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Assembleia Municipal do Seixal
Câmara do Seixal reforça investimento  
com mais 12 milhões de euros

BOLETIM MUNICIPAL
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A Assembleia Municipal do Seixal aprovou o reforço do plano 
e orçamento de 2017 da Câmara do Seixal com mais 12 
milhões de euros. A deliberação foi aprovada por maioria na 
2.ª sessão extraordinária de 2017 que decorreu no dia 8 de 
maio. O investimento permite o reforço financeiro das juntas 
de freguesia, o lançamento dos concursos para a qualificação 
das escolas básicas da Quinta de Santo António, de Aldeia de 
Paio Pires e de Arrentela, e para a construção da Piscina Mu-
nicipal de Aldeia de Paio Pires, entre outros. 2

Assinatura do acordo para a construção

Novo Centro de Saúde de Corroios 
será realidade em 2018
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A AssembleiA munici-
pal do seixal aprovou uma deli-
beração que permite à Câmara 
municipal do seixal inscrever 
mais 12 milhões de euros no seu 
orçamento para 2017. A delibe-
ração foi aprovada por maioria 
na 2.ª sessão extraordinária de 
2017 que decorreu no átrio dos 
serviços Centrais da Câmara 
municipal do seixal no dia 8 de 
maio. 

O presidente da Câmara do 
seixal explicou que os investi-
mentos incluem o reforço finan-
ceiro das juntas de freguesia pa-
ra execução de  obras de proximi-
dade (1 milhão de euros), a qua-
lificação do mercado municipal 
da Cruz de Pau (500 mil euros), 
a instalação da loja do Cidadão 
no concelho do seixal (250 mil 
euros), a obra do Centro Cultural 
de Amora (500 mil euros) ou a 
qualificação das escolas bási-

cas da Quinta de santo António 
(500 mil euros), de Aldeia de 
Paio Pires (550 mil euros) e de 
Arrentela (500 mil euros),

O investimento contempla 
ainda o lançamento do concur-
so para a construção da Piscina 
municipal de Aldeia de Paio Pires 
(500 mil euros), o investimen-
to inicial para estudos e proje-
tos de qualificação do estádio 
municipal da medideira (200 
mil euros), a obra do Centro 
de Dia do Casal do marco (200 
mil euros), o compromisso de 
construção dos espaços públi-
cos em torno do Centro de saúde 
de Corroios (300 mil euros) e o 
apoio à construção dos quartéis 
de bombeiros das associações de 
bombeiros mistos do Concelho 
do seixal em Fernão Ferro (300 
mil euros) e de Amora (300 
mil euros) ou a qualificação de 
instalações e equipamentos do 

movimento associativo (500 mil 
euros).

Período da ordem do dia
O período da ordem do dia in-

cluiu ainda a aprovação de dife-
rentes pontos levados a debate. 
Na sessão foram também apro-
vadas as seguintes deliberações:

– Plano Diretor municipal do 
seixal. 1ª. Correção material da 
revisão. Aprovação.

– Regulamento de Compen-
sações do município do seixal. 
Versão definitiva. Aprovação.

– manutenção da desafe-
tação de um terreno do domí-
nio público municipal para o 
domínio privado municipal, 
com a área de 2 120 m2, sito 
na Quinta do Cruzeiro, fregue-
sia de Amora, que havia sido 
cedido em direito de super-
fície para as novas instalações 
do Centro infantil O Caracol 

– Processo n.º21/m/2004 – fa-
ce à revogação do direito de su-
perfície concedido ao Centro de 
Assistência Paroquial de Amora 
(Deliberação n.º 367/2004- 
-Cms, de 20 de outubro);

– 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;

– mapa de pessoal, nos termos 
da alínea o) do n.º 1 do artigo 
25.º do anexo à lei n.º 75/2013 
de 12 de setembro, atualizada 
pela lei n.º42/2016 de 28 de de-
zembro. segunda alteração.

Período antes 
da ordem do dia
No período antes da ordem 

do dia duas moções receberam 
a unanimidade dos eleitos da as-
sembleia municipal. A primeira, 

apresentadas pela CDU, intitula-
-se «Pela inclusão das pessoas 
com deficiência/Pela construção 
de um Centro de Apoio à Vida 
independente (CAVi)», a qual 
considera «primordial para o 
concelho do seixal a existência 
de um CAVi» e concede o «apoio 
institucional à candidatura apre-
sentada pela APCAs de consti-
tuição de um CAVi no âmbito do 
Programa Portugal 2020». 

A segunda moção também pe-
la CDU intitula-se «saúde, um di-
reito constitucional/Pela cons-
trução da extensão de saúde 
de Aldeia Paio Pires» e defende 
que «seja cumprido pelo Poder 
Central o direito constitucional 
do direito à saúde para a popu-
lação de Aldeia de Paio Pires» 
e manifesta o «apoio à luta de 
população da freguesia de Aldeia 
de Paio Pires» pela construção 
do equipamento». n

Assembleia municipal do seixal

Câmara do Seixal reforça investimento 
com mais 12 milhões de euros

Joaquim Santos enquadrou o in-
vestimento, «possível já em 2017, 
devido ao bom exercício financeiro 
do último ano, com resultados lí-
quidos de mais de 16 milhões de 
euros, que nos permite dar cum-
primento a uma série de objetivos 
políticos e intervenções que quere-
mos concretizar num limite tempo-
ral até 2018 e que são de extrema 

importância para o concelho e a 
população». 
O presidente da Câmara Municipal 
do Seixal afirmou que «as autar-
quias já deram provas de boa ges-
tão financeira e de capacidade de 
investimento» e considerou que 
o Poder Local «tem o dever de de-
senvolver projetos e assegurar os 
investimentos necessários para 

os concretizar e dar respostas às 
necessidades sentidas pela nossa 
população». 
De acordo com Joaquim Santos, «a 
autarquia não pôde realizar muitos 
destes projetos devido às políticas 
de austeridade que lhe foram im-
postas nos últimos anos, agora a 
nossa capacidade de investimento 
é maior e estas obras vão avançar».

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal
«Vamos investir em projetos de extrema importância 
para o concelho e a população»
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O acOrdO para a cons-
trução do novo centro de Saúde 
de corroios foi homolgado no dia 
9 de maio, por Manuel delgado, 
secretário de Estado da Saúde, 
tendo sido assinado por Joaquim 
Santos, presidente da câmara 
Municipal do Seixal, e rosa 
Matos, presidente do conselho di-
retivo da administração regional 
de Saúde da região de Lisboa e 
Vale do Tejo.

a cerimónia teve lugar junto 
ao terreno onde o novo centro de 
Saúde de corroios vai ser cons-
truído, após a qual se realizou 
uma visita ao espaço onde vai ser 
implantado.

O equipamento da responsa-
bilidade do Ministério da Saúde 
representa um investimento de 
1 milhão e 700 mil euros, sendo 
cofinanciado em 50 por cento por 
fundos comunitários. a câmara 
Municipal do Seixal cedeu o ter-
reno na avenida Vieira da Silva, 
em Santa Marta do Pinhal, e será 
responsável pela construção dos  
espaços exteriores, uma inter-
venção no valor de 300 mil euros.

«Esperemos que, mais para o 
fim de 2018, possamos inaugurar 
o centro de Saúde de corroios», 
afirmou o secretário de Estado 
da Saúde, perante uma plateia 
onde estiveram presentes ve-
readores da autarquia, presi-
dentes das juntas de freguesia, 
representantes da comissão de 
Utentes da Saúde do concelho do 
Seixal e de instituições do con-
celho, o diretor do agrupamento 

de centros de Saúde almada- 
-Seixal e o presidente do conse-
lho de administração do Hospital 
Garcia de Orta. 

O secretário de Estado da 
Saúde referiu que «o atual cen-
tro de saúde está localizado num 
prédio de habitação com quatro 
andares, sem elevador, e é, de fac-
to, uma situação que não oferece 
confiança aos utentes ou quais-
quer condições de trabalho para 

os profissionais».
Manuel delgado frisou ainda 

que  «apesar das dificuldades 
financeiras que ainda temos, as 
opções têm que ser tomadas em 
função das necessidades mais 
prementes que os cidadãos têm, 
e aqui estávamos perante uma 
necessidade efetiva, pelo que o 
Governo assumiu que este centro 
de saúde tinha de ser construí-
do». deixou, no entanto, «uma pa-
lavra de apreço pelo envolvimen-
to do município, que tem cedido 
os terrenos para os equipamen-
tos, porque sem estas parcerias 
os projetos não seriam viáveis».

Joaquim Santos afirmou que, 
da parte da autarquia, «sempre 
houve abertura para o estabeleci-
mento de uma parceria».

O presidente da câmara Muni-
cipal do Seixal salientou que «es-
te ato solene é mais uma etapa 
de um processo de luta que dura 
há mais de 20 anos». O autarca 
agradeceu a todos os que partici-
param neste processo reivindica-
tivo e que «sempre acreditaram e 
nunca desistiram», participando 
em «muitas vigílias, abaixo-assi-
nados,  moções, interpelações e 
reuniões».

durante a sua intervenção, 
rosa Matos referiu que «este é 
um exemplo de parceria no sen-
tido de encontrarmos respostas 
locais para servir a população» e 
garantiu que «quando tivermos 
este centro de saúde, não vamos 
ter utentes sem médico de famí-
lia». n

assinatura do acordo para a construção

Novo Centro de Saúde de Corroios 
será uma realidade em 2018

Hospital no Seixal a funcionar em 2019

A comitiva visitou ainda o terreno para construção do hospital no 
Seixal, no Fogueteiro. Este equipamento representa um investimento 
total de 60 milhões de euros. Será construído com o apoio da Câmara 
do Seixal através da isenção do pagamento de taxas municipais e a 
construção de acessos e infraestruturas exteriores num valor próximo 
dos dois milhões de euros. 
O secretário de Estado da Saúde afirmou: «Admitimos que, em 2019, 
o hospital no Seixal também esteja pronto a funcionar. Este novo equi-
pamento vai acrescentar ao concelho as condições necessárias para 
que tenhamos, daqui a 2 ou 3 anos o mais tardar, esta região dotada 
de equipamentos hospitalares, de centros de saúde e de médicos de 
família suficientes para a população que serve». 
Manuel Delgado define o hospital no Seixal como «uma obra de grande 
importância estratégica»: «É um equipamento vocacionado para um 
serviço de proximidade com uma componente fortíssima de serviços 
ambulatórios, exames complementares, consultas externas, urgência 
básica e cirurgia de ambulatório e vai complementar o trabalho que é 
feito no Hospital Garcia de Orta.»

O equipamento 
representa 
um investimento 
de 1 milhão e 700 
mil euros, sendo 
cofinanciado 
em 50 por cento 
por fundos 
comunitários.
A autarquia 
cedeu o terreno 
e será responsável 
pelos espaços
exteriores, uma 
intervenção no 
valor de 300 mil 
euros.



Autarquia reforça 
meios de limpeza

Equipamentos 
para desmatação

A Câmara do Seixal adquiriu mais 
um trator de corte de relva/des-
matador, no valor de 25 mil euros. 
O equipamento tem sido utilizado 
nas ações de desmatação que es-
tão a decorrer em Aldeia de Paio 
Pires. A primeira, na Encosta do 
Sol, já está concluída. Seguiu-se 
uma intervenção, na urbanização 
das Colinas do Sul, ao nível do corte 
de ervas e limpeza dos passeios, 
desmatação e limpeza de terrenos. 

Infraestruturas de saneamento nos Foros de Amora
Prolongamento do intercetor da Quinta do Damião

Prosseguem as obras de prolon-
gamento do intercetor da Quinta 
do Damião e a construção de co-
letores e ramais de esgotos. Na 
Rua Bento Moura de Portugal, o 
intercetor já está executado e es-
tão a ser feitos os acabamentos 
no interior das caixas de visita. Os 
coletores nas ruas das Oliveiras e 
das Nespereiras também já foram 
executados. O condicionamento 
de trânsito na Rua Bento Moura 
de Portugal manter-se-á até ao 
fim da intervenção, devendo 
o desvio efetuar-se pela Rua do 
Minho e Rua dos Foros de Amora.

Melhor segurança e mobilidade para os peões
Intervenções em passadeiras

A Câmara Municipal do Seixal está a executar várias intervenções 
que procuram melhorar a mobilidade de peões e veículos. 
Na Av. da Liberdade, nas Paivas, foram construídas passadeiras 
elevadas, as quais facilitam a visibilidade dos locais de passagem 
e obrigam a uma redução de velocidade por parte dos condutores, 
aumentando assim as condições de segurança dos peões.
Na Av. da Liberdade, nos Redondos, foi efetuado o rebaixamento de 
passeios junto a passadeiras, o que vai facilitar o acesso às mes-
mas, em especial pelas pessoas com mobilidade condicionada.
Na Rua Cidade de Luanda, em Corroios, foi efetuada a pintura das 
marcas rodoviárias, com especial incidência nas passadeiras, um 
trabalho executado após a colocação de novo pavimento naquela 
artéria.Manutenção dos espaços públicos

Limpeza de passeios e terrenos
A Câmara Municipal do Seixal, no âmbito da gestão corrente, relacionada com a manutenção de es-
paços públicos, procedeu na zona de Vale de Gatos, Amora, e na Rua Vale de Cucena, Aldeia de Paio 
Pires, ao corte de ervas e limpeza dos passeios, assim como à desmatação em terrenos adjacentes da 
responsabilidade da autarquia, faltando a aplicação de herbicida para a conclusão dos trabalhos.
Com a ação, assegura-se a limpeza urbana no concelho e as condições de acesso aos referidos locais. 
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Licenciamento 
de superfícies comerciais

Alteração da lei 
preocupa autarquia 
 
O presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, reuniu-se, durante o mês de 
abril, com o diretor de serviços do Comércio, 
Serviços e Restauração da Direção Geral de 
Atividades Económicas (DGAE), Paulo Simões, 
onde expressou a preocupação da autarquia com 
a proliferação de superfícies comerciais no ramo 
alimentar que têm surgido um pouco por todo o 
concelho. 
Joaquim Santos lembrou que «até há cerca de 

dois anos havia alguma coordenação relativa-
mente à implementação deste tipo de estrutu-
ras, ou seja, as câmaras municipais eram 
chamadas a pronunciar-se sobre o licenciamen-
to destas superfícies, mas desde 2015, com o 
novo regime jurídico (ver caixa), o licenciamento 
para superfícies comerciais do ramo alimentar 
até 2 mil m2 ficou liberalizado. A câmara munici-
pal já não é chamada a nenhum órgão de 
decisão do Ministério da Economia para se 
pronunciar, como acontecia anteriormente, e o 
que assistimos é uma proliferação de equipa-
mentos deste tipo sem o devido planeamento. 
E em vez de surgirem onde são necessários, 
surgem onde são mais lucrativos. Por exemplo, 
em Fernão Ferro não há nenhuma superfície 
alimentar deste género, mas no eixo entre 
Corroios e o Fogueteiro existem várias e se 
calhar não eram necessárias tantas».

O autarca afirmou que a autarquia «apenas 
pode licenciar estas superfícies do ponto de 
vista urbanístico. Se o terreno for privado e o 
PDM permitir a construção, a câmara não 
pode legalmente inviabilizar o projeto», e 
defendeu que «as superfícies comerciais 
deviam seguir um rácio para a sua implanta-
ção, tal como as farmácias, por exemplo. 
Vamos enviar um ofício ao Ministério da 
Economia a manifestar essa preocupação e 
tentar que o Governo possa tomar medidas 
para acabar com esta liberalização e se possa 
encontrar um critério de planeamento».

