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A manhã de 25 de abril foi assi-
nalada, como é tradição, com 
duas saudações, ao Poder Local 
Democrático e à Revolução dos 
Cravos, com lugar no edifício dos 
Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal, na sede da 
Assembleia Municipal do Seixal 
e da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires e na Praça 1.º de Maio, junto 
ao Monumento ao 25 de Abril.
No primeiro local, as bandas 
das sociedades filarmónicas 
Democrática Timbre Seixalense 
(SFDTS), Operária Amorense 
(SFOA), União Arrentelense (SFUA) 
e União Seixalense (SFUS) sau-
daram os eleitos da Câmara e 
Assembleia Municipal do Seixal e 
juntas de freguesia do concelho. 
O momento incluiu a interpreta-
ção individual dos hinos de cada 
coletividade e uma interpretação 
conjunta da Marcha do MFA e do 
Hino Nacional.

Os eleitos seguiram em corte-
jo até ao Monumento ao 25 de 
Abril, acompanhados pelos pre-
sidentes de câmara da Boa Vista 
(Cabo Verde) e Lobata (S. Tomé 
e Príncipe), onde eram espera-
dos pela Fanfarra da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Mistos do Concelho do Seixa 
(AHBMCS). Neste local as ban-
das tocaram o mesmo repertó-
rio e os presidentes da câmara, 
da assembleia municipal e da 
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires co-
locaram um cravo composto por 
vários cravos, símbolo da vitória e 
conquista da liberdade.
Joaquim Santos enfatizou a pre-
sença dos eleitos locais de países 
emancipados com o 25 de Abril, 
sublinhando «a libertação de po-
vos que têm direito à soberania e 
ao desenvolvimento». O presiden-
te da Câmara Municipal do Seixal 
lembrou «os homens e mulheres 

que lutaram para que a revolução 
se concretizasse e os milhares 
de soldados que conquistaram a 
liberdade e lutaram pela demo-
cracia».
«Não esquecemos que se não ti-
vessem existido esses militares, 
e a população que se juntou a 
eles na vontade popular de rom-
per com o fascismo, não tería-
mos aprovado a Constituição da 
República Portuguesa de 1976, 
que nos garantiu um conjunto de 
direitos e um projeto de Abril com 
visão de futuro e perspetivas de 
desenvolvimento, como acontece 
no nosso concelho», contextuali-
zou Joaquim Santos.
O cortejo seguiu para a sede da 
Assembleia Municipal do Seixal e 
da união das freguesias no Seixal. 
No local, a fanfarra da AHBMCS e 
as bandas filarmónicas da SFDTS 
e SFUS cumpriram a tradição de 
saudar o Poder Local do Seixal.

Levar o povo à rua e cantar a liberdade foi o grande objetivo da autarquia 
que este ano proporcionou quatro dias de concertos na frente ribeirinha 
do Seixal, com música para todos. 
Para além do grande concerto do dia 24 de abril com os Deolinda e Agir, o 
Parque da Quinta dos Franceses encheu-se de música desde o dia 21 de 
abril, com espetáculos para todos os gostos e idades.
No dia 21 de abril, os RAMP e Ossos do Ofício abriram as comemorações 
com uma noite de rock e heavy metal, especialmente dedicada aos mais 
jovens. No dia 22 de abril, o palco recebeu um concerto histórico das 
bandas filarmónicas das Sociedades Filarmónicas Timbre Seixalense e 
União Seixalense que tocaram juntas num espetáculo que contou ainda 
com a participação do coro da Unisseixal. O dia 23 de abril foi dedicado 
às crianças. O espetáculo O Mundo da Sara, bem conhecido dos mais 
pequenos através do Canal Panda, levou centenas de crianças e suas 
famílias ao Seixal, numa tarde de sol muito animada.

Saudação ao 25 de Abril e ao Poder Local Democrático
Homenagem aos homens e mulheres da revolução

Música para todos
Quatro dias de concertos 
para celebrar Abril
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A populAção saiu à rua 
na noite de 24 de abril, enchendo 
o parque da Quinta dos Franceses 
de uma multidão de todas as ida-
des que fez questão de assistir ao 
espetáculo do 43.º aniversário do 
25 de Abril. 

«Desta liberdade Se Faz o Nosso 
Desenvolvimento» foi o mote das 
comemorações e do filme apresen-
tado no intervalo do espetáculo, 
onde se lembrou o passado e se 
perspetivou o futuro do concelho.

os Deolinda trouxeram a músi-
ca popular portuguesa inspirada 
pelo fado e pela música tradicional. 
A banda, repetente no Seixal em 
concertos comemorativos do 25 de 
Abril, apresentou um espetáculo 
em que para além dos temas do úl-
timo álbum, foram também inter-
pretados os sucessos anteriores, 
bem conhecidos do público.

Na segunda parte do concerto, 

ninguém partiu o pescoço, mas fo-
ram muitos os jovens que assisti-
ram à atuação de Agir, uma das no-
vas vozes da música portuguesa de 
expressão urbana. o músico can-
tou os temas que os fãs queriam 
ouvir e apresentou também algu-
mas surpresas, numa receita que 
juntou soul, hip-hop, rock e reggae.

Antes do fogo de artifício, os re-
presentantes da Comissão Sindical 
dos Trabalhadores das Autarquias 
do Seixal, da segurança e saúde 
no trabalho, da Associação dos 
Serviços Sociais dos Trabalhadores 
das Autarquias do Seixal, os pre-
sidentes das assembleias e juntas 
de freguesia, os vereadores, o pre-
sidente da assembleia municipal e 
o presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Joaquim Santos, sauda-
ram os presentes. Ainda presen-
te esteve o presidente da Câmara 
Municipal da Boa Vista (Cabo 

Verde), José luís Santos, município 
com o qual o Seixal tem uma gemi-
nação de mais de 20 anos. 

Liberdade 
é desenvolvimento
Joaquim Santos começou por fa-

zer uma saudação ao 25 de Abril, e 
dirigiu-se à população, referindo 
o lema das comemorações do 43.º 
aniversário, «Desta liberdade Se 
Faz o Nosso Desenvolvimento». 
para o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, «foi com o 
25 de Abril que conquistámos a 
democracia e fechámos a porta a 
décadas de perseguições, censu-
ra, fome e pobreza. Assim abrimos 
portas para um portugal novo, com 
futuro e esperança. E foi com o 25 
de Abril que lançámos mãos à obra 
nesta terra, transformando-a no 
concelho que somos hoje». 

o autarca disse ainda que «43 

anos depois, novas gerações estão 
aqui a celebrar o Dia da liberdade. 
Estamos conscientes de que é pre-
ciso ultrapassar a política de aus-
teridade, convictos que temos de 
continuar a lutar por mais direitos 
para a nossa população. uma das 
principais lutas que temos é a luta 
pelo direito à saúde e a construção 
do hospital».

Nesse sentido fez a resenha do 
que tem sido a ação do município 
nesta matéria: em 2014, uma pe-
tição com mais de 8 mil assinatu-
ras foi entregue na Assembleia da 
República. Em 2015, esta aprovou 
uma resolução que determinava 
a urgência da construção do hos-
pital. Em 2016, foram recolhidos 
mais de 35 mil votos e o ministro 
da Saúde afirmou que a construção 
ia avançar. «Temos agora a infor-
mação que em junho será lançado 
o concurso para o projeto de execu-

ção do hospital. Vamos continuar a 
lutar até conseguirmos ter direito 
à saúde, e vamos continuar juntos 
com a nossa população», reafir-
mou.

o autarca terminou citando Ary 
dos Santos: «Agora que já floriu / A 
esperança na nossa terra / As por-
tas que Abril abriu / Nunca mais 
ninguém as cerra». o espírito de 
Abril ecoou na memória e na voz 
de eleitos e população que canta-
ram Grândola, Vila Morena, de Zeca 
Afonso, seguido do fogo de artifício 
que iluminou a Baía do Seixal e a 
esperança dos que acreditam num 
futuro melhor. 

As comemorações continu-
aram no dia seguinte com várias 
iniciativas, com destaque para o 
desfile do 25 de Abril na Avenida 
da liberdade, em lisboa (ver págs. 
4 e 5).n

Deolinda e Agir nas comemorações  

Poder Local e população 
celebram Abril
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«Enquanto alguns 
constroem muros, nós construí-
mos praças para que as pessoas se 
reúnam em liberdade». a afirma-
ção de Joaquim santos, presiden-
te da Câmara Municipal do seixal, 
foi feita na inauguração da Praça 
Central da torre da Marinha no dia  
25 de abril, dia em que o espaço foi 
inaugurado.

o presidente da Câmara Muni-
cipal do seixal esteve acom-
panhado por vários rostos do 
Poder local do concelho, como 
alfredo Monteiro, presidente da  
assembleia Municipal do seixal, 
e antónio santos, presidente da 
união das Freguesias do seixal, 
arrentela e aldeia de Paio Pires. 

Joaquim santos afirmou o «nos-
so compromisso de desenvolvi-
mento local, com a construção de 
mais e melhores espaços públicos 
e com a melhoria da qualidade de 

vida da população do nosso con-
celho».

a nova praça central fica loca-
lizada numa urbanização cons-
truída na década de 70 do séc. XX, 
onde outrora funcionou a Piscina 
Municipal da torre da Marinha. 
o projeto procurou converter e 
transformar o espaço numa no-
va centralidade de que as futuras 
gerações possam igualmente acu-
mular as melhores memórias e dar 
novos usos. 

ocupando uma área de 6140 m2,
o espaço é de vocação intergera-
cional e criou igualmente uma 
zona que tem a preocupação de 
servir os utentes da associação 
de Reformados, Pensionistas e 
Idosos da torre da Marinha, ins-
tituição que aqui fica localizada 
e se encontra a ser qualificada 
com apoio financeiro da Câmara 
Municipal do seixal. a nova praça 

serve assim toda a população da 
torre da Marinha e do concelho e 
faz a ligação entre o edificado, os 
arruamentos, os passeios, o par-
que infantil e outros espaços ver-
des existentes.

a obra foi realizada pela Câmara 
Municipal do seixal com um inves-
timento de mais de 300 mil euros 
e contou com o apoio da união de 
Freguesias do seixal, arrentela e 
aldeia de Paio Pires. a intervenção 
permitiu igualmente reabilitar um 
coletor pluvial aqui localizado. 

a inauguração foi abrilhan-
tada pela atuação da banda da 
sociedade Filarmónica união 
arrentelense e pela atuação da 
Escola de artes do Independente 
Futebol Clube torrense. n

Inauguração da Praça Central da torre da Marinha

Novo espaço de enc ontro e convívio 
da população do co  ncelho

Autarcas e trabalhadores celebram Abril
Valorizar o serviço público 
de qualidade

Trabalhadores e autarcas das juntas de freguesia, Assembleia 
Municipal e Câmara Municipal do Seixal partilharam, uma vez mais, 
momentos de celebração da democracia, com a realização do almoço 
comemorativo do 43.º aniversário do 25 de Abril, uma iniciativa da 
Associação dos Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias 
do Seixal (ASSTAS), que decorreu no dia 28 de abril no refeitório dos 
Serviços Operacionais da Câmara Municipal do Seixal. 
O encontro contou com as presenças de Joaquim Santos, presiden-
te da Câmara Municipal do Seixal, Alfredo Monteiro, presidente da 
Assembleia Municipal do Seixal, Manuel Araújo e António Santos, 
em representação das juntas de freguesia de Amora e União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, respetivamen-
te, Almira Santos, da ASSTAS, João Batata, da Comissão Sindical, 
Pedro Amorim, da Segurança e Saúde no Trabalho e da Associação 
Conquistas da Revolução, e do militar de Abril comandante Almeida 
Moura.
Em representação das três estruturas representativas dos trabalha-
dores, ASSTAS, STAL e Segurança e Saúde no Trabalho, João Batata 
começou por saudar os trabalhadores e os eleitos das autarquias do 
Seixal e afirmou que «uma das principais conquistas da revolução de 
Abril é o direito dos trabalhadores a se organizarem em associações 
e organizações laborais para participarem e intervirem diretamente 
na defesa dos seus direitos. Por isso é importante continuar a apoiar 
a três estruturas existentes nas nossas autarquias, todas compostas 
por trabalhadores. Juntos e unidos teremos mais força».
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, afirmou 
que «uma das conquistas mais emblemáticas para a democracia por-
tuguesa e qualificação da vida das populações associada à melhoria 
do serviço público foi a criação do Poder Local Democrático – câmaras 
e assembleias municipais, juntas e assembleias de freguesia, eleitas 
pelo povo, com autonomia política e competências bem definidas e 
um corpo técnico, administrativo e operário próprio».
Considerou que «os trabalhadores das autarquias, e em particular das 
autarquias do nosso município, são o melhor exemplo de cumprimen-
to de serviço público. Neste sentido, temos desde sempre apoiado e 
valorizado os nossos trabalhadores e estamos sempre ao lado das 
suas lutas, de que é exemplo a manutenção das 35 horas de trabalho. 
Este ano temos em curso um conjunto de medidas de valorização dos 
trabalhadores: estamos a trabalhar em novas admissões, mais recru-
tamentos internos, novos equipamentos, na mobilidade intercarreiras 
e na conclusão do SIADAP».
O comandante Almeida Moura salientou as comemorações do 25 de 
Abril e o sentido que têm. «É importante lembrar um dia fantástico, ple-
no de alegria e fraternidade, mas não chega. Comemorar o 25 de Abril 
tem de ser mais que isso». Reafirmou os valores de Abril, destacando o 
Poder Local Democrático, «imprescindível para nos afirmarmos livres, 
na construção comum de um país soberano». 
 

