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Investimento de 925 mil euros nas escolas 
do 1.º ciclo e jardins de infância
Qualificar a escola pública

BOLETIM MUNICIPAL

3

A Câmara Municipal do Seixal, dentro das suas competências, 
tem vindo a investir em edifícios escolares, nestes últimos qua-
tro anos, com a construção de duas escolas, nos Redondos e 
em Santa Marta do Pinhal, mas também com um conjunto de 
intervenções de requalificação muito diversificadas. Neste ano 
letivo, já foram intervencionadas 26 escolas e estão progra-
madas ações em várias escolas na pausa letiva de verão, num 
investimento de quase 1 milhão de euros. 6,7

Câmara Municipal do Seixal prossegue intervenção de requalificação

Obra do núcleo urbano antigo 
do Seixal avança

cm-seixal.pt
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Reunião no Ministério 
da Administração Interna
Nova esquadra da Divisão do Seixal 
e reforço de meios em discussão

Na sequência das ações realizadas para alertar para a falta de 
meios e de efetivos das forças de segurança no concelho, o presi-
dente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, acompa-
nhado pelo vice-presidente, Jorge Gonçalves, reuniu-se no dia 24 
de maio com a secretária de Estado Adjunta e da Administração 
Interna, Isabel Oneto.
A construção das instalações da Divisão Policial do Seixal, em 
terreno cedido pela Câmara Municipal do Seixal, foi protocolada 
em 2009. A nova sede da divisão seria edificada na Quinta do 
Cabral, freguesia de Arrentela, mas o processo não avançou. De 
referir que, no mês de março, o presidente da Câmara Municipal do 
Seixal esteve no terreno destinado à construção das instalações da 
Divisão Policial do Seixal, um terreno de 3150 m2 que a autarquia 
disponibilizou para a instalação da nova esquadra. A este propósito, 
Joaquim Santos referiu que «as forças de segurança realizam um 
trabalho extraordinário no concelho do Seixal, mesmo sem terem 
as condições para desempenharem as suas funções, que são de 
vital importância para todos nós». 
Na reunião, solicitada com carácter de urgência pela câmara muni-
cipal, a secretária de Estado informou que no que concerne a novos 
equipamentos, os processos estão em avaliação, já que o anterior 
governo protocolou 36 novas esquadras, quando não tinha verbas 
para as concretizar. Atualmente, o Ministério da Administração 
Interna está a realizar um levantamento nacional para determinar 
os investimentos  que vão avançar. 
A secretária de Estado informou que a PSP irá validar tecnicamente 
o referido terreno, tendo ficado assente que a Câmara Municipal 
do Seixal será contactada em breve. Mais, esclareceu que a nova 
esquadra da Divisão Policial do Seixal agregará as esquadras do 
Seixal e da Torre da Marinha. Trata-se de um investimento na ordem 
dos 2,5 milhões de euros, que se prevê possa estar concluído em 
2020. 
Para o presidente da Câmara Municipal do Seixal, «após anali-
sarmos o estado das forças de segurança foram elencadas três 
grandes questões: o problema das instalações, a idade da frota e a 
falta de efetivos. Certamente, a nova Divisão Policial do Seixal trará 
um reforço de meios e o aumento do sentimento de segurança da 
população, que é importante para todos».  

A construção de uma 
ponte rodoviária entre o seixal e 
o Barreiro foi alvo de uma ação de 
reivindicação em que participaram 
os presidentes das câmaras mu-
nicipais de ambos os concelhos. A 
ação decorreu junto à En378-1, no 
Alto do Brejo, em Aldeia de Paio 
Pires, no dia 6 de junho, e serviu 
ainda para os autarcas revelarem 
que irão solicitar uma reunião ao 
ministro do Planeamento e das 
Infraestruturas dando conta desta 
mesma necessidade.

seixal e Barreiro já estiveram li-
gados por uma ponte ferroviária 
entre 1923 e 1969, ano em que o 
embate de uma embarcação na es-
trutura provocou danos irrever-
síveis e a sua inativação. A ligação 
entre os concelhos está igualmente 
prevista no projeto do Metro sul do 
tejo (Mst), com canal de passagem 
junto ao terminal Fluvial do seixal. 
A ponte agora reivindicada poderia 
fechar a ligação, assegurando uma 
via para o Mst de volta ao seixal, 
passando pela siderurgia nacional, 
com passagem igualmente previs-
ta no Plano Diretor Municipal do 
concelho.

A ponte agora reivindicada terá 
prioritariamente a vertente rodo-
viária, tal como contemplado no 
desenho da Estrada regional 10 
(Er10) que ligará Almada à Moita, 
passando pelo seixal e Barreiro. 
Instituída em 1999 e já concluída 
entre Almada e corroios, a Er10 
integra igualmente o plano de aces-
sibilidades para a terceira travessia 
do tejo. A ligação entre o seixal e 
o Barreiro, que pode ser feita em 
400 metros após a construção da 

ponte, obriga a um percurso de 16 
quilómetros com óbvio dispêndio 
de tempo e dinheiro por cidadãos 
e agentes económicos, e com claro 
prejuízo ambiental e de qualidade 
de vida na região.

Joaquim santos lembrou a «li-
gação histórica e identitária que 
existe entre os dois concelhos». o 
presidente da câmara Municipal 
do seixal recordou ainda os «in-
vestimentos estudados para a re-
gião», caso do terminal Portuário 
do Barreiro, do novo aeroporto, do 
Arco ribeirinho sul e da terceira 
travessia sobre o tejo, e «a produ-
ção da siderurgia nacional e das 
indústrias existentes no Barreiro», 
a par do investimento de empresas 
e indústrias que se querem fixar na 
região. neste contexto, enfatizou 
«que a infraestrutura tem um custo 
estimado de 15 milhões de euros, 
que para além de beneficiar o usu-
fruto de equipamentos, a mobilida-
de e o crescimento dos dois conce-
lhos, trará um sério contributo no 
acrescento de valor para a produ-
ção nacional e o desenvolvimento 

económico da região e do país».
o presidente da câmara Muni-

cipal do Barreiro sublinhou que 
«um dos problemas para o desen-
volvimento do distrito de setúbal 
é a ligação funcional da mobilidade 
e transportes entre os concelhos 
do Arco ribeirinho sul e da região 
de setúbal, sendo que para viajar 
entre os dois concelhos muitas 
pessoas escolhem atravessar o rio 
e ir até Lisboa». carlos Humberto 
considerou que «a região de Lisboa 
só se afirmará como a grande área 
metropolitana que quer ser quan-
do houver um olhar diferente sobre 
a margem sul do tejo. «os prejuízos 
económicos e sociais para o país e 
os cidadãos decorrentes desta situ-
ação não estão estimados, mas são 
incomensuráveis», assegurou. n

seixal e Barreiro reivindicam ligação 

Ponte é essencial 
ao desenvolvimento 
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A  R e q uA l i f i c Aç ão 
do núcleo urbano do Seixal este-
ve em debate no fórum Seixal – 
Mais Participação, Melhor futuro. 
A sessão decorreu na Sociedade 
filarmónica Democrática Timbre 
Seixalense no dia 5 de junho e con-
tou com a participação de 84 pes-
soas e 24 intervenções.

A intervenção total incide so-
bre uma área de 60 000 m2 e cor-
responde a um investimento de  
2 150 000 euros. A obra redesenha 
acessos, redefine estacionamentos 
e cria novos espaços pedonais e 
cicláveis com prolongamento do 
passeio ribeirinho. A ação inclui 
ainda a requalificação das infraes-
truturas básicas de água, sanea-
mento e outras, e a valorização dos 
espaços coletivos, como a Praça 
1.º de Maio, a Praça da República, 
o Jardim do Seixal e a Avenida D. 
Nun’Álvares Pereira.

Ao fim dos oito meses acordados 
na adjudicação para conclusão da 
obra, a câmara Municipal do Seixal 
aceitou uma prorrogação de prazo 
por mais quatro meses, atenden-
do a condicionantes arqueológicas 
e das festas Populares de 2016. 
findo o prazo, mas ainda muito 
longe da conclusão da intervenção, 
e sem justificação para a demora, 
a autarquia considerou que o em-
preiteiro não tinha condições ma-
teriais ou humanas para terminar 
a intervenção.

