 
novembro, devendo ser realizada 
uma exposição com todos os traba-
lhos a concurso. 
O primeiro classificado receberá 
um prémio de 1000 euros e pode-
rão existir menções honrosas.

Entrega de trabalhos durante o mês de outubro
Prémio ARTES 2017

Estão a decorrer, até 20 de setem-
bro, as inscrições para participar 
na 13.ª edição de Noites de Fado 
do S. Vicente, um projeto inédito 
da Câmara Municipal do Seixal 
que tem como objetivo descobrir 
novas vozes do fado e divulgar os 
fadistas amadores do concelho.
A iniciativa inclui a realização de 
dois espetáculos de qualidade 
com meios técnicos profissionais 
para apresentação pública em pal-

co dos fadistas, nos dias 11 e 18 
de novembro, acompanhados por 
músicos profissionais.
Os interessados em participar de-
verão obter a ficha de inscrição que 
está disponível para download no 
site da autarquia e inscrever-se até 
ao dia 20 de setembro, entregan-
do a inscrição nos seguintes equi-
pamentos municipais – Serviços 
Centrais da Câmara Municipal, 
Biblioteca Municipal e respetivos 

polos, Lojas do Munícipe e Oficina 
da Juventude do Miratejo, ou en-
viando pelo correio para: Câmara 
Municipal do Seixal, Noites de 
Fado do S. Vicente, Divisão de 
Cultura e Património, Alameda dos 
Bombeiros Voluntários do Seixal, 
n.º 45, 2844-001 Seixal.
Mais informação em cm-seixal.pt e 
pelo telefone 212 276 700.

Inscrições até 20 de setembro
Noites de Fado do S. Vicente

Medideira e Quinta do Batateiro com trânsito 
e estacionamento condicionados 
Três dias da Festa do Avante! 
valem por um ano inteiro

A Festa do Avante «são só três dias, mas são três dias que valem pelo 
ano». As palavras são de Adolfo Luxúria Canibal, vocalista dos Mão 
Morta, uma das bandas que atua no fim de semana de 1, 2 e 3 de setem-
bro na Quinta da Atalaia, em Amora.
Com espetáculos musicais durante os três dias, os Mão Morta são só um 
dos nomes que vêm ao Seixal fazer a festa. O cartaz musical é incontor-
nável e junta grandes nomes da música nacional e internacional. Logo 
na primeira noite impõe-se a tradição de uma abordagem orquestral, 
com a Orquestra Sinfonietta de Lisboa e o Coro Lisboa Cantat a subirem 
ao palco para assinalar os 100 anos decorridos sobre a Revolução de 
Outubro de 1917 com música de Stravinsky, Shostakovich, Borodine, 
Ravel e Mussorgsky, a par de canções populares, patrióticas e revolucio-
nárias russas e soviéticas.
António Zambujo, João Gil, Gisela João, os projetos Língua Franca e 
Mão Verde (desenvolvidos pela rapper Capicua com Valete e Francisca 
Cortesão, entre outros),  Paulo de Carvalho, Rui Veloso, Clã, Carlos Bica, 
Fogo Fogo, Hélder Moutinho, João Afonso, Margem Soul, Júlio Pereira, 
e Regula são alguns dos nomes nacionais a ter em conta.  No entanto, 
a festa recebe ainda formações musicais de Espanha, Irlanda e Itália, 
entre outros.
Destaque ainda para a atuação de novos valores na área da música e 
para os espectáculos de folclore e teatro. A festa inclui uma feira do livro, 
gastronomia do país e do mundo, a exibição de cinema e exposições de 
artes plásticas, assim como sessões de discussão e debate, a par de 
espaços dedicados à criança, à mulher, às migrações e à ciência.
A vertente desportiva é também muito forte, contando com diferentes 
eventos e modalidades, com a participação de milhares de atletas em 
movimento. Destaque para a Corrida e para a Caminhada da Festa, que 
se realizam no dia 3 de setembro, domingo.

Trânsito condicionado em Amora
A dimensão da Festa do Avante! e da suas iniciativas, assim como a 
afluência de muitos milhares de pessoas ao Seixal nos três dias em que 
decorre, obriga a condicionamentos de trânsito e estacionamento nas 
zonas da Medideira e Quinta do Batateiro.  
De modo a minimizar o impacto da presença de muitos milhares de pes-
soas no nosso concelho, a organização promove um transporte gratuito 
em autocarro entre a estação ferroviária dos Foros de Amora e a Quinta 
da Atalaia e diversos parques de estacionamento. Deste modo estão 
disponíveis os estacionamentos do Parque Maria Pires, junto à Escola 
Secundária Paulo da Gama, e da REFER nos Foros de Amora. Existe 
igualmente um minibus adaptado destinado a transportar pessoas com 
mobilidade reduzida a partir destes parques de estacionamento.
Nas vias de trânsito condicionado foram instalados postos de controlo 
para facilitar a obtenção de informações por parte dos visitantes, visan-
do o encaminhamento para os parques de estacionamento e permitindo 
a circulação e parqueamento de residentes detentores do livre-trânsito 
fornecido pela Junta de Freguesia de Amora.
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Associação de reformados de Miratejo

Um projeto solidário

A Associação Cultural L1B tem vindo 
a organizar várias atividades inova-
doras que promovem a cultura e di-
namizam o Seixal. 
No dia 8 de julho, realizou-se a ini-
ciativa Street Art Sound, que reuniu 
vários artistas que pintaram ao vivo 
nas ruas do Seixal, em especial no 
Largo da Igreja, local onde estiveram 
depois em exposição os trabalhos. 
O vereador da Câmara Municipal 

do Seixal José Carlos Gomes esteve 
presente na iniciativa.
No dia 15 de julho, a animação vol-
tou ao Largo da Igreja com a ativi-
dade Amanhã Temos Bom Dia, um 
espetáculo multidisciplinar sobre a 
memória dos lugares e das gentes 
do Seixal, que incluiu a participação 
de um grupo de músicos do Seixal, 
provenientes de bandas filarmó-
nicas e de outros grupos musicais 

pop-rock. Resultou assim uma ação 
artística que integrou a música, a 
imagem e a palavra, destacando a li-
gação ao rio, a memória do trabalho, 
a tradição filarmónica e as migra-
ções vindas do sul e as suas falas. 
Este evento resultou de uma par-
ceria entre a Escola Superior de 
Educação de Lisboa e a Associação 
Cultural L1B e teve o apoio da au-
tarquia.