No tradicional desfile popular do 25 
de Abril, milhares de pessoas desce-
ram a Avenida da Liberdade para co-
memorar a Revolução dos Cravos. 
O concelho do Seixal esteve repre-
sentado neste desfile por Joaquim 
Santos e Alfredo Monteiro, presi-
dentes da Câmara e Assembleia 
Municipal do Seixal, vereadores da 
autarquia, presidentes das juntas 
de freguesia e representantes de 
instituições e outas entidades.
Os Tocá Rufar e os Karma Drums 
abriram caminho para a comitiva 

Seixal no desfile popular do  25 de Abril, em Lisboa
A liberdade desceu a  a venida
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Inauguração da Praça Central da Torre da Marinha

Novo espaço de enc ontro e convívio 
da população do co  ncelho

Seixal no desfile popular do  25 de Abril, em Lisboa
A liberdade desceu a  a venida

Inauguração da sede do Grupo Futsal
 Amigos da Encosta do Sol
Exemplo na formação 
desportiva dos mais novos
A sede do Grupo Futsal Amigos da Encosta do Sol (GFAES) foi inaugura-
da no dia 29 de abril. O equipamento nasceu junto ao terreno utilizado 
para os treinos de escolinhas desde 2005, ano da fundação do clube. 
O terreno foi atribuído posteriormente pela Câmara Municipal do 
Seixal para construção do polidesportivo, o qual foi comparticipado 
com 40 mil euros pela autarquia e inaugurado em 2009.
O edifício sede fica situado na Urbanização Encosta do Sol, em Aldeia 
de Paio Pires, mais precisamente na Rua Virgílio Martinho. Com salas 
para a direção e balneários para apoio ao polidesportivo, incluiu ainda 
o arranjo de espaços exteriores. A obra teve um investimento de 156 
mil euros da Câmara Municipal do Seixal.
Criado por um grupo de 13 amigos, há menos de 12 anos, o GFAES é 
já um exemplo nos escalões de formação, assim como na organização 
de iniciativas desportivas, caso do Troféu de Futsal Orlando Duarte, 
ou lúdicas, como a Feira do Fumeiro. Desenvolveu ainda secções de 
cicloturismo e caminhada, e tem ainda colaborado com instituições 
de solidariedade social. 
«Sempre tivemos em primeira linha a formação desportiva», lembrou 
Nuno Rodrigues. O presidente da direção do GFAES salientou que 
«esta sede é fruto do trabalho de todos os lutadores: direções, téc-
nicos, atletas, pais e famílias» e sublinhou que há quatro anos «esta 
coletividade esteve para fechar portas, mas com a ajuda da câmara 
municipal e junta de freguesia, amigos, fundadores e anónimos, con-
seguimos realizar o nosso sonho».
O presidente da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, António Santos. enfatizou «o trabalho fantástico que tem 
sido feito pelo GFAES ao longo do tempo, não só na prática desportiva, 
mas também cultural e social». 
«Num dia histórico para o GFAES», Joaquim Santos considerou «um 
exemplo de serviço público a parceria que junta o Poder Local ao mo-
vimento associativo, com o objetivo de diversificar a oferta desportiva, 
cultural e social para a população». O presidente da Câmara do Seixal 
homenageou «o grupo de amigos que acreditou, e nos faz acreditar 
todos os dias, num projeto pensado para os jovens, para a formação 
desportiva, a cultura e o lazer».
«Doze anos depois já não há campo de terra batida, já não há conten-
tor, mas um polidesportivo e uma nova sede social», contextualizou 
Joaquim Santos. O presidente da câmara defendeu «o não condicio-
namento por parte do Poder Local na vida das coletividades, apoiando 
com meios de funcionamento e autonomia, de forma a que possam 
ter recursos próprios e inteira liberdade para perseguir os seus obje-
tivos e sonhos».
A inauguração da sede incluiu ainda uma intervenção de Manuel 
Amaral, em representação da Associação das Colectividades do 
Concelho do Seixal, uma atuação da Fanfarra dos Bombeiros Mistos 
do Concelho do Seixal e um jogo amigável entre a equipa do GFAES e 
do Liberdade Futebol Clube, da Cova da Piedade.

do Seixal. Uma viatura municipal 
transportou ainda uma réplica do 
monumento de homenagem ao 25 
de Abril que se encontra no Seixal 
e houve várias reivindicações: na 
área da saúde, mais direitos e me-
lhores salários, com valorização dos 
trabalhadores.
Também desfilaram na avenida os 
novos triciclos e carrinhas elétricas 
adquiridas pela Câmara Municipal 
do Seixal para o reforço da interven-
ção na higiene urbana.

Joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal do Seixal
«Renovar o nosso 
compromisso com 
o desenvolvimento»
O presidente da Câmara Municipal do Seixal 
participou na inauguração da Praça Central da 
Torre da Marinha. Na ocasião afirmou que «esta 
praça constitui uma nova área central na Torre 
da Marinha e nasce num local em que, quando 
foi edificado, o planeamento ainda não previa 
a construção de espaços como este», explica 
Joaquim Santos. 
O presidente da Câmara Municipal do Seixal 
lembrou que a piscina outrora aqui existente foi 
«desativada por questões de segurança, para que pudesse nascer aqui um espaço de convívio, confraternização e 
lazer». Referiu ainda que «esta é a melhor forma de homenagear os homens e mulheres que fizeram o 25 de Abril e 
conquistaram a liberdade, renovando o nosso compromisso com o desenvolvimento do concelho e com a qualida-
de de vida da nossa população».



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 684    4 MAIO 2017

6     25 DE ABRIL

Respeitando a tradição da manhã 
de 25 de Abril em Fernão Ferro, a 
freguesia voltou a acolher o Passeio 
de Cicloturismo, na sua 23.º edição. 
O evento contou com o apoio da 
Càmara Municipal do Seixal e do 
movimento associativo local e foi 
organizado pela Junta de Freguesia 
de Fernão Ferro.
A iniciativa contou com milhares de 
participantes que escolheram es-
ta forma de assinalar a Revolução 

dos Cravos em convívio fraterno e 
ambiente festivo, que culminou no 
Parque Urbano de Fernão Ferro, on-
de decorreram inúmeras atividades 
para todas as idades.
Para além da atuação do Grupo 
de Cavaquinhos da Associação 
de Amigos do Pinhal do General 
(APPG),  ainda antes da partida do 
23.º passeio, a iniciativa incluiu 
ainda um espaço infantil, atua-
ções e demonstrações pelo grupo 

Bondance e Kidson da APPG, pe-
las classes de karaté e de ginás-
tica acrobática da Associação de 
Moradores dos Redondos, pelo 
Grupo de Danças e Cantares dos 
Redondos e pela Escola de Dança 
WooW, do Grupo Desportivo e 
Cultural de Fernão Ferro. O final das 
comemorações incluiu ainda uma 
garraiada e uma festa da espuma.

23.º Passeio de Cicloturismo do 25 de Abril 
Ambiente festivo no Parque Urbano de Fernão Ferro

Em Arrentela a manhã do dia 25 
de abril celebra-se a correr. É as-
sim há 33 anos com a realização 
da  Estafeta 25 de Abril, uma das 
provas de maior tradição nas co-
memorações da Revolução dos 
Cravos. Este ano participaram 160 
atletas que percorreram os 140 
metros do percurso ao longo da Av. 
da República.
A iniciativa, organizada pela União 
das Freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires, contou com a 

colaboração da Câmara Municipal 
do Seixal e do movimento associa-
tivo da freguesia. O vereador do 
pelouro do Desporto da Câmara 
Municipal do Seixal, José Carlos 
Gomes, esteve presente na prova 
apoiando os atletas. 
Classificações: escalão A (infan-
tis e iniciados masculinos): 1.º, 
Clube Pedro Pessoa (CPP); 2.º, 
União Atlético Povoense (UAP); 
3.º, Grupo Desportivo do Cavadas 
(GDC). Escalão B (juvenis e junio-

res masculinos) : 1.º, CPP; 2.º, 
Ingleses Futebol Clube (IFC); 3.º 
CPP; Escalão C (seniores e pré-ve-
teranos masculinos) - 1.º, IFC; 2.º, 
CPP; 3.º, IFC. Escalão D (veteranos 
masculinos): 1.º, IFC; 2.º, IFC; 3.º, 
Centro Cultural e Recreativo do Alto 
do Moinho (CCRAM). Escalão E (in-
fantis e iniciados femininos): 1.º, 
CCRAM; 2.º, CPP; 3.º, GDC. Escalão 
F (juvenis, juniores, seniores, pré- 
-veteranos e veteranos femininos): 
1.º, IFC; 2.º, CCRAM; 3.º, CCRAM.

Atletismo em Arrentela
Estafeta 25 de Abril com 160 atletas

Desporto e cultura
O 25 de Abril nas coletividades

O movimento associativo do concelho do Seixal comemorou o 25 de Abril 
com várias atividades. O Clube Recreativo da Cruz de Pau inaugurou a 
exposição 25 de Abril Sempre, onde estiveram presentes a vereadora 
Vanessa Silva e o presidente da Junta de Freguesia de Amora, Manuel 
Araújo. No Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro e no Clube 
Recreativo e Desportivo das Cavaquinhas houve futsal e no Parque 
Urbano do Fanqueiro realizaram-se aulas abertas de várias modali-
dades. O Cariocas Futebol Clube organizou um Torneio de Tiro com 
Chumbo, o Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal realizou uma 
caminhada e nas associações de reformados houve música e animação. 
O Grupo Coral e Instrumental Ventos e Marés fez uma festa que contou 
com a apresentação da peça «Aqui Vai Revista», e a atuação do grupo 
coral.

X Noturna em Canoagem 25 de Abril
Celebrar a liberdade navegando 
na Baía do Seixal

No âmbito das comemorações do 25 de Abril, realizou-se, na noite 
de 24 de abril, a X Noturna em Canoagem. O ponto de partida foi na 
Prainha do Ti João, no Seixal, onde os participantes embarcaram em 
barcos dragão e navegaram pela Baía do Seixal, à noite, desfrutando 
de uma vista única sobre a zona ribeirinha, onde decorreram os con-
certos dos Deolinda e de Agir, bem como o fogo de artifício.
Esta iniciativa foi organizada pela Associação Náutica do Seixal e 
Clube de Campismo Luz e Vida, com o apoio da União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Câmara Municipal do Seixal 
e Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos do Concelho do 
Seixal.
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Exposições patentes no Seixal e em Corroios
Recordar a  revolução
 
A cultura é um dos direitos essenciais consagrados com o 25 de Abril e, por 
isso, nas comemorações dos 43 anos do 25 de Abril a Câmara Municipal do 
Seixal apresentou duas exposições. 
No dia 4 de abril, na Biblioteca Municipal do Seixal foi inaugurada a mostra 
José Afonso – Geografias de Uma Vida, cedida pela Associação José Afonso. 
Uma exposição que procura evocar a vida, a obra e o percurso do autor e 
intérprete de «Grândola, Vila Morena», e recordar o seu contributo, para que 
não se apague a memória do 25 de Abril de 1974. A exposição está patente 
até dia 3 de junho.
Na Galeria Municipal de Corroios está patente até 27 de maio a exposição de 
fotografia Sérgio Valente, Um Fotógrafo na Revolução, numa parceria com a 
Cooperativa Árvore e as Edições Afrontamento.
A cerimónia de inauguração foi no dia 22 de abril e contou com a participação 
do artista, numa conversa à volta da exposição e do livro que lhe dá o nome. 

Dia 6 de maio, na Galeria Municipal 
Augusto Cabrita
Eufrázio Filipe apresenta 
livro de poesia

«Chão de Marés – Colectânea de 
Poesia 2013-2016» é o novo livro de 
Eufrázio Filipe, com lançamento mar-
cado para o dia 6 de maio, sábado, 
pelas 17 horas, na Galeria Municipal 
Augusto Cabrita, no Fórum Cultural 
do Seixal. Um livro de poesia com 
prefácio de Licínia Quitério, que tem 
a chancela da editora Lua de Marfim.
Na apresentação, para além do au-
tor, estará Paulo Afonso, em repre-
sentação da editora, para em con-
junto desvendarem a arte poética de 
Eufrázio Filipe, a qual é construída de 
palavras, sons e silêncios. A iniciati-
va contará também com a presença 
de Maria José Bravo e Vera Silva e 
terá um apontamento musical pela 
Escola de Artes do Independente Futebol Clube Torrense. Tal como refere 
Eufrázio Filipe: «as minhas publicações não pretendem salvar o mundo, mas 
sim evidenciar afetos. Na verdade não me considero um poeta, apenas um 
artesão de metáforas. Escrevo porque me dá prazer, as minhas palavras que-
rem transmitir algo, a quem as quiser ouvir».
Eufrázio Filipe tem várias obras editadas entre poesia, contos e romances e 
lança agora «Chão de Marés». Os apreciadores da sua escrita podem segui-
lo, igualmente, através do blogue Mar Arável.

A DelegAção escolar 
do Concelho do Seixal esteve 
em funções de 1933 a 2004. 
Para dar a conhecer o seu per-
curso, foi apresentado, no dia 
28 de abril, o livro «A Delegação 
escolar do Concelho do Seixal 
1933-2004 – Memórias Vivas de 
Uma Instituição: Um Percurso…
Muitas Vidas», da autoria de 
Augusta Rodrigues, que exerceu 
funções de subdelegada escolar 
de 1982 a 1992, e de delegada 
escolar de 1992 a 2004. 

A iniciativa decorreu nos 
Serviços Centrais da Câmara  
Municipal do Seixal, com a 
presença de elementos da co-
munidade educativa, de vários 
executivos autárquicos, do pre-
sidente da assembleia munici-
pal, Alfredo Monteiro, e do pre-
sidente da Câmara Municipal do 
Seixal, Joaquim Santos.

Durante 70 anos, a Delegação 
escolar do Seixal serviu as popu-
lações escolares, afetas ao ensino 
primário, depois designado 1.º 
ciclo do ensino básico, e à educa-
ção pré-escolar. estrutura orga-
nizacional de pessoas e recursos, 
procurou ajudar os professores, 
auxiliares de ação educativa, 
pais e encarregados de educa-
ção e demais agentes educativos. 
Com a entrada em vigor do novo 
regime de autonomia e gestão 
das escolas e o surgimento dos 
mega-agrupamentos escolares, 
chegou a extinção das delega-
ções escolares. 

Nos últimos anos, a Delegação 
escolar do Seixal funcionou nas 
atuais instalações da Casa do 

educador, em Amora. Ajudava 
quem dela dependia hierarqui-
camente, cumpria e fazia cum-
prir as normas do Ministério da 
educação (Me), junto das 34 es-
colas do 1.º ciclo e dos 19 jardins 
de infância do concelho.

o livro pretende contribuir 
para o conhecimento da vida 
desta entidade. este retrata dois 
períodos: o primeiro correspon-
de ao período da ditadura fas-
cista, em que a sua intervenção 
era meramente administrativa; 
o segundo, após a Revolução do 
25 de Abril de 1974, no quadro 
da democratização da educação, 
de ligação da escola à comuni-
dade e das novas competências 
e investimento do Poder local 
no 1.º ciclo do ensino básico e 
no pré-escolar. Nos anos 90, a 
sua atividade foi além das suas 
atribuições, dinamizando ini-
ciativas educativas, culturais e 
sociais, em parceria com a câma-
ra municipal e as juntas de fre-
guesia. Nesse contexto, a Câmara 
Municipal do Seixal apoiou e co-
operou com a delegação escolar.