2009

Decreto-Lei n.º 21/2009,
 de 19 de janeiro

Carecia de autorização de
Comissão de Autorização Comer-
cial (COMAC) que integrava a 
Câmara Municipal, mediante 
coordenação da DGAE.

Decreto-Lei n.º 10/2015, 
de 10 de janeiro

Não carece de qualquer autoriza-
ção da COMAC, logo a Câmara 
Municipal do Seixal não decide
– LIBERALIZAÇÃO

ALDI PINGO DOCE BOM DIA LIDL

2015

Foi apresentado a 10 de maio, no 
Auditório da Biblioteca Municipal 
do Barreiro, o Estudo de Mobilidade 
e Transportes  Intermunicipal, que 
integra os concelhos do Seixal, Bar-
reiro, Sesimbra, Palmela e Moita. O 
estudo foi desenvolvido em parceria 
e pretendeu analisar as necessida-
des atuais e futuras de mobilidade, 
propondo medidas para melhorar o 
sistema de mobilidade e transportes 
dos cinco municípios envolvidos.
A apresentação deste estudo con-
tou com a presença do presidente 

da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, e do vereador do 
pelouro do Urbanismo e Mobilidade, 
Jorge Gonçalves, para além dos au-
tarcas dos municípios envolvidos, e 
ainda do ministro do Ambiente, João 
Matos Fernandes.
O estudo aponta a importância do 
transporte fluvial e a necessidade de 
existirem mais ligações transversais 
entre os municípios. A conclusão 
que sobressai é a que existem mui-
tas dificuldades ao nível da mobilida-
de transversal entre os concelhos do 

Arco Ribeirinho Sul, já que ao longo 
dos anos foram sendo priorizadas as 
ligações a Lisboa. Foram apresen-
tadas diversas soluções, tendo sido 
referida a possibilidade de criação 
de um operador de transportes cole-
tivos para operar em todos os muni-
cípios, bem como a concretização de 
projetos estruturantes como a tercei-
ra ponte sobre o Tejo, o alargamento 
do Metro Sul do Tejo (MST), a nova 
ligação rodoviária Seixal-Barreiro, o 
novo aeroporto em Alcochete ou o 
Terminal Portuário no Barreiro.

Apresentação do Estudo de Mobilidade e Transportes Intermunicipal
Melhorar o sistema de mobilidade interna nos municípios
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Deliberações da Câmara Municipal do Seixal
Reunião de 12 de maio

Câmara municipal reinvidica 
investimento para a região
Novo aeroporto no Campo 
de Tiro de Alcochete

O novo aeroporto internacional deve ficar localizado no Campo de Tiro 
de Alcochete. Esta foi a posição reiterada pela Câmara Municipal do 
Seixal, reunida em sessão pública no dia 11 de maio. A tomada de po-
sição aprovada refere o esgotamento da capacidade do aeroporto da 
Portela que em 2016 já recebeu mais de 22 milhões de passageiros.
O documento refere que, em 2008, após um amplo debate e estu-
do de alternativas, o Governo consagrou a solução de construção 
do novo Aeroporto Internacional de Lisboa (NAL), nos terrenos do 
Campo de Tiro de Alcochete. A opção sustentava-se na necessidade 
de construir uma alternativa capaz de responder às necessidades 
e potencialidades de crescimento do tráfego aéreo. Atendendo às 
características morfológicas, distanciamento de zonas urbanas, e 
por ser terreno público, o campo de tiro representava uma poupança 
e prevenia fenómenos de especulação imobiliária.
Para a região de Setúbal, a localização do NAL no Campo de Tiro de 
Alcochete representa uma estratégia de desenvolvimento que os 
municípios têm defendido, convergindo com outros investimentos 
estruturantes apontados para a região, como a Plataforma Logística 
do Poceirão, a Terceira Travessia do Tejo ou o Terminal Portuário do 
Barreiro. Estes promoverão o reequilíbrio das duas margens da Área 
Metropolitana de Lisboa, criando condições para a reindustrialização 
da região e a captação de investimentos nos setores de transporte e 
logística. 
Todavia, a solução foi sendo adiada e assistiu-se à privatização da 
TAP e da ANA. Recorde-se que no contrato de concessão da ANA à 
Vinci Airports esteve implícito o compromisso desta concretizar os 
investimentos necessários à construção de um novo aeroporto. O 
volte-face surge em 2016, com o anúncio pelo Governo de que a 
Base Aérea do Montijo será utilizada como terminal complementar 
ao Aeroporto da Portela. Assim, a concessionária da ANA fica deso-
brigada de um investimento que, refere a tomada de posição «será 
necessário no médio prazo, a expensas do erário público». Acresce 
que desta forma a região perde um equipamento impulsionador do 
crescimento económico para «a instalação de um mero terminal de 
passageiros, vocacionado para as companhias low cost, com liga-
ções rápidas a Lisboa». 
A Câmara Municipal do Seixal considera inaceitável que decisões 
de grande impacto sobre a região estejam a ser preparadas sem 
a auscultação dos municípios e das populações. Pelo que na sua 
tomada de posição delibera o já afirmado no âmbito da Declaração 
da Associação de Municípios da  Região de Setúbal: rejeita a opção 
de utilização da Base Aérea n.º 6, no Montijo, como terminal comple-
mentar do Aeroporto da Portela. Pugna pela consagração da solução 
de construção do novo aeroporto nos terrenos do Campo de Tiro de 
Alcochete. E reivindica a concretização progressiva dos investimen-
tos estruturantes, os quais contribuirão para o aumento do investi-
mento e do emprego e o desenvolvimento da região.

O Canil/Gatil Municipal do Seixal 
foi licenciado pela Direção Geral de 
Alimentação e Veterinária (DGAV) 
como Centro de Recolha Oficial de 
Animais de Companhia (CROAC) do 
Seixal. O reconhecimento aconteceu 
no princípio de 2017 e foi possível 
após um longo trabalho de aprova-
ção de regulamentos e normas de 
funcionamento e da realização de 
obras que adaptaram as instalações 
às exigências legais.
O Canil Municipal do Seixal foi cria-
do em 1992 e tornou-se, em 2003, 
no primeiro canil/gatil do distrito 
de Setúbal. Situado em Arrentela, 
o equipamento constitui um es-
paço de alojamento provisório de 
animais, e acolhe e trata os ani-
mais capturados na via pública. 
Simultaneamente promove a rea-
lização de campanhas de adoção, 
vacinação e identificação eletrónica 
dos animais. 
A Câmara do Seixal tem implemen-
tada uma prática na área de saú-
de e bem-estar animal que prevê o 

não abate de animais e que precede 
em muitos anos a lei aprovada em 
2016 que generaliza esta prática a 
todos os municípios até 2018. Neste 
contexto, a adoção responsável de 
animais é essencial ao sucesso da 
politica veterinária municipal.
O Canil/Gatil Municipal do Seixal fi-
ca situado na Avenida da República 
n.º175, em Arrentela. Funciona de 
segunda a sexta-feira entre as 9 e as 

12 horas e das 14 às 17 horas. Aos 
sábados, apenas durante o período 
da manhã, entre as 9 e as 12.30 ho-
ras. Pode contactar o equipamento 
pelo telefone 210 976 200, durante 
o horário de expediente, ou do tele-
móvel 910 033 596, para assuntos 
urgentes fora deste horário. Tem 
também disponível o email canil.ga-
til@cm-seixal.pt.

Direção Geral de Alimentação e Veterinária licencia equipamento
Centro de Recolha Oficial de Animais 
de Companhia do Seixal

PRESIDÊNCIA

•  Tomada de posição: Novo 
Aeroporto de Lisboa no Campo de 
Tiro de Alcochete.
•  Ata da reunião ordinária de 27 de 
abril de 2017. Aprovação.
• Quiosques municipais. Resci-
sões. Retificação da deliberação n.º 
224/2016-CMS, de 8 de setembro.
• Acordo de colaboração a cele-
brar entre o Município do Seixal e a 
Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, IP, para 
instalação da Unidade de Saúde de 
Corroios. Ratificação do despacho 
n.º 748-PCM/2017, de 5 de maio.
• Hasta pública mediante licitação 
para alienação de viaturas munici-
pais. Ratificação do despacho n.º 
708-PCM/2017, de 5 de maio.

PELOURO DO URBANISMO, 
MOBILIDADE E CULTURA

• Contratação pública. Concurso 
público para a concessão de licen-
ça municipal de uso privativo para 
implantação de quiosques e espla-
nadas estivais. 2017. Revogação da 
decisão de contratar.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de execu-

ção do Polidesportivo da Mundet/ 
/Seixal. Processo n.º DPMU.
DGUE.01.DP.2017. Resposta a er-
ros e omissões.
•  Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de 
Prolongamento do Passeio Ribeiri-
nho do Seixal, Infraestruturas e 
Qualificação do Espaço Público. 
Trabalhos a mais. Erros e omissões.
• Contratação pública. Concur-
so público para a empreitada 
de Prolongamento do Passeio 
Ribeirinho do Seixal, Infraestruturas 
e Qualificação do Espaço Público. 
Cessão da Posição Contratual. 
Aprovação.

PELOURO DO AMBIENTE, 
ENERGIA E SERVIÇOS 
URBANOS

• Contratação pública. Ajuste direto 
para a execução da empreitada de 
remodelação da rede de abasteci-
mento de água no Casal do Marco, 
Avenida 25 de Abril/EN. 10/Avenida 
da Ponte, em Arrentela. Processo n.º 
26/2017. Abertura de procedimen-
to e convites.
• Contratação pública. Ajuste dire-
to para a empreitada de requalifi-
cação da Avenida 1.º de Maio, Alto 

dos Bonecos, Aldeia de Paio Pires. 
Processo n. 26/DAS/2016. Minuta 
do contrato. Aprovação.

PELOURO DA EDUCAÇÃO, 
JUVENTUDE E MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

• Regulamento municipal do Centro 
de Apoio ao Movimento Associativo 
Juvenil. Alterações. Versão definiti-
va. Aprovação.

PELOURO DO DESPORTO, 
OBRAS E ESPAÇO PÚBLICO

• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de exe-
cução de sinalização horizontal 
na área do Município do Seixal. 
Processo n.º 07/DOTEP/2016. 
Adjudicação.

PELOURO DOS 
RECURSOS HUMANOS 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

 • Programa Municipal Reabilite o 
seu Prédio. Aprovação.

As deliberações são publicadas na 
íntegra na ata da reunião, disponí-
vel em cm-seixal.pt
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No âmbito do Projeto Seixal 
Saudável, a Câmara municipal do 
Seixal tem vindo a dinamizar o projeto 
Contagiar Saúde, disponibilizando aos 
alunos das escolas do 3.º ciclo e secun-
dárias do concelho sessões de promoção 
da saúde psicológica na adolescência. No 
final das sessões, cada turma envolvida 
realiza uma atividade final sobre a temá-
tica escolhida, dinamizando-a junto de 
outras turmas, com o objetivo de parti-
lhar o conhecimento adquirido. os temas 
trabalhados foram «Desenvolvimento 
emocional e gestão das emoções»;  
«Prevenção da toxicodependência»; e 
«Adolescência: desenvolvimento e se-
xualidade». 

Para assinalar a conclusão do proje-
to, no final do ano letivo realiza-se um 
encontro interescolar das turmas en-

volvidas no projeto, durante o qual são 
entregues diplomas de participação e é 
feita uma mostra dos trabalhos realiza-
dos pelas turmas. 

A sessão de encerramento deste ano 
letivo decorreu no dia 9 de maio, no ci-
nema do Rio Sul Shopping, e contou com 
a presença de 136 alunos e alunas e 19 
representantes das escolas aderentes ao 
projeto, e ainda a vereadora do pelouro 
da Saúde, manuela Calado. Para além da 
entrega dos diplomas de participação, 
foi visualizado um PowerPoint que inte-
grou um registo fotográfico das sessões 
dinamizadas ao longo do ano letivo e 
dos trabalhos partilhados entre pares. 
Por fim, os alunos puderam assistir ao 
filme «Divertidamente», cuja temática 
se enquadra nos conteúdos trabalhados 
neste projeto. n

A 9.ª edição do Caminhar por Uma Gravidez 
Saudável e o 4.º Passeio de Bebés decor-
rem em simultâneo no dia 17 de junho, no 
âmbito da Festa das Nove Luas. A iniciativa 
tem como objetivo promover a prática de 
atividade física na gravidez e proporcionar 
às mães, bebés e famílias momentos de 
partilha e lazer ao ar livre.
A atividade realiza-se das 9 às 11 horas, 
com o seguinte percurso: da frente ribeiri-
nha do Seixal e de Arrentela até ao Núcleo 
Naval e regresso, com entrada na Quinta 
da Fidalga. O ponto de encontro será em 

frente ao restaurante-cacilheiro Lisboa à 
Vista. De referir que o Caminhar por Uma 
Gravidez Saudável também decorre dia 
28 de maio, no âmbito do Agita Seixal, mas 
cujas inscrições já terminaram. 
Para a caminhada e passeio de dia 17 de 
junho, as inscrições estão a decorrer até 
dia 7 de junho. Estas podem ser efetu-
adas nas farmácias do concelho ou nos 
Serviços Online, no separador Cidadania e 
Associativismo. Participe e seja uma famí-
lia saudável.

Inscrições decorrem até dia 7 de junho
Caminhadas para grávidas 
e passeios para bebés

Encerramento do projeto 
Contagiar Saúde

Promover a saúde 
psicológica 
na adolescência

«...porque o concelho tem uma neces-
sidade urgente de ter um hospital. Tem 
uma população enorme, cada vez a cres-
cer mais, e este equipamento é funda-
mental», afirmou o artista plástico Albino 
Moura.
Antes de ser artista,  Albino Moura foi pu-
blicitário, gráfico e ilustrador. Da colabora-
ção com Fred Kradolfer, com quem traba-
lhou em decoração, pintura e cerâmica, 
resultou uma mudança de direção profis-
sional, de que viria a resultar um trabalho 
de reconhecida qualidade e sensibilidade 
artística na área da pintura, desenho, es-
cultura e cerâmica. 
Recebeu vários prémios e distinções, 
entre as quais a Medalha de Mérito 
Municipal da Câmara Municipal do Seixal, 
realizou várias exposições e conta com 
obras suas em diversas coleções.
Quanto à ligação de Albino Moura ao 
Seixal, esta já vem de longe: «A minha 
ligação ao Seixal tem muitos anos. Como 
sou pintor, interessa-me a luz, o sol e a 
claridade, e quando entrei no Seixal pe-
la primeira vez achei isto lindíssimo, fi-
quei apaixonado. E passei a vir sempre ao 
Seixal, todos os fins de semana, onde fiz 

muitos amigos, entre eles os autarcas do 
concelho».
A sua paixão pelo Seixal levou-o a criar, há 
alguns anos, uma exposição só sobre o 
concelho. Em frente à Quinta da Fidalga, 
na zona ribeirinha de Arrentela, também 
se pode ver uma escultura da sua autoria 
dedicada à mulher.
Por viver em Almada e conhecer bem o 
Seixal, Albino Moura sabe bem o que pas-
sam os utentes quando necessitam de re-
correr ao Hospital Garcia de Orta: «A situa-
ção é impossível, está caótica, há alturas 
em que não se pode ir lá. É triste quando 
há casos graves, como foi este surto de 
gripe, ver doentes à espera durante horas, 
espalhados nos corredores. É uma falta 
de respeito pelas pessoas.»
«É urgente, é necessário fazer-se aqui o 
hospital e eu estou com o Seixal, como 
sempre estive com o Seixal. Vamos para 
a luta até ao fim, até termos o hospital 
construído», disse o artista. Enquanto is-
so, vai continuando a criar as suas obras, 
porque, como afirmou: «Parar é que não 
paro. Faz mal à saúde», diz Albino Moura.