Associação Cultural L1B 
Iniciativas culturais dinamizam o Seixal

Apoio doMiciliário (35 
utentes) e centro de dia (75 uten-
tes) são as principais valências, 
além da cantina social onde ser-
vem 65 refeições. Ao nível das ati-
vidades desportivas e recreativas  
existem várias, entre elas o boc-
cia sénior, os passeios temáticos, 
o grupo coral, o grupo de dança 
Sempre Jovens e a ginástica. Assim 
se pode traçar a atividade promo-
vida pela Associação Unitária de 
reformados, pensionistas e idosos 
de Miratejo (AUrpiM), para a qual 
conta com a colaboração de 32 tra-
balhadoras. Esta é uma instituição 
dedicada à terceira idade que, no 
dia 19 de julho, realizou a sessão 
solene do 33.º aniversário. 

Na sua intervenção, o presidente 
da AUMpiM, inácio Graça, desta-
cou o envolvimento tanto dos uten-
tes como dos trabalhadores e dos 
corpos sociais. «Nestes 33 anos 
lutámos pelo bem-estar dos nos-
sos utentes. Achamos justa a defe-
sa dos mais necessitados». Falou 
ainda sobre a necessidade de re-
qualificar as instalações para «pro-
porcionar melhores condições aos 

utentes. Tal será feito com o apoio 
da câmara Municipal do Seixal, 
que tem mostrado abertura para a 
sua concretização», afirmou. 

Maria luís, em representação 
da Junta de Freguesia de corroios, 
salientou o papel da instituição em 
prol dos mais idosos para que, após 
uma vida de trabalho, tenham qua-
lidade de vida. «o que por vezes só 
é possível com o apoio destas ins-
tituições, atendendo às reformas 
mínimas que recebem». 

Manuela calado, em representa-
ção da câmara Municipal do Seixal, 
disse ser esta «uma casa ao serviço 
da comunidade que luta para que 
os idosos de Miratejo tenham uma 
velhice mais digna. Hoje comemo-
ramos mais um ano de cooperação 
e solidariedade». Aqui trabalha-se 
com empenho e dedicação pelos 
mais necessitados, um trabalho vo-
luntário que, segundo a autarca, 
«a câmara municipal reconhece e 
apoia, pelo que iremos iniciar a 2.ª 
fase da instituição. Uma requalifi-
cação que permitirá à instituição 
prestar melhores serviços aos que 
mais precisam».

A vereadora salientou os enor-
mes desafios que existem para esta 
área, frisando que «a câmara do 
Seixal está disponível para fazer 
parte da solução, numa partilha de 
experiências e de forças». Exemplo 
dessa conjugação de esforços foi 
o protocolo assinado para a cons-
trução do centro de Saúde de 
corroios, «um equipamento que 
muita falta faz aos idosos desta fre-
guesia. Mas continuaremos a lutar 
por mais e melhor mobilidade para 
os nossos idosos com uma oferta 
de transportes públicos que pre-
encha as suas necessidades, assim 
como pela construção de um lar de 
idosos em corroios».  Quanto ao 
último, «a câmara já cedeu o terre-
no, falta a Segurança Social avançar 
com os meios financeiros». Uma 
das apostas do trabalho municipal 
consiste na realização de parcerias 
com as instituições, pelo que a ve-
readora terminou a sua interven-
ção afirmando que «em conjunto 
traçaremos pontes e construire-
mos um futuro solidário, inclusivo 
e participativo». n

Clube de Campismo Luz e Vida
Trabalho de excelência 
que precisa de crescer
 
O Clube de Campismo Luz e Vida comemorou, no dia 22 de julho, o 
64.º aniversário. Fundado em 1953 por um grupo de amigos, come-
çou por ser um clube de campismo, tendo depois alargado as suas 
áreas de atividade. Durante a sessão solene comemorativa, o presi-
dente da direção, João Saúde, lembrou: «temos atualmente cerca de 
200 atletas a praticar desporto no nosso clube, 120 deles nas nossas 
instalações, que são já insuficientes. Precisamos urgentemente de 
obras e já entregámos à autarquia o nosso projeto para o alargamen-
to desta casa, o que nos permitirá proporcionar aos atletas melhores 
condições e criar mais aulas». Destacou depois os resultados e me-
dalhas conquistados pelos atletas e destacou alguns eventos organi-
zados pelo clube, como por exemplo o 24 Horas a Nadar, o Nadador 
Completo e o acampamento anual.
O presidente da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires, António Santos, afirmou que «poucas coletividades se 
podem orgulhar de ter uma história como a deste clube. O CCLV de-
senvolve um trabalho excelente e é de louvar o que fazem com tantas 
limitações de espaço».
O vereador da Câmara Municipal do Seixal Joaquim Tavares deixou 
um reconhecimento «pelo trabalho que têm desenvolvido ao longo 
destes anos. A relação do CCLV com a autarquia foi sempre de par-
ceria, respeito e responsabilidade; em todos os momentos temos 
encontrado soluções em conjunto para as dificuldades que surgem, e 
assim queremos continuar». Focou depois as intervenções que a câ-
mara municipal tem efetuado no desenvolvimento da Baía do Seixal e 
da náutica de recreio.
Foram ainda entregues os diplomas de 25 e 50 anos de associados 
e diplomas de reconhecimento a pessoas que têm colaborado com o 
CCLV e no final da sessão solene houve uma demonstração das clas-
ses de dança e karaté do clube.
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Campeonato de taekwondo 
e prova de trail em destaque
Equipa júnior do Águias Unidas 
é campeã nacional
 
No dia 15 de julho um grupo de 14 atletas de taekwondo do Clube 
Desportivo e Recreativo Águias Unidas (CDRAU) participou no 
Campeonato Nacional de Cadetes e Juniores 2017, que decorreu 
no Pavilhão Desportivo de Fânzeres, em Gondomar. Os atletas do 
CDRAU participaram na vertente combates, tendo obtido vários 
lugares de pódio. A nível coletivo a equipa de juniores masculinos 
sagrou-se campeã nacional, um prémio para todo o trabalho desen-
volvido no clube nos últimos anos. A nível individual sagraram-se 
campeões de juniores os atletas Rafael Major e Mafalda Soares, e 
campeões de iniciados os atletas Edi Dias e Beatriz Toco. 