Isso mesmo foi frisado du-
rante a apresentação do livro. 
Augusta Rodrigues agradeceu: 
«o apoio na edição da publica-
ção». Recordou as suas vivências 
e a cooperação da autarquia: se o 
primeiro apoio foi uma máquina 
de escrever, «o maior de todos 
foi a cedência de instalações que 
nos proporcionaram condições 
de trabalho». Para a ex-delegada 
escolar, todo o trabalho passou 
por fundamentar uma relação de 
proximidade com as pessoas e as 

instituições: «como mais mar-
cante, recordo o empenho a ação  
desenvolvida na escola Básica da 
Quinta da Princesa, a qual resul-
tou numa nova escola».

Também na mesa esteve Nuno 
Cortes, o professor fez a ponte 
entre o que era o ensino quando 
começou a lecionar como profes-
sor primário e atualmente, en-
quanto coordenador de escola. 
Para o docente, «o fim da dele-
gação escolar representou mais 
burocracia em detrimento da 
pedagogia. As escolas perderem 
autonomia e identidade». 

Joaquim Santos falou sobre o 
livro, «um testemunho impor-
tante para a vida coletiva do nos-
so concelho. No Seixal valoriza-
mos a escola pública e os seus 
profissionais, como essenciais 
à formação das novas gerações, 
que são o futuro do nosso país». 
Com este livro refletimos sobre 
o caminho trilhado que levou 
aos mega-agrupamentos. em 
nossa opinião, estas alterações 
degradaram a gestão democráti-
ca das escolas e a suposta maior 
autonomia resultou na desres-
ponsabilização do Ministério 
da educação. estamos preocu-
pados com  as transferências 
que pretendem passar para as 
autarquias locais sem os devi-
dos meios, na área da educação», 
mencionou.

 Segundo o presidente da au-
tarquia, para a elaboração do li-
vro, «existiu uma total disponibi-
lidade para que o mesmo se con-
cretizasse, porque continuamos 
a valorizar o ensino público».  n

70 anos a valorizar a escola e o ensino

O papel da delegação 
escolar na comunidade
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Deliberações da Câmara Municipal do Seixal
Reunião de 27 de abril

Câmara municipal reivindica 
mais investimento para o Seixal
Revolução de Abril levou 
ao desenvolvimento do concelho

O 43.º aniversário da Revolução de Abril foi assinalado na reunião de 
câmara de dia 27 de abril. A data que marcou a história do país e das 
populações por ter trazido a liberdade. A liberdade que significou a 
possibilidade de escolha, de poder pensar e agir e que trouxe direitos 
fundamentais como o acesso à educação, à fruição cultural ou à saú-
de ficou expressa na tomada de posição, aprovada durante a sessão.
Esta refere como a liberdade permitiu que o Poder Local Democrático 
trabalhasse pelo desenvolvimento, em prol da qualidade de vida 
das populações. Comemorar o 25 de Abril e o 1.º de Maio é, assim, 
perpetuar os valores e as conquistas alcançadas. Mas se muito foi 
conquistado, ainda existem direitos que não estão assegurados na 
sua plenitude, como a saúde, com a necessidade urgente de constru-
ção do hospital do Seixal, a mobilidade, com a necessidade de mais 
transportes públicos, ou o emprego com direitos. 
O documento refere que o Poder Local continua a ser o principal 
promotor de investimento público nos territórios. No caso do Seixal, 
em 2016, o município apresentou resultados positivos de 16,4 
milhões de euros, os quais se traduzem em mais investimento. 
Sendo que, em 2017, irá reforçar o investimento municipal em mais 
12 milhões, permitindo o lançamento dos procedimentos de cons-
trução do Mercado Municipal da Cruz de Pau, do Centro de Dia do 
Casal do Marco, dos apoios aos quartéis de Fernão Ferro e Amora 
dos Bombeiros Mistos de Seixal e de Amora, ou ainda do reforço dos 
serviços na higiene urbana. Projetos de impacto na valorização do 
território e na qualidade de vida da população, aos quais se juntam 
outros já em execução, como a requalificação do núcleo urbano do 
Seixal, a construção do Núcleo de Náutica de Recreio de Amora e o 
concurso da Piscina Municipal de Aldeia de Paio Pires, num montante 
que ascende a mais de 30 milhões de euros de investimento.
Neste processo, importa que o Estado Central responda às suas res-
ponsabilidades e não adie intervenções fundamentais no concelho, 
como a expansão do Metro Sul do Tejo, a Estrada Regional 10 com a 
ponte Seixal-Barreiro, ou a reposição das condições de navegabilida-
de da Baía do Seixal, através de dragagens, competências que não 
têm sido assumidas pelo Governo.  
Assim, a Câmara Municipal do Seixal, na sua tomada de posição, 
reafirma o compromisso de promover a luta em defesa dos valores e 
conquistas de Abril e da Constituição da República Portuguesa, ape-
lando à participação da população nas comemorações da Revolução 
de Abril e nas manifestações do 1.º de Maio. Saúda os trabalhadores 
da Câmara Municipal do Seixal pelos resultados obtidos em 2016 
e por serem elementos essenciais no serviço público de qualidade 
prestado à população. Afirma ainda o propósito de aprofundar o nível 
de investimento municipal em todas as áreas de competência da 
autarquia e reivindicar o investimento público fundamental para o 
concelho da responsabilidade do Poder Central. 

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, com a redação atua- 
lizada, torna-se público que a 
Câmara Municipal do Seixal emitiu 
em 31/03/2017 o 5.º aditamento 
ao alvará de licença de loteamento 
n.º 21/2001 (n.º 8/2017), em no-
me de Identiperímetro – Sociedade 
Imobiliária, SA, na sequência da de-
liberação municipal n.º 59/2016, de 
10 de março, e despacho n.º 830/ 
 /VJG/2017, de 31 de março, relati-
vo ao loteamento sito em Quinta da 
Trindade, Seixal, união das fregue-
sias do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, deste município, descrito 

na Conservatória do Registo Predial 
do Seixal sob o n.º 00304/930617 
e inscrito na matriz predial rústica 
da freguesia do Seixal sob o artigo 
cadastral número 4 da secção B.
O presente aditamento altera o se-
guinte:
• A área de construção de habitação 
de 152 620,00 m2 para 149 807,20 
m2 e a área de construção de co-
mércio/serviços/ restauração de  
6 125,00 m2 para 8 937,80 m2;
• A área total de implantação de  
24 497,70 m2 para 26 877,10 m2;
• A área de cedência para equi-
pamento de 96 965,00 m2 para                   
99 707,00 m2 e vias, estacionamen-

to, praças e jardins de 50 857,00 m2 
para 48 115,00 m2;
• O n.º máximo de fogos nos lotes 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 
e 2.9;
• O n.º de lugares de estacionamen-
to público de 937 para 904;
• São constituídos por emparcela-
mento os lotes: LOTE 6, pelo empar-
celamento dos lotes 6.1 ao 6.12; 
LOTE 12, pelo emparcelamento dos 
lotes 12.1 e 12.2; LOTE 77, pelo em-
parcelamento dos lotes 77 e 78.
       Seixal, 17 de abril de 2017.                       

O presidente da Câmara 
Municipal do Seixal                                                                           

Joaquim Cesário Cardador dos Santos                                                                 

Quinta da Trindade, Seixal
Aditamento ao alvará de licença de loteamento n.º 21/2001

PRESIDÊNCIA

•  Tomada de posição: Celebrar 
Abril com mais investimento e quali-
dade de vida no concelho do Seixal.
•  Grandes Opções do Plano e 
Orçamento 2017. 1.ª revisão (alínea 
a) do n.º 1 do art. 25.º do anexo à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
atualizada pela Lei n.º 42/2016, de 
28 de dezembro. Aprovação.
•  Contratação pública. Concurso 
público para a prestação de servi-
ços na área de seguros com a pu-
blicação de aviso no JOUE. Abertura 
de procedimento.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada do 
Polidesportivo da Mundet/Seixal. 
Suspensão do prazo de entrega 
das propostas. Processo n.º DPMU.
DGUE.01.DP. Ratificação do des-
pacho n.º 573-VPCM/2017, de 7 
de abril.
• Procedimento de candidatura 
e seleção para o preenchimento 
de 14 vagas de guarda-noturno. 
Ratificação do despacho n.º 553- 
-PCM/2017, de 6 de abril.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar en-
tre o Município do Seixal e o Grupo 
de Futsal e Amigos Encosta do Sol. 
Comparticipação financeira.
• Apoio à participação na Feira dos 
Projetos Educativos no âmbito do 
Plano Educativo Municipal 2016- 
-2017. Contratos-programa e com-
participações financeiras.

PELOURO DO URBANISMO, 
MOBILIDADE E CULTURA

• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada do 

Complexo Desportivo do Clube 
Associativo de Santa Marta 
do Pinhal. Processo n.º DPMU.
DGUE.04.DP. Erros e omissões.
• Cedência de duas parcelas de 
terreno, com a área de 5 062 m2 
e de 5 058 m2, sitas em Arrentela, 
para equipamento e espaços ver-
des, no âmbito do processo de lo-
teamento da Quinta dos Morgados 
Novos, freguesia de Fernão Ferro. 
Requerente:  Administração 
Conjunta da AUGI FF 43 e 
44. Processo n.º 5/G/1997. 
Aprovação.
• Desafetação de um terreno do 
domínio público municipal para o 
domínio privado municipal, com a 
área de 2 120 m2, sito na Quinta 
do Cruzeiro, freguesia de Amora, 
para cedência em direito de super-
fície para as novas instalações do 
Centro Infantil O Caracol. Processo 
n.º 21/M/2004. Revogação do di-
reito de superfície concedido ao 
Centro de Assistência Paroquial 
de Amora (Deliberação n.º 
367/2004-CMS, de 20 de outu-
bro).
• Plano de pormenor da Quinta 
das Flores. Relatório da discussão 
pública. Processo n.º 13/M/2001. 
Aditamento à deliberação n.º 
34/2014-CMS, de 6 de fevereiro.

PELOURO DO AMBIENTE, 
ENERGIA E SERVIÇOS 
URBANOS

• Hasta pública mediante licitação 
para alienação de viaturas munici-
pais. Abertura de procedimento.
• Contratação pública. Procedi-
mento por ajuste direto para a exe-
cução da empreitada de remode-

lação da rede de abastecimento 
de água em troço da Avenida 25 
de Abril-Pinhal de Frades-Arrentela 
(entre a Rua da Saudade e a Rua 
da Esperança). Processo n.º 20/       
/DAS/2016. Aprovação da minuta 
do contrato.

PELOURO DA 
EDUCAÇÃO, JUVENTUDE 
E MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

• Apoio aos projetos e atividades 
das escolas no âmbito do Plano 
Educativo Municipal 2016-2017. 
Contratos-programa e compartici-
pações financeiras.

PELOURO 
DOS RECURSOS HUMANOS 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

 • Mapa de pessoal, nos termos 
da alínea o) do n.º 1 do art. 25.º 
do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, atualizado pela Lei 
n.º 42/2016, de 28 de dezembro. 
Segunda alteração.

PELOURO DA DEFESA 
DO CONSUMIDOR E 
SEGURANÇA ALIMENTAR

• Protocolo a celebrar entre o 
Município do Seixal e a Associação 
Animais de Rua – Esterilização e 
Proteção de Animais em Risco. 
Aprovação de minuta.

As deliberações são publicadas na 
íntegra na ata da reunião, disponí-
vel em cm-seixal.pt

Projeto do quartel da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Amora
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Av. 25 de Abril, Casal do Marco
Construção de novo passeio

Av. Afonso Costa, Paivas
Melhor acesso a passadeiras

Rua Cidade 
de Luanda, Corroios

Pavimentação 
e criação de lomba

A Câmara Municipal do Seixal pro-
cedeu à repavimentação da Rua 
Cidade de Luanda, em Corroios, nu-
ma intervenção incluída no Plano 
de Pavimentações da autarquia 
que veio melhorar as condições 
de circulação. Para aumentar a se-
gurança, foi ainda construída uma 
lomba redutora da velocidade na 
entrada na rua. No total foram utili-
zadas nesta obra 350 toneladas de 
betuminoso. Loja do Munícipe de Miratejo

Beneficiação geral do espaço

Estão a decorrer obras de bene-
ficiação no Espaço Arte Jovem e 
Loja do Munícipe de Miratejo, um 
espaço municipal ao serviço da 
população do município. A obra 
incluiu a reorganização e pintura 
geral do espaço, o que vai permi-
tir criar melhores condições de 
trabalho para funcionários e de 
atendimento para os munícipes.

Com o objetivo de melhorar as acessibilidades, foi recentemente efe-
tuada uma obra de rebaixamento de passeios junto a passadeiras 
na Av. Afonso Costa, nas Paivas. 
Procedendo ao rebaixamento da calçada e lancil, esta intervenção 
vai permitir um melhor acesso às passadeiras, em especial pelas 
pessoas com mobilidade condicionada.

Está a decorrer a construção de um novo passeio na Av. 25 de Abril 
entre a Torre da Marinha e o Casal do Marco, uma obra da respon-
sabilidade da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, que vai permitir melhorar as condições de segurança e 
de circulação dos peões naquela artéria. A obra incluiu a constru-
ção de lancil e colocação de lajeta, abrangendo uma extensão de 
115 metros. 
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Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com a redação 
atualizada, torna-se público que a 
Câmara Municipal do Seixal emitiu 
em 5/04/2017 o alvará de licen-
ça de loteamento n.º 2/2017, em 
nome de Administração Conjunta 
da AUGI Pinhal Conde da Cunha 
Fase VI, na sequência da delibe-
ração municipal n.º 255/2015, de 
20 de agosto, e pelos despachos 
n.os 2931/VJG/2015, de 15 de ju-
lho, 866/VJG/2017, de 4 de abril, 
e 867/VJG/2017, de 4 de abril, 
através do qual é licenciado o lote-
amento e as obras de urbanização 
que incidem sobre o prédio sito 
em Pinhal Conde da Cunha, des-
crito na Conservatória do Registo 
Predial de Amora sob a ficha n.º 
8277/20090105, da freguesia de 
Corroios, e inscrito na matriz pre-

dial rústica sob os artigos n.os 17 
e 18, da secção O-1, da referida 
freguesia, deste município.
Área abrangida pelo Plano Diretor 
Municipal                                                                                                               
Operação de loteamento com as 
seguintes características: Área do 
prédio a lotear: 68 508 m2;
Área total da construção: 
14 575 m2;  
Volume total da construção: 
67 011 m3; 
Número de lotes: 63, com a área 
de 35 m2 a 622,24 m2; 
Número máximo de pisos: 3;
Número de fogos total: 63; 
Número de lotes para habitação: 
63;
Área de cedência para o domínio 
público municipal, 22 077,76 m2, 
sendo 9 215,76 m2 destinados a 
arruamentos, passeios, estaciona-
mentos e zona verde de enquadra-

mento, e 12 862 m2, destinados 
a espaços verdes de utilização co-
letiva.
Área de cedência para o domínio 
privado municipal, 3 912,50 m2, 
sendo 3 900 m2 destinados a equi-
pamento de utilização coletiva, e 
12,50 m2 destinados a posto de 
transformação.
Para a conclusão das obras de ur-
banização foi fixado o prazo de 24 
meses.