Albino Moura, artista plástico
Eu voto pelo hospital no Seixal...

A Comissão de Utentes da Saúde do Concelho 
do Seixal (CUSCS) irá realizar, com o apoio 
da Câmara Municipal do Seixal, as Jornadas 
pela Saúde. A iniciativa terá lugar no dia 27 
de maio, sábado, no auditório dos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do Seixal, e 
pretende debater a situação dos cuidados de 
saúde primários e hospitalares no concelho.

Programa
14.30 horas – Abertura 
Joaquim Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal
Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia 

Municipal do Seixal
António Santos, presidente da União 
de Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires
Representante da Comissão de Utentes 
da Saúde do Concelho do Seixal
1.ª Parte
Que Serviços de Saúde no Concelho do Seixal?
Serviço Nacional de Saúde
Debate
2.ª Parte
Seixal Saudável
Cuidados Continuados
Debate

Debate sobre a situação dos cuidados de saúde no concelho
Jornadas pela Saúde no dia 27 de maio
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Maio Social com iniciativas para diferentes públicos

Desenvolvimento 
e Sustentabilidade

A Câmara Municipal do Seixal 
está a dinamizar, no âmbi-
to do Pacto Territorial para o 
Diálogo Intercultural do Seixal, o 
Ciclo de Formação Cidadania e 
Associativismo Imigrante, nu-
ma 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 Alto 
Comissariado para as Migrações.

A primeira ação decorreu a 6 de 
maio e as próximas decorrem nos 
dias 20, 27 de maio e 3 de junho. 
Têm como público-alvo dirigentes 
associativos e colaboradores das 
associações de imigrantes, bem 
como serviços de proximidade e 
demais entidades que trabalham 
com públicos imigrantes. 
O objetivo é a capacitação do mo-
vimento associativo de imigrantes 
para uma melhor atuação, com co-
nhecimento técnico sobre projetos 

e candidaturas a financiamento 
externo, bem como para potencia-
rem o desenvolvimento das suas 
dinâmicas junto das comunidades. 
As inscrições são limitadas e de-
vem ser efetuadas através do 
email espaco.cidadania@cm-sei-
xal.pt.

Inscrições abertas
Formação sobre cidadania e associativismo imigrante

EStE ano sujeito ao tema 
«Desenvolvimento e Sustenta-
bilidade», o Maio Social teve a pri-
meira edição em 2016, no âmbito 
da 5.ª edição da Semana Social. a 
iniciativa nasceu com o objetivo de 
destacar as iniciativas dirigidas às 
diferentes comunidades culturais 
e sociais, numa mostra represen-
tativa dos projetos e políticas exis-
tentes e em desenvolvimento. 

Promovida pela Câmara Muni-
cipal do Seixal e pelas entidades 
parceiras da Rede Social, a inicia-
tiva inclui um programa de ativi-
dades que irão decorrer durante 
o mês de maio, prolongando-se 
até junho e teve início no dia 6 
de maio com a formação Ponto 
Multiplicador Eurodesk no Conce-
lho do Seixal, dada pela R@to – 
associação para a Divulgação 
Cultural e Científica, e encerra com 
a 61.ª reunião do Conselho Local 
de ação Social do Seixal, no dia 21 

de junho, quarta-feira, às 21.30 ho-
ras, no Bairro da Cucena.

Destaques do programa 
Dia 19 de maio, sexta-feira
14.30 horas                                                      
ação de Sensibilização sobre 
Mutilação Genital Feminina
Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal

Dia 21 de maio, domingo
9 horas                                                      
Varandas com Cor
Bairro da Cucena

Dia 24 de maio, quarta-feira
14.30 horas                                                      
Seminário: o abuso Sexual de 
Crianças: Estratégias de Prevenção 
Primária
auditório dos Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal

Dia 25 de maio, quinta-feira
10 horas                                                      
Reunião temática alargada 
do núcleo Executivo sobre 
Refugiados
Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal

Dias 26 e 27 de maio,
sexta-feira e sábado
Das 10 às 17 horas                                                      
Ser Seixal na Rua
Espaço público e jardins do Seixal

Dia 2 de junho, sexta-feira
21.30 horas                                                      
Conversas com CaFé
auditório dos Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal

Dia 21 de junho, quarta-feira
21.30 horas                                                      
61.ª Reunião do Conselho Local 
de ação Social do Seixal
Bairro da Cucena n

Igualdade
Entendimento Multiculturalidade

[6 MAIO/21 JUNHO 2017]

1.º de Maio, Dia do Trabalhador
Milhares em Lisboa para afirmar 
que o «trabalho é um direito»

«A luta continua. Maio está na rua», «É urgente, é necessário, o au-
mento do salário» e «Trabalho é um direito, sem ele nada feito» foram 
algumas das palavras de ordem ouvidas no desfile do 1.º de Maio, que 
partiu do Largo do Martim Moniz, em direção à Alameda Dom Afonso 
Henriques, destino final da marcha. Ao longo da avenida centenas de 
pessoas assistiram à passagem do desfile, organizado pela CGTP- 
-Intersindical, para assinalar o Dia do Trabalhador.
Entre a multidão era possível ver associações e sindicatos ligados aos 
setores da educação, segurança e indústria. Em passo lento, empu-
nhando bandeiras e faixas, várias palavras de ordem em contexto de 
luta de trabalhadores fizeram-se ouvir. No desfile marcou também 
presença a Comissão de Utentes da Saúde do Concelho do Seixal 
cuja faixa evocava a necessidade urgente de construção do equipa-
mento de saúde, assim como a Comissão Sindical dos Trabalhadores 
das Autarquias do Concelho do Seixal. Entre as tarjas empunhadas 
pelos trabalhadores podiam ler-se as seguintes palavras de ordem: 
«Melhores salários, valorização das carreiras e dos trabalhadores 
e serviços públicos de qualidade para todos». Juntamente com os 
trabalhadores, estiveram os vereadores e o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim Santos. 
No final, Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP, citou Che Guevara: 
«Sonha e serás livre de espírito. Luta e serás livre na vida!». Seguiu-se o 
hino da Intersindical, depois A Internacional e por último A Portuguesa. 
A CGTP convocou para dia 3 de junho «duas grandes manifestações» 
em Lisboa e no Porto subordinadas ao tema «unidos pela valorização 
do trabalho e dos trabalhadores».
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Vanessa Silva, vereadora do pe-
louro da Educação da Câmara 
Municipal do Seixal, acompanha-
da por técnicos da autarquia, es-
teve no local de construção da 
Escola Básica de Santa Marta do 
Pinhal.
Segundo explicou Vanessa Silva, 
o objetivo desta visita foi «per-
cecionar o espaço existente no 
sentido de ir percebendo de que 
forma ele vai ser assumido pela 
comunidade educativa, pensar 
os projetos, ver se as salas de au-
la estão adequadas, no fundo, fa-
zer o acompanhamento da obra».
A Escola Básica de Santa Marta 
do Pinhal terá capacidade para 
receber 300 alunos do 1.º ciclo, 
75 do pré-escolar, 20 professo-
res, 8 auxiliares de ação educa-
tiva e 5 monitores. Conta com 12 
salas de 1.º ciclo, 3 de pré-esco-
lar e uma sala de Atividades de 
Tempos Livres. 
A comitiva percorreu os dois 

andares do edifício e o espaço 
exterior onde já se iniciaram os 
trabalhos de carpintaria e reves-
timentos de pavimentos interio-
res. Todas as áreas funcionais 
comuns e de apoio, bem como 
as áreas do jardim de infância, 
encontram-se no piso 0, e as sa-
las do 1.º ciclo no piso superior, 
com acesso através de escadas 
e elevador. O edifício conta ain-
da com salas para a direção e 
professores, salas de atividades, 
ginásio, cozinha e refeitório.
Com abertura prevista no próxi-
mo ano letivo, a escola irá ser-
vir os alunos da freguesia de 
Corroios: «Esta escola está iden-
tificada como uma necessidade 
desde 2006, através da nossa 
carta educativa. Algumas turmas 
das escolas básicas da Quinta 
da Cabouca e do Alto do Moinho 
serão reencaminhadas para 
aqui, permitindo menos turmas 
nas outras escolas para que as 

crianças da freguesia passem a 
ter um horário normal», explicou 
a vereadora.
A Escola Básica de Santa Marta 
do Pinhal irá ainda permitir o alar-
gamento da rede do pré-escolar, 
com 75 novos alunos a estrear o 
equipamento.
Para Vanessa Silva, os cerca de 2 
milhões de euros que a Câmara 
Municipal do Seixal está a des-
pender com a construção da 
Escola Básica de Santa Marta do 
Pinhal «não são uma mera despe-
sa, são um grande investimento 
para que a nossa população te-
nha acesso a uma escola pública 
de qualidade e próxima da sua 
área de residência».

O Jornal Interescolar é um projeto da 
Câmara Municipal do Seixal e das 
escolas básicas e secundárias, que 
tem como objetivo envolver os alu-
nos num projeto educativo que os 
estimule para a escrita e investiga-
ção sobre temas de relevância local 
e nacional. 
A edição 2016-2017, que teve co-
mo tema «Escola Pública – de Todos 
para Todos», procurou enquadrar 
os princípios da universalidade, da 
inclusão e da igualdade consagra-
dos na Constituição da República 
Portuguesa e no direito à educação. 
A apresentação pública do jornal de-

correu no dia 4 de maio, no auditório 
dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal, e contou com 
música, poesia e dança, com um 
programa cultural apresentado por 
um aluno da Escola Secundária Dr. 
José Afonso. A vereadora do pelouro 
da Educação, Vanessa Silva, esteve 
presente nesta apresentação, onde 
agradeceu o empenho de todos os 
professores e alunos que se envolve-
ram na concretização do jornal,  sa-
lientando «ser muito importante que 
todos conheçam melhor a nossa es-
cola pública e que a perspetivemos 
melhor. Este jornal foi conhecer a 

escola do passado, a do presente, e 
perspetivou a escola do futuro, algo 
muito importante para que a escola 
pública continue a ter o papel que 
achamos que deve ter. Este papel 
fica reconhecido no lema que esco-
lhemos para este ano para o jornal». 
A vereadora da autarquia lembrou 
que «no nosso concelho, antes do 25 
de Abril, tínhamos apenas 12 esco-
las primárias, uma escola secundá-
ria e uma escola preparatória. Hoje 
temos muito mais: 36 escolas de 1.º 
ciclo e jardins de infância, oito esco-
las de 2.º e 3.º ciclo e cinco escolas 
secundárias. Isto significa que, logo 

a seguir ao 25 de Abril, tomámos 
nas nossas mãos aquele que foi um 
direito consagrado na Constituição 
da República, o direito à educação e 
ao sucesso educativo».
Sobre os temas escolhidos para o 
jornal, destacou os que falam da in-
clusão na escola: «e isso é muito in-
teressante, porque nos últimos anos 
temos assistido a um recuo na inclu-
são das pessoas com diferença na 
escola. Mas a escola é diferente pela 
inclusão de pessoas com necessida-
des especiais, mas também porque 
nós somos todos diferentes. É esta 
multiplicidade da escola pública que 

nós valorizamos para a sociedade 
do futuro que queremos construir». 
Participaram nesta edição do 
Jornal Interescolar 65 alunos e 17 
professores das seguintes escolas: 
Escola Secundária Alfredo dos Reis 
Silveira, Escola Secundária Dr. José 
Afonso, Escola Secundária Manuel 
Cargaleiro, Escola Secundária de 
Amora, Escola Secundária João de 
Barros, Escola Básica Dr. António 
Augusto Louro e Escola Básica Paulo 
da Gama.

Construção da Escola Básica de Santa Marta do Pinhal 
Investimento numa escola pública de qualidade

Apresentação do Jornal Interescolar
Conhecer e perspetivar a escola pública de todos
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A FeirA de Projetos edu-
cativos decorreu de 9 a 13 de 
maio, na Quinta da Marialva, em 
Corroios. este ano, a mostra dedi-
cada às escolas da rede pública deu 
a conhecer o trabalho desenvolvi-
do de e para a comunidade educa-
tiva, retratado nas áreas temáticas: 
Ambiente e educação Patrimonial, 
expressões, inclusão e Cidadania, 
Literacias e escola Pública de 
Todos para Todos. 

O programa proporcionou 
ateliês, atividades desporti-
vas, workshops variados, horas 
do conto e muita animação, com 
música, dança e teatro. No dia de 
abertura, os primeiros a pisarem 
o palco foram os alunos da escola 
Básica de Aldeia de Paio Pires que 
apresentaram a opereta ligeira 
D. Dinis e D. isabel. Destaque ain-
da para as duas exposições loca-
lizadas na área escola Pública de 
Todos para Todos. A exposição 
Valorização e Defesa da escola 
Pública retratou os projetos que a 
Câmara Municipal do Seixal desen-
volve para a qualificação do ensino 

público. Por sua vez, a exposição 
Kid’s  Guernica – Seixal, constituída 
pelos 102 trabalhos realizados por 
730 alunos de dez escolas da rede 
pública, tinha por lema «A Paz e os 
Valores de Abril». 

A abertura teve a presença  de 
Vanessa Silva, veradora do pe-
louro da educação, Juventude e 
Modernização Administrativa, e 
dos executivos de várias juntas de 
freguesia do concelho, que quise-
ram conhecer esta partilha de ex-
periências e o trabalho realizado 
nas escolas, com o apoio das au-
tarquias locais. em representação 
da Junta de Freguesia de Corroios, 
Francisco ramalho mencionou: 
«esta é uma iniciativa que apoia-
mos porque a escola pública é a 
única que pode garantir a igualda-
de no acesso a uma formação de 
qualidade».

Vanessa Silva agradeceu a todos 
os que se envolveram na Feira de 
Projetos educativos e afirmou que  
«com a democratização do 25 de 
Abril, temos uma escola pública 
que é construída por todos nós e 

para todos nós. essa é a mensagem 
da Feira de Projetos educativos».

 Aqui procura-se mostrar aquilo 
que «se faz em cada escola e que, 
por vezes, a escola do lado desco-
nhece», mencionou a vereadora 
que salientou que os projetos de-
senvolvidos «têm um enorme va-
lor para o sucesso educativo dos 
alunos, não só na sua aprendiza-
gem formal, mas também para 
criar cidadãos participativos, que 
reflitam sobre o mundo, interve-
nham sobre ele e façam da escola 
pública um projeto cada vez me-
lhor». 

A Feira de Projetos educativos 
mostra o que é a realidade das es-
colas da rede pública. É o palco ide-
al para que todos possam conhecer 
o trabalho da escola pública para 
todos».