Inscrições abertas para provas de trail e BTT
O CDRAU organiza uma vez mais a prova de Trail Quinta do Pinhão. 
Já na sua 3.ª edição, conta também este ano com o 1.º Passeio 
BTT/Apostiça e realiza-se no dia 15 de outubro. As provas contem-
plam a distância de 18 quilómetros para o trail, 8 quilómetros para 
a caminhada e 35 quilómetros para o passeio BTT, todas com parti-
da e chegada na Quinta do Pinhão, na Verdizela. As inscrições estão 
abertas e devem ser efetuadas no site acorrer.pt.

Piscinas municipais de Amora e Corroios
Novas modalidades em setembro

As piscinas municipais de Amora e Corroios vão reabrir ao público 
no dia 4 de setembro, com um conjunto de novas modalidades. 
Após o período de férias, fica o convite para experimentar outras 
atividades aquáticas. 
Na Piscina Municipal de Amora as aulas disponíveis a partir de 
setembro são: AMA (Adaptação ao Meio Aquático) Adultos, Hidro 
Bike, Zumbix, Deep Hit e Hidrográvidas. Quanto à Piscina Municipal 
de Corroios, os utentes e novos utilizadores podem ter aulas de 
AquaFobia, MixHiit, Zumbix, Deep Hit e Hidrocombat. A escolha é 
sua.
Os interessados podem obter mais informações na receção das 
piscinas municipais, no seguinte horário de funcionamento: segun-
da a sexta-feira, das 7.30 às 22.30 horas, e domingos, das 8.30 
às 13.30 horas. Aos sábados, a receção da Piscina Municipal de 
Amora funciona das 8.30 às 20 horas e o equipamento de Corroios 
tem o seguinte horário: das 8.30 às 19.30 horas. 

Já está a ser preparada 
a 34.ª edição da seixalíada, sob 
o lema «Orgulho no Passado, 
Ambição no Futuro». Aquela que 
é considerada a grande festa do 
desporto para todos, este ano vai 
decorrer de 23 de setembro a 21 
de outubro. A sessão de apresen-
tação pública vai realizar-se no 
dia 16 de setembro, às 17 horas, 
na frente ribeirinha de Amora.

O Jardim de santa Marta do 
Pinhal, em Corroios, é o cenário 
da tradicional Festa de Abertura 
da seixalíada, no dia 23 de se-
tembro, às 15.30 horas. A partir 
dessa data, dá-se início a quatro 
semanas de intensa atividade 
desportiva nos equipamentos 
municipais e do movimento as-
sociativo, com uma oferta de 67 
modalidades, que vão das artes 
marciais às atividades náuticas, 
jogos tradicionais, futebol e pa-
tinagem, entre muitas outras. O 

difícil vai ser escolher em quais 
participar... sendo que esta edição 
conta com novas modalidades, 
como stand up paddle, todo o ter-
reno 4x4, ou pool (variante do 
bilhar). Num evento inclusivo, o 
desporto adaptado também está 
presente com o corfebol e o ande-
bol adaptado. 

A seixalíada é, sem dúvida, um 
dos pontos altos do calendário 
desportivo e social do conce-
lho do seixal. em 2016, somou 
216 eventos, 64 modalidades e  
20 235 participantes, dos quais 
15 585 eram do concelho, cor-
respondendo a 77 por cento do 
total. Foram ainda realizados 191 
eventos de nível local, 20 de nível 
regional e 5 eventos de dimensão 
nacional.

esta iniciativa é organizada pe-
la Câmara Municipal do seixal, 
movimento associativo, juntas 
de freguesia e escolas do conce-

lho, e conta também com o apoio 
do Centro Humanitário estuário 
do tejo da Cruz Vermelha 
Portuguesa no seixal, associa-
ções de bombeiros, forças de se-
gurança pública e patrocinado-
res.

 Marque presença na Festa de 
Abertura que acontece no dia 23 
de setembro, participe nas moda-
lidades que vão integrar a edição 
deste ano e faça parte da vida do 
desporto popular. 

Nesta edição está disponível 
para utilizadores de smartpho-
nes Android uma aplicação gra-
tuita que permite acompanhar 
os momentos da seixalíada. Para 
descarregar a aplicação, aponte 
a câmara fotográfica para o có-
digo (QR code) inserido nos ma-
teriais de divulgação e está feito. 
Conheça as modalidades em sei-
xaliada.net e inscreva-se! n

34.ª seixalíada de 23 de setembro a 21 de outubro

Sob o lema «Orgulho 
no Passado, Ambição 
no Futuro»
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Cerca de quatro dezenas de ido-
sos deram o seu passeio anual de 
barco dragão, iniciativa promovida 
pela Câmara Municipal do Seixal, 
com a inestimável colaboração da 
Associação Naval Amorense (ANA), 
que cedeu as embarcações e a res-
petiva palamenta. 
Foi nas manhãs dos dias 3 e 4 de ju-
nho, junto à marginal amorense da 
Baía do Seixal, que os menos jovens 
confraternizaram animadamente a 

bordo das exóticas embarcações, 
enquadrados por técnicos da autar-
quia e da referida associação, pro-
fessores de ginástica e animadores 
socioculturais. 
Entretanto, também no dia 4, foi 
a vez de pessoas com necessi-
dades especiais (cerca de 20) da 
Associação Rumo ao Futuro marea-
rem, em salutar convívio, por idênti-
cos cenários aquáticos. 
A organização foi, igualmente, da 

responsabilidade do município, que 
teve o precioso apoio da já referida 
associação naval.
Proporcionar episódios de sã con-
vivência, impulsionadores da ne-
cessária inclusão social, é um dos 
intuitos destas iniciativas, acolhi-
das com indisfarçável entusiasmo 
pelos seus destinatários.