Seixal, 17 de abril de 2017.                 
O presidente da Câmara

 Municipal do Seixal                                                                                                                             
Joaquim Cesário 

Cardador dos Santos

No sentido de combater compor-
tamentos negligentes com a flo-
resta, o Plano Municipal de Defesa 
da Floresta contra Incêndios da 
Câmara Municipal do Seixal preco-
niza as medidas a adotar no senti-
do de minimizar a ocorrência.
Assim, é obrigatório que as árvores 
e arbustos estejam distanciados 
no mínimo 5 metros das edifica-
ções, bem como manter uma faixa 
de proteção das áreas florestais de 
50 metros a partir da parte exterior 
da edificação e ter os caminhos 
limpos até às habitações. 
A limpeza dos terrenos pode ser 
efetuada por proprietários, arren-
datários, usufrutuários ou entida-
des que, a qualquer título, dete-
nham terrenos confinantes. O não 
cumprimento das regras é punível 
por lei.
O plano municipal impõe desta for-
ma a obrigatoriedade de proceder 
à gestão de combustível em redor 
das edificações ou instalações, 
numa faixa de gestão de combus-
tível (FGC) de 50 metros, medida 
a partir da alvernaria exterior dos 
edifícios; no caso de terrenos con-
finantes com a rede viária, aconse-
lha-se a criação de uma faixa de 10 
metros desprovida de combustível. 
Dentro da FGC nunca poderão 
ocorrer acumulações de lenhas 
ou de outros materiais resultan-
tes das ações dos proprietários. 

Quando verificado o incumprimen-
to da execução das faixas de ges-
tão de combustível serão desenca-
deados procedimentos legais. 
Para mais informações contacte 
o Gabinete Técnico Florestal, atra-

vés do email gtf@cm-seixal.pt ou 
pelo telefone 210 976015. 

Intervenção em Amora e Corroios 
Limpeza de Bairro ou Urbanização 

No âmbito da ação designada por Limpeza de Bairro ou Urbanização, a 
Câmara Municipal do Seixal procedeu a intervenções na Cruz de Pau, em 
Amora e no centro de Corroios. Estas consistiram na limpeza e corte de 
ervas. 
A ação em Amora decorreu no dia 19 de abril e envolveu sete trabalhado-
res, que utilizaram 2 roçadoras, 1 soprador, 1 triciclo elétrico e 1 minivar-
redoura. Quanto à  intervenção realizada dia 27 de abril, na freguesia de 
Corroios, esta contou com 4 trabalhadores, com recurso a 3 roçadoras e 
uma minivarredoura. As ações terminam quando se procede à aplicação 
de herbicida na zona intervencionada, o que ocorre duas ou três semanas 
após o corte de ervas. 

Gestão de combustível em redor das edificações ou instalações
Limpe o seu terreno para prevenir incêndios

Pinhal Conde da Cunha
Alvará de licença de loteamento n.º 2/2017

Legenda

100 m

50 m

50 m

Indústrias Pequenas
habitações

Grandes
habitações

Árvores ErvasArbustos

10 m

10 m

10 m

5 m
5 m

5 m

Planta
Zona
sem FGC

Zona
sem FGC
(Faixa
de Gestão
de Combustível)

Formação para voluntários e dirigentes
Cidadania e associativismo
imigrante

A Câmara Municipal do Seixal vai dinamizar, no âmbito do Pacto Territorial 
para o Diálogo Intercultural do Seixal, o Ciclo de Formação Cidadania e 
Associativismo Imigrante, que irá decorrer nos dias 6, 20, 27 de maio e 
3 de junho, numa iniciativa incluída no eixo Cidadania e Participação do 
Plano Municipal para a Integração dos Imigrantes no Seixal, cofinanciada 
pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, com o apoio do ACM.
Esta ação dirige-se a dirigentes associativos e colaboradores das as-
sociações de imigrantes, bem como serviços de proximidade e demais 
entidades que trabalham com públicos imigrantes. Tem como objetivo a 
capacitação do movimento associativo de imigrantes para uma melhor 
atuação, com conhecimento técnico, sobre projetos e candidaturas a 
financiamento externo, bem como para potenciarem o desenvolvimento 
das suas dinâmicas junto das comunidades. As inscrições são limitadas 
e devem ser efetuadas até ao próximo dia 5 de maio. Mais informações 
através do email espaco.cidadania@cm-seixal.pt.
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Há vários anos que a 
Câmara Municipal do seixal, junta 
de freguesia, Comissão de Utentes 
de saúde do Concelho do seixal, 
associações e população reivin-
dicam para Aldeia de Paio Pires 
uma extensão de saúde. A Câmara 
Municipal do seixal cedeu um ter-
reno de 6 mil m2 para a sua cons-
trução, no entanto, o Ministério da 
saúde, que tem responsabilidade 
nesta matéria, nada fez para colma-
tar as necessidades da população.

Por este motivo, no dia 26 de 
abril, representantes das entida-
des acima mencionadas desloca-
ram-se ao terreno cedido pela au-
tarquia para a construção do equi-
pamento. Na ocasião, ficou decidi-
do o envio de um ofício por parte 
da autarquia para o Ministério da 
saúde fazendo referência à urgên-
cia em construir este equipamento 
e a realização de ações de reivindi-
cação, organizadas de forma con-
certada por todas as entidades e 
com a participação da população.

Joaquim santos, presidente da 
Câmara Municipal do seixal, lem-
brou que «falta apenas o financia-
mento do Governo para a constru-
ção», uma vez que, para além da 
cedência do terreno, «a autarquia 
está disponível para investir no es-
paço público e estacionamento». 

o presidente da Câmara Muni-
cipal do seixal fez referência ao 
posto médico que funciona junto 
à Loja do Munícipe de Aldeia de 
Paio Pires, tratando-se de «uma 
resposta do Poder Local para que 
as pessoas não ficassem sem ne-
nhum serviço de saúde». 

Apesar da sua importância, o 
posto médico «nunca irá substituir 
a necessidade de uma extensão de 
saúde», tal como frisou António 
santos, presidente da União das 
Freguesias do seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires, uma vez que 
a população tem vindo a crescer, 
sendo que, segundo os Censos de 
2011, Aldeia de Paio Pires contava 
já com quase 13 500 habitantes.

José sales Luís, da Comissão de 
Utentes de saúde do Concelho do 
seixal, lembrou que se fizeram 
dois abaixo-assinados, o último em 
2003, com cerca de 2500 assina-
turas, onde se reivindicava a cons-
trução desta infraestrutura, e que 
seguiu para o Ministério da saúde, 
mas nada foi resolvido.

o dirigente falou sobre as difi-
culdades dos utentes de Aldeia de 
Paio Pires no acesso aos cuidados 
de saúde primários, uma vez que, 
atualmente, aqueles que têm mé-
dico de família têm de se deslocar 
ao seixal ou Torre da Marinha e 
aqueles que não têm médico atri-
buído deslocam-se a Amora. A de-
ficiente rede de transportes que 
abrange estas localidades e o seu 
custo foram outros inconvenien-
tes que referiu «e que levam a que 
muitos munícipes evitem a deslo-
cação ao médico, colocando desta 
forma em risco a sua saúde». n

O ciclo À Conversa com os Pais... a 
Confusão Está Instalada? recebe 
António Manuel Marques, psicó-
logo e docente da Escola Superior 
de Saúde de Setúbal, para a última 
sessão deste ano letivo. «Já Tenho 
Idade… e Agora? – Conversas sobre 
Sexualidade» é o tema a ser deba-
tido com pais, mães, encarregados 
de educação e toda a comunidade 
educativa, a partir das 19 horas 

do dia 19 de maio, no auditório 
dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal.
A sessão é moderada por Catarina 
Vieira, médica de medicina geral e 
familiar com mestrado em psicolo-
gia clínica, e constitui a última deste 
ciclo, que abordou igualmente as re-
lações interpessoais na adolescên-
cia e a privação de sono em resulta-
do de dependências tecnológicas.

O ciclo À Conversa com os Pais... a 
Confusão Está Instalada? teve iní-
cio em 2012 e é uma organização 
da Câmara Municipal do Seixal, 
da Escola Secundária Dr. José 
Afonso e da Unidade de Cuidados 
na Comunidade do Agrupamento 
de Centros de Saúde de Almada- 
-Seixal. 

À Conversa com os Pais... a Confusão Está Instalada?
Sexualidade na adolescência em debate no dia 19 de maio

visita ao terreno cedido pela autarquia em Paio Pires

É urgente a construção 
da extensão de saúde

Lúcia Soares, presidente da Associação 
Humanitária de Bombeiros Mistos de Amora
Eu voto pelo hospital no Seixal...

«... porque a sua construção é urgente, aliás, já devia estar construído 
há muito tempo. E acho muito bem que a Câmara Municipal do Seixal 
continue com esta campanha, para que as promessas não caiam no 
esquecimento, porque tinha sido assinado com o governo um proto-
colo em 2009 e, até agora, nada foi feito», afirmou Lúcia Soares, pre-
sidente da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Amora 
(AHBMA).
Lúcia Soares é professora de geografia na Escola Secundária Dr. José 
Afonso desde 1987. Quando a AHBMA foi criada, foi convidada para 
fazer parte dos órgãos sociais, assumindo a presidência da direção 
em 2002. Já lá vão 6 mandatos, naquela que descreve como «uma 
experiência muito gratificante, porque sinto que trabalho para uma 
causa nobre, por uma associação que pode trazer muitos benefícios 
à população». 
Uma das áreas de intervenção da AHBMA é o socorro e transporte 
de doentes, pelo que Lúcia Soares conhece bem os problemas da 
população no acesso a cuidados hospitalares: «A grande falha do 
Hospital Garcia de Orta (HGO) está nas urgências. O hospital está a 
rebentar pelas costuras, já não tem capacidade para dar resposta a 
tanta gente.» 
O caos na urgência do HGO acaba por provocar também problemas 
na prestação do serviço da AHBMA: «O que acontece muitas vezes 
é que a ambulância chega com o doente e no HGO não têm macas 
disponíveis para transferir o doente da maca da ambulância para a 
maca do hospital, e a ambulância fica ali retida. Nós temos quatro 
ambulâncias de socorro e chegam a estar lá as quatro. E entretanto 
há pessoas a telefonar e nós deixamos de prestar socorro a outras 
pessoas, porque uma ambulância sem maca não serve de nada», 
explicou Lúcia Soares.

Inscrições abertas
Participe nas Jornadas pela Saúde

A Comissão de Utentes de Saúde do Concelho do Seixal (CUSCS) irá 
realizar, com o apoio da Câmara Municipal do Seixal, as Jornadas pela 
Saúde, no dia 27 de maio, sábado, às 14.30 horas, no Auditório dos 
Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal.
O passado, presente e futuro dos serviços públicos de saúde no 
concelho do Seixal, o papel do Poder Local Democrático  no desenvol-
vimento do Serviço Nacional de Saúde, a caracterização da saúde no 
concelho, as infraestruturas e a rede hospitalar envolvente e o projeto 
Seixal Saudável são alguns dos temas que vão ser apresentados e 
debatidos.
As inscrições podem ser realizadas através dos telefones 912 705 
450, 938 985 987 e  914 836 737 ou através do email cusc.seixal@
gmail.com.
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O Livro em Festa até dia 7 de maio, 
no Jardim do Fogueteiro

Criar e fortalecer 
hábitos de leitura
O LivrO em Festa – Feira 

do Livro do Seixal está de volta, 
continuando a propor a todos os 
visitantes que entrem no mundo 
mágico das histórias.

instalada no Jardim do Fogue-
teiro, em Amora, até dia 7 de maio, 
a 12.ª edição da Feira do Livro do 
Seixal oferece a oportunidade de 
encontrar algumas novidades li-
terárias e edições a preços convi-
dativos e conta também com um 
programa de atividades educati-
vas e culturais.

A Câmara Municipal do Seixal 
e a Junta de Freguesia de Amora 
organizam esta iniciativa em par-
ceria com a editora Página a Pá-
gina – Divulgação do Livro e da 
Leitura, tendo como objetivo criar 
e incentivar hábitos de leitura.

A abertura d’O Livro em Festa 
teve lugar no dia 22 de abril, com 
a atuação dos Tocá rufar. Os sons 
atraíram os visitantes, que depois 
se deixaram conquistar pelas le-
tras: romance, poesia, ficção cien-
tífica, ação, policial, biografia e in-
fantil, entre muitos outros estilos 
literários, estão presentes nesta 
celebração do livro e da leitura.

Jorge Gonçalves, vereador do 
pelouro da Cultura da Câmara 
Municipal do Seixal, Manuel 
Araújo, presidente da Junta de 
Freguesia de Amora, e elemen-
tos do seu executivo, Hugo Freire, 
da editora Página a Página – 
Divulgação do Livro e da Leitura, 
e Helder rosa, presidente da 
Associação de Colectividades do 
Concelho do Seixal, estiveram 

presentes na abertura desta ini-
ciativa.

Hugo Freire agradeceu o convi-
te da Câmara Municipal do Seixal 
e da Junta de Freguesia de Amora 
e «a confiança que depositam em 
nós para realizar mais este im-
portante certame do livro e da li-
teratura no Seixal» e destacou o 
empenho do município na divul-
gação do livro e da leitura.

Manuel Araújo referiu que a lo-
calização da feira do livro, «numa 
zona central rodeada de algumas 
escolas, contribui para que os alu-
nos passem por este espaço, se 
interessem pelos livros e ganhem 
ou mantenham os seus hábitos de 
leitura, porque não há nada como 
folhear um livro e ler uma boa his-
tória. Aliás, é para isso que esta 
iniciativa existe».

«O Livro em Festa – Feira do 
Livro do Seixal pretende criar e 
incentivar hábitos de leitura, à se-
melhança do trabalho que é rea-
lizado pela Biblioteca Municipal 
do Seixal e pelos seus polos de 
Amora e Corroios, e levar os li-
vros às pessoas, em locais que 
habitualmente  não os recebem. 
É uma forma de descentralizar 
a cultura», explicou o vereador 
Jorge Gonçalves.