Numa iniciativa dedicada aos 
projetos construídos na escola, 
não podia faltar quem é obreiro 
dessa construção. Natália Silva é a 
coordenadora da escola Básica de 
Corroios e considera ser este «um 
projeto com todo o interesse para a 

comunidade educativa, como para 
as famílias, para que conheçam o 
trabalho da escola». Lamenta que 
a escola pública «não seja acari-
nhada. O reconhecimento que te-
mos advém da Câmara Municipal 
do Seixal». Da sua experiência 
diz-nos, «aposto na escola pública, 
apesar das condições dadas às es-
colas e aos professores não serem 
as ideais. estamos condicionados 
pelas questões burocráticas em 
detrimento da vertente pedagógi-
ca. Para estarmos nesta profissão 
só por gosto».

O dia 13 de maio foi dedicado ao 
público em geral, que teve oportu-
nidade de assistir à atuação musi-
cal do grupo Artes do Barulho da 
Unisseixal, jogar xadrez ou assis-
tir à palestra Prevenir É o Melhor 
remédio. Os presidentes da câ-
mara e da Junta de freguesia de 
Corroios  também marcaram pre-
sença na feira nesse dia.  O autarca 
de Corroios expressou o seu apre-
ço pelo trabalho da escola pública.

Já Joaquim Santos, presidente 
da autarquia do Seixal, destacou 

a criatividade e a capacidade ex-
pressa nos projetos. «A Feira de 
Projetos educativos é uma peque-
na mostra de todo o trabalho que 
é feito ao longo do ano letivo, na 
escola pública. O Seixal caracteri-
za-se por ser um território de liber-
dade, onde valorizamos a escola 
pública. Temos investido na educa-
ção por dever constitucional mas 
também porque entendemos que 
a escola pública é um fator emanci-
pador, ao possibilitar ferramentas 
aos jovens para construírem o seu 
projeto de vida». 

Para o autarca: «ao retomarmos 
a feira, demonstrámos o empenho 
que temos em trabalhar com a co-
munidade educativa. Pela nossa 
parte tudo temos feito para, ao 
mesmo tempo que aprofundamos 
o investimento da autarquia, o 
governo retome a construção da 
escola Secundária João de Barros 
e a requalificação da escola Básica 
Paulo da Gama, entre muitos in-
vestimentos necessários para que 
tenhamos uma melhor escola pú-
blica». n

Feira de Projetos educativos

Pela valorização da escola pública
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No âmbito da participação da Escola 
Secundária Dr. José Afonso no Plano 
Nacional de Cinema, que pretende 
despertar nos jovens o hábito de ver 
cinema, sobretudo obras portugue-
sas, alunos de cinco turmas do 12.º 
ano dos cursos de Humanidades 
e de Ciências e Tecnologias da es-
cola assistiram ao filme «Cartas da 
Guerra», de Ivo M. Ferreira.
O filme constitui um testemunho im-
portante sobre a Guerra Colonial, 

temática que integra os conteúdos 
programáticos da disciplina de 
História.
A sessão teve lugar no Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal, com a presença de Marta 
Léon, da produtora O Som e a Fúria, 
e de atores do filme, Miguel Nunes, 
Isac Graça e João Pedro Mamede, 
que falaram sobre a sua experiên-
cia e responderam às questões dos 
alunos. 

«Cartas da Guerra» é um filme dra-
mático realizado por Ivo M. Ferreira 
e foi inspirado no livro D’Este Viver 
Aqui Neste Papel Descripto: Cartas 
da Guerra, uma compilação de car-
tas que António Lobo Antunes (na 
altura um jovem alferes destacado 
para Angola) escreveu à mulher. 
O filme esteve já presente em vá-
rios festivais internacionais, entre 
os quais o Festival de Cinema de 
Berlim, na Alemanha. 

Escola Secundária Dr. José Afonso 
Alunos assistem ao filme «Cartas da Guerra» 

A apresentação final do projeto 
Viver o Teatro e a Dança na Escola 
decorreu no dia 6 de maio, no 
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal. Roubaram a 
Lua foi o título do espetáculo que 
proporcionou aos alunos uma ex-
periência de palco, no âmbito do 
projeto integrado no PEM – Plano 
Educativo Municipal. No público 
estiveram os pais e encarregados 
de educação e a vereadora do 
pelouro da Educação, Juventude 

e Modernização Administrativa, 
Vanessa Silva.
Durante o ano letivo 2016-2017, 
estiveram envolvidas no projeto 
12 turmas, num total de 250 alu-
nos das escolas básicas Quinta 
dos Franceses, Fogueteiro, Quinta 
de São João e Alto do Moinho. O 
objetivo foi que a dança entrasse 
dentro das histórias, envolvendo a 
expressão dramática com o movi-
mento corporal. O projeto é desen-
volvido pela Associação Sei.Arte.

Este projeto integra os objetivos 
curriculares das áreas das ex-
pressões. Na dança, aborda-se o 
desenvolvimento do movimento 
expressivo e promove-se o gosto 
pela dança. No teatro, os trabalhos 
de expressão dramática feitos nas 
escolas evoluem de acordo com 
as aprendizagens e sugestões das 
crianças envolvidas. No final do 
ano letivo o resultado das oficinas 
de expressão dramática é apre-
sentado à comunidade. 

Viver o Teatro e a Dança na Escola
Crianças e jovens vivem uma experiência de palco

Povos, Culturas e Pontes
Escolas assinalam Dia Municipal 
da Comunidade Migrante

No âmbito das comemorações do Dia Municipal da Comunidade 
Migrante, realizou-se no dia 4 de maio uma conferência interescolar 
envolvendo turmas do 9.º ano da Escola Secundária Dr. José Afonso e 
da Escola Básica Nun’Álvares. A iniciativa procurou assinalar e valorizar 
as comunidades culturais presentes no concelho e teve lugar no au-
ditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal. A Escola 
Secundária Alfredo dos Reis Silveira aderiu igualmente ao projeto e or-
ganizou dois workshops sobre a temática no estabelecimento de ensino.   
As iniciativas celebram o trabalho de reflexão desenvolvido nas escolas 
sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ação integrada pelo 
projeto de educação intercultural e cidadania global Povos, Culturas e 
Pontes, desenvolvido em parceria com a ONG  Conceitos do Mundo.

Projeto EAThink2015
Estudantes de Corroios vencem 
concurso nacional
 
Um grupo de cinco alunas da Escola Básica de Corroios venceu o concur-
so nacional de vídeo Alimentação Local, Pensamento Global, integrado 
no projeto EAThink2015, financiado pela União Europeia e promovido em 
Portugal pela Fundação Calouste Gulbenkian.
Ana Estrela, Ana Cardoso, Íris Wangen, Joana Silva e Mariana Leitão 
venceram com o vídeo «Desperdiçar Alimentos É Desperdiçar Vidas», 
que foi idealizado, produzido e realizado pelas jovens alunas. O vídeo, 
que esteve também em votação no Facebook do Jornal de Notícias, foi o 
mais popular de entre os trabalhos selecionados e atingiu já cerca de 58 
mil visualizações. O concurso contou com a participação de 32 projetos 
apresentados por 14 escolas portuguesas.



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 685    18 MAIO 2017

12     JUVENTUDE

Dia 6 De maio, sábado à 
noite. O público fazia fila para 
entrar no Pavilhão Municipal da 
Torre da Marinha. Lá dentro, nos 
camarins, os nervos eram muitos. 
O grande dia chegara. estava a co-
meçar o Seixalmoda 2017.

João Paulo Sousa voltou a ser o 
apresentador de serviço do espe-
táculo que teve início com um novo 
criador do Seixal. Tiago Plácido foi 
o vencedor do Seixalmoda 2016 e 
ganhou a oportunidade de subir 
de novo à passerelle para mostrar o 
que tem feito deste então.

Seguiram-se as atuações da 
escola de Dança NeXT que ani-
maram o público do Seixalmoda 
2017. Também não faltou a música 
com as atuações de Jonas David e 
Leonor Serôdio que participaram 
no Canta! – Concurso interescolas 
de Talentos Musicais.

este concurso de estilismo in-
terescolas nasceu em 1995 numa 
escola do Seixal, sendo hoje a gran-
de iniciativa de moda do concelho. 
Pela passerelle já passaram mais de 
280 jovens estilistas, foram execu-
tados cerca de 1100 fatos, vestidos 
por mais de 1100 modelos. ao lon-
go destes anos tem sido mostrado 
o talento que existe no Seixal e, pa-
ra alguns jovens, esta foi a rampa 
de lançamento para uma carreira 
no mundo da moda.

Durante duas horas realizaram-
-se sete desfiles que foram o cul-
minar de meses de trabalho de 
todos os jovens participantes. Um 
trabalho que começou nas escolas 
secundárias, envolveu o apoio das 
famílias e dos amigos.

a avaliar o trabalho de estilistas 
e modelos esteve um júri constituí-
do por Helena Teixeira, da Câmara 
Municipal do Seixal; edgar Neves 

e Danilo Monteiro, estilistas ven-
cedores do Seixalmoda 2015; 
Raquel Martins, modelo; Carla 
Pires, fotógrafa de moda profissio-
nal; Mafalda Paiva, representan-
te da Central Models; ana Duarte, 
criadora, e Nuno Ferreira, melhor 
modelo masculino no Seixalmoda 
2013.

enquanto o júri deliberava, su-
biu ao palco Maria Sampaio, can-
tora e atriz que apresentou alguns 
temas originais bem como outras 
músicas bem conhecidas do pú-
blico. 

Acreditar nos jovens 
e no seu talento
Presente na iniciativa, tal como a 

vereadora Vanessa Silva, Joaquim 
Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, disse que o 
Seixalmoda é «um projeto extra-
ordinário que nos surpreende to-
dos os anos com novas criações, 
novos estilistas e novos modelos. 
É um bom sinal. É sinal de que o 
concelho tem gente jovem e com 
talento». Referiu ainda que o Seixal 
é «um município que acredita mui-
to nos jovens. a nossa mensagem 
é para que os jovens acreditem no 
seu talento, nas suas capacidades 
porque todos somos importantes 
e todos temos um papel a desem-
penhar no crescimento do nosso 
concelho e do nosso país». 

e foi em crescendo que se foi 
chegando ao final do Seixalmoda 
2017. Todos aguardavam ansio-
samente pelos nomes dos vence-
dores. O primeiro a ser anuncia-
do foi o modelo Like, eleito por 
votação no Facebook. Com mais 
de 1000 likes, Beatriz Cruz, de 16 
anos, da escola Secundária Manuel 
Cargaleiro, foi a grande vencedora. 

Seguiu-se a revelação dos nomes 
dos melhores modelos masculi-
no e feminino tendo a escolha re-
caído em igualdino Lopes, de 19 
anos, da escola Secundária Manuel 
Cargaleiro, e em eliana Costa, de 
15 anos, da escola Secundária José 
afonso.

O prémio de melhor fato foi pa-
ra a tripla de estilistas Catarina 
Silveira, Josiandra Penelas e 
Margarida Guerreiro, todas de 
18 anos e da escola Secundária 
José afonso. estas estilistas fo-
ram também as vencedoras do 
Seixalmoda deste ano, com a cole-
ção irreverent.

Com o segundo prémio fica-
ram as estilistas inês Nascimento, 
Margarida Godinho e inês Fragoso, 
todas com 16 anos e também elas 
da escola Secundária José afonso., 
com o tema Clear. em terceiro lu-
gar ficou o estilista Jorge alves, de 
17 anos, da escola Secundária de 
amora, com o tema evolution.

Os vencedores
igualdino Lopes, vencedor do 

prémio de melhor modelo mas-
culino, já tinha participado na 
edição de 2016 do Seixalmoda e 
diz que essa experiência fez com 
que melhorasse o seu desempe-
nho. Quanto ao prémio, «tem um 
grande significado para mim. 
Sinceramente nunca pensei ga-
nhar. O meu sonho é ser designer 
gráfico mas também quero incluir 
a moda na minha vida. estou muito 
feliz e vou agarrar esta oportunida-
de com todas as forças. esta é uma 
grande iniciativa que dá oportuni-
dades a quem quer seguir o mundo 
da moda». 

a melhor modelo feminina foi 
eliana Costa que participou este 

 24.º Concurso de estilismo interescolas do Seixal 

Noite de talentos no Seixalmoda 

1.º Prémio Estilistas: Catarina Silveira, Josiandra Penelas 
e Margarida Guerreiro – Irreverent

2.º Prémio Estilistas: Inês Nascimento, Margarida Godinho e Inês Fragoso – Clear

3.º Prémio Estilistas: Jorge Alves – Evolution
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 24.º Concurso de Estilismo Interescolas do Seixal 

Noite de talentos no Seixalmoda 

ano pela primeira vez. «É uma ex-
periência que nunca vou esquecer.  
Já há alguns anos que um dos meus 
objetivos era conseguir algo neste 
ramo». A jovem de 15 anos deixou 
uma mensagem para os outros jo-
vens: «Se é isso que vocês querem 
não pensem duas vezes, arrisquem. 
Não se arrependam de não ter feito 

mas fiquem felizes porque acon-
teceu».

As grandes vencedoras da noite 
foram as estilistas Catarina Silveira, 
Josiandra Penelas e Margarida 
Guerreiro. Este trio participou pela 
primeira vez e optou por fazê-lo 
em conjunto para dividir os cus-
tos. Sobre a competição disseram 

que «este ano foi muito renhida». 
Estudantes de Artes, no futuro que-
rem seguir as áreas de design de 
moda, design de interiores ou ar-
quitetura.  n

Espaço 58 dá a conhecer artistas 
A onda eletro-rock de Tsunamiz

Tsunamiz, músico e compositor na onda do eletro-rock, atuou no 
Espaço 58, no Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil, no 
Seixal, no dia 29 de abril.
Tsunamiz é Bruno Sobral. Canta e toca guitarra, cria os seus instru-
mentais e batidas, compõe e produz a sua própria música, que alia o 
indie rock a uma componente urbana e eletrónica. Em janeiro de 2015, 
lançou, de forma independente, o seu primeiro álbum de originais 
intitulado «Evil Live» e encontra-se a promover o seu novo trabalho de 
originais, «Whoreporate Censorshit», lançado no dia 20 de março deste 
ano, e que deu a conhecer na sua atuação.
O Espaço 58 é um local de criatividade e oportunidade, onde, todos 
os meses, músicos e bandas do concelho do Seixal podem dar a 
conhecer os seus projetos. O concerto também é transmitido em live 
streaming  em cm-seixal.pt/espaço-58.
O próximo artista em live streaming é Charles Sangnoir, no dia 27 de 
maio, às 19 horas.

Inscrições abertas até dia 16 de junho
Participa no 12.º Drive In Art

Encontram-se a decorrer, até ao dia 16 de junho, as inscrições para 
a 12.ª edição do Drive In Art. Esta iniciativa, organizada pela Câmara 
Municipal do Seixal, é uma mostra em grande formato orientada para 
a modalidade de pintura, em que os trabalhos admitidos a concurso 
serão expostos ao longo da Estrada Nacional 10, na zona das Paivas, 
em Amora, entre os meses de setembro e dezembro deste ano.
A iniciativa é dirigida a jovens com idades compreendidas entre os 
14 e os 30 anos, residentes no distrito de Setúbal. Cada participante 
poderá apresentar até um máximo de três trabalhos. 
A Câmara Municipal do Seixal fornece os materiais necessários para 
a execução final dos painéis, de acordo com os projetos selecionados 
e, se necessário, disponibilizará um espaço para a sua execução no 
CAMAJ – Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil.
A divulgação dos projetos admitidos será feita durante o mês de junho.
Ao melhor painel será atribuído o Prémio Drive in Arte no valor de 500 
euros, no dia da inauguração da exposição.
Os projetos candidatos devem ser entregues em mão ou enviados 
por correio (com data de carimbo dos CTT até 16 de junho) para os 
seguintes locais:
• Câmara Municipal do Seixal, Divisão da Educação e Juventude, 
Alameda dos Bombeiros Voluntários, n.º 45, 2844-001 Seixal;
• CAMAJ – Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil, Rua 
Conde Ferreira, 2840-520 Seixal;
• Oficina da Juventude de Miratejo, Rua Adriano Correia de Oliveira, 
n.º 8 – 1 , Miratejo, 2855 Corroios.
Aconselha-se aos interessados a consulta das normas de participa-
ção em cm-seixal.pt.