Na sessão, o presidente da 
câmara Municipal do Seixal reve-
lou que «com o incumprimento su-
cessivo, não tivemos outra alterna-
tiva que não fosse confrontar o em-
preiteiro com a possibilidade séria 
de resolução do contrato». fosse 
esta a opção, a câmara Municipal 
do Seixal teria tomado posse admi-
nistrativa da obra e seria obrigada 

a lançar novo concurso para adju-
dicação da mesma obra, o que leva-
ria o tempo legal necessário a pro-
cessos similares, demorando cerca 
de um ano. «e não teríamos, já hoje, 
equipas a trabalhar na obra», sa-
lientou Joaquim Santos.

Sensível aos constrangimentos 
causados pela intervenção e empe-
nhada na sua rápida conclusão, a 
câmara do Seixal optou por aceitar 
a cessão da posição contratual da 
obra. A empresa colaborou com a 
solução, tendo procedido à cessão 
do contrato à Alves Ribeiro, S.A.. 
Aquando da cessão do contrato, a 
obra tinha 45,8 por cento do traba-
lho executado. o restante é realiza-
do pela nova construtora, no valor 
de 1 137 278 euros, com um hori-
zonte temporal de cinco meses. 

o ponto de situação da obra foi 
realizado por Jorge Gonçalves, ve-
reador do urbanismo, Mobilidade 

e cultura. o autarca revelou que a 
obra vai continuar primeiro em to-
das as frentes em que já estava no 
terreno, prosseguindo posterior-
mente para novas frentes de tra-
balho. «concentraremos todos os 
meios  disponíveis nos trabalhos já 
iniciados e só depois iniciaremos 
novas intervenções», garantiu.

As preocupações dos munícipes 
passaram pela criação de estacio-
namentos para residentes, comer-
ciantes e visitantes; a existência 
de serviços de transporte público 
para circulação no núcleo urbano; 
colocação de pilaretes, sinalética e 
desvios de trânsito; limites de ve-
locidade em certas vias; mobiliário 
das esplanadas; socorro à popula-
ção em caso de emergência; pro-
blemas de cheias; construção de 
um coreto para uso das bandas das 
sociedades filarmónicas locais, etc.

Joaquim Santos sublinhou que 

«uma vez concluída, teremos não 
só requalificado a vivência do es-
paço público, mas também todas 
as redes de saneamento, águas re-
siduais e pluviais». o presidente 
da câmara do Seixal afirmou ain-
da que é «preciso concluir a obra 
para entender como funciona a 
sua apropriação pelos diferentes 
usos» e assegurou que «pequenos 
ajustes são sempre necessários. 
estamos disponíveis para dialogar 
com a população e encontrarmos 
as melhores soluções para servir 
os residentes, empresários e visi-
tantes  do Seixal», assegurou.

A câmara do Seixal disponibiliza 
o email passeio.ribeirinho@cm- 
-seixal.pt. Procede também a aten-
dimentos semanais, uma vez por 
semana, no edifício da assembleia 
municipal e sede da união das fre-
guesias no Seixal. n

câmara Municipal do Seixal prossegue intervenção de requalificação

Obra do núcleo urbano antigo 
do Seixal avança

A Câmara Municipal do Seixal pro-
move, no dia 16 de junho, a partir 
das 21 horas, um encontro com 
a população na Associação de 
Moradores dos Redondos, onde 
vai estar em debate o trabalho de-
senvolvido e a desenvolver para 
execução de infraestruturas de 
saneamento nos Redondos.
A recente construção da Esta-

ção Elevatória dos Foros da 
Catrapona irá permitir a ligação 
do ramal domiciliário de várias 
habitações da zona norte dos 
Redondos à rede de drenagem 
de águas residuais domésticas. 
Nesta sessão, integrada no ciclo 
Fórum Seixal – Mais Participação, 
Melhor Futuro, serão dadas mais 
informações sobre estas inter-

venções e sobre como os morado-
res poderão fazer a sua ligação à 
referida rede.
Participe!

Associação de Moradores dos Redondos
Encontro com a população sobre 
infraestruturas de saneamento 



Mundet, Seixal
Recuperação 
do edifício 56
A Câmara Municipal do Seixal con-
tinua a recuperar alguns edifícios 
na área da Mundet, o que vai em 
breve permitir o seu usufruto pela 
população. No edifício 56 da antiga 
fábrica vai ficar instalado o Armazém 
56 – Art Sx, um espaço dedicado aos 
artesãos do concelho, onde vão po-
der desenvolver workshops e expo-
sições. As obras decorrem em bom 
ritmo, tendo sido recentemente re-
parada a cobertura das instalações 
sanitárias.

Av. da Liberdade, Redondos
Construção de passadeira elevada

Na sequência de outras interven-
ções recentemente realizadas, 
a autarquia executou na Av. da 
Liberdade, nos Redondos, em 
Fernão Ferro, uma obra que in-
cluiu a construção e pintura de 
uma passadeira elevada, obrigan-
do assim a uma redução de veloci-
dade por parte dos condutores e, 
consequentemente, maior segu-
rança para os peões, algo essen-
cial naquela zona, tendo em conta 
a proximidade da escola.

Intervenções em Amora, 
Aldeia de Paio Pires e Corroios 
Limpeza de Bairro ou Urbanização
No âmbito da ação designada por Limpeza de Bairro ou Urbanização, a 
Câmara Municipal do Seixal está a proceder, durante o mês de junho, 
a intervenções de desmatação, limpeza e corte de ervas. Uma semana 
por mês, a ação incide em três freguesias em simultâneo.
Em Aldeia de Paio Pires, as ações de limpeza e desmatação decor-
reram concretamente no Alto do Brejo. O corte de ervas e limpeza de 
passeios estendeu-se à freguesia de Corroios, nomeadamente entre 
a Rua da Casa do Povo e a Av. 25 de Abril. Na freguesia da Amora as in-
tervenções decorreram na Quinta  das Sementes. Os meios mecânicos 
utilizados incluíram roçadoras, um soprador, um carro elétrico e uma 
minivarredoura, sendo cada equipa destacada por freguesia, constituí-
da entre seis a sete trabalhadores.Av. Carlos Oliveira, Arrentela

Construção de passeio e área de estacionamento
 
A Câmara Municipal do Seixal e a União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires proce-
deram a uma intervenção na Av. Carlos Oliveira, em Arrentela, que incluiu a construção de um passeio 
e novos lugares de estacionamento. A junta de freguesia procedeu à construção da nova área pedonal 
com a colocação de lancil e lajeta, tendo a câmara municipal procedido à construção e pavimentação 
da nova área de estacionamento, com cerca de 10 lugares. Foram utilizadas cerca de 25 toneladas de 
massa betuminosa nesta pavimentação.

SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 687    16 JUNHO 2017

4     MUNICÍPIO

Manutenção do espaço público
Limpeza das praias fluviais

As praias estuarinas do concelho, Praia da Velha, Praia do Ti João e a 
Ponta dos Corvos, foram alvo de ações de limpeza, com vista ao início da 
época balnear. Na Ponta dos Corvos procedeu-se à limpeza e corte de 
ervas na zona de merendas e de acesso à praia por Miratejo. 
Nos dias 5, 6 e 7 de junho, as três praias foram alvo de limpeza mecânica 
do areal. A oxigenação e arejamento do areal são as principais vantagens 
da limpeza mecânica do areal das praias.  No dia 1 de junho foram colo-
cados nos três locais contentores para deposição dos resíduos. A Câmara 
Municipal do Seixal procederá à sua limpeza às segundas e sextas-feiras, 
até ao mês de setembro.
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Procurando alertar 
para a falta de pavilhões despor-
tivos escolares nas escolas bási-
cas (EB) carlos ribeiro, cruz de 
Pau, Vale de Milhaços, corroios e 
Escola Secundária João de Barros, 
o presidente da câmara Municipal 
do Seixal, Joaquim Santos, e a ve-
readora do pelouro da Educação, 
Vanessa Silva, visitaram, no dia 
31 de maio, estes estabelecimen-
tos de ensino. Estas cinco escolas 
acolhem cerca de 3 mil alunos que 
nunca contaram com pavilhões 
desportivos para a prática de ativi-
dade física.

o presidente da câmara 
Municipal do Seixal lembrou que 
«gerações de jovens não tiveram 
acesso à prática de educação física 
na escola com as condições devi-
das, com todas as consequências 
que isso tem em termos de futuro. 
a disciplina de educação física é 

normalmente desvalorizada, mas 
para nós é tão importante como 
todas as outras, porque é essencial 
para a saúde e o bem-estar e  a so-
cialização».

o autarca reafirmou que a câ-
mara «tem instado sempre os go-
vernos a avançar com esta cons-
trução. Em 2000 estabelecemos 
um acordo com o governo de então 
para a execução de 5 pavilhões es-
colares, foram assinados proto-
colos, mas só foram construídos o 
da EB antónio augusto Louro e da 
EB Pedro Eanes Lobato, sendo que 
neste a autarquia não foi ressar-
cida de parte do valor da constru-
ção». Joaquim Santos apelou a que 
«a comunidade educativa se una 
em torno desta reivindicação». 