O autarca afirmou ainda que o 
objetivo da iniciativa «é que seja 
vivida por todos, sobretudo por 
crianças e jovens, que participem 
nas atividades e percebam a im-
portância da leitura, nesta feira 
que faz parte do nosso projeto 
cultural».

Atividades e animação
Entre as diversas atividades 

do programa, destaque para du-
as iniciativas em que as histórias 
e a imaginação estão presentes: 
o ateliê Fazedores de Histórias, 
onde os participantes utilizaram 
a escrita criativa para refazer e 
recriar personagens e enredos, e 
a Hora do Conto, onde houve lei-
turas encenadas. 

A música também não fal-
tou, tendo já atuado no local 
o Grupo de Cavaquinhos e o 
Grupo de Poesia da Unisseixal – 
Universidade Sénior do Seixal.

Programa 
Dia 5 de maio, sexta-feira
11 horas
Encontro com Escritores
Monterrosso, com João Ferreira 
Oliveira

15 horas
Ateliê Fazedores de Histórias

21.30 horas
Encontro com Escritores
No Limite da Dor, com Ana 
Aranha e Carlos Aldemar

Dia 6 de maio, sábado
16.45 horas
Música com Alma Menor

17 horas
revista Poder Local. Sessão 
em torno da área do desporto 
e do Poder Local Democrático n
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Em maio celebra-se o património no concelho 
do Seixal! De 18 a 26 de maio, decorre o Maio 
Património 2017, que este ano assinala os 35 
anos do Ecomuseu Municipal do Seixal com a 
realização de um leque variado de iniciativas, 
como concertos, um concurso fotográfico, 
exposições, uma feira de publicações, teatro 
de fantoches e visitas temáticas. 
Destaque para o dia 18 de maio, data de 
aniversário do Ecomuseu e Dia Internacional 
dos Museus, que será celebrado com um 
concerto com os alunos do Polo do Seixal da 
Escola de Música do Conservatório Nacional, 
um brinde de parabéns ao Ecomuseu e uma 
visita à Extensão na Fábrica de Pólvora de 
Vale de Milhaços. 
A Noite dos Museus é outro dos pontos al-
tos das comemorações, que se assinala a 
20 de maio, no Núcleo do Moinho de Maré 

de Corroios, que estará aberto até à 1 hora 
da manhã do dia 21, com muita música e a 
entrega de prémios do concurso 35 Flashes 
num Clique, cujas fotos serão projetadas nas 
paredes do moinho.
Há ainda atividades para as escolas e para 
as famílias e no dia 26 de maio decorre mais 
uma sessão do Tipografando, uma conversa 
em torno da arte da tipografia e não só... A 
não perder no Espaço Memória   – Tipografia 
Popular do Seixal.
Consulte o programa completo em cm- 
-seixal.pt e participe nas comemorações! 
Celebre o nosso património!

Celebre o 35.º aniversário do Ecomuseu Municipal do Seixal
Maio Património 2017

«A Bota Velha» contou com duas apre-
sentações a 22 e 29 de abril no espaço 
Animatetaro, em Amora. Uma criação de 
Cláudio Pereira e de Lina Ramos, igualmen-
te intérpretes em palco, a 52.ª criação da 
Animateatro tem texto de Rodolfo Bispo.
A peça representou um desafio à própria 
Animateatro, com um  trabalho sólido e um 
historial de dramatizações representadas 
um pouco por todo o país.
Esta respeitabilidade conquistada ao longo 
de anos, não impediu no entanto a com-
panhia teatral sediada no concelho de ela-

borar uma representação que demonstra 
que a idade não impede a brincadeira, nem 
a transgressão de limites ou a constante 
descoberta dos outros, de nós próprios e do 
Mundo.
A representação trabalha os registos do ab-
surdo, da melancolia ou da comicidade, pro-
curando refletir em torno dos limites entre o 
ficcional e o real ou entre as diferentes gera-
ções. «Uma viagem recheada de passados 
possíveis», como a descreve Lina Ramos, 
intérprete e coautora do espetáculo.

O Seixalmoda 2017 está a chegar e es-
te ano quer abrir mentes e trazer novos 
mundos ao nosso. «Open Mind» é o tema  
do desfile, que está marcado para o dia 
6 de maio, a partir das 21.30 horas, no 
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha.
O Seixalmoda – 24.º Concurso de 
Estilismo Interescolas do Concelho do 
Seixal é uma iniciativa dinamizada pela 
Câmara Municipal do Seixal e Associação 
N.Estilos junto dos jovens das escolas 
secundárias do concelho, que pretende 
dar oportunidade a jovens estilistas para 
concretizarem as suas ideias e aos jovens 
modelos que se inscrevem para participar, 
dando assim um primeiro passo para o so-
nho de uma carreira no mundo da moda. 
21 modelos vão desfilar as criações dos 

sete projetos concorrentes e são espera-
das novas ideias, novos projetos, novos 
caminhos, novas visões e novos universos 
para construir — Open Mind...  
A apresentação estará a cargo de João 
Paulo Sousa, apresentador do progra-
ma «Curto Circuito» e durante o espetá-
culo irão atuar os vencedores do CANTA! 
— Concurso Interescolas de Talentos 
Musicais, Jonas David, Leonor Serôdio 
e Edvander Cardoso, a escola de Dança 
Next e ainda Maria Sampaio. Destaque 
ainda para o desfile Novos Criadores, on-
de os participantes de edições anteriores 
do Seixalmoda vão mostrar as suas mais 
recentes criações e a sua evolução en-
quanto estilistas.
Um grande espetáculo a não perder!

Assista ao espetáculo Seixalmoda 2017   
À descoberta de novos caminhos na moda

«A Bota Velha» é a 52.ª criação da Animateatro
Dramaturgia reflete sobre os limites 
entre ficcional e real
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Escola Básica da Quinta dos Franceses 
Crianças cantaram a liberdade
 
A Escola Básica da Quinta dos Franceses, no Seixal, celebrou o 25 
de Abril com a realização da iniciativa Cantar a Liberdade, um proje-
to de intercâmbio cultural e pedagógico com uma turma do 4.º ano 
da Escola Básica Convento do Desagravo, de Lisboa, onde através 
da expressão musical se deu a conhecer aos alunos algumas das 
músicas que marcaram a Revolução de Abril. 
A festa decorreu no dia 24 de abril e terminou com um lançamento 
simbólico de 300 balões alusivos à liberdade.

Escola Básica de Miratejo 
Feira da Ladra
 juntou comunidade educativa
 
A Escola Básica de Miratejo esteve em festa no dia 4 de abril com a 
realização de uma Feira da Ladra, onde os alunos e professores pu-
deram vender e comprar artigos usados, desde brinquedos, livros, 
velharias e material escolar, entre outros. Um momento de animado 
convívio, onde os alunos puderam aprender um pouco mais sobre 
a importância de reutilizar e reciclar diversos materiais e utensílios.

A CArtA Educativa do 
Seixal e a necessidade da sua re-
visão, onze anos após a sua im-
plementação, foram os temas em 
destaque no Conselho Municipal 
de Educação. Este realizou-se 
no dia 18 de abril, nos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal. 

A Carta Educativa do Seixal, 
documento de planeamento e 
gestão da rede de equipamentos 
educativos, dominou a reunião. 
recorde-se que esta foi homolo-
gada pelo Ministério da Educação 
(ME) em 2006. Em junho de 2013, 
a Câmara Municipal do Seixal fun-
damentou, junto do ME, a neces-
sidade da sua revisão. Seguiram- 
-se reuniões na Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares, nas 
quais o município foi informado 
que se aguardava nova legislação 
para as orientações e critérios 
de revisão das cartas educativas. 
«Estamos em 2017, e continua 
a não existir definição de crité-
rios», referiu a vereadora do pe-
louro da Educação, Juventude e 
Modernização Administrativa, 
Vanessa Silva, que apresentou 
aos conselheiros elementos de 
monitorização da carta educativa 
que o município elabora anual-
mente. «Estes são importantes 
para conhecermos a realidade do 
concelho e adotarmos os proce-
dimentos com vista ao processo 
de revisão». 

O relatório de monitorização 
referente ao ano letivo 2015- 
-2016 conclui que a maior oferta 
educacional está concentrada no 
território Educativo do Seixal, 

seguindo-se o de Corroios, com 
o território Educativo de Amora 
a manter-se inalterado. A oferta 
de ensino tem vindo a melhorar, 
com uma cobertura de 79 por 
cento da população escolar. Entre 
as necessidades mais prementes 
verifica-se a necessidade de 21 
salas de jardim de infância e 82 
salas de 1.º ciclo. Assim conclui-
-se que em sede de revisão da 
carta educativa terão que ser re-
avaliadas algumas propostas de 
reservas de terreno para constru-
ção de equipamentos escolares, e 
intensificar as requalificações no 
1.º ciclo. 

Comunidade educativa 
defende revisão 
Durante a reunião foi aprovado 

por unanimidade o parecer do 
Conselho Municipal de Educação, 
no sentido de dar início ao pro-
cesso de revisão da carta educa-
tiva. Este estabelece o seguinte 
calendário: 1.ª fase, elaboração 
de inquéritos, aplicação, recolha, 
carregamento e georreferen-
ciação – até 31 de maio; análise 
da informação e elaboração de 
pré-diagnóstico – de 1 de junho 
a 16 de outubro; 2.ª fase, análise 
e diagnóstico – de 17 de outubro 
de 2017 a março de 2018; 3.ª fase, 
programação e apresentação do 
documento de revisão – de março 
de 2018 a março de 2019.

A vereadora da Educação dis-
se ser necessário rever a carta 
educativa pois «é o documento 
referenciador para planearmos 
os investimentos a realizar. Este 
é essencial para o nosso trabalho. 

Foi com base neste documento 
que decidimos construir as es-
colas básicas dos redondos e de 
Santa Marta do Pinhal e avançar 
com as candidaturas para as am-
pliações das escolas básicas de 
Santo António e Aldeia de Paio 
Pires. Desde 2013 que os municí-
pios estão à espera que a legisla-
ção se altere». 

Os conselheiros foram unâ-
nimes na opinião que faz todo o 
sentido existir uma carta educa-
tiva, um documento que sustente 
a política educativa no concelho. 

Feira de Projetos 
Educativos
Durante a reunião, os con-

selheiros foram ainda infor-
mados que a Feira de Projetos 
Educativos se realiza de 9 a 13 
de maio. Este ano, num modelo 
que promove uma maior intera-
ção com a comunidade educati-
va, com as escolas a dinamizar 
as atividades que se vão realizar 
no pavilhão multiusos da Quinta 
da Marialva. «Escola pública para 
todos» é o lema que preside à fei-
ra, organizada em quatro grandes 
temas: expressões, ambiente e 
educação patrimonial, inclusão e 
cidadania. n

Conselho Municipal de Educação

É urgente a revisão 
da carta educativa 
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O EncOntrO A Importân-
cia do Movimento Associativo das 
Pessoas Idosas terá lugar no dia 
10 de maio, quarta-feira, pelas 14 
horas, no Auditório Municipal do 
Fórum cultural do Seixal.  

A iniciativa visa refletir o futuro 
desta área, tendo como base as 
experiências e o trabalho das ins-
tituições, os novos paradigmas, 
a nova legislação e o papel dos 
dirigentes neste processo, com o 
objetivo de garantir a qualidade 
de vida dos idosos e o envelheci-
mento saudável. 

recorde-se que, no concelho 
do Seixal, existe um trabalho re-
conhecido na área das pessoas 
idosas, com as instituições a de-
sempenharem um papel deter-
minante na criação das respostas 
adequadas.

Programa
14.30 horas
> Sessão de Abertura
Manuela calado, vereadora do 
Pelouro dos recursos Humanos e 
Desenvolvimento Social da câmara 
Municipal do Seixal; natividade 
coelho, diretora do centro Distrital 
da Segurança Social de Setúbal; 
Fernando Sousa, presidente da 
União Distrital de Instituições 
Particulares de Solidariedade 
Social de Setúbal (UDIPSS); José 
Silva, vice-presidente da União das 
Associações de reformados do 
concelho do Seixal

15 horas 
> Do Movimento Associativo 
à Realidade das IPSS
> A Atualidade e os Novos 
Paradigmas

> A Nova Legislação: 
Contributos para Um Futuro 
com Sustentabilidade
16.30 horas 
 > Debate 

17 horas  
> Atuação do Grupo de Poesia da 
Universidade Sénior do Seixal

17.15 horas 
> Sessão de Encerramento
Manuela calado, vereadora do 
Pelouro dos recursos Humanos 
e Desenvolvimento Social da 
câmara Municipal do Seixal; carina 
de Jesus Faustino, vereadora da 
câmara Municipal de Grândola

17.30 horas 
> Atuação do Grupo Coral 
e Etnográfico de Grândola

Dia 10 de maio, Fórum cultural do Seixal

Debater o trabalho das 
instituições para idosos

Colóquio assinalou Dia Municipal
da Comunidade Migrante
Os movimentos migratórios 
na sociedade portuguesa

O auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal 
acolheu, no dia 26 de abril, o colóquio Impacto dos Movimentos 
Migratórios na Sociedade Portuguesa.
A iniciativa visou assinalar o Dia Municipal da Comunidade Migrante 
com a presença de diversos convidados para debater o associativismo 
imigrante, os aspetos demográficos das migrações, as políticas locais 
de integração e a dimensão identitária do fenómeno migratório. O coló-
quio contou com intervenções de representantes do Observatório das 
Migrações, do Instituto de Geografia e Ordenamento de Território e da 
Universidade Aberta, entre outros. 
Destaque ainda para a presença de Manuela Calado, vereadora da 
Câmara Municipal do Seixal, e de Pedro Calado, alto-comissário para 
as Migrações, que presidiram à sessão de abertura. Estiveram ainda 
presentes Américo Costa, em representação da Assembleia Municipal 
do Seixal, António Santos e Manuel Araújo, presidentes da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires e da Junta de 
Freguesia de Amora, respetivamente, e Natividade Coelho, diretora do 
Centro Distrital da Segurança Social de Setúbal.
Manuela Calado falou sobre o trabalho realizado pela autarquia em 
parceria com diversas associações do município, que tem como objeti-
vo «contribuir para que populações de diferentes partes do globo, que 
escolheram este município para se fixar, trabalhar, constituir família 
e contribuir também para o desenvolvimento económico, o possam 
fazer de maneira plena e com direitos». A vereadora fez referência a 
projetos desenvolvidos com a comunidade migrante como o Povos, 
Culturas e Pontes, Mentores para Migrantes, Ler & Escrever em 
Português e o Encontro Saberes e Sabores que visam «dar a conhecer 
a sua cultura, a sua história e também o seu património à restante 
população deste município». No final, o evento contou com a apresen-
tação da peça «Migrantes» pela Companhia de Teatro de Almada.