De barco dragão pela Baía
Idosos melhoram a vida navegando

António Horta (mais de 55 anos) 
e Luís Gouveia (mais de 50 anos), 
ambos da Associação A Natureza 
Ensina (ANE), brilharam no Cam-
peonato Nacional de Veteranos de 
Atletismo, ao sagrarem-se campe-
ões nacionais. O primeiro foi o mais 
rápido tanto nos 800 como nos 
1500 metros planos, enquanto o 
segundo se impôs nos 3000 me-
tros obstáculos. A prova, que de-
correu nos dias 8 e 9 de julho, na 
Pista Carlos Lopes, de Torres Vedras, 

também consagrou outros atletas 
do mesmo emblema. Assim, Mário 
Boucinha (mais de 45 anos) alcan-
çou as medalhas de prata nos 1500 
metros e de bronze nos 5000 me-
tros; por sua vez, David Rosa (mais 
de 40 anos) não deixou fugir a prata 
nos 3000 metros obstáculos. 

A natureza de uma associação
A ANE, surgida em Corroios, em 
2009, teve como finalidade primeira 
a «construção de uma quinta peda-

gógica», para que as crianças tomas-
sem contacto «com a vida rural» e 
com «vários domínios de interesse 
ambiental e sociocultural». Tal sonho 
ainda não se materializou, ainda 
que a ANE não tenha deixado de «ser 
interventiva em atividades relacio-
nadas com o meio ambiente», expli-
cou-nos um dirigente da associação.
O «atletismo apareceu mais tarde, 
em junho de 2012, pois havia na as-
sociação quem quisesse participar 
no Troféu de Atletismo do Seixal». 

Nacionais de veteranos 
Atletas do concelho sagram-se campeões

Torneio de Voleibol Feminino
Promover a prática desportiva

O Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro organizou, com o 
apoio da Junta de Freguesia de Amora e da Câmara Municipal do 
Seixal, nos dias 1 e 2 de julho, o Torneio de Voleibol Feminino em 
Infantis e Iniciados, competição que contou com a participação de 
mais de 50 pessoas, entre atletas, técnicos, dirigentes e acompa-
nhantes.
O torneio foi disputado pelas equipas da Escola Básica Pedro 
Eanes Lobato, Clube Recreativo Piedense, Clube Nacional de 
Ginástica, Salesianos de Lisboa, Grupo Desportivo de Sesimbra, 
Colégio Maristas de Carcavelos, Centro Desportivo de Alverca e 
Academia de Voleibol de Praia.
O vice-presidente da Câmara Municipal do Seixal, Jorge Gonçalves, 
esteve presente na entrega de troféus às equipas participantes.

17.º Open de Ténis Cidade de Amora
Henrique Constantino venceu 
torneio

O 17.º Open de Ténis Cidade de Amora, sub-16 e sub-18, realizou-se 
nos dias 15 e 16 de julho, numa organização do Clube Desportivo e 
Recreativo Águias Unidas (CDRAU), com o apoio da Junta de Freguesia 
de Amora e da Câmara Municipal do Seixal. A prova contou com a par-
ticipação de três clubes do distrito, o Centro de Ténis de Almada, com 
9 tenistas, a Academia de Ténis de Almada, com 1 atleta, e o clube or-
ganizador, o CDRAU, com 8 tenistas. O campeão do torneio do quadro 
principal foi o atleta Henrique Constantino, do CDRAU, enquanto no 
quadro B o vencedor foi Tiago Guedes, também do CDRAU.
A prova integrou os Jogos do Seixal 2017. 
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PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

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 do Seixal 
| 212 227 746 | 212 222 222

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 | 265 242 594
Fernão Ferro | 265 242 592 

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro
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Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios
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Fogueteiro

Coina
Setúbal
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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

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

(*) n Partida do Fogueteiro

Sublinhados: com destino a Setúbal, os restantes terminam em Coina. 
Aos dias úteis o comboio das 8.13 horas termina no Fogueteiro
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Sábados, domingos e feriados
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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
Espaço Cidadania | 210 976 220
Posto de Turismo | 212 275 732
Seixal Limpo | 210 976 011
Canil/Gatil Municipal | 210 976 200
Leitura do Consumo de Água 
| 800 500 210

Piquete de Águas e Esgotos 
| 210 976 000
A partir das 17 horas | 210 976 046

Piquete de Contadores
| 212 276 700
A partir das 17 horas | 210 976 046

Proteção Civil Municipal 
| 919 374 732

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

Freguesias
Junta de Amora | 212 268 730
Junta de Corroios | 212 535 814
Junta de Fernão Ferro | 215 979 195
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires
| 211 316 223

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

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

Central da Amora 31
Quinta de S. João   1
Do Vale    2 
Central da Amora   3 
Nobre Guerreiro     4  
Universo   5 
Central da Amora    6
Abreu Cardoso   7
Fonseca   8
Nurei   9
Central da Amora 10
Romana 11
Seruca Lopes 12
Foros de Amora 13
Fogueteiro 14
Quinta da Torre 15
Central da Amora 16 
Vale Bidarra  17
Duarte Ramos  ---- 
Do Vale  18
Novais 19
Nova Amorense 20
Bairro Novo 21
Central da Amora 22
Alves Velho    23 
Matos Lopes 24
São Bento  25
Pinhal de Frades 26
Central da Amora 27
Lusitana 28
Duarte Ramos 29
Moura Carneiro 30