EB Carlos Ribeiro
nesta escola, com 22 anos, a di-

retora do agrupamento, Maria do 

carmo Branco, e o presidente do 
conselho geral, José Luís Santos, 
receberam os autarcas e lembra-
ram que «foi realizado um abaixo-
assinado com milhares de assina-
turas que vamos enviar ao minis-
tro da Educação para relembrar 
esta questão. Quando o ministro cá 
esteve houve uma abertura a anali-
sar o problema, mas como até ago-
ra não houve desenvolvimentos, 
todas as ações são importantes, 
nomeadamente esta, de estarem 
connosco e haver disponibilidade 
para partilhar uma solução».  

EB Cruz de Pau
Já com 27 anos, na EB cruz de 

Pau, para além do problema da 
falta de pavilhão desportivo, o di-
retor do agrupamento, Joaquim 
Teodoro, falou das várias necessi-
dades ao nível de conservação do 
espaço escolar e considerou que 

«o pavilhão é uma prioridade ab-
soluta». o problema de falta de pa-
vilhão é ainda agravado pelo facto 
de «esta escola ter uma unidade de 
multideficiência, com alunos que 
necessitam de apoio específico, 
também ao nível da motrocidade».  

EB Vale de Milhaços
a diretora do agrupamento, ana 

Sofia dias, reafirmou a importân-
cia do pavilhão «a nível desportivo 
e para desenvolvimento de outras 
atividades culturais». Salientou 
que «mesmo sem pavilhão os nos-
sos professores têm desenvolvido 
um trabalho extraordinario, mas 
sem dúvida que o pavilhão é uma 
grande necessidade, nesta escola 
que tem já 30 anos».

EB Corroios 
e ES João de Barros
nestas duas escolas, que inte-

gram o mesmo agrupamento, a si-
tuação é ligeiramente diferente. Se 
na ES João de Barros o essencial, 
sem esquecer o pavilhão, é a con-
clusão das obras que pararam, na 
EB corroios, escola com 30 anos, 
os projetos do pavilhão foram to-
dos executados, mas em 2011, na 
transição de governos, foram in-
vertidas as decisões e a construção 
nunca chegou a avançar. Entre as 
cinco escolas sem pavilhão, esta é 
que tem o processo mais avançado.

o diretor do agrupamento, 
antónio carvalho, considerou  
«fundamental avançarmos, até 
porque a construção do pavilhão 
vai qualificar o espaço da escola e 
vai ser mais um equipamento ao 
serviço da comunidade. São milha-
res de horas que os nossos alunos 
já perderam de aulas de educação 
física ao longo dos anos, por falta 
de condições». n

autarcas visitam escolas básicas e secundária

Câmara reivindica a construção 
de cinco pavilhões desportivos

O presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Joaquim Santos, e a ve-
readora do pelouro da Educação, 
Vanessa Silva, reuniram-se, no dia 
25 de maio, com a secretária de 
Estado Adjunta e da Educação, Ale-
xandra Leitão, onde abordaram 
problemas que estão por resolver 
no parque escolar do concelho.
Os autarcas manifestaram a preo-
cupação por existirem cinco esco-
las sem pavilhão desportivo e ques-

tionaram sobre as perspetivas pa-
ra resolução do assunto. 
Joaquim Santos afirmou que «a 
secretária de Estado ficou de ana-
lisar a questão e comprometeu-se 
a incluir pelo menos um dos equi-
pamentos em iniciativa legislativa 
para que, até 2018, tenhamos pelo 
menos mais um pavilhão construí-
do. Disse também que estão a ser 
preparadas várias intervenções 
no parque escolar, sendo que os 

pavilhões são considerados exe-
quíveis pela verba mais baixa que 
implicam, em comparação com ou-
tras intervenções de maior monta. 
Vamos continuar a reivindicar uma 
solução, para a qual o município 
está disponível para   partilhar». 
Vanessa Silva considerou que 
«há,uma evolução, porque se ante-
riormente os pavilhões nem eram 
considerados, agora há uma clara 
consciência da sua necessidade.» 

Reunião com a secretária de Estado Adjunta e da Educação
Essencial resolver problemas do parque escolar
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O presidente da Câmara 
Municipal do seixal, Joaquim 
santos, e a vereadora do pelouro 
da educação, Vanessa silva, visita-
ram, no dia 5 de junho, as escolas 
básicas da Quinta da Medideira e 
da torre da Marinha para aferir o 
ponto de situação das intervenções 
efetuadas.

na escola Básica da Quinta da 
Medideira foi instalado um equi-
pamento de recreio, um circuito de 
obstáculos, que faz as alegrias das 
cerca de 230 crianças que frequen-
tam a escola. A coordenadora da 
escola, Graça Landeiro, expressou 
a sua satisfação, considerando o 
equipamento «uma grande mais- 
-valia, sendo que este é um brin-
quedo que estimula o desenvolvi-
mento de capacidades ao nível da 
destreza e do equilíbrio». 

na escola Básica da torre da 
Marinha foi instalado um telheiro 
no recreio, com uma tabela de bas-

quete e pintura de jogos no chão. 
Olga Carvalho, coordenadora da 
escola, destacou a importância do 
equipamento «quer no verão, para 
os alunos se abrigarem do calor, 
quer no inverno, para poderem 
brincar na rua em dias de chuva».

Joaquim santos disse que «a câ-
mara municipal acredita na escola 
pública e, nessa perspetiva, dentro 
das nossas competências, tenta-
mos dar as melhores condições às 
nossas crianças. Com 36 escolas 
do 1.º ciclo com diversas tipologias 
e diferentes tempos de constru-
ção, existem muitas necessidades. 
temos vindo a investir em edifícios 
escolares, nestes últimos quatro 
anos, com a construção de duas 
escolas, nos redondos e em santa 
Marta do pinhal, mas também com 
um conjunto de intervenções mui-
to diversificadas. só neste ano le-
tivo realizámos um investimento 
de quase 1 milhão de euros, que 

vamos continuar a fazer e só vai 
estar terminado quando tivermos 
todas as escolas com excelentes 
condições». 

Vanessa silva lembrou que «des-
de a interrupção letiva de verão no 
ano passado e até ao momento, já 
intervencionámos 26 escolas e te-
mos programadas intervenções em 
todas as outras após o final deste 
ano letivo. estas intervenções têm 
vindo a qualificar os espaços das 
escolas a vários níveis.» 

A vereadora disse que esta ini-
ciativa «partiu de uma avaliação 
por parte das nossas equipas técni-
cas das necessidades sentidas nas 
escolas, mas também contamos 
sempre com a ajuda da nossa co-
munidade educativa na sinalização 
de problemas e possíveis soluções. 
deste trabalho conjunto tem resul-
tado a qualificação e construção 
diária da nossa escola pública».n 

investimento de 925 mil euros nas escolas 
do 1.º ciclo e jardins de infância

Qualificar 
a escola pública

               Obras já realizadas 

Amora
Remodelação de instalações sanitárias, pinturas, substituição de 
pavimentos e janelas, remodelação de equipamentos em cozinhas, 
instalação de brinquedos e construção de telheiro. (JI Cruz de Pau, Qt.ª 
do Conde de Portalegre e Foros de Amora. EB Fogueteiro, Paivas, Qt.ª 
dos Inglesinhas, Qt.ª das Sementes, Qt.ª da Princesa, Infante D. Augusto, 
Foros de Amora, Qt.ª da Medideira, Amora )
Investimento: 135 583,25 euros