O Bairro da Cucena vai receber a ini-
ciativa Varandas com Cor. A ação de-
corre no dia 13 de maio, entre as 14 
e as 19 horas, e tem como objetivo 
envolver a comunidade local na re-
qualificação e limpeza do bairro que 
irá decorrer ao longo deste ano, no-
meadamente através da colocação 
de floreiras e plantas nas varandas.
Lembre-se igualmente que o bairro 

foi já alvo de várias iniciativas com 
o objetivo de valorizar a sua popula-
ção e envolvê-la na vida da comuni-
dade. Estas iniciativas realizaram-se 
entre 7 e 9 de abril e incluíram uma 
intervenção de arte urbana e ativi-
dades desportivas. Na ação, o writer 
Smile realizou um graffiti numa em-
pena de um prédio intitulado «Robin 
Rescue», e as balizas do polidespor-

tivo receberam redes novas, numa 
oferta da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires. O bairro está a ser alvo de uma 
intervenção de reabilitação promovi-
da pela Câmara Municipal do Seixal 
que deverá passar igualmente pela 
beneficiação do espaço desportivo 
polivalente, entre outras interven-
ções.

Varandas com Cor 
Comunidade envolvida na qualificação do Bairro da Cucena
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Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense

Promover o acesso 
à cultura para todos

Encontram-se a decorrer, até dia 19 
de maio, as inscrições para o Polo 
do Seixal da Escola de Música do 
Conservatório Nacional. Este polo 
funciona no edifício do Centro de 
Formação e Recursos, na Mundet, 
cedido pela Câmara Municipal do 
Seixal, com um programa pedagó-
gico com o selo de qualidade do 
Conservatório Nacional.

Podem inscrever-se crianças que, no 
ano letivo 2017-2018, frequentem 
o ensino básico do 1.º ao 5.º ano. Os 
alunos frequentarão semanalmente 
aulas de iniciação musical, classe de 
conjunto e do instrumento que es-
colham, que pode ser contrabaixo, 
flauta transversal, oboé, saxofone, 
trompa, trompete, clarinete, fago-
te, trombone, tuba ou percussão. 

Haverá aulas individuais e em grupo.
As inscrições devem ser efetuadas 
presencialmente no Polo do Seixal, 
de segunda a sexta-feira, das 14 
às 20 horas, através de impresso 
disponível na escola, no site emcn.
edu.pt  ou através do email polosei-
xalcoordenacao@gmail.com. Mais 
informações através do telefone 
210 976 110.

Escola de Música do Conservatório Nacional
Inscrições abertas para o Polo do Seixal

A promoção da cultu-
ra para todos é um dos grandes 
objetivos dos dirigentes e só-
cios da Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre Seixalense, 
que no dia 21 de abril assinalou o 
169.º aniversário. 

o ensino da música e a banda fi-
larmónica são duas das expressões 
máximas desse desígnio, pelo que 
a Câmara municipal do Seixal ofer-
tou à Timbre neste dia clarinetes e 
um bombo. 

Vanessa Silva, vereadora da 
Câmara municipal do Seixal, des-
tacou na sessão solene comemo-
rativa que «a Timbre Seixalense 
procura alargar a cultura a to-
dos, continuando a perpetuar os 
valores do 25 de Abril, que hoje 
são mais necessários que nunca. 
A Timbre tem sido uma escola de 
música mas também tem sido uma 
escola de vida e, por isso, sentimos 
que o apoio às coletividades é um 
dever que temos». 

Jacinto Sado, presidente da dire-
ção da Timbre, destacou «o apoio 
das autarquias na vida das coletivi-
dades» e reafirmou o papel da cole-
tividade enquanto promotora «de 
um verdadeiro serviço público que 
se quer universal e ao alcance de 
todos, para que todos possam ace-
der à cultura de uma forma que se 
assim não fosse não teriam tido».

Afirmou que a direção tem «em 
curso vários projetos, nomeada-
mente, em conjunto com a autar-
quia, um plano de melhorias sig-
nificativas no nosso edifício sede. 
Estamos também a melhorar a 
nossa banda de música ao nível de 
instrumentos e músicos, e acre-
ditamos que é aqui que reside o 
futuro da nossa Timbre».

o presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de paio pires, António 
Santos, lembrou que «a Timbre 
Seixalense é a matriarca do nosso 
movimento associativo e uma das 

coletividades com maior longevi-
dade no nosso país e, de ano para 
ano, está mais jovem e dinâmica». 
relembrando que se comemoram 
também os 43 anos da revolução 
dos Cravos, António Santos des-
tacou o papel da Timbre naquela 
época, «um verdadeiro centro de 
cultura e de resistência ao Estado 
Novo». 

Na mesa de honra estiveram 
também Nelson Carvalho, em 
representação da assembleia de 
freguesia da união de freguesias, 
manuel Amaral, em representação 
da Associação de Colectividades 
do Concelho do Seixal, o presiden-
te da direção da União Seixalense, 
Fernando Simões, e o presiden-
te da mesa assembleia geral da 
Timbre, rui Santos. Foram ainda 
entregues os diplomas aos sócios 
com 25 e 50 anos de associados e 
de distinção de sócios de mérito e 
no final houve um concerto com a 
banda filarmónica da Timbre. n

Aniversário do lar da ARIFA
Resposta social essencial 
mas insuficiente  

O Lar Nossa Sr.ª do Monte Sião, da Associação de Reformados e 
Idosos da Freguesia de Amora (ARIFA), agora designado de Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), comemorou 30 anos no dia 
21 de abril, numa festa onde, para além da sessão solene comemora-
tiva, houve a atuação do grupo coral Flores do Passado e a inaugura-
ção de um painel de azulejos alusivo ao 25 de Abril, com trabalhos dos 
utentes, voluntários, funcionários e direção da ARIFA.
O presidente da direção da ARIFA, Fernando Sousa, relembrou o 
processo de formação do lar há 30 anos e afirmou que «este foi o pri-
meiro equipamento social em resposta de lar de idosos no concelho do 
Seixal. Nasceu da vontade de um grupo de cidadãos que sentiram e 
previram a necessidade de um equipamento como este. Quando o lar 
abriu, as pessoas que para aqui vieram viver tinham uma dependência 
que rondava os 35 a 40 por cento, mas hoje a população residente tem 
patologias com mais de 85 por cento de dependência e exige cuidados 
especiais, que a instituição assume com os poucos apoios que tem e 
que mal chegam para as necessidades».
Manuel Araújo, presidente da Junta de Freguesia de Amora,  conside-
rou que «esta associação tem prestado um serviço essencial no mu-
nicípio, mas é já manifestamente insuficiente para as necessidades, 
pelo que um desafio que temos para o futuro é a ampliação deste lar e 
a criação de mais estruturas no concelho».
A vereadora do pelouro de Desenvolvimento Social da autarquia, 
Manuela Calado, destacou o trabalho realizado «pela direção, funcio-
nários e voluntários desta instituição, pois sem eles não era possível. 
Esta instituição é fruto da visão alargada de algumas pessoas que aju-
daram a construir um concelho mais próspero, mas ainda há muito a 
fazer. Continuaremos a apoiar a instituição, mas há que reivindicar jun-
to do Poder Central o apoio que não tem dado às instituições sociais».



  4 MAIO 2017    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 684

ASSOCIATIVISMO     19

Com 30 anos de história, a 
Associação de Dadores Benévolos 
de Sangue do Concelho do Seixal 
tem desenvolvido um trabalho me-
ritório no concelho, organizando 
iniciativas regulares de recolha de 
sangue em todas as freguesias e pro-
movendo a adesão de novos dado-
res. Um movimento que tem vindo a 
crescer, com o aumento do número 
de dádivas em 2016, em especial 
por parte dos mais jovens.

No dia 9 de abril, realizou-se 
um almoço convívio na Quinta 
Valenciana, em Fernão Ferro, que 
contou ainda com uma sessão 
solene onde estiveram presen-
tes Joaquim Tavares, vereador 
da Câmara municipal do Seixal, 
António Santos, presidente da União 
das Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires, José Teixeira 
Pinto, presidente da direção da as-
sociação, Carlos Henriques, presi-

dente da mesa da assembleia geral, 
Corália Loureiro, em representa-
ção do movimento Democrático de 
mulheres, Leonilde outerelo, vice-
-presidente do Instituto Português 
do Sangue e Transplantação (IPST) 
e Alberto mota, presidente da 
Federação Portuguesa de Dadores 
Benévolos de Sangue. 

José Teixeira Pinto relembrou que 
a associação trabalha «para o bem 
comum. Temos parceiros essenciais 
que nos ajudam nesta missão de aju-
dar a salvar vidas humanas, como o 
IPST, o município do Seixal e as jun-
tas de freguesia que nos dão apoio 
financeiro e logístico, e as coletivi-
dades que nos recebem nas sessões 
de colheita de sangue». 

Destacou ainda o papel dos dado-
res de sangue, «pois sem eles nada 
se pode fazer. Cada dador é único e 
são eles a razão da nossa existên-
cia».

o presidente da união das fregue-
sias, António Santos, começou por 
destacar o papel dos fundadores 
«que, com o apoio das autarquias, 
concretizaram o seu sonho, criando 
esta associação numa tarefa bené-
vola e altruísta. Em virtude do traba-
lho desenvolvido, a associação tem 
hoje cerca de 1200 dadores, o que 
corresponde a 650 doações no ano 
de 2016».

o vereador Joaquim Tavares dei-
xou um reconhecimento a todos os 
dadores. «Não é possível contabi-
lizar o bem que têm feito com uma 
atitude tão simples, tão responsável 
e solidária. No momento que vive-
mos, uma associação de dadores 
é precisamente o contraponto da 
atitude egoísta a que assistimos no 
mundo. Apenas querem ajudar o 
outro de forma altruísta e, por isso, 
o município do Seixal está ao vosso 
lado». n

Associação de Dadores Benévolos de Sangue 
do Concelho do Seixal

Continuar a crescer 
na ajuda ao próximo

Clube Recreativo e Desportivo de Miratejo
Uma escola de aprendizagens

O Clube Recreativo e Desportivo do Miratejo (CRDM) celebrou no dia 10 
de abril o seu aniversário. Há 41 anos, um grupo de moradores da zona 
reunia-se junto ao bloco C-6 para jogar futebol, e daí nasceu a ideia de 
criar um clube. Ao longo do tempo, o CRDM tem pautado a sua ação para 
que a prática desportiva chegue a todos.
Futsal, caminhadas, danças de salão, zumba, taekwondo, kickboxing, 
tai chi chuan e ginástica rítmica são modalidades que o clube disponibi-
liza. No CRDM existem atividades em destaque, como o futsal feminino, 
cuja equipa participa nas provas da Associação de Futebol de Setúbal, e 
obteve o 2.º lugar na época passada.
A sessão solene contou com a presença de Carlos Fonseca, da Federação 
Portuguesa de Taekwondo, Francisco Cardoso, em representação 
da Associação de Futebol de Setúbal, António Couto, da Associação 
de Boxe do Distrito de Setúbal, Eugénio Costa, da Confederação de 
Colectividades de Cultura e Recreio, Francisco Baltazar, em represen-
tação da Associação das Colectividades do Concelho do Seixal, e de 
Américo Costa, em representação da Assembleia Municipal do Seixal.
Domingas Gonçalves, presidente da direção, referiu as mudanças que 
o movimento associativo tem sofrido e «as dificuldades com que os 
dirigentes associativos se deparam. Muitas vezes ultrapassadas com 
criatividade, chamando as pessoas do bairro ao clube. E é pelo bairro, 
pelos jovens e pela promoção do desporto que continuamos a nossa 
atividade». A dirigente considera que a vida associativa e os clubes que 
a integram são «uma escola de aprendizagens e de partilhas que é ne-
cessário preservar».
Eduardo Rosa, presidente da Junta de Freguesia de Corroios, lembrou 
o clube nascido após o 25 de Abril, «quando não existiam nem equipa-
mentos nem infraestruturas. Com Abril, as coletividades do concelho 
tornaram-se um ponto de encontro de gerações». Considerou que uma 
das mais-valias dos clubes «reside no facto de prestarem um conjunto 
de serviços culturais e desportivos às populações. Aqui os jovens têm 
um espaço onde podem usufruir de diversas atividades». Para Eduardo 
Rosa, após as dificuldades vividas nos últimos anos, o tempo é de «es-
perança e de reivindicação, tanto pela construção do pavilhão escolar 
da Escola Secundária João de Barros, como pela construção do Centro 
de Saúde de Corroios, já que desporto e saúde são essenciais para a 
população».
José Carlos Gomes, em representação da Câmara Municipal do Seixal, 
destacou que «o CRDM é um clube de Abril que renasce a cada ano, 
com um importante papel social em Miratejo. No Seixal respeitamos a 
Constituição, sendo o desporto uma prática implementada, com o movi-
mento associativo a ter um papel importante nesta área». O vereador sa-
lientou que «o CRDM, com o seu trabalho, promove espaços de partilha 
e de construção da cidadania. São 41 anos da vida da comunidade de 
Miratejo, em que o clube é o elemento agregador». De referir que o clube 
participa em iniciativas como o Agita Seixal ou as Férias Desportivas. 
Nesse âmbito, a autarquia tem apoiado o trabalho da coletividade, «o 
nosso parceiro no serviço às populações. As autarquias desenvolvem 
um projeto de proximidade, porque em conjunto com o movimento as-
sociativo queremos fazer caminho, a pensar nas nossas populações».

Casal do Marco
Torneio de malha com 76 praticantes
 
A Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos do Casal do 
Marco organizou, com o apoio da Câmara Municipal do Seixal, um torneio 
de malha que decorreu no dia 23 de abril, junto ao terreno destinado à 
construção do centro de dia da associação. A iniciativa, que esteve integrada 
nos Jogos do Seixal, contou com a participação de 76 praticantes do escalão 
B (11 metros) e C (9 metros).  O presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, e o presidente da União das Freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires, António Santos, estiveram presentes neste torneio, on-
de saudaram os praticantes desta modalidade tão tradicional no nosso país.
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Os Jogos do Futuro da Região de Setúbal 2017 realizam-se nos dias 2, 3 e 4 de junho, nos concelhos de 
Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal.
A edição deste ano volta  a reunir milhares de jovens do distrito que vão competir em 24 modalidades despor-
tivas. O Seixal acolhe as competições de boccia, canoagem e futebol de 7 e de 11.
São patronos deste evento a judoca Telma Monteiro, o treinador de futebol Paulo Fonseca, atualmente no 
FC Shakhtar Donetsk, a antiga glória do futebol do Benfica e do FC Barreirense José Augusto e Rita Patrício, 
praticante de boccia.
Os Jogos do Futuro da Região de Setúbal são uma organização conjunta das câmaras municipais da região 
de Setúbal, movimento associativo popular, escolas e associações distritais das modalidades aderentes. 
Nesta e nas próximas edições do Seixal Boletim Municipal vamos dar a conhecer as seleções que vão repre-
sentar o nosso concelho nesta grande festa do desporto.