Melhor Fato: Estilistas –  
Catarina, Josiandra e Margarida 

Melhor Modelo Masculino : 
Igualdino Lopes

Melhor Modelo Feminino: 
Eliana Costa

Modelo Like: Beatriz Cruz
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Espetáculo do Projeto Michel Giacometti
Abordagens da música popular

O Projeto Michel Giacometti é um trabalho de parceria entre o Quarteto 
ARTEMSAX e o compositor Lino Guerreiro, que tem contado com a 
participação especial de diferentes convidados. Ao apresentarem-se 
no Seixal, mais precisamente no Cinema S. Vicente, em Aldeia de Paio 
Pires, convidaram Marco Fernandes para a percussão.
O espetáculo teve lugar no dia 22 de abril, integrado nas comemora-
ções do 43.º aniversário do 25 de Abril no concelho do Seixal. Nele, 
o Projeto Michel Giacometti mostrou o resultado do seu trabalho na 
união entre a música popular e novas abordagens estilísticas, paten-
tes nas orquestrações de Lino Guerreiro. 
Partindo da investigação de Giacometti sobre géneros e estruturas 
musicais de cada região portuguesa, o Projeto Michel Giacometti reve-
lou a modernidade que existe na tradição musical popular.

Exposição da Artes sobre o 25 de Abril
Celebrar a liberdade na arte 

A Artes – Associação Cultural do Seixal inaugurou, no dia 20 de abril, 
no auditório da Junta de Freguesia de Amora, uma mostra de pintura 
sobre o 25 de Abril, com 25 obras alusivas à Revolução dos Cravos. O 
evento contou com a atuação da Tuna da Unisseixal.
A abertura da exposição, integrada nas comemorações do 25 de Abril, 
contou com a presença de Jorge Gonçalves, vereador do pelouro da 
Cultura da Câmara Municipal do Seixal, de Manuel Araújo, presidente 
da Junta de Freguesia de Amora, e de Umbelina Ribeiro, presidente da 
Artes. Umbelina Ribeiro destacou a liberdade que o 25 de Abril trouxe 
à população e, em particular, aos artistas, e Manuel Araújo referiu que 
a revolução permitiu a democratização da cultura. Jorge Gonçalves 
afirmou que a cultura é um valor de Abril e falou sobre o Centro Cultural 
de Amora, um projeto de divulgação cultural para todos.

«AmAr pelos Dois» foi 
um dos temas tocados no concer-
to dado por salvador sobral no 
Auditório municipal, no dia 29 de 
abril, para assinalar o Dia mundial 
do Jazz. Já concorrente para re-
presentar portugal no Festival 
da eurovisão, o jovem salvador 
sobral foi acompanhado por Júlio 
resende, no piano, André rosinha, 
no contrabaixo, e Bruno pedroso, 
na bateria. 

No concerto, gravado pela rTp e 
transmitido no fim de semana se-
guinte, salvador sobral demons-
trou, perante uma sala cheia, o ta-
lento singular que duas semanas 
depois o levou à conquista do pri-
meiro lugar na competição e ao re-
conhecimento em toda a europa. 

Já o Dia mundial do Teatro foi 
celebrado no seixal com o teste-
munho de Georgina, luís moita, 

Conceição e Domingos, vítimas de 
tortura pela polícia política duran-
te a ditadura do estado Novo. Da 
responsabilidade da Companhia 
de Teatro lendias d’encantar, a 
representação é baseada no livro 
«No limite da dor», de Ana Aranha 
e Carlos Ademar, teve lugar dia 1 
de abril no Auditório municipal. 

No dia anterior, 31 de março, de 
manhã, a sala recebeu ainda o mu-
sical infantil pinóquio, num espe-
táculo da Companhia da esquina, 
grupo sediado em lisboa. A his-
tória intemporal de um boneco de 
madeira, construído pelo solitário 
carpinteiro Gepeto, percorre um 
percurso de enganos, desenganos, 
ilusões e desilusões, e foi dirigida a 
público escolar e infantil.

Já em maio, as comemorações 
do Dia mundial da Dança decor-
reram de dia 3 a dia 6. Nos dias 

3 e 4 de maio, a sala recebeu um 
espectáculo de dança promovido 
pela Câmara municipal do seixal 
e Centro Cultural e recreativo 
do Alto do moinho. Nos dias 5 e 
6, o palco recebeu atuações de 
diferentes grupos de dança num 
espectáculo organizado pela 
Câmara municipal do seixal e pelo 
movimento associativo do conce-
lho.

Durante os dois dias em que 
decorreu este espetáculo, o pal-
co do auditório acolheu as mais 
diversas expressões da arte de 
dançar desenvolvidas pelo movi-
mento associativo do concelho: 
contemporânea e clássica, free-
dance, danças de salão, salsa, roda 
de casino e valsa vienense, dança 
do ventre, hip-hop, danças tradi-
cionais e populares portuguesas, 
entre outras. n

Dias festivos comemorados no Auditório municipal

Jazz, dança e teatro 
comemorados 
em palco no Seixal
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A BiBliotecA Municipal 
do Seixal promoveu uma sessão 
de Autores da Nossa terra no 
dia 6 de maio, em que decorreu 
a apresentação do livro Chão 
de Marés – Colectânea de Poesia 
2013-2016, de eufrázio Filipe.

Na Galeria de exposições 
Augusto cabrita, no Fórum 
cultural do Seixal, foram mui-
tos os convidados e amigos que 
quiseram homenagear eufrázio 
Filipe, ex-presidente da câmara 
e da Assembleia Municipal 
do Seixal, figura incontorná-
vel da história do Poder local 
Democrático, mas também escri-
tor e poeta com uma vasta obra 
publicada.

No evento estiveram presen-
tes Joaquim Santos, presidente 
da câmara Municipal do Seixal, e 
Alfredo Monteiro, presidente da 
Assembleia Municipal do Seixal 

(e também presidente da autar-
quia durante quatro mandatos), 
tendo sido feita referência ao fac-
to de estarem juntos no evento os 
três autarcas responsáveis pelos 
destinos do concelho desde o 25 
de Abril de 1974. Destaque ainda 
para a presença de outros autar-
cas, poetas, amigos e leitores.

A apresentação contou com 
momentos musicais pela escola 
de Artes do independente Fute-
bol clube torrense, acompanha-
dos pelo professor Abel chaves.

A análise e leitura da poesia de 
eufrázio Filipe ficou por conta de 
três convidadas e amigas do au-
tor: licínia Quitério, poetisa e au-
tora do prefácio de Chão de Marés, 
Vera Silva, bibliotecária que par-
ticipou no projeto de criação da 
Biblioteca Municipal do Seixal, e 
Maria José Bravo, que declamou 
poemas do autor.

Autarca e autor
Joaquim Santos elogiou eufrá-

zio Filipe como autarca e como 
autor: «o Seixal é um município 
de Abril que tenta todos os dias 
materializar os direitos que a nos-
sa constituição preconiza e, entre 
esses direitos, está o acesso à cul-
tura. e este município muito de-
ve a eufrázio Filipe e às políticas 
que desenvolveu. No entanto, é 
também um autor reconhecido e 
esperamos que continue a desen-
volver a sua obra literária. Ao ler a 
sua poesia, somos transportados 
para a nossa Baía, para as marés, 
para as neblinas, e para um con-
junto de sentimentos que a sua 
poesia nos transmite».

Paulo Afonso, da editora lua de 
Marfim, afirmou que «é um pri-
vilégio enquanto editor publicar 
poesia desta qualidade». Fez ain-
da referência «ao apoio efetivo 

que a câmara Municipal do Seixal 
dá à cultura».

entre a leitura de poemas de 
eufrázio Filipe, licínia Quitério 
foi analisando a poesia do autor, 
em que considera que há temas 
e palavras recorrentes como «es-
pera», «barco», «salvar», «ousar 
impossíveis» ou «destino».

Vera Silva disse que, apesar de 
ser já o 10.º livro de poesia que pu-
blica, eufrázio Filipe não se repe-
te: «Quem acompanha a sua obra 
encontra um imaginário poé- 
tico recorrente. No seu percurso 
poético ele recorre a alguns tópi-
cos essenciais, o que é diverso de 
escrever a mesma coisa.»

Maria José Bravo fez a leitura de 
cinco poemas do autor, referindo-
-se à sua poesia como «sensorial, 
metafórica, desassossegada».

Sobre o facto de ter dado o no-
me de Chão de Marés à sua segun-

da coletânea, após a publicação 
de Chão de Claridades, eufrázio 
Filipe afirmou: «Admito este meu 
hábito de olhar o chão para tentar 
subir a mastros mais altos. Seja 
como for, nesta vida, também fei-
ta de pequenos gestos, este Chão 
de Marés deu-me prazer em es-
crever e partilhar. Um poema po-
de valer por um verso e um livro 
por um poema».

De facto, a partilha é um dos 
objetivos do autor: «Se um verso 
ou um poema contar na leitura 
secular dos meus amigos, isso 
conforta-me. Se tal não acontecer, 
prometo convidá-los para outros 
abraços.» 

eufrázio Filipe acrescentou: 
«Nem todos os dias queremos sal-
var o mundo, mas se pudermos 
ajudar para lá de todos os azuis, o 
vermelho será uma flor, mais ver-
melha que os nossos cravos». n

coletânea de poesia de eufrázio Filipe apresentada em Autores da Nossa terra

«Um poema pode valer por um 
verso e um livro por um poema»

A 12.ª edição de O Livro em Festa – Feira do Livro do Seixal realizou-se entre 
22 de abril e 7 de maio, no Jardim do Fogueteiro, em Amora, permitindo aos 
visitantes encontrar algumas novidades literárias, edições a preços con-
vidativos e participar num programa de atividades educativas e culturais.
A iniciativa foi organizada pela Câmara Municipal do Seixal e Junta 
de Freguesia de Amora em parceria com a editora Página a Página – 
Divulgação do Livro e da Leitura, tendo como objetivo criar e incentivar 
hábitos de leitura.
Entre as atividades do programa, destaque para o ateliê Fazedores de 
Histórias, a Hora do Conto, com leituras encenadas, e algumas atuações 
musicais, com destaque para os Alma Menor.

O Livro em Festa – Feira do Livro do Seixal
Espaço de leituras e atividades
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Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho

Projeto cultural e desportivo em ascensão

Dias 20 e 21 de maio, no Alto do Moinho
Encontro Summer Gasshuku
em karaté

O Pavilhão Municipal do Alto do Moinho recebe, nos dias 20 e 21 de 
maio, o encontro Summer Gasshuku em karaté, numa organização 
da Associação KarateDo Gojuryu Portugal, Casa do Povo de Corroios 
e Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho, com o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal e da Junta de Freguesia de Corroios. 
O encontro pretende ser um momento de treino, reflexão e troca de 
experiências e reúne alguns dos melhores atletas de clubes nacionais 
e internacionais, contando com a orientação do sensei Arnold de 
Beer, 8.º dan. Mais informações através do email assoc.karatego-
juryuportugal@gmail.com.

O CentRO Cultural e 
Recreativo do Alto do Moinho 
(CCRAM) celebrou no dia 29 de 
abril o 42.º aniversário. O momen-
to especial foi a homenagem ao 
presidente do CCRAM, José torres, 
que durante 11 anos dirigiu o clube 
e deixa agora o cargo. 

esta é uma coletividade que di-
namiza cerca de 30 modalidades 
e movimenta mais de mil atletas. 
Andebol, atletismo, artes marciais, 
ginástica, dança, xadrez e corfebol 
são algumas das modalidades. na 
cultura, mobiliza uma escola de 
música, vários grupos musicais e 
eventos, como o Festival da Canção 
Moinho D’Ouro ou a Gala Moinhos 
de Honra.

A sessão solene contou com a 
presença de Irene Duarte, do con-
selho fiscal, José torres, presiden-
te do CCRAM, Manuel Cabete, da 
Associação das Colectividades 
do Concelho do Seixal, Rogério 
Almeida,  da Confederação 
Portuguesa das Colectividades 
de Cultura, Recreio e Desporto, 
eduardo Rosa, presidente da 

Junta de Freguesia de Corroios, 
e Joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal do Seixal. 
Durante a cerimónia foram entre-
gues emblemas aos associados que 
fizeram 10 e 25 anos.

na sua intervenção, José torres 
mencionou os dirigentes com 
quem trabalhou: «contribuíram 
para uma história de sucessos, on-
de a motivação e dedicação foram e 
são a força motriz». enquanto pre-
sidente da direção esta foi das últi-
mas intervenções públicas: «Após 
11 anos é altura de ser substituído. 
Os sucessos alcançados catapulta-
ram-nos para um lugar de desta-
que, mas a maior mais-valia foram 
as pessoas». Falou ainda sobre a 
situação financeira em que o clu-
be se encontrava quando iniciou 
funções, referindo que «a solução 
pode estar para breve. este foi um 
problema que condicionou a nossa 
atividade. Mas com tenacidade e a 
colaboração da Câmara Municipal 
do Seixal foi superado». A finalizar 
deixou o seu testemunho: «este foi 
um projeto que me enriqueceu. O 

CCRAM poderá contar sempre co-
migo».

Para eduardo Rosa, este é um 
clube de referência, «com um vasto 
trabalho em prol da comunidade, e 
que leva longe o nome da freguesia. 
O CCRAM, através do trabalho em 
parceria, tem ultrapassado as difi-
culdades». este falou ainda sobre o 
apoio das autarquias ao movimen-
to associativo. «Ao contrário do 
Poder Central que nem o IVA baixa 
às coletividades para que possam 
fazer mais em prol da população». 
Para eduardo Rosa, as necessida-
des do movimento associativo são 
«as nossas necessidades devido ao 
importante trabalho que prestam 
às populações».

Joaquim Santos foi distinguido 
com o título de sócio honorário n.º 
1 pelo apoio à atividade do CCRAM, 
o qual agradeceu, e frisou a impor-
tância de «continuarmos juntos ao 
serviço da causa pública. O CCRAM 
tem revelado uma enorme dinâmi-
ca nas áreas do desporto, cultura 
e lazer num percurso nem sempre 
fácil. no momento mais difícil, o 

atual presidente e a sua direção 
conseguiram das dificuldades fa-
zer forças. Mesmo com uma pesa-
da herança, o CCRAM solidificou-
se com mais atletas e atividades».  

O Pavilhão Municipal do Alto do 
Moinho celebrou 20 anos de exis-
tência e a este propósito Joaquim 
Santos disse que «o equipamento 
tem contribuído para o desenvol-
vimento desportivo e formação 
cultural das populações. estamos 
a trabalhar para continuar o inves-
timento na sua requalificação ao 
nível dos balneários, reparação do 
piso desportivo e na qualificação 
do sistema de climatização. Um in-
vestimento de mais de 200 mil eu-
ros que iremos iniciar em breve».