União das Freguesias do Seixal, Arrentela
e Aldeia de Paio Pires
Substituição de portas e janelas, aplicação de estores, pinturas inte-
riores e exteriores, substituição de pavimentos, beneficiação de salas, 
construção de telheiro, remodelação de instalações sanitárias e insta-
lação de brinquedos. (EB Bairro Novo, Aldeia de Paio Pires, Pinhal de 
Frades, Casal do Marco, Torre da Marinha, Arrentela, Qt.ª de S. João, Qt.ª 
da Courela. JI Casal do Marco)
Investimento: 149 145,05 euros

Corroios
Pinturas interiores e exteriores, substituição de pavimentos, benefi-
ciação de salas, construção de telheiros, remodelação de instalações 
sanitárias e cozinhas. (EB D. Nuno Álvares Pereira, Vale de Milhaços, 
Miratejo, Alto do Moinho)
Investimento: 85 983,89 euros

Fernão Ferro
Remodelação de equipamentos na cozinha, pinturas interiores e remo-
delação de instalações sanitárias. (EB Fernão Ferro)
Investimento: 5 477,19 euros

                Obras em execução
Corroios 
Construção de telheiros, remodelação de janelas e estores, substituição 
de pavimentos e pinturas exteriores. (EB Qt.ª da Cabouca, EB Corroios). 
Construção da Escola Básica de St.ª Marta do Pinhal.
Investimento: 52 127,40 euros (+ 2 milhões de euros na nova 
EB de St.ª Marta do Pinhal)

Fernão Ferro
Qualificação da entrada com alteração do pavimento, aplicação de 
relva sintética, novos bebedouros e ampliação do acesso à escola. (EB 
Redondos)
Investimento: 40 221 euros

                Obras a executar no verão
  (fim do ano letivo)
Amora
Aplicação de pavimentos, remodelação de cozinha, construção de 
telheiro, remodelação de instalações sanitárias, pinturas interiores e 
exteriores, criação de sombreamentos, instalação de brinquedos nos 
recreios e construção de refeitório (JI Cruz de Pau, Foros de Amora; EB 
Qt.ª das Sementes, Paivas, Amora, Qt.ª da Medideira, Fogueteiro)
Investimento:  292 757,30 euros 

União das Freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires
Pinturas interiores e exteriores, instalação de novos brinquedos, aplica-
ção de pavimentos. (EB Qt.ª da Courela, Arrentela, Casal do Marco)
Investimento: 114 999, 42 euros

Corroios 
Substituição de coberturas, substituição de pavimentos, remodelação 
de equipamentos na cozinha, colocação de estores, beneficiação de 
equipamentos infantis e colocação de novos brinquedos. (EB Alto do  
Moinho, José Afonso, Miratejo. JI Qt.ª de S. Nicolau)
Investimento: 48 798,02 euros 
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Programa Reabilite o Seu Prédio

Incentivo à recuperação 
de fachadas de edifícios

Os trabalhadores da Amarsul, em-
presa responsável pelo tratamento 
e valorização dos resíduos urba-
nos em Almada, Seixal, Sesimbra, 
Barreiro, Setúbal, Moita, Montijo, 
Palmela e Alcochete, realizam dois 
dias de greve, das 0 às 24 horas do 
dia 14 e das 0 às 24 horas do dia 16 
de junho.
Os trabalhadores exigem o aumento 
dos salários e subsídios. Segundo 
o pré-aviso de greve, os trabalhado-
res estão «contra a distribuição de 

dividendos imposta pelo acionista 
maioritário Mota-Engil SA da riqueza 
criada pelos trabalhadores e pela 
distribuição das mais-valias cria-
das de formas justa e equitativa». 
Defendem ainda a reversão da priva-
tização dos serviços de tratamento e 
valorização de resíduos.  Recorde-se 
que, em julho de 2015, a Amarsul 
passou a integrar o grupo Mota-Engil 
por via da aquisição da Empresa 
Geral de Fomento (EGF), detentora 
de 51 por cento do capital social da 

Amarsul, decisão contestada pelos 
municípios da região.
Desta forma, a recolha de lixo deve-
rá ficar afetada na Margem Sul. A 
Câmara Municipal do Seixal apela 
à colaboração dos munícipes para 
que evitem a deposição de resíduos 
nos dias 14 e 16 de junho.
Na sequência do anúncio da greve, 
os municípios da região solicitaram 
uma reunião urgente à acionista 
maioritária da AMARSUL, visando 
encontrar soluções.

Trabalhadores da Amarsul em greve nos dias 14 e 16 de junho
Evite a deposição de resíduos na via pública

A CâmARA municipal do 
Seixal está a promover o programa 
Reabilite o Seu Prédio enquanto 
medida de incentivo à recuperação 
de fachadas de imóveis de habita-
ção multifamiliar, estimulando a 
recuperação do parque habitacio-
nal privado.

Este programa é dirigido a admi-
nistrações de condomínio ou pro-
prietários de edifícios multifami-
liares, criando incentivos para que 
possam reabilitar exteriormente 
o património edificado, através de 
uma comparticipação financeira 
a atribuir para a recuperação de 
fachadas. Os edifícios deverão ter 

licença de utilização com 10 anos 
ou mais.

O valor da comparticipação mu-
nicipal é de 200 euros por piso in-
tervencionado, sendo contabiliza-
dos os pisos visíveis exteriormente 
na fachada a intervir. Além disso, as 
obras realizadas no âmbito deste 
programa beneficiam de uma re-
dução de 95 por cento na taxa de 
ocupação do espaço público. 

As candidaturas deverão ser for-
malizadas em requerimento pró-
prio disponível no Balcão Único da 
Câmara municipal do Seixal e nos 
Serviços Online, em cm-seixal.pt, 
site onde também poderá consul-

tar o Edital n.º 149/2017 com as 
normas regulamentares, nome-
adamente informação sobre os 
documentos necessários a apre-
sentar com a candidatura (espaço 
Ação Social/Habitação).

O processamento das comparti-
cipações será efetuado após a re-
alização das obras e avaliação por 
parte de técnicos municipais. 

Após a aprovação da candi-
datura, as obras devem ser con-
cluídas no prazo máximo de 120 
dias, salvo em casos devidamente 
justificados e aceites pela Câmara 
municipal do Seixal. n



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 687    16 JUNHO 2017

8     MUNICÍPIO

Informação à população
Qualidade da água no concelho

A Câmara Municipal do Seixal efetua regularmente a monitorização 
da qualidade da água de abastecimento público, por meio dos parâ-
metros regulamentares e da frequência definida em programa, previa-
mente aprovado pela autoridade competente. Entre 1 de janeiro e 31 
de março de 2017, foram efetuadas 117 análises do controlo de rotina 
e 3 análises do controlo de inspeção, tendo sido abrangida a totalidade 
das zonas de abastecimento. Foi também realizado o controlo opera-
cional, por meio de 18 análises à água de reservatórios e 41 análises à 
água de captações.
Os resultados revelaram características bacteriológicas, químicas e or-
ganoléticas adequadas, tendo-se verificado o cumprimento dos valo-
res paramétricos em 100% dos parâmetros analisados. Os resultados 
detalhados poderão ser consultados no Edital n.º 136/2017.

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com a redação 
atualizada, torna-se público que a 
Câmara Municipal do Seixal emitiu 
em 18/05/2017 o Comprovativo 
de Admissão de Comunicação 
Prévia de Loteamento com Obras 
de Urbanização (n.º 3/2017), 
em nome de Maria Isabel Souto 
Rodrigues de Oliveira, na se-
quência do Despacho n.º 532/ 
/VJG/2015, de 27 de fevereiro, 
através do qual é licenciado o lo-
teamento e as obras de urbaniza-
ção que incidem sobre o prédio sito 
em Pinhal do Vidal, freguesia de 
Corroios, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Amora sob o 

n.º 9703/20120410, e inscrito na 
matriz sob o art.º n.º 13883P da 
referida freguesia deste município.
Área abrangida pelo Plano de 
Reconversão de Pinhal de Vidal. 
Operação de loteamento com as 
seguintes características:
Área do prédio a lotear: 
3 690,00 m2;
Área total da construção: 
3 072,10 m2;
Volume total da construção: 
8 100,00 m3; 
Número de lotes: 
10, com a área de 239,00 m2 a 
362,30 m2;
Número máximo de pisos: 2;
Número de fogos total: 20;        
Número de lotes para habitação: 