Serviço permanente

ABReU CARDoSo | R. Cidade Setúbal, 1-B, 
Corroios | 212 545 585
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 | Av. General Humberto Delgado, 
9-11, Paio Pires | 212 210 365
CeNTRAL DA AMoRA | R. MFA, loja 22, Amora 
| 212 257 108
CeNTRAL De VALe De MILHAçoS | 
R. Alexandre Herculano, 2 A, Vale de Milhaços 
| 212 530 256
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
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
LUSITANA | Rua João Gil, 2 | 212 277 959
PINHAL De FRADeS | R. Dr. Raul Machado, 
lote 52, Pinhal de Frades | 212 244 224
MAToS LoPeS | R. João Gil, 2, Arrentela 
| 212 277 956
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 De CoRRoIoS | 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
QUINTA De S. JoÃo | Pct.a Quinta de S. João, 7, 
Arrentela | 212 225 509
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, n.º 15, Seixal  
| 212 222 658
SeRUCA LoPeS | Trav. Paz, 4-B, Casal do Marco 
| 212 210 369
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

Ficha Técnica
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Arrentela Largo 25 de Abril  – Arrentela > 2840-149 Seixal > Tel.: 211 316 223 > geral@jf- seixalarrentelapaiopires.pt

Os serviços da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires procederam, esta semana, ao corte da 
relva e limpeza do jardim da Quinta de S. João. Os habitantes da 
freguesia, sobretudo os das imediações, viram aquele espaço 
tornar-se mais airoso, mais adaptado aos seus tempos de lazer. 
Estes trabalhos enquadram-se no protocolo de descentraliza-
ção de competências e meios, assinado pela Câmara Municipal 
do Seixal com as juntas de freguesia do concelho.

Quinta de S. João 
mais airosa

Xadrez do Torrense 
campeão

Requalificação da frente 
ribeirinha

A equipa de xadrez do Independente Futebol Clube Torrense 
sagrou-se campeã nacional da 3.ª divisão, batendo na fase final 
o Clube Galitos/Groupel B (2,5-1,5) e empatando (2-2) com o 
CX A2D B.
O torneio realizou-se nos dias 22 e 23 do mês passado, durante 
o Festival de Xadrez de Leiria. Os amantes da modalidade en-
contram em www.fpx.pt/web/nacional/partidas o desenvolvi-
mento das partidas.

A área da estadia na zona fronteira à Quinta da Fidalga está 
a ser alvo de obras de requalificação, nomeadamente a pla-
taforma sobre o rio e a via pedonal até ao Núcleo Naval do 
Ecomuseu. Esta intervenção visa a melhoria do espaço público 
e o pleno usufruto da população. 

O espaço para cães do Parque Urbano de Fernão Ferro está a 
acolher aulas de obediência canina a cargo dos treinadores 
Pedro Mendes e Álvaro Nogueira. As sessões têm como objetivo 
promover a disciplina e obediência dos animais e decorrem às 
quartas e sextas-feiras, a partir das 19 horas, com participação 
gratuita.  
Para integrar as aulas não é preciso ter atendido a nenhuma 
das sessões anteriores, bastando para o efeito ter os animais 
com chip, com boletim de vacinas em dia e registados na junta 
de freguesia.

Aulas de obediência canina Manutenção de abrigos 
de passageiros

Fernão Ferro Tem Talento

A Junta de Freguesia de Fernão Ferro prossegue o trabalho de 
reparação de abrigos de passageiros de transportes públicos. 
A mais recente intervenção consistiu na retirada, beneficiação 
e  posterior reposição no local do abrigo situado junto ao Hiper 
Lena, na Avenida 25 de Abril, na Quinta das Laranjeiras. 

Os talentos individuais e coletivos da freguesia estão convida-
dos para se darem a conhecer na iniciativa Fernão Ferro Tem 
Talento. O Parque Urbano de Fernão Ferro recebe o evento, no 
dia 16 de setembro, às 15 horas, com a demonstração dos dons 
da música, dança, magia ou desporto, entre outros, desenvolvi-
dos pela população. A inscrição pode ser feita através do email 
geral@jf-fernaoferro.pt e deve conter o nome do participante, 
data de nascimento e o talento a ser demonstrado.

Fernão Ferro Loja 20, Mercado Municipal de Fernão Ferro, R. Luísa Todi, 2865-675 Fernão Ferro > Tel.: 215 979 195 > jf-fernaoferro.pt
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19 _Wolfgang Muthspiel Quintet
20 _Slow Is Possible

21 _Michaël Attias Quartet
26 _João Barradas Quinteto

27 _Dominique Pifarély Quartet
28 _Lee Konitz Quartet

Fórum Cultural do Seixal

19 a 28 
outubro

Produção e organização cm-seixal.pt
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Navegar 
pelo 
património 
da região

As embarcações tradicionais do Tejo são um legado das tradições flúvio-marítimas do 
concelho do Seixal e da região, como são exemplos a muleta, o varino, a falua e o bote de 
fragata, recordando os tempos em que as atividades a elas ligadas assumiam um papel 
relevante.
Hoje, a Câmara Municipal do Seixal tem o privilégio de ser proprietária do varino 
«Amoroso», disponibilizado para realizar passeios temáticos.
De Barco, do Seixal à Moita é o passeio que decorre no dia 8 de setembro, das 14.30 
às 23 horas, a bordo do varino, com saída no cais do Seixal e desembarque na Moita, 
dispondo-se de tempo livre para visitar e descobrir o património cultural local. O 
regresso ao concelho efetua-se em autocarro municipal.
Este Verão Descubra… Arrentela é o passeio temático proposto para 14 de setembro, das 
9 às 12.30 horas, com partida e regresso ao cais de Seixal. Convidam-se os interessados 
a descobrir a Baía do Seixal, navegando à vela no varino «Amoroso», e percorrer a pé 
o núcleo urbano antigo de Arrentela, conhecer as ruas mais emblemáticas e visitar a 
igreja paroquial e o Núcleo Naval do Ecomuseu Municipal.

Os dois passeios destinam-se ao público em geral. A participação é gratuita, com inscrição 
obrigatória pelo telefone 210 976 112 ou pelo email ecomuseu.se@cm-seixal.pt.
Se gosta de navegar e tem interesse em conhecer a cultura da região, inscreva-se dos 
passeios a bordo do varino «Amoroso».