Uma escola de campeões
O CCRAM sagrou-se campeão 

nacional por equipas masculi-
nas e femininas, no Campeonato 
nacional de Poomsae KUP (cin-
turões coloridos), que decorreu 
dia 22 abril, na nazaré. Miguel 
Graça sagrou-se campeão nacio-
nal nas categorias cadete indivi-

dual masculino; par misto sub-17 
e trio masculino sub-17. A atleta 
Cristiana Peixe sagrou-se campeã 
nacional em sub-30. Marta Costa 
foi campeã em par misto sub-17 
e arrecadou ainda o 2.º lugar em 
júnior feminino. Por sua vez, nuno 
Lopes foi vice-campeão em cade-
tes masculinos e campeão nacio-
nal em trios masculinos sub-17 e o 
atleta Rafael Martins foi campeão 
nacional em trio masculino sub-17. 

Já a equipa de juvenis da escola 
de Andebol do Alto do Moinho con-
seguiu, no dia 1 de maio, apurar-
-se para a fase de apuramento de 
Campeão nacional da 1.ª Divisão, 
depois de levar de vencida o Vela 
de tavira por 35-26 na deslocação 
a tavira.

também nas artes existem vo-
zes que se destacam. Marta torres 
e Inês Santos, alunas da classe 
talentos sem Fronteiras, foram 
premiadas com o 3.º lugar no 
Festival Internacional da Canção 
Abanico 2017, que decorreu no fi-
nal de março em Sófia, Bulgária. n

A Associação A Natureza Ensina 
(ANE) conquistou o título de campeã 
regional de atletismo em seniores 
femininos no regional de Setúbal de 
estrada, realizado na Sobreda da 
Caparica, no dia 14 de abril.  
A equipa da coletividade de Corroios, 
agora sagrada com o título de 
campeã regional de atletismo em 
seniores femininos, foi compos-
ta por Florbela Barros, Ana Filipa 

Fernandes, Rita Fachadas e Antónia 
Jordão. A associação conseguiu ain-
da um lugar no pódio masculino de 
veteranos, ao classificar-se na 3.ª 
posição, tendo sido 5.ª classificada 
em seniores masculinos.
David Rosa, responsável desportivo 
da ANE, salientou que a associação 
«vai continuar a apostar nos federa-
dos, não esquecendo que a sua raiz 
são as provas populares e o despor-

to em que todos contam indepen-
dentemente da sua condição física 
ou competitividade».
Já em fevereiro deste ano, na Quinta 
do Conde, a ANE conquistou o título 
de campeã regional de corta-mato 
em veteranos masculinos. Na com-
petição, o clube conquistou ainda o 
título de vice-campeão feminino do 
distrito, no escalão absoluto, e obte-
ve o 5.º lugar em seniores.

Equipa de seniores femininas com 4 atletas
A Natureza Ensina sagra-se campeã regional de atletismo
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O associativismo motard promove 
o convívio, a interação e a entre-
ajuda entre os motociclistas, na 
estrada e fora dela. Nos dias 30 de 
abril e 6 de maio, duas destas ativi-
dades animaram o concelho com 
animação e solidariedade.
O Moto Clube do Seixal realizou no 
dia 30 de abril um «moto churras-
co». O convívio decorreu nas insta-

lações do clube e incluiu diversas 
atividades, jogos e animação. A 
festa contou ainda com uma atu-
ação da banda Ardya e recebeu a 
visita de Joaquim Tavares, verea-
dor da Câmara Municipal do Seixal.
O Grupo Motard Paladinos organi-
zou um almoço solidário de apoio 
à APCAS – Associação de Paralisia 
Cerebral de Almada-Seixal. O even-

to decorreu no dia 6 de maio nas 
instalações do Clube Desportivo e 
Cultural do Casal do Marco e para 
além da refeição incluiu animação, 
jogos, demonstrações e muito boa 
disposição, com o objetivo de an-
gariar bens alimentares não pere-
cíveis, bens higiénicos e roupa. 

Moto Clube do Seixal e Grupo Motard Paladinos
Atividades animam concelho 
com animação e solidariedade

O 96.º aniversáriO do 
amora Futebol Clube (aFC) incluiu 
dois momentos principais. no dia 
30 de abril, a sociedade Filarmónica 
Operária amorense (sFOa) recebeu 
o apresentação do projeto do no-
vo estádio Municipal da Medideira, 
a entrega de emblemas de 50 e 25 
anos de associados, e de troféus aos 
atletas do futebol juvenil. no dia 1 de 
maio, dia do aniversário, a Mundet 
Factory acolheu nova apresentação 
do projeto e um jantar convívio.

no momento de intervenções, 
Paulo silva, presidente da assem-
bleia geral do aFC, lembrou «tem-
pos muito difíceis, em 2012, quando 
o clube teve um processo de insol-
vência que visava o seu encerra-
mento» e considerou que «desse 
tempo de fraqueza se fez a força que 
levou os amorenses a unir-se em 
torno do clube e de um novo projeto 
que ao fim dos quatro anos tem a sua 
situação contributiva com o estado 
regularizada».

O presidente da direção do aFC, 
Carlos Henriques, enfatizou que 

«para além de honrar a sua história, 
o aFC quer voltar a fazer história 
pelos melhores motivos» e elencou 
alguns triunfos dos últimos anos: 
«a parceria no futebol juvenil, os 
campos sintéticos, a constituição de 
oito para dez equipas e a presença 
de duas equipas em competições 
nacionais», entre outros resultados. 
«Um trabalho que tem que continu-
ar», assegurou ainda.

Manuel araújo, presidente da 
Junta de Freguesia de amora, assi-
nalou a coincidência do aniversário 
do aFC com o Dia do Trabalhador 
para salientar que «de facto, a atual 
direção do clube tem sido de muito 
trabalho, e transformou e recupe-
rou o amora na sua situação finan-
ceira, nas suas instalações, assim 
como na sua aposta na formação 
desportiva de crianças e jovens».

O presidente da Câmara Muni-
cipal do seixal lembrou «os diferen-
tes momentos da vida do amora, 
vividos pelas suas diferentes dire-
ções com uma enorme paixão pelo 
clube». Joaquim santos lembrou 

o percurso feito desde 2013 «que 
procurou a conciliação e acordos de 
pagamento com todos os particula-
res e entidades públicas a quem era 
devedor». 

De acordo com Joaquim santos, 
«estamos muito perto de reali-
zar o sonho do clube e a Câmara 
Municipal do seixal tem já prevista 
este ano uma verba de 200 mil euros 
para apoiar este projeto». O presi-
dente de câmara alertou, no entan-
to, que «para que a obra possa avan-
çar é necessário que o proprietário 
do estádio assine um acordo para 
a qualificação desta infraestrutura 
com Câmara Municipal do seixal e a 
direção do aFC».

O momento contou ainda com 
a intervenção de Júlio vieira, dire-
tor da Federação Portuguesa de 
Futebol, e de Francisco Cardoso, 
presidente da direção da associação 
de Futebol de setúbal. n

96.º aniversário do amora Futebol Clube

Unir os amorenses em torno do clube
Novo Estádio Municipal 

da Medideira 
O estádio tem um projeto de arquitetura que pretende materializar 
valores de modernidade, transparência e visibilidade. Organizado em 
cinco pisos, com as bancadas viradas para a Baía do Seixal, o projeto 
promove igualmente a requalificação urbanística da envolvente.
O piso térreo integra zonas sociais, o acesso ao relvado e balneários  
para quatro equipas. O estádio terá igualmente um piso superior 
com museu, salas institucionais, gabinetes e um restaurante. Dois 
pisos são ocupados por bancadas viradas para a Baía do Seixal com 
capacidade para 4500 pessoas, e está prevista a possibilidade de im-
plementação de bancadas laterais. Está ainda contemplado um piso 
para camarotes e imprensa.
A ideia é construir um estádio à medida dos sonhos do Amora e um 
Amora à medida dos sonhos dos amorenses. O projeto é do arquiteto 
José Pequeno e tem coordenação geral da On-Innovation; colabora-
ção arquitetónica da espaço a3; e projetos de engenharia e especiali-
dades da Elíptica, Engenharia e Urbanismo.
Nascido em Amora, José Pequeno explica que o projeto releva a liga-
ção à Baía e às atividades náuticas através de «referências simbólicas 
dessa identidade» e que o estádio está pensado «para que o Amora 
atual chegue ao Amora do futuro». O arquiteto assegura que «o AFC 
tem um projeto de crescimento que este estádio respeita e a que 
procura dar resposta, de que é exemplo a possibilidade de colocar 
bancadas no topo sul e no topo norte».
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Ténis de mesa_ Independente Futebol Clube Torrense

Os Jogos do Futuro da Região de Setúbal são uma grande festa do desporto e movimentam 
milhares de jovens dos nove municípios promotores, que se encontram neste evento mar-
cado pela competição e pelo convívio.
Na edição de 2017, que acontece nos dias 2, 3 e 4 de junho, o Seixal participa com 22 
seleções que vão competir em 20 modalidades: andebol, atletismo, basquetebol, boccia, 
canoagem, futebol de 7 e 11, futebol de praia, futsal, ginástica de trampolins, hip-hop, 
hóquei em patins, judo, karaté, natação, ténis de campo, ténis de mesa, vela, voleibol e 
xadrez.
No Seixal, realizam-se as competições de boccia (Pavilhão Municipal da Torre da Marinha), 
canoagem (zona ribeirinha de Amora) e futebol de 7 e 11 (Caixa Futebol Campus). Consulte 
o programa em jogosdofuturo.net.
Nesta edição do Seixal Boletim Municipal fique a conhecer mais algumas das seleções do 
concelho.

Seixal representado em 20 modalidades 
nos Jogos do Futuro

Canoagem_Associação Naval Amorense e Clube de Canoagem de Amora
Futsal_Clube Associativo e Desportivo Cinza Fénix, União Recreativa Juventude de Fernão Ferro,  
Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas,  Associação Desportiva e Cultural Azinhaga das Paivas 
e Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro

Futebol de praia_Leão Altivo, Amora Futebol Clube, Paio Pires Futebol Clube 
e Atlético Clube de Arrentela

Futebol de Praia _Leão Altivo,  Amora Futebol Clube, Paio Pires Futebol Clube,  Atlético Clube de 
Arrentela e Academia Clube Desportivo de Corroios

Atletismo_Grupo Desportivo do Cavadas, Casa do Povo de Corroios, Centro Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho e Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas

Vela_Associação Náutica do Seixal
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A Escola Secundária Dr. José 
Afonso, através do seu grupo/ 
/equipa de natação do Desporto 
Escolar, foi uma das escolas sele-
cionadas, após apuramento em 
fase regional e fase nacional, pa-
ra participar nos Campeonatos 
do Mundo de Natação Escolar da 
ISF (International School Sport 
Federation). Os alunos e atletas 
José Simeão e Sofia Nunes e o 

professor Luís Cardoso estive-
ram na Hungria entre os dias 20 
a 25 de abril, onde representa-
ram Portugal e o concelho do 
Seixal. Os alunos do Seixal tive-
ram uma prestação muito positi-
va, com José Simeão a alcançar 
a medalha de bronze na estafeta 
masculina de 4x100 m livres.
Nesta competição, onde parti-
ciparam 17 países num total de 

282 atletas, a representação 
portuguesa conquistou três 
medalhas de prata e duas de 
bronze, tendo ainda brilhado na 
animada Noite das Nações, um 
momento de convívio entre os 
participantes, na qual os nos-
sos atletas mostraram a dança 
do malhão e organizaram uma 
mostra gastronómica de pratos 
típicos do nosso país.

Atletas do Seixal na Hungria
Campeonatos do Mundo de Natação Escolar

A classe de ginástica acrobática 
de representação Gym4Fun do 
Independente Futebol Clube 
Torrense foi distinguida com men-
ções ouro e prata em dois eventos, 
um distrital e um nacional, que de-
correram durante o mês de abril.
No Gym for Life I, evento distrital 
organizado pela Associação de 
Ginástica do Distrito de Setúbal, 
que se realizou em Manteigadas, 
Setúbal, a 9 de abril, a classe 
Gym4Fun recebeu uma Menção 
Ouro.

Na iniciativa nacional Gym for Life, 
organizada pela Federação de 
Ginástica de Portugal, que decor-
reu nos dias 22 e 23 de abril, no 
Pavilhão Multiusos de Odivelas, 
recebeu uma Menção Prata. 

Torrecas de Cristal 
e Gala dos 92 anos
Encontra-se a decorrer, até às 24 
horas do dia 19 de maio, a votação 
online para os troféus Torrecas de 
Cristal 2017, um prémio que dis-
tingue atletas e alunos do clube 

pelo seu esforço e trabalho desen-
volvido no ano anterior. 
A entrega dos Torrecas de Cristal 
2017 terá lugar durante a grande 
gala dos 92 anos do Independente 
Futebol Clube Torrense, que este 
ano tem como lema «92 anos a 
aprender e a ensinar» e que se rea-
liza no dia 20 de maio, sábado, às 
21 horas, no Pavilhão Municipal 
da Torre da Marinha.

Independente Futebol Clube Torrense 
Menções de ouro e prata para a classe Gym4FunConvívio de patrocinadores

A festa do desporto popular

O convívio de patrocinado-
res dos Jogos do Futuro 2017 
decorreu no dia 15 de maio. 
O local foi a Casa Ermelinda 
Freitas, onde decorreu uma visi-
ta, com a presença do verea- 
dor do pelouro do Desporto, José 
Carlos Gomes, e do presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos.
Rui Garcia, presidente do conselho 
directivo da Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS), 
agradeceu aos «patrocinadores, colaboradores e equipas técnicas dos 
municípios que com o seu trabalho permitem a realização de um evento 
que promove a prática de dezenas de modalidades entre os jovens. Estes 
são uma organização das câmaras municipais da região, movimento as-
sociativo, escolas e associações distritais de modalidades participantes».
Um dos momentos do evento foi o lançamento da aplicação móvel dos 
Jogos do Futuro. A aplicação para android permite aceder às notícias, aos 
calendários dos jogos e aos mapas com as localizações das competições 
que decorrem em vários concelhos. Estas são algumas das funcionalida-
des disponíveis, para tal basta ter um smartphone, tablet ou computador 
pessoal por perto. A aplicação está disponível para download no Google 
Play. Esta cria interatividade, o utilizador pode enviar questões ou receber 
informação sobre as atividades recentes. Os próprios atletas e técnicos 
podem colocar no momento fotos das modalidades em que estão a par-
ticipar. 
Para José Carlos Gomes, o evento possibilita «aos jovens entre os 14 e os 
16 anos uma prática desportiva que vai além do seu concelho, fazendo 
desta uma experiência memorável». Frisou ainda: «neste evento é im-
portante o contributo dos patrocinadores, das escolas e do movimento 
associativo popular, na envolvência com os municípios». Para o Seixal é 
uma honra acolher quatro modalidades: boccia, canoagem e futebol de 
7 e de 11, «pois somos um município que promove a prática desportiva, 
fundamental na formação dos jovens, daí a aposta nos Jogos do Futuro».
Segundo Joaquim Santos, os Jogos do Futuro estão a crescer em número 
de modalidades, de atletas e também de parceiros. «Este ano temos um 
leque maior de empresas parceiras. Hoje, estamos numa casa parceira, 
referência na região de Setúbal, no país e em termos internacionais no 
setor vinícola. A Casa Ermelinda de Freitas é parceira dos Jogos do Futuro 
desde o início, o que revela que os parceiros estão cada vez mais unidos, 
naquilo que são os projetos sociais e desportivos da região». Para o au-
tarca, dessa sintonia resulta «um evento de grande escala que acima de 
tudo valoriza o desporto, num âmbito intermunicipal, e a formação dos 
jovens».
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Classificação 1.ª Liga
Equipa Pts
1.ª, CDC Casal do Marco                                             41                                        
2.ª, Ginásio Clube de Corroios                          30                         
3.ª, Cariocas FC                                                              29                                                         
4.ª, C Benfica Seixal                                             28
5.ª, GD Fernão Ferro                                                 22                                                  
6.ª, CC Desportivo Paivas                                         22
7.ª, NNAV Cabeço Vide                                                 20  
8.ª, Águias de Vale Milhaços                               18 
9.ª, Portugal Cultura e Recreio                       10
10.ª, Qt.ª Laranjeiras                                                     9
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                                                 31
2.ª, CP Corroios                                                               31 
3.ª, GD Cavadas                                                         29
4.ª, GD Criar -T                                                                   21
5.ª, Seixal C 1925                                                          19
6.ª, GFA Encosta Sol                                                     13 
7.ª, CR Cruz de Pau                                                       11
8.ª, AMF Catrapona                                                     9 