10;
Área de cedência para o domínio 
público municipal, 617,90 m2, des-
tinados a arruamentos, passeios e 
faixa de rodagem.
Para a conclusão das obras de ur-
banização foi fixado o prazo de 12 
meses.
Seixal, 26 de maio de 2017

O presidente da Câmara 
Municipal do Seixal

Joaquim Cesário 
Cardador dos Santos

Deliberações da Câmara Municipal do Seixal
Reunião de 8 de junho

PRESIDÊNCIA
 
• Tomada de posição sobre a li-
cença ambiental concedida à SN 
Seixal – Siderurgia Nacional, SA.
• Ata da reunião ordinária de 25 de 
maio de 2017. Aprovação.
• Protocolo de colaboração a ce-
lebrar entre a Câmara Municipal 
do Seixal, a SATA – Azores Airlines, 
SA, e a SATA Air Açores – Sociedade 
Açoriana de Transportes Aéreos. 
Aprovação de minuta.
• Delegação contratual de com-
petências nas juntas de freguesia. 
Reforço dos meios financeiros do 
contrato interadministrativo cele-
brado com a Junta de Freguesia de 
Amora. Aprovação.
• Contrato-programa a celebrar en-
tre a Câmara Municipal do Seixal e 
a Associação Portuguesa de Treino 
de Vela para o desenvolvimento da 
náutica de recreio e promoção do 
turismo. Comparticipação finan-
ceira.
• Processo disciplinar n.º 001/ 
/2016. Relatório e decisão final.
• Contratação pública. Concurso 
público para fornecimento de re-
feições em refeitórios escolares 
com publicação no Jornal Oficial 
da União Europeia. Ratificação do 
despacho n.º 1032-PCM/2017 de 
5 de junho.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada do 
Parque Urbano do Seixal. Erros 
e omissões. Processo n.º DPMU.
DGUE.02.EP. Aprovação.

• Hasta pública para a cessão de 
exploração dos bares do Fórum 
Cultural do Seixal. Adjudicação e 
aprovação da minuta do contrato. 

PELOURO DO URBANISMO, 
MOBILIDADE E CULTURA

• Artes – Associação Cultural do 
Seixal. Prémio ARTES. Contrato-
-programa e comparticipação fi-
nanceira.

PELOURO DO AMBIENTE, 
ENERGIA E SERVIÇOS 
URBANOS

• Carta Ambiental do Município do 
Seixal. Aprovação.
• Regulamento do Abastecimento 
de Água e do Saneamento de 
Águas Residuais do Município 
do Seixal. Alteração ao tarifário. 
Aprovação. 

PELOURO DA EDUCAÇÃO, 
JUVENTUDE E MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

• Ação Social Escolar. Auxílios eco-
nómicos. Subsídios para refeição. 
Escolas do 1.º ciclo do ensino bá-
sico e educação pré-escolar. 3.º 
período. Ano letivo 2016-2017. 
Aprovação.
• Curso regular Tocá Rufar. 1.ª 
tranche. Ano letivo 2017-2018. 
Apoio. Contrato-programa e com-
participação financeira.

PELOURO DO DESPORTO, 
OBRAS E ESPAÇO PÚBLICO

• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar en-
tre a Câmara Municipal do Seixal 
e o Clube Recreativo e Desportivo 
Brasileiro-Rouxinol para apoiar 
a realização da 17.ª edição do 
Corroios Open. Comparticipação 
financeira.

PELOURO DOS 
RECURSOS HUMANOS E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

• Hasta pública mediante propos-
ta em carta fechada para arrenda-
mento de uma fração autónoma 
(loja) para o exercício do comércio, 
no Bairro Municipal da Cucena, 
Aldeia de Paio Pires, União das 
Freguesias de Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires. Concelho do 
Seixal. Retificação da deliberação 
n.º 181/2017-CMS de 25 de maio.
• Centro Social e Paroquial de 
Corroios. Creche em Santa Marta 
do Pinhal. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Gastronomias do Mundo. 
Contratos-programa e compartici-
pações financeiras.

As deliberações são publicadas na 
íntegra na ata da reunião, disponível 

em cm-seixal.pt.

Pinhal do Vidal, freguesia de Corroios
Loteamento com obras de urbanização 

Ação Social Escolar
Inscrições até 14 de julho

Estão abertas as inscrições para o programa de Ação Social Escolar 
(ASE) para o ano letivo de 2017-2018 até ao dia 14 de julho, numa 
primeira fase, seguindo-se posteriormente uma segunda fase, de 1 a 
30 de setembro. A ASE destina-se a alunos do 1.º ciclo do ensino básico 
e pré-escolar da rede pública do município que reúnam os requisitos 
previstos na lei. 
As inscrições para usufruir da ASE decorrem nas sedes dos agrupa-
mentos de escolas. Atenção, para que os alunos possam usufruir do 
programa da ASE logo no início do ano letivo, devem inscrever-se o 
mais brevemente possível.
Para mais informações sobre as condições de admissão e os docu-
mentos a apresentar para a ASE, os candidatos poderão consultar o 
site da autarquia cm-seixal.pt.
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O patrimóniO do conce-
lho do Seixal esteve em destaque 
entre os dias 18 e 26 de maio num 
conjunto de iniciativas realizadas 
com o objetivo de assinalar os 35 
anos do Ecomuseu municipal do 
Seixal. O programa integrou a edi-
ção de 2017 do maio património, 
cuja abertura decorreu na 
Extensão do Ecomuseu municipal 
na Fábrica de pólvora de Vale 
de milhaços, dia 18 de maio, Dia 
internacional dos museus.

O espaço recebeu uma visita, 
um concerto por alunos do polo 
do Seixal da Escola de música do 
Conservatório nacional (EmCn), 
e um brinde ao Ecomuseu 
municipal do Seixal. O momen-
to procurou valorizar o patrimó-
nio material e imaterial e aliou à 
sirene de uma fábrica com mais 
de 100 anos as vozes e instru-
mentos de crianças com menos 
de 10 anos. para além do coro, as 
crianças fizeram solos de trompa, 

trompete, flauta transversal, saxo-
fone e xilofone.

«Este é um concelho que tem 
uma história de trabalho, com 
gente operária, de que é teste-
munha esta Fábrica da pólvora, 
apenas parcialmente propriedade 
do município, onde ainda existem 
alguns constrangimentos face à 
sua integração no Ecomuseu 
municipal do Seixal e à sua musea-
lização», saudou Jorge Gonçalves.

O vereador do pelouro do 
Urbanismo, mobilidade e Cultura 
da Câmara municipal do Seixal 
homenageou «todos aqueles que 
ao longo de 35 anos fizeram este 
Ecomuseu: trabalhadores, técni-
cos e amigos que contribuíram pa-
ra a atividade e o enriquecimento 
do acervo». agradeceu ainda «a 
presença dos alunos do polo do 
Seixal da EmCn, que fazem a sua 
formação nas instalações de uma 
antiga fábrica corticeira», salien-
tando «o seu contributo cultural e 

artístico para a celebração do nos-
so património, da nossa memória 
e da nossa história»

a diretora da EmCn, ana 
mafalda pernão, acompanhou a 
atuação e assinalou igualmen-
te a oportunidade de aliar «um 
momento em que se celebra o 
património à formação musical 
das nossas crianças, um percurso 
pedagógico de cidadania que va-
loriza a arte e a cultura».

a edição de 2017 do maio 
património incluiu ainda ou-
tras iniciativas em diferentes 
datas, casos da mostra expositi-
va Ecomuseu – 35 anos. Objetos 
com Histórias…, a visita temática 
À roda de Uma Olaria, no núcleo 
da Olaria romana da Quinta do 
rouxinol; o teatro de fantoches O 
Choco Vai ao Estaleiro, no núcleo 
naval; a visita temática a pé por 
arrentela, no núcleo urbano an-
tigo desta freguesia; uma sessão 
de divulgação do projeto Histórias 

& memórias Fotográficas no 
núcleo da mundet – Centro de 
Documentação e informação; e 
a iniciativa tipografando…, no 
Espaço memória – tipografia 
popular do Seixal.

no dia 20 de maio, no âm-
bito das Jornadas Europeias 
dos moinhos e do património 
moageiro, a noite dos museus foi 
assinalada no núcleo do moinho 

de maré de Corroios, com a en-
trega de prémios do concurso fo-
tográfico 35 Flashes num Clique 
e um concerto com trio Espiral, 
seguido da atuação de Glad 
max. no dia 23 de maio, a Escola 
Secundária de amora acolheu ain-
da um debate no âmbito da itine-
rância da exposição Seixal 1914-
-1918: O Outro Lado da Guerra. n