-----------------------------

À Descoberta do Sapal
Venha observar a flora existente no sapal à volta da Baía do Seixal e a impor–
tância das comunidades de invertebrados bentónicos marinhos (organismos 
que vivem junto ao fundo), que desempenham um papel determinante na 
cadeia alimentar dos ecossistemas oceânicos. 
Esta é a proposta da saída de campo À Descoberta do Sapal, que se realiza a 14 
de setembro, às 11 horas. 

Iniciativa gratuita, para o público em geral, com o limite de 40 participantes. 
Inscrição: www.cienciaviva.pt/veraocv/2017
Telefone: 210 976 011.

Ponto de encontro: Ponte da Fraternidade, Amora
Aconselha-se o uso de chapéu, calçado confortável e protetor solar.
Organização.: Ciência Viva no Verão 2017, em parceria com a MARE – Centro 
de Ciências do Mar e do Ambiente.

-----------------------------

Caminhada pela 
Diabetes
As frentes ribeirinhas do Seixal e Arrentela recebem a Caminhada pela Diabetes, 
no dia 9 de setembro, sábado, das 9.30 às 12 horas. 
A iniciativa visa sensibilizar os portadores da diabetes para a importância da 
atividade física e da adoção de estilos de vida saudáveis no controlo da doença 
e melhoria da qualidade de vida. Podem participar as pessoas com diabetes tipo 
2 e a população em geral. A iniciativa é gratuita e sujeita a inscrição, pelo email 
almadaseixalucfdiabetes@gmail.com. 
O ponto de partida/chegada é junto à Companhia de Lanifícios de Arrentela.
A caminhada é organizada pela Unidade Coordenadora Funcional da Diabetes 
Almada-Seixal, em colaboração com o Agrupamento de Centros de Saúde 
Almada-Seixal e Hospital Garcia de Orta, com o apoio da Câmara Municipal do 
Seixal.



8 SETEMBRO
sexta-feira
_________________________________
Das 14.30 às 23 horas
De Barco, do Seixal à Moita
Passeio temático . Inscrição (1)
Varino «Amoroso» e vila da Moita
Regresso em autocarro municipal

9 SETEMBRO
sábado
_________________________________
Das 9.30 às 12 horas
Caminhada pela Diabetes
Ponto de encontro: Companhia de Lanifícios 
de Arrentela 
Inscrições: almadaseixalucfdiabetes@gmail.com

seixal
acontece

2 SETEMBRO
sábado 

_________________________________
8.30 horas
Torneio de Malha da Festa do Avante!
Org.: Comissão Organizadora da Festa 
do Avante!
Parque do Serrado

_________________________________
Das 15 às 18 horas
Torneio de Xadrez da Festa do Avante!
Org.: Comissão Organizadora da Festa 
do Avante!
Clube Recreativo da Cruz de Pau

_________________________________
16.30 horas
Arca de Histórias
Crianças dos 4 aos 12 anos
Inscrição: 210 976 100 ou 
biblioteca.junior@cm-seixal.pt
Biblioteca Municipal do Seixal

3 SETEMBRO
domingo
_________________________________
8.30 horas
Torneio de Malha da Festa do Avante!
Org.: Comissão Organizadora da Festa 
do Avante!
Parque do Serrado

5 SETEMBRO
terça-feira
_________________________________
10.30 horas
Ouvir e Contar, o Que Custa É Começar
Alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo 
do ensino básico
Núcleo de Amora da Biblioteca Municipal 
do Seixal

Turismo de Natureza – Caminhada Rede 
Natura 2000
Circuitos Turísticos 2017
Ingresso: 5,50 € (gratuito para crianças até 12 
anos)
Ponto de encontro: Estação de serviço da BP 
de Belverde
Inscrições em cm-seixal.pt

_________________________________
Das 14 às 19 horas
Torneio de Futsal
Org.: Cariocas Futebol Clube
Polidesportivo da Quinta das Sementes

_________________________________
Das 15 às 19 horas
1.as Pagaiadas
Canoagem
Org.: Clube de Canoagem de Amora
Zona ribeirinha de Amora

_________________________________
16.30 horas
Arca de Histórias
Crianças dos 4 aos 12 anos
Inscrição: 210 976 100 ou 
biblioteca.junior@cm-seixal.pt
Biblioteca Municipal do Seixal

10 SETEMBRO
domingo
_________________________________
Das 14 às 19 horas
1.º Passeio por Equipas - Ciclismo 
Contrarrelógio
Org.: Centro de Solidariedade Social de Pinhal 
de Frades
Zona Industrial do Seixal

12 SETEMBRO
terça-feira
_________________________________
10.30 horas
Ouvir e Contar, o Que Custa É Começar
Alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo 
do ensino básico
Núcleo de Amora da Biblioteca Municipal 
do Seixal

14 SETEMBRO
quinta-feira
_________________________________
Das 9 às 12.30 horas
Este Verão Descubra… Arrentela
Passeio temático . Inscrição (1)
Varino «Amoroso», Núcleo Naval e Igreja 
Paroquial de Arrentela

_________________________________
Das 11 às 12.30 horas
Á Descoberta do Sapal
Saída de campo
Ponto de encontro: Ponte da Fraternidade
Org.: Ciência Viva no Verão 2017
Inscrições: www.cienciaviva.pt

e ainda…

_________________________________
De 1 a 3 de setembro
Festa do Avante!
Quinta da Atalaia, Amora

_________________________________
Até 16 de setembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas, 
sábado, das 14.30 às 20.30 horas
500.º Aniversário do Nascimento de Francisco 
de Hollanda
Mostra informativa e bibliográfica do fundo 
bibliográfico da Biblioteca Municipal do Seixal
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
Até 30 de setembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas, 
sábado, das 14.30 às 20.30 horas
De Volta à Escola
Mostra informativa e bibliográfica
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
Até 30 de setembro
De terça a sexta-feira, das 11 às 20 horas
Sábado, das 15 às 20 horas
Dar de Volta
Recolha e entrega de manuais escolares
Biblioteca Municipal do Seixal
Entrega de manuais escolares
Biblioteca Municipal do Seixal, núcleos 
de Amora e Corroios, Lojas do Munícipe