Classificação 2.ª Liga 
Série B

Equipa Pts
1.ª, CCR Alto Moinho                                                     34                                              
2.ª, Amora FC                                                                  34 
3.ª CDR Fogueteiro                                                         30                                                   
4.ª, CRD Cavaquinhas                                               26                                             
5.ª, AA Pinhal General                                                 17
6.ª AM Flor da Mata                                                      12                                              
7.ª, Paio Pires FC                                                                 9
8.ª, CADC Fénix                                                                  3                                                              

16.ª Jornada
1.ª Liga
Cariocas FC - Cabeço Vide                                    7-3
 Siderurgia - Águias V. Milhaços                         * 
Qt.ª Princesa -  Qt.ª Laranjeiras        (adiado)                 
Casal do Marco - Desportivo Paivas          6-0
GC Corroios -  C Benfica Seixal                   1-2
PCR - GD Fernão Ferro                                          4-3
 
14.ª Jornada
2.ª Liga – Série A
Seixal C 1925  - CP Corroios                            3-3 
GD Criar -T - CR Cruz de Pau                             6-4 
GFA Encosta Sol - AMF Catrapona              9-2
URJ Fernão Ferro - GD Cavadas                   7-2            

14.ª Jornada
2.ª Liga – Série B
CRD Cavaquinhas - CDR Fogueteiro          1-7
CCR Alto Moinho  -  AA Pinhal General         4-2
AM Flor da Mata  - Amora FC                           3-5
CADC Fénix - Paio Pires FC                                    4-7

Liga de Futsal 
do Concelho 
do Seixal 
E. Leclerc

38.ª Estafeta da Liberdade
Prova reuniu mais de 200 atletas

A 38.ª Estafeta da Liberdade realizou-se no dia 28 de abril, no Parque 
Urbano das Paivas. A prova está inserida na Seixalíada Escolar e con-
tou com a participação de 40 equipas de cinco escolas dos 2.º e 3.º 
ciclos do ensino básico e do ensino secundário do concelho do Seixal, 
num total de 240 alunos.
Organizada pela Câmara Municipal do Seixal, a etapa constitui já uma 
tradição nas comemorações do 25 de Abril.
Classificação coletiva:
1.º, Escola Básica Paulo da Gama; 2.º, Escola Básica da Cruz de Pau; 
3.º, Escola Básica Nun’Álvares; 4.º, Escola Secundária Alfredo dos 
Reis Silveira; 5.º, Escola Secundária Manuel Cargaleiro.

Campeonato Nacional de Veteranos de Judo
Portugal Cultura e Recreio 
conquista medalha de bronze
 
Andrei Kolesnikov, atleta e treinador do Portugal Cultura e Recreio, 
foi um dos judocas selecionados para participar no Campeonato 
Nacional de Veteranos 2017, na modalidade de judo, que decorreu 
em Coimbra no dia 5 de março. 
O atleta do clube do Seixal conquistou uma medalha de bronze ao 
classificar-se em 3.º lugar na categoria M3/-90 kg. Participaram neste 
campeonato 101 atletas no escalão de veteranos masculinos e femi-
ninos e, para além da vertente desportiva, é de salientar os momentos 
de convívio e boa disposição entre judocas veteranos de clubes de 
todo o país.

Marcha Atlântica entre Sesimbra e Almada
Caminhada juntou 150 participantes

A 1.ª Marcha Atlântica uniu os santuários do Cabo Espichel, no concelho 
de Sesimbra, e do Cristo Rei, em Almada. A atividade pedestre decorreu 
no dia 9 de abril e juntou 150 caminheiros, num percurso de 43 quilóme-
tros junto à costa atlântica, passando pela praia das Bicas, Meco, Lagoa 
de Albufeira e Fonte da Telha.
A organização foi do Clube Associativo de St.ª Marta do Pinhal, que asse-
gurou guias credenciados, segurança e primeiros socorros imediatos, e 
visou proporcionar uma jornada desportiva, lúdica e de convívio. 
A iniciativa contou igualmente com o apoio das câmaras municipais do 
Seixal, de Almada e de Sesimbra, da Junta de Freguesia de Corroios, da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora, da Federação 
de Campismo e Montanhismo de Portugal, do Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas e da Associação Grupo de Concertinas 
Águias Vermelhas.

XII Torneio Natação Cidade de Amora
Associação Naval Amorense

A Piscina Municipal de Amora acolheu o XII Torneio Natação Cidade 
de Amora, evento organizado pela Associação Naval Amorense 
(ANA), com o apoio da Câmara Municipal do Seixal, da Associação de 
Natação de Lisboa e da Junta Freguesia da Amora. Destinado a nada-
dores não federados, a competição juntou cinco equipas do concelho 
do Seixal, Palmela e Sesimbra, e dinamizou 150 nadadores em cinco 
escalões, com idades entre os 6 e 20 anos, e contou com a presença 
de Joaquim Tavares, vereador da Câmara Municipal do Seixal, e de 
Manuel Araújo, presidente da Junta de Freguesia de Amora. 
A ANA tem conquistado diversos títulos e, simultaneamente, demons-
trado a capacidade organizativa de diferentes atividades e competi-
ções tanto em natação como nas outras modalidades a que se dedica. 
Entre estas iniciativas lembre-se a organização III Torneio Nadador 
Jovem, no dia 26 de março, na Piscina Municipal de Corroios, ou a 
Noturna em Canoagem, organizada em parceria e que teve lugar no 
dia 24 de abril na Prainha do Ti João, no Seixal.

*  Siderurgia excluída da Liga                        
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Arrentela Largo 25 de Abril  – Arrentela > 2840-149 Seixal > Tel.: 211 316 223 > geral@jf- seixalarrentelapaiopires.pt

Foi realizada recentemente a desmatação e limpeza de terre-
nos municipais na área da freguesia de Arrentela, uma inter-
venção essencial para garantir a salubridade e reduzir riscos 
de incêndio nos espaços públicos. Este trabalho é realizado 
pelos serviços da junta de freguesia no âmbito do contrato 
interadministrativo com a Câmara Municipal do Seixal. 

Desmatação e limpeza 
de terrenos 

Ponto de recolha 
de monos de Arrentela

Idosos de Pinhal de Frades 
«vestem» árvore 

Com o objetivo de melhorar as condições deste serviço, a 
união de freguesias procedeu à colocação de uma nova 
vedação no Ponto de Recolha de Monos e Resíduos Verdes 
da freguesia de Arrentela, localizado na Rua Jacinto Prado 
Coelho. 
Este é um espaço gerido pela Câmara Municipal do Seixal on-
de os munícipes podem colocar resíduos de jardim e artigos 
volumosos (monos) de forma gratuita, mas não é permitida a 
deposição de resíduos de construção e demolição. 

A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos (ARPI) 
de Pinhal de Frades aceitou o desafio da Brigada Solidarius, 
da Escola Básica Carlos Ribeiro, e os idosos fizeram uma bo-
nita peça em crochet que «vestiu» uma árvore da escola. As 
associadas da ARPI estiveram na EB Carlos Ribeiro no dia 3 
de maio para colocar a peça na árvore, que ficou assim mais 
bonita. Para além de embelezar a escola, este foi mais um 
projeto de parceria entre os alunos e os idosos da escola, que 
tem vindo a promover as relações intergeracionais. 

Um novo parque infantil está a nascer na Quinta das Laranjeiras. 
A obra está a ser feita pela Junta de Freguesia de Fernão Ferro, 
com o apoio da Câmara Municipal do Seixal, que também atri-
buiu o terreno.
A população aqui residente é composta na sua maioria por 
casais jovens com filhos pequenos e a construção do equipa-
mento dá início a uma intervenção na zona que, para além de 
parque infantil, deverá ainda ser beneficiada com novos usos 
de estadia e lazer.

Parque infantil 
na Quinta das Laranjeiras

Manhãs Desportivas 
de Fernão Ferro

XIII Milha Urbana 
de Fernão Ferro

As Manhãs Desportivas de Fernão Ferro estão a decorrer desde 
dia 7 de maio, todos os domingos, até dia 25 de junho. A inicia-
tiva tem início às 10 horas no Parque Urbano de Fernão Ferro 
e é uma organização da junta de freguesia e do movimento 
associativo de Fernão Ferro, com o apoio da Câmara Municipal 
do Seixal. 
A atividade faz parte do programa dos Jogos do Seixal e é ainda 
antecedida por uma caminhada de participação livre e com par-
tida do mesmo local às 9 horas de cada domingo.  

No dia 1 de maio as ruas da freguesia de Fernão Ferro recebe-
ram a 13.ª edição da Milha Urbana de Fernão Ferro, numa orga-
nização dos Zatopeques de Fernão Ferro e da União Recreativa 
Juventude de Fernão Ferro, com o apoio da junta de freguesia e 
da Câmara Municipal do Seixal.
Inserida no Troféu de Atletismo do Seixal e no programa de 
iniciativas dos Jogos do Seixal, a prova coletiva foi ganha pelo 
Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho. O Clube Pedro 
Pessoa foi o 2.º classificado e a Associação A Natureza Ensina 
conquistou o 3.º lugar no pódio.

Fernão Ferro Loja 20, Mercado Municipal de Fernão Ferro, R. Luísa Todi, 2865-675 Fernão Ferro > Tel.: 215 979 195 > jf-fernaoferro.pt
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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
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Fogueteiro
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Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos
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Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados
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19.30 20.30 21.30
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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

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

M 43 13

43

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

32

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

03

23

43

13

43 58

13 43 28

Sábados, domingos e feriados

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

M 43 13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43 43

13

43 43

13 13

707 12 71 27 

(*)

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

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 
Universo   4
Central da Amora    5
Abreu Cardoso   6
Fonseca   7
Nurei   8
Central da Amora   9
Romana 10
Seruca Lopes 11
Foros de Amora 12
Fogueteiro 13
Quinta da Torre 14
Central da Amora 15 
Vale Bidarra  16
Duarte Ramos  17
Do Vale  ----

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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A partir das 9.30 horas, nas frentes ribeirinhas
Agita Seixal está de volta!

No dia 28 de maio, a partir das 9.30 horas, as 
frentes ribeirinhas de Arrentela, Amora e Seixal 
enchem-se de animação, com muito desporto, 
cultura e saúde.
O Agita Seixal é um projeto organizado pela 
Associação de Colectividades do Concelho do 
Seixal em parceria com a Câmara Municipal do 
Seixal, juntas de freguesia e movimento associa-
tivo. Em 2017, chega à décima quarta edição e 
está uma vez mais associado às comemorações 
do Dia Nacional das Coletividades. A decorrer 
em simultâneo estará a 25.ª Milha Urbana Baía 
do Seixal.

Programa
Frente ribeirinha de Amora
9.30 horas
Aulas Abertas 
10 horas – Ballet   
11 horas – Zumba 
Atividades Lúdico-Desportivas
• Demonstrações de Atividades Gímnicas; 
Insufláveis; Futebol 3x3; Badmínton; Voleibol; 
Trampolim; Jogos de Mesa; Xadrez Gigante; 
Jogos Tradicionais; Percursos Gímnicos; Boccia; 
Artes Plásticas; Andebol; Andebol 
em Cadeira de Rodas; Matraquilhos
Atividades Culturais
• Oficina de Batuques
Área da Saúde
• Associação Humanitária dos Bombeiros 
Mistos de Amora 
• Rastreios de Saúde – Farmácia 
do Fogueteiro;  Centro Humanitário
 Foz do Tejo da Cruz Vermelha Portuguesa
•Projeto Geração Saudável – Secção Regional 
do Sul e Regiões Autónomas 
da Ordem dos Farmacêuticos
 
Junto à antiga Companhia 
de Lanifícios de Arrentela
8.30 horas – Torneio de Malha

Frente ribeirinha de Arrentela
9.30 horas
Atividades Lúdico-Desportivas
• Demonstrações de Dança; Insufláveis; Jogos 
de Mesa; Percursos Gímnicos; Demonstrações 
de Atividades Caninas

Atividades Culturais
• Escolas de música do concelho*
Área da Saúde
• Rastreios de saúde – Farmácia Ana Branco
• Alimentação Saudável - Missão Toneco/AMIDS
• Prevenção do cancro da pele – Liga Portuguesa 
contra o Cancro – Núcleo Regional Sul
 
Quinta da Fidalga – Arrentela
 9.30 horas – Spinning *
10 horas  – Workshops de Dança *
11 horas – Aula de dança do ventre 
para grávidas  – Espaço Reyel
Visitas guiadas 
10.30 horas  e 11.30 horas
Visitas à Quinta da Fidalga 
e Oficina de Artes Manuel Cargaleiro
 
Frente ribeirinha do Seixal
9.30 horas
Aulas Abertas
 9.30 horas  – Zumba  
11 horas  – Body Combat 
Atividades Lúdico-Desportivas
• Demonstrações de Artes Marciais; Insufláveis; 
Jogos de Mesa; Percursos Gímnicos; Jogos 
Tradicionais;  Basquetebol; Futebol 3x3; Voleibol; 
Badmínton
Atividades Artesanais
• Agita com Artesanato
11 horas – Momento protocolar
 
E ainda...
Caminhadas
9.30 horas
• Caminhar por Uma Gravidez Saudável
10 horas
• Partida junto ao coreto de Amora e chegada 
ao Parque da Quinta dos Franceses
• Partida do Parque da Quinta dos Franceses 
e chegada à frente ribeirinha de Amora
 Passeio de Cicloturismo
9 horas
• Partida no Parque Urbano de Fernão Ferro 
em direção à frente ribeirinha de Amora 
e chegada à frente ribeirinha do Seixal

* a confirmar

CORTES DE TRÂNSITO • Entre as 7 e as 14 horas
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Cidades, 
vilas e 
freguesias 
em festa!

No dia 20 de maio de 1993, a freguesia de Corroios foi elevada a vila e Seixal e Amora 
foram elevadas a cidade. A 27 de maio do mesmo ano, Fernão Ferro passou a ser 
uma nova freguesia do concelho do Seixal. Datas históricas que se celebram 24 anos 
depois com várias iniciativas solenes, culturais e desportivas que procuram envolver 
a população neste que foi um marco na evolução e crescimento do concelho do Seixal.