O Ecomuseu Municipal do Seixal 
dinamizou várias iniciativas para 
assinalar os 25 anos da classifica-
ção da Olaria Romana da Quinta 
do Rouxinol como Monumento 
Nacional.
Nos dias 13, 20 e 27 de maio e 3 de 
junho realizou-se a oficina Conhecer 
e Recriar a Cerâmica Romana: 
Formação e Experimentação com 
Arqueólogos, Ceramistas e Oleiros, 

com o objetivo de divulgar as produ-
ções cerâmicas regionais e locais, 
tomando-as como base para recria-
ções contemporâneas. Um momen-
to de partilha e troca de experiên-
cias entre arqueólogos, ceramistas 
e oleiros que permitiu a criação de 
várias peças submetidas depois a 
cozedura experimental realizada em 
forno a lenha com a forma e o modo 
de funcionamento de um dos for-

nos romanos situados na Quinta do 
Rouxinol.
As comemorações contaram tam-
bém com a apresentação das 
atas do Seminário Internacional e 
Ateliê de Arqueologia Experimental 
A Olaria Romana, que decorreu no 
Seixal, em 2010, numa parceria da 
Câmara Municipal do Seixal com a 
UNIARQ e o Centro de Arqueologia 
de Almada. 

25 anos como monumento nacional
Recriar a olaria romana da Quinta do Rouxinol

Ecomuseu municipal do Seixal completa 35 anos

Maio Património celebra memória 
e história do Seixal
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Almada adere à Rede Portuguesa
de Municípios Saudáveis
Seixal preside a associação 
intermunicipal com 45 municípios

«A adesão de Almada à Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis 
(RPMS) era há muito ambicionada e hoje torna-se uma realidade». 
As palavras de Joaquim Santos, presidente do conselho de admi-
nistração da RPMS, foram proferidas no dia 2 de maio na Praça da 
Liberdade, naquele município, numa cerimónia que para além da 
adesão celebrou  a criação da Plataforma Local da RPMS.
O também presidente da Câmara Municipal do Seixal salientou que 
«Almada, o seu Poder Local, as suas instituições, e sobretudo a sua 
população estão de parabéns por integrarem um projeto iniciado 
há 20 anos com apenas 9 municípios e que hoje conta com 45 
municípios empenhados num trabalho de parceria intermunicipal, 
com uma visão holística da saúde».
O trabalho de promoção de saúde de um município saudável é 
abrangente e não se encerra nos cuidados de saúde, incluindo po-
líticas urbanísticas e de espaços verdes, abordagens educacionais 
e pedagógicas, questões ambientais e sustentáveis, preocupações 
de mobilidade e transportes, criação de emprego e proteção social, 
ou a promoção de equipamentos e de atividades desportivas, re-
creativas e culturais, entre outros exemplos.
A RPMS é uma associação de municípios que abrange atualmente 
cerca de três milhões de pessoas, ou seja, 32 por cento da popu-
lação portuguesa. A associação é parceira da Direção Geral de 
Saúde e integra o conselho consultivo do Plano Nacional de Saúde. 
«Estamos presentes nos principais fóruns de políticas de saúde, 
sempre com uma postura construtiva e na defesa dos interesses 
das nossas populações», assegurou Joaquim Santos.
O projeto Cidades Saudáveis coloca a saúde como prioridade de 
agenda política e técnica autárquica, apoiando e promovendo a 
definição de estratégias locais suscetíveis de favorecer a obtenção 
de ganhos em saúde. O intercâmbio de visões políticas e técnicas 
acontece não só entre municípios nacionais mas também entre as 
diferentes redes nacionais participantes no projeto, que é promovi-
do internacionalmente pela Organização Mundial da Saúde.
O presidente da Câmara Municipal de Almada afirmou que «desde a 
primeira hora, o município do Seixal tem desenvolvido uma intensa 
atividade na promoção da saúde junto da sua população, com um 
trabalho reconhecido nacional e internacionalmente, assim como 
na promoção e alargamento da RPMS». Joaquim Judas sublinhou 
ainda que «é fundamental para a qualidade de vida e o bem-estar 
das nossas populações que os diversos condicionantes de saúde 
sejam tidos em conta» e recordou que «numa fase inicial este proje-
to foi pensado sem intervenção do Poder Local e a partir unicamen-
te das instituições e organizações locais».

A Comissão de Utentes de 
saúde do Concelho do seixal reali-
zou as Jornadas pela saúde, em que 
debateu a situação dos cuidados de 
saúde primários e hospitalares no 
concelho. Estas decorreram dia 27 
de maio, no auditório dos serviços 
Centrais da Câmara municipal do 
seixal.

José Lourenço, da Comissão de 
Utentes da saúde do Concelho do 
seixal, referiu que a ideia das jor-
nadas surgiu com a junção das co-
missões numa única, «no sentido 
de reforçar a ação pela reabertura 
de serviços e a construção de equi-
pamentos de saúde». 

manuel Carvalho, da União de 
Freguesias do seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires, mencionou a 
importância de promover o deba-
te, «num concelho onde existe um 
défice de recursos ao nível dos cui-
dados primários e hospitalares». 

Custódio Carvalho, da Assem-
bleia municipal do seixal, recordou 
o trabalho das comissões de uten-
tes. «Passos importantes já foram 
dados, mas não podemos parar até 
à construção dos equipamentos 
em falta».  

Para Joaquim santos, presidente 
da Câmara municipal do seixal, é 
crucial refletir como estamos ao ní-
vel da saúde: «passados 43 anos de 
Abril, quais as principais necessi-
dades e respostas, e que caminhos 
vamos percorrer para valorizar o 
serviço Nacional de saúde».

o autarca falou sobre as dificul-
dades, «temos 30 mil utentes sem 
médico de família. Precisamos de 
alargar a resposta dos cuidados 
primários com novas unidades 

em Foros de Amora e em Aldeia de 
Paio Pires». Quanto ao novo Centro 
de saúde de Corroios, «tudo leva 
a crer que seja uma realidade em 
2018». Quanto ao hospital, «levá-
mos uma petição à Assembleia da 
República, tendo saído uma reso-
lução que diz que a construção é 
urgente. A construção do hospital 
responderá a 80 por cento das ne-
cessidades».

mostrou ainda preocupação 
com a proposta de transferências 
que o Governo se prepara para 
fazer para os municípios na área 
da saúde. «Tal representa uma 
total desresponsabilização do 
Governo».

Radiografia do concelho
Após 1974, o direito à saúde 

é consagrado na Constituição, 
e assiste-se à criação do serviço 
Nacional de saúde. Atualmente, no 
concelho existem oito unidades de 
saúde familiar, duas unidades de 
cuidados de saúde personalizados 
e uma unidade de cuidados conti-
nuados. Em 2012, com a reestru-
turação dos agrupamentos de cen-
tros de saúde, o concelho integra o 
ACEs Almada-seixal que abrange  
332 999 habitantes. 

Quanto a novos equipamentos, 
são necessários mais três centros 
de saúde, em Corroios, Foros de 
Amora e Aldeia de Paio Pires, e o 
hospital no concelho do seixal. 
Também as necessidades hospi-
talares foram traçadas. o Hospital 
Garcia de orta (HGo) surgiu em 
1991. Já na altura estava subdi-
mensionado. Hoje os tempos mé-
dios de espera para consultas de 

especialidade e cirurgias são ul-
trapassados, as urgências estão 
sobrelotadas e as dificuldades 
aumentaram quando, em 2013, 
se assistiu à reorganização das ur-
gências metropolitanas. Entre as 
20 e as 8 horas, os doentes são en-
caminhados para são José e santa 
maria, em Lisboa.

A deputada do PCP Paula santos 
falou sobre a necessidade de va-
lorizar o sNs, «para que todos 
tenham acesso aos cuidados de 
saúde». mencionou a forma como 
um direito de todos se está a trans-
formar num negócio. «os privados 
asseguram um terço do total de 
consultas, e um quarto do total das 
cirurgias, fruto do desinvestimen-
to dos governos no sNs».  