Atletas do Seixal competem
nos Jogos do Futuro

Boccia_Escola Básica de Vale de Milhaços

Natação_Associação Náutica do Seixal, Associação Naval Amorense e Clube de Campismo Luz e Vida Basquetebol masculino_Seixal Clube 1925

Hóquei em patins_Criar-T – Associação de Solidariedade

Hip-Hop_Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas, Escola de Artes do Independente Futebol 
Clube Torrense, Casa do Povo de Corroios, Associação Cultural Via Urbana e Espaço Naturalmente

Trampolins_Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro-Rouxinol e Casa do Povo de Corroios
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Classificação 1.ª Liga
Equipa Pts
1.ª, CDC Casal do Marco                                             38                                        
2.ª, Ginásio Clube de Corroios                          30                         
3.ª, C Benfica Seixal                                             25
4.ª, Cariocas FC                                                              23                                                         
5.ª, CC Desportivo Paivas                                         22
6.ª, GD Fernão Ferro                                                 22                                                  
7.ª, NNAV Cabeço Vide                                                 20  
8.ª, Águias de Vale Milhaços                               18 
9.ª, Qt.ª Laranjeiras                                                     9
10.ª, Portugal Cultura e Recreio                       7
11.ª, GDCR Qt.ª Princesa                                  1
12.ª, Siderurgia Nacional                                  0 

Classificação 2.ª Liga 
Série A

Equipa Pts
1.ª, URJ Fernão Ferro                                                 28
2.ª, CP Corroios                                                               27 
3.ª, GD Cavadas                                                         26
4.ª, Seixal C 1925                                                          18
5.ª, GD Criar -T                                                                   15
6.ª, GFA Encosta Sol                                                     10 
7.ª, AMF Catrapona                                                     9 
8.ª, CR Cruz de Pau                                                       8

Classificação 2.ª Liga 
Série B

Equipa Pts
1.ª, CCR Alto Moinho                                                     30                                              
2.ª, Amora FC                                                                  30 
3.ª, CRD Cavaquinhas                                               25                                             
4.ª CDR Fogueteiro                                                         24                                                   
5.ª, AA Pinhal General                                                 16                                                
6.ª AM Flor da Mata                                                      9                                              
7.ª, Paio Pires FC                                                                 6                                                          
8.ª, CADC Fénix                                                                  3                                                              

15.ª Jornada
1.ª Liga
GD Fernão Ferro - Cabeço Vide                       5-3
Águias V. Milhaços - Cariocas FC    (adiado)
Qt.ª Laranjeiras - Siderurgia                                  x-x 
Desportivo Paivas - Qt.ª Princesa                 4-1
C Benfica Seixal - Casal do Marco           3-5 
GC Corroios - PCR                                                         4-2

12.ª Jornada
2.ª Liga – Série A
Seixal C 1925  - AMF Catrapona                   4-2  
GD Criar -T - GD Cavadas                                     9-3
GFA Encosta Sol - URJ Fernão Ferro              4-1 
CR Cruz de Pau  - CP Corroios                         6-4 

12.ª Jornada
2.ª Liga – Série B
CRD Cavaquinhas - Amora FC                       1-3
CCR Alto Moinho - Paio Pires FC                      9-6
AM Flor da Mata - CADC Fénix                         6-2
AA Pinhal General - CDR Fogueteiro            5-2

Liga de Futsal 
do Concelho 
do Seixal 
E. Leclerc

Decorreu nos dias 14 e 15 de 
abril, no Campo António Marques 
Pequeno, o 18.º Torneio da 
Páscoa de Corroios, uma com-
petição que anualmente reúne 
jovens talentos do futebol juve-
nil, assumindo-se como uma das 
melhores competições a nível 
nacional na área do futebol de 
formação.
Na edição deste ano, a equipa do 
Futebol Clube Os Belenenses foi 
vencedora do escalão de juvenis 
e no escalão de iniciados a vitó-
ria sorriu ao Real Sport Clube de 
Massamá. 
A organização do torneio é do 
Ginásio Clube de Corroios e Junta 
de Freguesia de Corroios, com o 
apoio da Câmara Municipal do 
Seixal. 
O presidente da Junta de 
Freguesia de Corroios, Eduardo 
Rosa, e o vereador do pelouro do 
Desporto da Câmara Municipal 
do Seixal, José Carlos Gomes, es-
tiveram presentes na entrega de 
prémios.

Classificações
Juvenis 
1.º, Futebol Clube Os Belenen-
ses;  2.º, Ginásio Clube de 
Corroios; 3.º, Associação Despor-
tiva e Cultural da Encarnação e 
Olivais;  4.º, Grupo Desportivo 
Estoril Praia (GDEP)

Melhor Marcador: André Pires 
(FC Os Belenenses); Melhor 
Jogador: Afonso Valente (GDEP); 
Melhor Guarda-Redes: André 
Duarte (FC Os Belenenses).
Iniciados 
1.º, Real Sport Clube de Mas-
samá (RSCM); 2.º, Sport Futebol 

Damaiense (SFD); 3.º, Clube 
Oriental de Lisboa; 4.º, Ginásio 
Clube de Corroios; 5.º, Grupo 
Desportivo de Sesimbra.
Melhor Marcador: Ruben Santos 
(RSCM); Melhor Jogador: Tiago 
Loreno (SFD); Melhor Guarda-
-Redes: Rodrigo Mendes (RSCM).

18.º Torneio da Páscoa de Corroios 
Jovens mostram o seu talento

Primeira edição decorreu no dia 14 de abril 
Torneio da Páscoa Atlântico 
Escola de Futebol 

A CAAF – Associação de Futebol do Colégio Atlântico organizou, em con-
junto com os pais dos atletas, o 1.º Torneio da Páscoa Atlântico Escola 
de Futebol. A competição decorreu no dia  14 de abril no campo de jogos 
do Colégio Atlântico e contou com a participação de oito equipas nos 
escalões de benjamins B (2007) e traquinas A (2008). O torneio contou 
com a presença do vereador do Desporto da Câmara Municipal do Seixal, 
José Carlos Gomes, e do presidente da União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, António Santos. 
Benjamins: 1.°, Paio Pires Futebol Clube. Melhor Jogador – 
Marcelo Carvalho (Paio Pires FC); Melhor Guarda-Redes – Manuel Azul 
(FC Barreirense); Melhor Marcador – Miguel Delca (FC Barreirense).
Traquinas: 1.°, Atlântico Escola de Futebol. Melhor Jogador – Afonso 
Ribeiro (Atlântico Escola de Futebol); Melhor Guarda-Redes – Adrian 
Muska (GD Alcochetense); Melhor Marcador – Afonso Ribeiro (Atlântico 
Escola de Futebol).

Ajudar quem mais precisa
Cumpriu-se mais um passeio 
solidário Seixal-Terena
 
No dia 22 de abril cumpriu-se mais uma edição do passeio solidário 
Seixal-Terena, uma iniciativa dinamizada pela Associação Bike Angels, 
cujo rosto são os Anjos, Sérgio e Nelson Rosado. Foi a 8.ª edição deste 
passeio em bicicleta, que parte do Seixal e percorre 186 quilómetros por 
terras do Alentejo até à vila de Terena, celebrando assim as Festas em 
Honra de Nossa Senhora da Boa Nova. 
Este ano participaram mais de uma centena de ciclistas, tendo sido an-
gariadas cerca de quatro toneladas de bens e produtos alimentares, que 
serão distribuídos por instituições de solidariedade. 
O vereador do Desporto da Câmara Municipal do Seixal, José Carlos 
Gomes, esteve presente na partida e reforçou o apoio da autarquia a esta 
iniciativa solidária.
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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

 26 ‘        5 ‘        3 ‘        4 ‘         5 ‘        9 ‘        2 ‘         3 ‘        2 ‘
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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
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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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(*)

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

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

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
ANA BRANCo | 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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Aldeia de Paio Pires Av. José Relvas  > 2840-079 Aldeia de Paio Pires  > Tel.: 211 316 223 > geral@jf- seixalarrentelapaiopires.pt

Na Escola Básica da Quinta da Courela realizou-se, no dia 4 de 
abril, a 13.ª Feira da Ladra, com artesanato, venda de bolos, 
jogos, pinhatas e muita animação.
Com a venda de artigos a preços simbólicos, os alunos angaria-
ram fundos para o passeio de final de ano. 
A iniciativa foi organizada pela associação de pais, com a parti-
cipação de toda a comunidade educativa. Vanessa Silva, verea-
dora da Câmara Municipal do Seixal, esteve presente no evento.

Feira da Ladra da Escola 
Básica da Quinta da Courela

2.º Paio Pires Eco Run 
com 235 atletas

Construção e colocação 
de novos corrimãos

A 2.ª edição da Paio Pires Eco Run decorreu no dia 23 de abril, 
no Parque dos Almeirões, organizada pelo Grupo Futsal e 
Amigos da Encosta do Sol. A prova de atletismo contou com a 
participação de 235 atletas em representação de 23 clubes. 
No escalão principal, em seniores femininos, em 1.º lugar ficou 
Inês Almeida, da Casa do Povo de Corroios, e em seniores mas-
culinos, Nelson Furtado, do Grupo Desportivo do Cavadas, foi 
o vencedor. No evento, estiveram presentes Joaquim Santos, 
presidente da Câmara Municipal do Seixal, e António Santos, 
presidente da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires, bem como elementos do seu executivo.

A qualificação do espaço público, nomeadamente a melhoria 
das condições de acessibilidade para pessoas com mobilida-
de reduzida, tem sido uma das principais preocupações da 
União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires 
(UFSAPP).
Assim, os serviços das oficinas da UFSAPP têm construído e 
colocado novos corrimãos em diversos locais. Um deles foi na 
escadaria de acesso à Praceta Inês Godinho de Abreu Tomé, na 
zona do Mercado Municipal de Aldeia de Paio Pires, na Quinta 
da Queimada, onde foram colocados vários corrimãos ao longo 
dos degraus para apoio dos peões.

O Parque Urbano da Quinta da Marialva voltou a ser palco do 
Campeonato Nacional de Agility, uma prova de habilidade para 
cães, em que os animais demonstram a sua destreza num per-
curso de obstáculos, através da orientação dos seus donos ou 
condutores que os acompanham durante o percurso. 
A iniciativa, que decorreu nos dias 22 e 23 de abril, incluiu a 
oferta de uma aula de obediência a todos os que quiseram 
participar. 
A organização esteve a cargo de Os Cãogurus – Clube de Treino 
Canino e da Junta de Freguesia de Corroios, com o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal.

Agility na Quinta 
da Marialva

Beneficiação de escolasFestival de Música Moderna 
de Corroios 

A Junta de Freguesia de Corroios procedeu a vários trabalhos de 
pintura e qualificação do parque escolar do 1.º ciclo e jardins de 
infância da freguesia. 
Foram efetuadas pinturas no exterior e interior dos edifícios das 
escolas, criando assim melhores condições de trabalho para 
professores, alunos e auxiliares.

O cineteatro do Ginásio Clube de Corroios recebeu, no dia 1 de 
abril, a final da 22.ª edição do Festival de Música Moderna de 
Corroios. Os Rua Direita, de Leiria, foram os grandes vencedores 
desta edição e vão atuar no espetáculo de abertura das Festas 
Populares de Corroios. Apresentam-se com uma sonoridade 
pop/rock e preparam-se para lançar em breve o seu álbum 
de estreia. A final contou com a atuação dos cinco finalistas 
apurados nas eliminatórias que decorreram no mês de março 
em Évora, Leiria e Almada: Punkarma (Lisboa); Gy Max Trane 
(Leiria); Kwantta (Abrantes); The Dowsers Society (Oeiras); e Rua 
Direita (Leiria). 

Corroios Largo do Mercado, 2855-100 Corroios > Tel.: 212 535 814 > Fax: 212 546 583 > jf-corroios.pt
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1  Retire as páginas centrais

2  Dobre as laudas para
    dentro pelo picotado

3  Dobre pelo meio

4  Faça a última dobra e 
    guarde o seixal acontece

seixal
acontece

4 a 18 de maio

DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA
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-----------------------------

Poeta 
das 
Canções

O espetáculo que assinala os 80 anos do nascimento do poeta José Carlos Ary dos 
Santos tem lugar no Auditório Municipal no dia 13 de maio, sábado, com início às 21.30 
horas. Ary, o Poeta das Canções é uma criação de Joaquim Lourenço que desde 2009 
faz sucesso nas principais salas de espetáculo do país e já resultou num álbum de igual 
nome.

Poeta maior da música nacional, José Carlos Ary dos Santos é autor da «Desfolhada 
Portuguesa», «Canção de Madrugar», «Cavalo à Solta», «A Tourada», «Estrela da Tarde», 
«Homem na Cidade», «Lisboa, Menina e Moça», «Retalhos» ou «Os Putos», músicas que 
fazem parte do imaginário coletivo e da identidade do século XX português. 

Estas e outras canções são aqui tocadas e cantadas de forma inovadora e contemporânea, 
com recurso à linguagem da música clássica, através de interpretações que percorrem 
um registo próximo do jazz, da world music e do novo teatro musical.

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

Triatlo Jovem de Amora
O V Triatlo Jovem de Amora decorre no dia 6 de maio, numa organização da 
Associação Naval Amorense e da Junta de Freguesia de Amora, com o apoio 
técnico da Federação de Triatlo de Portugal.

As provas decorrem na zona ribeirinha de Amora e contam para o Campeonato 
Nacional Jovem de Clubes, realizando-se igualmente ainda uma prova aberta 
para todos os praticantes apaixonados pela modalidade.

A prova, a contar para o Campeonato Nacional Jovem de Clubes, tem início às 
12 horas e inclui natação no rio Tejo, com 1 volta; ciclismo, com percurso plano 
em asfalto, de ida e volta; e corrida, em percurso plano, em ciclovia, de ida e 
volta. A prova aberta inclui natação no rio Tejo, com 1 volta de 300 m; ciclismo, 
com um percurso plano de duas voltas em asfalto, de ida e volta; e corrida, com 
um percurso plano, em ciclovia, de ida e volta, tem início previsto para as 14.45 
horas.

Venha assistir e conheça a modalidade que junta natação, corrida e ciclismo. 