_________________________________
De 9 de setembro a 14 de outubro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Inauguração no dia 9 de setembro, 17 horas 
ARTES 2017
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

_________________________________
De segunda a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
ou das 14.30 às 16.30 horas
A Pé por Aldeia de Paio Pires, por Amora 
e por Arrentela
Visitas temáticas . Grupos . Inscrição (1)
Núcleos urbanos antigos



Circuito da Pólvora Negra
Visita temática. Grupos . Inscrição (1)
Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços

Descobre a Máquina a Todo o Vapor
Visita temática. Grupos . Inscrição (1)
Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços

Visita Acompanhada à Fábrica de Pólvora 
de Vale de Milhaços
Grupos . Inscrição (1)
Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços

_________________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 20 horas
Brincar Livre
Dos 6 meses aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Hoje Sou… Bibliotecário!
Dos 8 aos 18 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

Mercado dos Brinquedos
Dos 3 aos 12 anos e familiares
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
De terça a sexta-feira, 10.30 e 16.30 horas
Hora do Conto: «A Lenda do Cavalo de Troia»
Dos 4 aos 12 anos . Inscrição (2)

_________________________________
De terça a sexta-feira, 10.30 e 16.30 horas
«A Cavalo Dado» – Ateliê Complementar 
à Hora do Conto
Dos 4 aos 12 anos . Inscrição (2)

_________________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
e das 14 às 17 horas
A Cortiça na Fábrica: a Preparação
Exposição de longa duração
Núcleo da Mundet – Edifício das Caldeiras 
de Cozer

Cortiça ao Milímetro
Exposição temporária
Núcleo da Mundet – Edifício das Caldeiras 
de Babcock & Wilcox

_________________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
e das 14 às 17 horas
Sábado e domingo, das 14.30 às 18.30 horas
600 Anos de Moagem no Moinho de Maré 
de Corroios
Exposição de longa duração
Moinho de Maré de Corroios

Barcos, Memórias do Tejo
Exposição de longa duração
Núcleo Naval

Território, Economia e Administração: 
o Seixal no Foral de Almada de 1513
Exposição temporária
Moinho de Maré de Corroios

_________________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 11 horas 
ou das 14.30 às 15.30 horas
Estaleiro de Brincadeiras
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo Naval

O Choco Vai ao Estaleiro
Visita temática . Grupos. Inscrição (1)
Núcleo Naval

_________________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
ou das 14.30 às 16.30 horas
Dança dos Barcos
Visitas temáticas . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo Naval

Descobertas no Ecomuseu – Moinho de Maré, 
Núcleo da Mundet e Núcleo Naval
Visitas temáticas . Grupos . Inscrição (1)
Núcleos do Ecomuseu Municipal

Dominó dos Cereais
Visitas temáticas . Grupos . Inscrição (1)
Moinho de Maré de Corroios

Jogando a Pares
Visitas temáticas . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo Naval

O Ratinho de Cortiça
Visitas temáticas . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

Quem ao Moinho Vai Enfarinhado Sai
Visitas temáticas . Grupos . Inscrição (1)
Moinho de Maré de Corroios

Quiz de Barcos
Visitas temáticas . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo Naval

Visita Acompanhada ao Moinho de Maré 
de Corroios, ao Núcleo da Mundet 
e ao Núcleo Naval
Grupos . Inscrição (1)
Núcleos do Ecomuseu Municipal

_________________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 11.30 horas 
ou das 14.30 às 16 horas
Um Perna-Longa no Moinho
Visitas temáticas . Grupos . Inscrição (1)
Moinho de Maré de Corroios

À Roda de Uma Olaria 
Visitas temáticas . Grupos . Inscrição (1)
Olaria Romana da Quinta do Rouxinol

_________________________________
De terça-feira a sábado, das 10 às 18 horas
A Essência da Forma
Exposição temporária
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

_________________________________
De quarta a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
ou das 14.30 às 16.30 horas
Visita Acompanhada ao Espaço Memória – 
Tipografia Popular do Seixal
Grupos . Inscrição (1)
Espaço Memória – Tipografia Popular do Seixal

Gutenberg no Seixal
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Espaço Memória – Tipografia Popular do Seixal

_________________________________
Aos sábados e domingos, às 10.30, 11.30, 14.30, 
15.30 e 16.30 horas
Gutenberg no Seixal
Visita temática, sem inscrição prévia
Espaço Memória – Tipografia Popular do Seixal

(1) Inscrição: 210 976 112 ou 
ecomuseu.se@cm-seixal.pt
Inscrição prévia para escolas, infantários 
ou grupos: 210 976 100 ou 
biblioteca.junior@cm-seixal.pt____
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

Biblioteca 
Municipal 
do Seixal 

Os livros aguardam-nos 
com o seu mistério 
de vozes silenciosas
-----------------------------

De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas,
sábados, das 14.30 às 20.30 horas



equipamentos 
municipais

--------------------------------------------------------
Auditório Municipal
Fórum Cultural do Seixal
Quinta dos Franceses, Seixal
T. 210 976 103 - 915 635 090 
(reservas)

--------------------------------------------------------
Biblioteca Municipal do Seixal
Quinta dos Franceses, Seixal
T. 210 976 100
Núcleo de Amora
Largo da Rosinha, Amora
T. 210 976 165
Núcleo de Corroios
Rua 1.º de Maio 13, Corroios
T. 210 976 180

--------------------------------------------------------
Centro de Apoio ao Movimento 
Associativo Juvenil
Rua Paiva Coelho 34, Seixal
T. 212 275 674

--------------------------------------------------------
Cinema S. Vicente
Av. General Humberto Delgado, 
20 A, Aldeia de Paio Pires
T. 210 976 103 ou 915 635 090 
(dias úteis)

--------------------------------------------------------
Complexo Municipal de Atletismo 
Carla Sacramento
Av. Seixalíada, Cruz de Pau
T. 210 976 120