Na 2.ª parte do encontro foi 
apresentado o projeto seixal 
saudável, implementado pela 
Câmara municipal do seixal. Vários 
dos projetos são desenvolvidos em 
contexto escolar através de parce-
rias com outras instituições. Para 
a autarquia, os desafios passam 
ainda pela elaboração da Carta da 
saúde do município do seixal.

Uma das respostas que exis-
te são os cuidados continuados. 
No seixal existe a Unidade de 
Cuidados Continuados N.ª sr.ª 
do monte sião, da Associação de 
Reformados e idosos da Freguesia 
de Amora. A unidade já prestou 
apoio a mais de 220 utentes desde 
2011. os constrangimentos são as 
listas de espera e o facto de apenas 
10 por cento dos utentes serem do 
concelho, pois não existe articula-
ção da rede a nível nacional. n

Jornadas pela saúde

Os equipamentos e as 
respostas no concelho
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Sob o lema «Nascer e Crescer 
Saudável no Município do Seixal» 
realiza-se no dia 17 de junho, en-
tre as 9.30 e as 18 horas, a Festa 
das Nove Luas, um espaço de 
partilha que celebra a natalida-
de e a parentalidade, juntando 
famílias e técnicos de saúde. 
Destaque para a caminhada e 
passeio de bebés  que se vai rea-
lizar nas frentes ribeirinhas do 
Seixal e Arrentela. 

Já a Quinta da Fidalga estará 
de portas abertas  para receber 
atividades lúdicas, ioga para 
grávidas e famílias, pinturas de 
barrigas de grávida e fotografia 
de família, espaço criança com 
insuflável e pinturas faciais, 
workshops e teatro infantil, en-
tre muita outra animação.

Programa
Das 9.30 às 10.30 horas
Frente ribeirinha do Seixal 
e Arrentela
• 9.ª edição do Caminhar 
por Uma Gravidez Saudável
• 4.º Passeio de Bebés

Ponto de encontro em frente ao 
Parque da Quinta dos Franceses, 
percurso na frente ribeirinha 
Seixal-Arrentela. 

9.30 horas
Quinta da Fidalga, Arrentela
• Abertura da Festa das Nove 
Luas
• Standes institucionais
e expositores de produtos
 para grávidas, bebés e crianças
• Pinturas de Barrigas 
de Grávida
• Cantinho dos Papás e Mamãs: 
Fotografia em Família
• Concursos e Passatempos
• Espaço Amamentação
• Espaço Criança com:
> Insufláveis
> Jogo Cidade Segura
> Pinturas Faciais
> Bonecos Animados
> Falco – PSP
> Workshops Infantis

11.30 horas
• Workshop Cuidados com o Sol 

12 horas
• loga para Família – DHARMA

14 horas
• Workshop Lanches Coloridos 
de Verão
• Missão Tuneco – Associação 
Multidisciplinar pela Inclusão 
e Desenvolvimento Sustentável 
(AMIDS)

15 horas
• Workshop Dentífrico Corajoso
• Clube da Sara – Museu 
da Farmácia

16 horas
• Workshop Sabonete Divertido
• Clube da Sara – Museu 
da Farmácia

16 horas
• Ioga para Grávidas – DHARMA

17 horas
• Peça de Teatro 
«João e o Pé de Feijão»
Animateatro – Associação 
de Teatro e Animação do Seixal

Dia 17 de junho - das 9.30 às 18 horas
Frente ribeirinha do Seixal e de Arrentela

e Quinta da Fidalga - Arrentela

Agora que o final do ano letivo está 
a chegar ao fim, encontram-se a 
decorrer as festas de encerramen-
to do projeto Prevenir em Coleção 
com a participação dos alunos das 
escolas envolvidas.
O Prevenir em Coleção, promo-
vido pela Associação Arisco em 
parceria com a Câmara Municipal 
do Seixal, é dirigido a alunos do 
pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino 

básico. A partir de uma caderneta 
e de uma coleção de cromos que 
tem como personagem central o 
ouriço Xavier, são abordados di-
versos temas relacionados com a 
promoção de estilos de vida sau-
dáveis. Os temas são trabalhados 
na sala de aula sob orientação do 
professor, que recebe formação es-
pecífica, no âmbito do projeto, para 
poder aplicá-lo à sua turma.

No presente ano letivo participa-
ram no projeto 623 crianças de 
10 escolas, envolvendo 27 profes-
sores.
As festas de encerramento do pro-
jeto contam com a presença do 
ouriço Xavier e de outras persona-
gens da caderneta, que distribuí-
ram maçãs como símbolo de uma 
alimentação saudável e certifica-
dos de participação.

Projeto Prevenir em Coleção
Festas de encerramento com o ouriço Xavier

Dia 17 de junho celebre a parentalidade

Festa das Nove Luas
Vitorino, músico
Eu voto pelo hospital no Seixal…

«... porque se a população não se junta e não reivindica, não tem na-
da», afirmou o cantor e compositor Vitorino.
Vitorino quase dispensa apresentações. É conhecido como cantor de 
música popular, com o Alentejo na voz.
Nasceu numa família de músicos, no Redondo, por isso desde cedo 
começou a ouvir música em casa, tocada pelos seus tios. Foi neste 
ambiente que cresceu, bem como os seus quatro irmãos, todos igual-
mente músicos. Vitorino é o terceiro dos cinco.
Construiu uma longa carreira com vários álbuns editados e parce-
rias com músicos de várias áreas que lhe reconheceram o talento. 
Trabalhou com Zeca Afonso, Sérgio Godinho, José Mário Branco, 
Fausto, entre muitos outros músicos.
O Grupo de Cantadores do Redondo, o quarteto Lua Extravagante 
com Filipa Pais e os seus irmãos Janita e Carlos Salomé, o projeto Rio 
Grande e a gravação de um disco em Cuba com os Septeto Habanero 
são alguns dos projetos em que participou.
O Seixal é uma terra que o músico conhece bem: «Tenho essa sorte de 
ter esta ligação ao Seixal, venho cá muitas vezes, não só atuar, mas 
também porque estão cá muitos patrícios meus a viver».
Com uma consciência social muito forte e opinião formada sobre 
o que se passa à sua volta, Vitorino votou pelo hospital no Seixal e 
explicou porquê: «Um país como o nosso, em que o Poder Central 
ficou cada vez mais distante das populações, mas que ainda teme 
vagamente o voto, sobretudo quando pressente que as populações 
são muito reivindicativas e têm força na reivindicação, eles atendem-
na. É o que nos resta, é a única arma que temos agora, é juntarmo-nos 
todos e reivindicarmos com força e convicção».
O músico conhece a situação de sobrelotação no Hospital Garcia de 
Orta, por isso acredita que o hospital no Seixal «vai tirar utentes dos 
hospitais da margem direita e do Garcia de Orta, até porque aqui no 
Seixal temos um grande aglomerado populacional e necessitado».
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O Departamento de Educação 
Especial do Agrupamento de 
Escolas Dr. António Augusto Louro 
trabalha no sentido de proporcio-
nar aos alunos novas experiências 
e competências. Assim, no dia 21 
de abril, um grupo de seis alunos 
da Escola Básica António Augusto 
Louro teve o seu batismo de surf, na 
praia da Fonte da Telha. 
A iniciativa esteve a cargo do Depar-
tamento de Educação Especial, em 

parceria com a escola Surf in School, 
sediada na Costa de Caparica. Esta 
foi uma oportunidade para os alunos 
tirarem partido de uma vivência fora 
do contexto escolar. A iniciativa te-
ve o apoio da Câmara Municipal do 
Seixal, que cedeu o transporte.
O grupo de Educação Especial é 
constituído por docentes e técnicos 
especializados que têm como fun-
ções responder em todas as escolas 
do agrupamento aos alunos com ne-

cessidades educativas especiais, 
com o objetivo de contribuir para a 
igualdade de oportunidades no su-
cesso educativo. Segundo a docen-
te Maria da Luz Pinto, a educação 
passa pela vivência de experiências, 
que «permitam um maior desenvolvi-
mento do conhecimento, de saberes 
e aprendizagens, que vão moldar as 
mentes e as vidas dos alunos».