6 MAIO
sábado
_________________________________
Das 9 às 13 horas
Mercado de Produtos Biológicos e 
Sustentáveis
Org.: Junta de Freguesia de Corroios
Largo do Mercado de Corroios

_________________________________
11 horas
5.º Triatlo Jovem Amora
Org.: Associação Naval Amorense
Marginal de Amora

_________________________________
Das 14 às 18.30 horas
Da Rolha ao Vinho 
Visita temática
Inscrição: 2,70 euros (1)
Núcleo da Mundet

_________________________________
15 horas
Zumba – 35.º Jovemaio
Polidesportivo do Clube Desportivo 
e Recreativo Águias Unidas

_________________________________
Das 15.30 às 16.30 horas
Prendas e Prendinhas
Ateliê Dia da Mãe
Crianças dos 3 aos 12 e familiares
Inscrições: 210 976 100 ou 
biblioteca.ludoteca@cm-seixal.pt
Biblioteca Municipal do Seixal

seixal
acontece

4 MAIO
quinta-feira
_________________________________
21.30 horas
Viagem à Volta do Mundo
Dança
M/ 6 anos
Ingresso: 1 euro
Org.: Centro Cultural e Recreativo do Alto do 
Moinho e Câmara Municipal do Seixal
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

5 MAIO
sexta-feira
_________________________________
Das 10 às 12 horas ou das 14.30 às 16.30 horas
Um Postal para a Mãe
Ateliê
Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

_________________________________
11 horas
Encontros com Escritores: «Monterrosso», 
com João Ferreira Oliveira
O Livro em Festa
Crianças dos 5 aos 10 anos
Inscrição para grupos (2)
Jardim do Fogueteiro, Amora

_________________________________
21.30 horas
Encontros com Escritores: 
«No Limite da Dor», com Ana Aranha 
e Carlos Aldemar
O Livro em Festa
Jardim do Fogueteiro, Amora

Espetáculo Comemorativo do Dia Mundial 
da Dança
Dança
M/ 4 anos. 
Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

_________________________________
16.45 horas
Atuação do grupo Alma Menor, de Tiago 
Morais e Tiago Marques
O Livro em Festa
Jardim do Fogueteiro, Amora

_________________________________
17 horas
Lançamento do livro «Chão de Marés», 
de Eufrázio Filipe
Autores da Nossa Terra
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

Revista «Poder Local» – Sessão em torno 
do desporto e do Poder Local Democrático
O Livro em Festa
Jardim do Fogueteiro, Amora

_________________________________
Das 17.30 às 18.30 horas
Massagem para Bebés
Bebés dos 8 aos 12 meses, acompanhados 
por um adulto
Inscrição: 210 976 100 ou 
biblioteca.ludoteca@cm-seixal.pt
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
21.30 horas
Espetáculo Comemorativo do Dia Mundial 
da Dança
Dança. 
M/ 4 anos. Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

Seixalmoda 2017
24.º Concurso de Estilismo Interescolas 
do Seixal
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

7 MAIO
domingo
_________________________________
9 horas
Manhãs Desportivas
Várias atividades desportivas
Org.: comissão organizadora, Ginásio Clube de 
Corroios, Centro de Convívio e Desportivo de 
Vale de Milhaços e Grupo Desportivo e Cultu-
ral Águias de Vale de Milhaços
Parque Urbano da Quinta da Marialva, Corroios

Manhãs Desportivas de Fernão Ferro
Várias atividades desportivas
Org.: Junta de Freguesia de Fernão Ferro e 
movimento associativo
Parque das Lagoas, Fernão Ferro

_________________________________
9.30 horas
Caminhada do Jovemaio
Org.: Clube Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas
Ruas do Fanqueiro, Amora

_________________________________
10 horas
Área de Participação do Seixal
Várias atividades desportivas
Org.: União das Freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires, Câmara Municipal do 
Seixal e Comissão Desportiva de Freguesia
Parque da Quinta dos Franceses, Seixal

Convenção Aziza
Atividades gímnicas
Org.: Espaço Reyel e Sahara Dance Studio
Quinta da Fidalga, Arrentela

_________________________________
15 horas
Tardes Desportivas
Jogos tradicionais
Grupo Desportivo e Cultural Águias de Vale de 
Milhaços

_________________________________
16 horas
João e o Pé de Feijão
Teatro infantil pela Animateatro, Seixal
M/ 3 anos
Ingresso: 4 euros | 3 euros Animamigos
Cinema S. Vicente

13 MAIO
sábado
_________________________________
9.30 horas
Amora em Movimento – Parque do 
Fanqueiro
Várias atividades desportivas
Org.: Clube Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas
Parque Urbano do Fanqueiro, Amora

Amora em Movimento – Parque do Serrado
Várias atividades desportivas
Org.: Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix
Parque do Serrado, Amora

_________________________________
10 horas
Animação Desportiva de Arrentela
Várias atividades desportivas
Passeio ribeirinho de Arrentela, junto à Quinta 
da Fidalga

Torneio de Ténis de Campo – 35.º Jovemaio
Org.: Clube Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas
Campo de ténis do Fanqueiro, Amora

_________________________________
21.30 horas
Ary, o Poeta das Canções
Música
M/ 6 anos
Ingresso: 6 euros (com descontos)
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

14 MAIO
domingo
_________________________________
8 horas
BTT – 35.º Jovemaio
Partida do Clube Desportivo e Recreativo 
Águias Unidas

_________________________________
9 horas
Encontro Mensal de Clássicos
Org.: Junta de Freguesia de Corroios
Parque Urbano da Quinta da Marialva, Corroios

Manhãs Desportivas de Corroios
Várias atividades desportivas
Org.: Comissão organizadora, Ginásio Clube 
de Corroios, Centro de Convívio e Desportivo 
de Vale de Milhaços e Grupo Desportivo e 
Cultural Águias de Vale de Milhaços
Parque Urbano Quinta da Marialva, Corroios

Manhãs Desportivas de Fernão Ferro
Várias atividades desportivas
Org.: Junta de Freguesia de Fernão Ferro e 
movimento associativo
Parque das Lagoas, Fernão Ferro

_________________________________
10 horas
Área de Participação do Seixal
Várias atividades desportivas
Org.: União das Freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires, Câmara Municipal do 
Seixal e Comissão Desportiva de Freguesia
Parque da Quinta dos Franceses, Seixal

Corrida Solidária Alma Mater Artis
Org.: Associação Alma Mater Artis
Baía do Seixal (junto ao Parque da Quinta dos 
Franceses), Seixal

Torneio de Ténis de Campo – 35.º Jovemaio
Org.: Clube Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas
Campo de Ténis do Fanqueiro, Amora



_________________________________
13 horas
Torneio Escolas de Natação
Org.: Associação Naval Amorense
Piscina Municipal de Corroios

_________________________________
15 horas
Tardes Desportivas
Jogos tradicionais
Grupo Desportivo e Cultural Águias de Vale de 
Milhaços

Torneio de Xadrez dos Jogos do Seixal
Clube Recreativo da Cruz de Pau

_________________________________
16 horas
João e o Pé de Feijão
Teatro infantil pela Animateatro, Seixal
M/ 3 anos
Ingresso: 4 euros | 3 euros Animamigos
Cinema S. Vicente

18 MAIO
quinta-feira
_________________________________
Das 17 às 18.30 horas
Visita/concerto com os alunos do 
Polo do Seixal da Escola de Música do 
Conservatório Nacional, incluindo Brinde de 
Parabéns ao Ecomuseu!
Maio Património 2017
Inscrição (1)
Extensão na Fábrica de Pólvora de Vale de 
Milhaços

e ainda…
4  A 18 DE MAIO
_________________________________
De segunda a sexta-feira, das 10 às 12 horas ou 
das 14.30 às 16.30 horas
À Descoberta da Fotografia
Ateliê. Grupos
Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

A Pé por Aldeia de Paio Pires, por Amora 
e por Arrentela
Visitas temáticas
Grupos. Inscrição (1)
Núcleos urbanos antigos

Conhecer Melhor… Espaço, Simbolismo 
e Arte na Igreja Paroquial de Arrentela
Visita temática
Grupos. Inscrição (1)
Igreja Paroquial de Arrentela

Pintar a Fábrica de Pólvora
Ateliê. Inscrição (1)
Extensão na Fábrica de Pólvora de Vale de 
Milhaços

Pintar o Moinho
Ateliê. Inscrição (1)
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

Quem Conta Um Conto Acrescenta-lhe 
Um Ponto…
Ateliê. 
Grupos. Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

Um Mapa para Descobrir
Ateliê
Grupos. Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

_________________________________
De terça a sexta-feira, das 9 às 12 horas 
e das 14 às 17 horas
Cortiça ao Milímetro
Exposição temporária
Núcleo da Mundet – Edifício das Caldeiras 
de Babcock & Wilcox

_________________________________
De terça a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 
14 às 17 horas
Sábado e domingo, das 14 às 17 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

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

_________________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 11.30 horas ou 
das 14.30 às 16 horas
À Roda de Uma Olaria Romana
Visita temática
Grupos. Inscrição (1)
Olaria Romana da Quinta do Rouxinol e área 
envolvente

Um Perna-Longa no Moinho
Visita temática
Grupos. Inscrição (1)
Moinho de Maré de Corroios

_________________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas ou 
das 14.30 às 16.30 horas
Circuito da Pólvora Negra
Visita temática
Grupos. Inscrição (1)
Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços

Dança dos Barcos
Visita temática
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

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

Dominó dos Cereais
Visita temática
Grupos. Inscrição (1)
Moinho de Maré de Corroios

Jogando a Pares
Visita temática
Grupos. Inscrição (1)
Núcleo Naval

O Ratinho de Cortiça
Visita temática
Grupos. Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

Quem ao Moinho Vai, Enfarinhado Sai
Visita temática
Grupos. Inscrição (1)
Moinho de Maré de Corroios

Quiz de Barcos
Visita temática
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 18 horas
Hoje Sou… Bibliotecário!
Atividades lúdicas
Crianças e jovens dos 8 aos 18 anos 
Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 20 horas
Sábado, das 14.30 às 20 horas
Brincar Livre
Atividades lúdicas
Crianças dos 6 aos 36 meses (acompanhados 
por um adulto) e dos 3 aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
De terça a sexta-feira – 10.30 e 16.30 horas
«As Roupas Novas do Imperador» – Hora do 
Conto
Com o Rei na Barriga – Ateliê complementar 
à Hora do Conto
Crianças dos 4 aos 12 anos
Inscrição para grupos (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
De quarta a sexta-feira, das 10 às 12 horas ou 
das 14.30 às 15.30 horas
Visita Acompanhada ao Espaço Memória – 
Tipografia Popular do Seixal
Grupos. Inscrição (1)
Espaço Memória – Tipografia Popular no Seixal

_________________________________
De quarta a sexta-feira, das 10 às 12 horas ou 
das 14.30 às 16.30 horas
Gutenberg no Seixal
Visita temática
Grupos. Inscrição (1)
Espaço Memória – Tipografia Popular no Seixal

_________________________________
De terça-feira a sábado, das 10 às 17 horas
A Essência da Forma
Exposição temporária
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

_________________________________
A decorrer até 27 de maio
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas
Sérgio Valente, Um Fotógrafo na Revolução
Exposição de fotografia
Galeria Municipal de Corroios

_________________________________
A decorrer até 3 de junho
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
José Afonso – Geografias de Uma Vida
Exposição
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
De 9 a 13 de maio
Feira de Projetos Educativos
Abertura dia 9 de maio, terça-feira, às 11 horas
Pavilhão Multiusos do Parque Urbano 
da Quinta da Marialva, Corroios

_________________________________
De 13 de maio a 9 de junho
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Paisagens do Meu Interior
Exposição de fotografia de José Carlos Nero
Inauguração dia 13 de maio, sábado, às 17 
horas
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

(1) Inscrição: 210 976 112 ou ecomuseu.se@
cm-seixal.pt
(2) Inscrição: 210 976 100

____
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt



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

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

Circuito de Xadrez 
dos Jogos do Seixal
O Circuito de Xadrez dos Jogos do Seixal está a decorrer em diversos locais do 
concelho. A iniciativa decorre em semirrápidas individuais e tem a próxima 
atividade agendada para dia 14 de maio, às 15 horas, no Grupo Desportivo do 
Cavadas.

As sessões seguintes têm lugar à mesma hora, dia 21 de maio, no Clube 
Recreativo da Cruz de Pau; e dia 3 de junho, no Clube Recreativo e Desportivo 
das Cavaquinhas. A última sessão decorre no dia 11 de junho, às 14.30 horas, na 
Quinta da Fidalga.

O circuito de xadrez passou já pelo Grupo Desportivo do Cavadas, no dia 5 de 
março, com 18 xadrezistas em competição, e pelo Pavilhão Municipal da Torre 
da Marinha, no dia 12 de fevereiro, com 34 praticantes em competição.

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

Inscrições abertas para 
Uma Noite na Biblioteca
Estão a decorrer, entre 9 e 19 de maio, as inscrições para a iniciativa Uma Noite na 
Biblioteca. Trata-se de uma proposta da Biblioteca Municipal do Seixal, em que as 
crianças participam em ateliês de leitura e escrita criativa, descobrem os sons fantásticos 
da biblioteca à noite e dormem ao som de histórias infantis, regressando a casa só no dia 
seguinte!

A atividade, que integra as comemorações do Dia Internacional da Criança, terá lugar na 
noite de 27 de maio, a partir das 21 horas, com regresso a casa apenas às 12 horas do dia 
seguinte, e será acompanhada por técnicos da biblioteca.

Informações e inscrições: Espaço Júnior da Biblioteca Municipal do Seixal, de terça a 
sexta-feira, das 10 às 20.30 horas, telefone 210 976 100 ou email biblioteca@ludoteca@
cm-seixal.pt.

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

Passatempo de teatro 
infantil João e o Pé de 
Feijão
«João e o Pé de Feijão» é uma criação teatral para a infância da Animateatro, 
inspirada na obra de Benjamim Tabart, que conta a história de João, um rapaz 
preguiçoso que troca a sua vaca Branca por um punhado de feijões mágicos.
Esta peça para maiores de 3 anos vai ser apresentada no Cinema S. Vicente, 
em Aldeia de Paio Pires, no dia 14 de maio, domingo, às 16 horas.

Passatempo:  Temos 3 bilhetes duplos para oferecer aos primeiros leitores 
a responder à questão: qual o nome do autor cuja obra inspirou esta peça 
teatral? Envie a resposta até às 17.30 horas do dia 9 de maio para o email dci@
cm-seixal.pt, com nome, n.º de BI ou CC e n.º de telefone. Boa sorte!
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