Na Quinta da Marialva, em Corroios, o pavilhão multiusos recebe, no dia 20 de maio, 
a partir das 15 horas, uma Gala de Aniversário com desfile e exibição das classes 
desportivas e culturais dos clubes da freguesia. Em Amora, a frente ribeirinha vai ser o 
palco dos festejos. Ao longo do dia pode assistir ou participar em atividades desportivas 
e lúdicas e às 15 horas começa o desfile da bandas do Festibandas. O momento solene 
realiza-se pelas 16 horas, junto ao coreto de Amora.

A festa continua no dia 26 de maio, às 21 horas. A cidade do Seixal, que integra as 
freguesias do Seixal e de Arrentela, celebra o aniversário na Sociedade Filarmónica 
União Arrentelense, com um momento solene e concerto filarmónico. Em Fernão 
Ferro, no dia 27 de maio há atividades desportivas e lúdicas no Parque Urbano de 
Fernão Ferro.

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

Dia Mundial da Criança 
O Dia Mundial da Criança celebra-se a 1 de junho mas, no concelho do Seixal, 
as comemorações começam mais cedo, a 9 de maio, e estendem-se até 17 de 
junho com um programa diversificado de atividades em todas as freguesias, 
destacando-se o espetáculo do Avô Cantigas no dia 1 de junho às 15 horas 
no Auditório Municipal. Ao assinalar o Dia da Criança procuramos não só 
proporcionar às nossas crianças momentos de alegria, como também lembrar 
que todas as crianças têm direito a afeto, amor e compreensão e a crescer num 
clima de paz e fraternidade.

Por isso, traga as crianças e venha celebrar connosco! Teatro, música, Hora do 
Conto, ateliês, jogos tradicionais, caminhadas e muitas iniciativas desportivas 
fazem parte das propostas em que as crianças são o centro das atenções, mas as 
suas famílias também são convidadas a participar. 

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

Ganhe bilhetes para 
o concerto de Paulo 
Ribeiro 
Paulo Ribeiro apresenta no dia 27 de maio, às 21.30 horas, o seu novo álbum 
«O Céu como Teto e o Vento como Lençóis» no Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal. O espetáculo é inspirado na poesia de Manuel da Fonseca, 
e conta com Paulo Ribeiro na voz, Luís Barrigas, no piano, João Vitorino, na 
guitarra, João Custódio, no contrabaixo, e Jorge Moniz, na bateria.
O espetáculo é para maiores de 6 anos e o ingresso tem um custo de 6 euros. 
Informações e reservas pelos telefones 210 976 103 ou 915 635 090.

Passatempo: Temos 3 bilhetes duplos para oferecer aos mais rápidos a responder 
à questão: Que poeta inspirou Paulo Ribeiro para este espetáculo? Envie a resposta 
até às 17.30 horas do dia 23 de maio, para o email dci@cm-seixal.pt, com o nome, 
n.º BI/CC e n.º de telefone.



_________________________________
15 horas
Gala de Aniversário da Vila 
de Corroios
Várias atividades desportivas e culturais
Org.: Junta de Freguesia de Corroios
Parque Urbano da Quinta da Marialva, 
Corroios

À Roda de Uma Olaria
Visita temática. Participação gratuita
Inscrição: 210 976 112 ou 
ecomuseu.se@cm-seixal.pt
Núcleo da Olaria Romana da Quinta 
do Rouxinol e área envolvente

Feira de Publicações
Maio Património 2017
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

_________________________________
16 horas
24.º Aniversário da Elevação de Amora 
a Cidade
Sessão solene e concerto Festibandas
Marginal de Amora

Apresentação do livro «Memória e Vida em 
Tempos de Abril – Estórias de Liberdade e 
Libertação», de Maria José Maurício
Autores da Nossa Terra
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
Das 17.30 às 18.30 horas
Ioga para Bebés
Bebés dos 18 aos 24 meses, acompanhados 
por um adulto
Inscrição: 210 976 100 ou 
biblioteca.ludoteca@cm-seixal.pt
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

seixal
acontece
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 e Brinde de Parabéns ao 
Ecomuseu!
Maio Património 2017
Extensão na Fábrica de Pólvora de Vale de 
Milhaços

19 MAIO
sexta-feira
_________________________________
Das 17 às 18.30 horas
Ecomuseu 35 Anos. Objetos com Histórias…
Inauguração da exposição
Maio Património 2017
Átrio dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal

_________________________________
21.30 horas
Paixão das Sombras
Dança. M/ 7 anos
Org.: Grupo 9 meses e Espaço Reyel
Cinema S. Vicente

Sobresentir
Apresentação final do curso progressivo 
pela Animateatro, Seixal
M/ 6 anos
Ingresso: 4 euros | 3 euros Animamigos
Espaço Animateatro, Amora

20 MAIO
sábado
_________________________________
Das 9 às 12.30 horas
Turismo de Natureza: Do Moinho de Maré 
de Corroios à Ponta dos Corvos
Passeio pedestre
Ingresso: 5,50 euros (gratuito para crianças 
até 12 anos)
Inscrição: 212 275 732, 915 335 347 ou posto.
municipal.turismo@cm-seixal.pt
Ponto de encontro: Moinho de Maré 
de Corroios

_________________________________
10 horas
24.º Aniversário da Elevação de Amora 
a Cidade
Atividades desportivas e culturais
Marginal de Amora

Aulas Abertas de Canoagem
Prainha de Amora, Amora

_________________________________
11 horas
Inauguração da nova sede da Casa 
do Educador do Concelho do Seixal
Amora

_________________________________
21 horas
VI Gala Independente Futebol Clube 
Torrense
Várias atividades desportivas
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

_________________________________
Das 21 à 1 hora (de dia 21)
Noite dos Museus
35 Flashes num Clique
Concertos com Trio Espiral e com Glad Max
Maio Património 2017
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

_________________________________
21.30 horas
How To Become Nothing – Pedro Maia 
+ The Legendary Tigerman
Noite Antena 3
Cineconcerto
M/ 6 anos. Ingresso: 8 euros
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

21 MAIO
domingo
_________________________________
10 horas
Aulas Abertas de Canoagem
Frente ao Parque da Quinta dos Franceses, 
Seixal

_________________________________
15 horas
O Choco Vai ao Estaleiro
Teatro de fantoches. Maio Património 2017
Famílias com crianças
Núcleo Naval

Torneio de Xadrez dos Jogos do Seixal
Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho

_________________________________
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

25 MAIO
quinta-feira
_________________________________
Das 17.30 às 19.30 horas
Histórias & Memórias Fotográficas
Sessão de divulgação do projeto
Maio Património 2017
Núcleo da Mundet

26 MAIO
sexta-feira
_________________________________
Das 18.30 às 20 horas
Tipografando…
Maio Património 2017
Extensão no Espaço Memória – Tipografia 
Popular no Seixal

_________________________________
21 horas
24.º Aniversário da Cidade do Seixal
Sessão solene comemorativa e concerto 
filarmónico
Sociedade Filarmónica União Arrentelense

________________________________
21.30 horas
Sobresentir
Apresentação final do curso progressivo 
pela Animateatro, Seixal
M/ 6 anos
Ingresso: 4 euros | 3 euros Animamigos
Espaço Animateatro, Amora

27 MAIO
sábado
_________________________________
8.30 horas
IV Caminhada Solidária da APCAS
Sede da Associação de Paralisia Cerebral 
de Almada-Seixal

_________________________________
9 horas
11.º Campeonato Kung Fu
Org.: YMAA – Associação de Artes Marciais 
Yang Portugal
Pavilhão Desportivo Escolar Pedro Eanes Lobato

_________________________________
Das 9.15 às 12.30 horas
Visita à Central Fotovoltaica
Participação gratuita
Inscrições: 210 976 011 
ou div.ambiente.salubridade@cm-seixal.pt
Ponto de encontro: estacionamento do Parque 
da Quinta dos Franceses, Seixal

_________________________________
10 horas
Torneio de Taekwondo – 35.º Jovemaio
Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas

_________________________________
Das 15.30 às 16.30 horas
Jogos de Descoberta a partir do Livro: 
Em Busca da Palavra Desaparecida!
Crianças dos 3 aos 8 anos
Inscrição: 210 976 100 ou 
biblioteca.ludoteca@cm-seixal.pt
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
Das 20.30 às 22.30 horas
VI Gala Gímnica
Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional

_________________________________
21 horas
Uma Noite na Biblioteca
Utentes individuais, dos 8 aos 11 anos 
Inscrição de 9 a 19 de maio: 210 976 100 
ou biblioteca.junior@cm-seixal.pt
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
21.30 horas
Paulo Ribeiro – O Céu como Teto e 
o Vento como Lençóis
Música. M/ 6 anos
Ingresso: 6 euros (3)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

Sobresentir
Apresentação final do curso progressivo 
pela Animateatro, Seixal
M/ 6 anos. 
Ingresso: 4 euros | 3 euros Animamigos
Espaço Animateatro, Amora

28 MAIO
domingo
_________________________________
9.30 horas
25.ª Milha Urbana Baía do Seixal
Atletismo. Org.: Casa do Benfica do Seixal
Ruas do Seixal

Agita Seixal 2017
Várias atividades desportivas
Org.: Câmara Municipal do Seixal e Associação 
de Coletividades do Concelho do Seixal
Zonas ribeirinhas de Amora, Arrentela e Seixal

Caminhar por Uma Gravidez Saudável
Org.: Câmara Municipal do Seixal e 
Agrupamento dos Centros de Saúde 
de Almada e Seixal (ACES) – Unidade de 
Cuidados na Comunidade (UCC) do Seixal
Percurso: frentes ribeirinhas do Seixal 
e Arrentela e Quinta da Fidalga
Ponto de encontro: Seixal, junto 
ao restaurante-cacilheiro Lisboa à Vista

_________________________________
Das 14.30 às 18 horas
A Navegar pelo Tejo
Visita ao Espaço Memória – Tipografia Popular 
do Seixal e passeio a bordo do varino «Amoroso»
Ingresso: 5,50 euros (gratuito até aos 12 anos)
Inscrição: 212 275 732, 915 335 347 ou posto.
municipal.turismo@cm-seixal.pt
Ponto de encontro: Posto Municipal de Turismo, 
Seixal
_________________________________
16 horas
O Cocó do Cão?
Teatro infantil pela Animateatro, Seixal
M/ 4 anos
Ingresso: 4 euros | 3 euros Animamigos
Cinema S. Vicente



31 MAIO
quarta-feira
_________________________________
9 horas
Dia Mundial da Criança
Várias atividades desportivas
Org.: Junta de Freguesia de Amora
Parque do Serrado, Amora

_________________________________
10.30 horas
ZooZoom
Teatro pela companhia Markeliñe
Quinta D. Maria,  Seixal

1 JUNHO
quinta-feira
_________________________________
9 horas
Dia Mundial da Criança
Várias atividades desportivas
Org.: Junta de Freguesia de Amora
Parque Urbano das Paivas, Amora

Dia Mundial da Criança
Várias atividades desportivas
Org.: Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal
Jardim de Santa Marta do Pinhal, Corroios

_________________________________
10 horas
Convívio dos Jogos Tradicionais – Dia da 
Criança
Org.: Núcleo de Naturais e Amigos da Vila de 
Cabeço de Vide
Parque do Serrado, Amora

_________________________________
15 horas
Avô Cantigas – O Super Avô
Música. Comemoração do Dia Mundial 
da Criança. M/ 3 anos
Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal

e ainda…
18 DE MAIO
A 1 DE JUNHO
_________________________________
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

O Choco Vai ao Estaleiro
Visita temática
A partir de 1 de junho
Grupos. Inscrição (1)
Núcleo Naval

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
Visita temática
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 do 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 do 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

_________________________________
A decorrer até 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
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

_________________________________
20 e 27 de maio (sábado)
9.30 horas
Amora em Movimento – Parque do Serrado
Várias atividades desportivas
Org.: Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix
Parque do Serrado, Amora

Amora em Movimento – Marginal de Amora
Várias atividades desportivas
Org.: Junta de Freguesia de Amora
Zona ribeirinha de Amora

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

_________________________________
21 e 28 de 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 
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 Urbano de 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

_________________________________
De 22 a 26 de maio
De segunda a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
ou das 14.30 às 16.30 horas
A Pé por Arrentela
Visita temática
Maio Património 2017
Núcleo urbano antigo de Arrentela

_________________________________
De 23 a 26 de maio
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
ou das 14.30 às 16.30 horas
O Choco Vai ao Estaleiro
Visita temática
Maio Património 2017
Núcleo Naval

(1) Inscrição: 210 976 112 ou ecomuseu.se@
cm-seixal.pt
(2) Inscrição: 210 976 100
(3) Descontos: 50% de desconto para jovens 
até 25 anos, reformados e trabalhadores 
das autarquias do Seixal

____
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

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

Celebramos 
o nosso património!
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, que será 
celebrado com um concerto com os alunos do Polo do Seixal da Escola de Música 
do Conservatório Nacional e uma visita à Extensão na Fábrica de Pólvora de 
Vale de Milhaços. 

A Noite dos Museus é outro dos pontos altos das comemorações, que se assinala 
a 20 de maio, no Núcleo do Moinho de Maré de Corroios com atuação do Trio 
Espiral e do rapper Glad Max. Conheça o programa e participe!

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

25.ª Milha Urbana 
Baía do Seixal
Uma das provas de atletismo mais emblemáticas do concelho do Seixal 
cumpre 25 edições este ano. A Milha Urbana Baía do Seixal decorre no dia 28 
de maio, em simultâneo com a iniciativa Agita Seixal 2017.

Organizada pela Câmara Municipal do Seixal e a ADRB SLB – Casa do Benfica 
do Seixal, com a colaboração da Associação de Atletismo de Setúbal e a União 
das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, a prova decorre em 
circuito fechado numa extensão de 1609 metros, com início marcado para as 
9.30 horas. A partida e chegada fazem-se na frente ribeirinha de Arrentela, 
junto à Quinta da Fidalga.

Podem inscrever-se atletas a título individual ou em representação de clubes, 
escolas e outras associações, federados ou não. As inscrições são gratuitas 
e devem ser enviadas até 26 de maio de 2017 para o Complexo Municipal 
de Atletismo Carla Sacramento (telefone: 210 976 120; email: joaquim.
maia@cm-seixal.pt) ou para a ADRB SLB – Casa do Benfica do Seixal (email: 
atletismocasabenficaseixal@gmail.com).

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

Inscreva-se nos Circuitos 
Turísticos 2017
Navegar no rio Tejo, conhecer o património do concelho e fazer percursos pedestres e 
caminhadas estão entre as propostas dos Circuitos Turísticos 2017 da Câmara Municipal 
do Seixal. 

É já no dia 20 de maio, sábado, que se inicia o programa com turismo de natureza: um 
passeio pedestre desde o Moinho de Maré de Corroios à Ponta dos Corvos. A iniciativa 
decorre das 9 às 12.30 horas. 

No dia 28 de maio, domingo, das 14.30 às 18 horas, realiza-se o circuito A Navegar pelo 
Tejo, com visita ao Espaço Memória – Tipografia Popular do Seixal e passeio a bordo do 
varino Amoroso.

O preço por pessoa é de 5,50 euros, sendo gratuito para crianças até 12 anos. Os circuitos 
são acompanhados por uma técnica da autarquia e estão abrangidos por seguro.
Consulte o restante programa em cm-seixal.pt. Inscrições: telefones 212 275 732 ou 915 
335 347; email posto.municipal.turismo@cm-seixal.pt; Serviços Online em cm-seixal.pt.
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