--------------------------------------------------------
Ecomuseu Municipal do Seixal
Núcleo da Mundet
Serviços centrais e exposições
Praça 1.º de Maio, Seixal
T. 210 976 112
Espaço Memória - Tipografia 
Popular do Seixal
Praça Luís de Camões 39-41, Seixal
Extensão Campo Arqueológico 
da Quinta de S. Pedro
Rua da Quinta de S. Pedro, Corroios

Extensão da Fábrica de Pólvora 
de Vale de Milhaços
Av. Fábrica da Pólvora, Vale de 
Milhaços
Núcleo da Olaria Romana 
da Quinta do Rouxinol
Rua Rouxinol, Miratejo
Núcleo da Quinta da Trindade
Av. MUD Juvenil, Seixal
T. 210 976 133
Núcleo Moinho de Maré de Corroios
Rua Rouxinol, Miratejo
T. 212 540 467
Núcleo Naval
Av. República, Arrentela
T. 210 976 176

--------------------------------------------------------
Espaço Arte Jovem
Largo do Mercado, Miratejo
T. 212 275 684

--------------------------------------------------------
Estação Náutica Baía do Seixal
Cais de acostagem
Av. Dom Nuno Álvares Pereira, Seixal
T. 919 306 580

--------------------------------------------------------
Galeria de Exposições Augusto Cabrita
Quinta dos Franceses, Seixal
T. 210 976 105
Galeria Municipal de Corroios
Rua Cidade de Leiria 1A, Corroios
T. 915 633 228

--------------------------------------------------------
Oficina da Juventude do Miratejo
Largo do Mercado, Miratejo
T. 212 275 684

-------------------------------------------------------
Parque Desportivo Municipal 
da Verdizela
Av. Verdizela, Verdizela
T. 210 976 155

--------------------------------------------------------
Pavilhão Desportivo Escolar 
Alfredo dos Reis Silveira
Av. 25 de Abril, Torre da Marinha
T. 212 271 627

--------------------------------------------------------
Pavilhão Desportivo Escolar 
António Augusto Louro
Av. Vale da Romeira, Arrentela
T. 212 277 200 ou 910 017 954

--------------------------------------------------------
Pavilhão Desportivo Escolar 
Manuel Cargaleiro
Rua Bento de Moura Portugal, 
Fogueteiro
T. 210 131 948

--------------------------------------------------------
Pavilhão Desportivo Escolar 
Pedro Eanes Lobato
Praceta Joaquim Pinto Malta, Amora
T. 212 211 020

--------------------------------------------------------
Pavilhão Municipal da Torre da 
Marinha
Rua Independente Futebol Clube 
Torrense, Torre da Marinha
T. 210 976 138

--------------------------------------------------------
Pavilhão Municipal do Alto 
do Moinho
Rua João de Deus 24, Alto do 
Moinho
T. 210 976 240

--------------------------------------------------------
Piscina Municipal de Amora
Rua Domingos Bomtempo, Cruz 
de Pau
T. 210 976 125

--------------------------------------------------------
Piscina Municipal de Corroios
Av. Rui Grácio, Santa Marta do 
Pinhal
T. 210 976 130

--------------------------------------------------------
Pista Municipal de Aeromodelismo
Av. Vieira da Silva, Santa Marta do 
Pinhal
T. 210 976 120

---------------------------------------------------------
Posto Municipal de Turismo
Rua Sociedade União Seixalense, 
Seixal
T. 212 275 732

--------------------------------------------------------
Quinta da Fidalga
Av. da República, Arrentela
T. 212 275 637 (serviços centrais)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro
Av. da República, Arrentela
T. 210 976 108

-----------------------------

Histórias para 
crianças na biblioteca
O conto clássico «A lenda do cavalo de Troia» animará as sessões do espaço Hora 
do Conto de terça a sexta-feira, de setembro a dezembro, às 10.30 e às 16.30 
horas, no Espaço Júnior da Biblioteca Municipal do Seixal. A atividade destina-
-se a crianças dos 4 aos 12 anos.
Também nesse espaço, período e horário, o mesmo público infantil é chamado a 
participar no ateliê complementar à Hora do Conto: A Cavalo Dado. É um ateliê 
de expressão plástica de elaboração de um marcador de página em forma de 
cavalo, que estimula o desenvolvimento das capacidades criativas das crianças. 
A participação individual é livre nas duas atividades, mas requerem marcação 
prévia para escolas, infantários e grupos, pelo telefone 210 976 100 ou email 
biblioteca.junior@cm-seixal.pt.

-----------------------------

ARTES 2017
A exposição anual ARTES 2017 dá expressão às diferentes maneiras de abordar 
a atividade artística, plasmadas nos diversificados olhares e registos, em 
variadas técnicas e materiais.
A exposição é organizada pela ARTES – Associação Cultural do Seixal e a 
inauguração acontece já no dia 9 de setembro, com um momento de atuação do 
Grupo de Dança Terpsi.
A mostra inclui 33 obras e estará patente até 14 de outubro.

9 de setembro, sábado | 17 horas | Galeria de Exposições Augusto Cabrita

-----------------------------

Futsal e ciclismo marcam 
«rentreé» desportiva 
Em setembro, regressa o desporto aos recintos dinamizados pelo movimento associativo 
concelhio e aos espaços desportivos municipais.
Chamamos a atenção para o Torneio de Futsal que se realiza já no dia 9 de setembro, sábado, 
entre as 14 e as 19 horas, no polidesportivo da Quinta das Sementes, em Amora, promo–
vido pelo Cariocas Futebol Clube, com o apoio da Junta de Freguesia de Amora e Câmara 
Municipal do Seixal. 
No dia seguinte, domingo, das 8.30 às 12.30 horas, na Zona Industrial do Seixal, em Aldeia 
de Paio Pires, tem lugar o 1.º Passeio de Ciclismo Contrarrelógio por Equipas, organizado pelo 
Centro de Solidariedade Social de Pinhal de Frades, com o apoio da Câmara Municipal do 
Seixal, prova integrada na Seixalíada 2017. 
Vamos aplaudir os nossos atletas!
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