Surf para alunos com necessidades educativas especiais
Uma resposta pedagógica diversificada

No âmbito da 9.ª edição do Concur-
so de Desenho Segurança/Segu-
rança Rodoviária realizou-se no dia 
25 de maio, no Clube Recreativo 
da Cruz de Pau, a cerimónia de 
entrega de prémios. Esta contou 
com a presença da vereadora do 
pelouro dos Recursos Humanos e 
Desenvolvimento Social, Manuela 
Calado. O projeto dirigido aos alu-
nos do 2.º ano do 1.º ciclo do ensino 
básico desenvolve-se em parceria 
com o Núcleo Escola Segura da 

Divisão Policial do Seixal e da GNR 
de  Almada, e sensibiliza para a ado-
ção de comportamentos seguros 
no espaço rodoviário. A iniciativa, 
em que participaram 230 alunos 
de oito escolas, premiou as  alunas: 
1.ª, Beatriz Gomes, Escola Básica 
(EB) de Santa Marta; 2.ª, Matilde 
Silva, EB Quinta dos Franceses; 
3.ª, Joana Mendonça, EB Miratejo; 
4.ª, Mariana Silva, EB Quinta dos 
Franceses; 5.ª, Beatriz Alves, EB 
Miratejo; 6.ª, Mélanie Campos, EB 

José Afonso; 7.ª, Carolina Carvalho, 
EB Quinta da Cabouca; 8.ª, Inês 
Espírito Santo,  EB Aldeia de Paio 
Pires. Foram ainda atribuídas 4 
menções honrosas. Os oito primei-
ros classificados receberam meda-
lhas sendo que os três primeiros 
lugares receberam ainda um jogo 
de tabuleiro e cadernos de ativida-
des sobre segurança rodoviária. Os 
trabalhos premiados foram edita-
dos em postais e posteres, patentes 
durante a cerimónia de entrega.

Entrega de prémios sobre segurança rodoviária
Alunos aprendem comportamentos seguros

Dia do Agrupamento e Feira da Educação
Promover o trabalho das escolas
 
As escolas que integram o Agrupamento de Escolas de Vale de 
Milhaços, em Corroios, celebraram, no dia 2 de junho, o Dia do 
Agrupamento. Houve exposições, workshops, dinâmicas de grupo, 
atividades desportivas e lúdicas, música e dança, numa mostra do 
trabalho desenvolvido ao longo do ano.
No mesmo dia, o Agrupamento de Escolas João de Barros realizou a 
sua III Feira da Educação. O Largo do Mercado de Miratejo acolheu o 
dinamismo dos alunos e professores das escolas do agrupamento, 
que realizaram exposições, danças, venda de produtos e workshops. 
A vereadora do Pelouro da Educação, Vanessa Silva, esteve presente 
e saudou o trabalho desenvolvido na escola pública.  
Destaque ainda para a Escola Secundária Alfredo Reis Silveira, que 
no dia 19 de maio dedicou o dia à demonstração de atividades, mos-
tra de trabalhos das diferentes áreas de formação e ainda à divulga-
ção da oferta formativa para 2017-2018.
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AtividAdes desportivas, 
educativas e lúdicas em todas as 
freguesias e nas escolas marca-
ram o programa do dia Mundial 
da Criança no concelho do seixal.

Na Biblioteca Municipal do sei-
xal houve Hora do Conto, ateliês e 
jogos para celebrar este dia, para 
além da iniciativa Uma Noite na 
Biblioteca, que permitiu aos mais 
pequenos dormir na biblioteca, 
entre os livros, depois de muitas 
atividades divertidas. 

O Parque Urbano das Paivas, o 
Parque do serrado, o Jardim de 

santa Marta de Corroios, o Parque 
Urbano do Fanqueiro e o Parque 
Urbano de Fernão Ferro foram o 
cenário de atividades desportivas, 
insufláveis e jogos tradicionais.

Houve ainda dois momentos 
teatrais de destaque: os espetá-
culos de rua «ZoomZoom», pela 
companhia Markeliñe, na Quin-
ta d. Maria, no seixal, e «Mi-
ra!Mira!Miró, Mirando!», pela 
companhia teatro Art’imagem, na 
Quinta da Fidalga, em Arrentela.

Mas o ponto alto foi o espetácu-
lo do Avô Cantigas no Auditório 

Municipal, uma figura que atra-
vessa gerações.

também as escolas comemo-
raram este dia com diversas ativi-
dades, como insufláveis, como foi 
o caso da escola Básica de Pinhal 
de Frades, ou um simulacro com 
o apoio do corpo de bombeiros do 
seixal, como aconteceu na escola 
Básica N.ª sr.ª do Monte sião, na 
torre da Marinha. vanessa silva, 
vereadora da Câmara Municipal 
do seixal, marcou presença nes-
tas iniciativas do dia Mundial da 
Criança. n

Celebrações 
do Dia Mundial 
da Criança
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«Desenvolvimento e Susten-
tabilidade» foi o tema que deu mote 
à edição de 2017 do Maio Social. 
O evento nasceu com o objetivo 
de destacar as iniciativas dirigidas 
às diferentes comunidades cultu-
rais e sociais do concelho e é pro-
movido pela Câmara Municipal do 
Seixal e pelas entidades parceiras 
da Rede Social.
O programa incluiu a uma formação 

dada pela R@to – Associação para 
a Divulgação Cultural e Científica, 
uma ação de sensibilização so-
bre mutilação genital feminina, a 
iniciativa Varandas com Cor que 
levou floreiras e flores às janelas 
do Bairro da Cucena, o Seminário 
O Abuso Sexual de Crianças: 
Estratégias de Prevenção Primária, 
uma reunião temática do Núcleo 
Executivo sobre refugiados, a ini-

ciativa de sensibilização para as 
questões da deficiência Ser Seixal 
na Rua e o debate Conversas com 
CaFé, sobre o tema «Fé, Justiça e 
Perdão».
O Maio Social tem ainda uma úl-
tima iniciativa a 21 de junho, às 
21.30 horas, dia em que o Bairro 
da Cucena recebe a 61.ª reunião 
do CLASS – Conselho Local de 
Ação Social do Seixal.

Desenvolvimento e sustentabilidade é um trabalho de todos
Maio Social dá visibilidade a comunidades 
culturais e sociais

O Dia Municipal do Bombeiro foi 
instituído pela Câmara Municipal 
do Seixal como forma de home-
nagem e reconhecimento do tra-
balho humanitário realizado pe-
las corporações de bombeiros do 
concelho.
Assinalado a 29 de junho, feriado 
municipal, as celebrações decor-
rem este ano em Corroios, mas 
têm também momentos simbóli-
cos nas freguesias de Fernão Ferro 

e Amora. Conheça o programa e 
participe.

9 horas 
Lançamento da primeira pedra 
do Quartel de Bombeiros Mistos 
do Seixal – Secção Destacada de 
Fernão Ferro
9.45 horas 
Lançamento da primeira pedra do 
Quartel de Bombeiros Mistos de 
Amora

10.30 horas 
Desfile, formatura e cerimónia pro-
tocolar 
Inauguração do Quartel de Bom-
beiros Mistos do Seixal – Secção 
Destacada de Corroios, em St.ª 
Marta do Pinhal
12.30 horas 
Almoço convívio

Dia 29 de junho, a partir das 9 horas 
Dia Municipal do Bombeiro

Caminhada Dá Rodas aos Sapatos
Passos pela solidariedade

A 4.ª Caminhada Solidária Dá Rodas aos Sapatos, da Associação de 
Paralisia Cerebral Almada/Seixal – APCAS, decorreu no dia 27 de maio, 
nas frentes ribeirinhas de Amora, Arrentela e Seixal,e contou com 179 
participantes. Esta foi organizada pela Associação de Paralisia Cerebral 
Almada/Seixal – APCAS, com o apoio da Câmara Municipal do Seixal.  
A caminhada contou com uma madrinha, Leonor Moniz Pereira, da 
Faculdade de Motricidade Humana. Realizou-se ainda uma aula aber-
ta de zumba. Também presente esteve a vereadora do pelouro dos 
Recursos Humanos e Desenvolvimento Social, Manuela Calado.
A iniciativa, de carácter solidário, teve uma inscrição de 5 euros, com 
oferta de t-shirt, água e fruta. Os 900 euros angariados vão permitir o 
apoio ao desenvolvimento de alguns projetos da associação. 

Inscrições abertas
Curso de alfabetização 
Ler & Escrever em Português

Estão a decorrer as inscrições para o curso de alfabetização Ler & 
Escrever em Português, destinado a todos os que pretendam melhorar o 
conhecimento da Língua Portuguesa. A participação é gratuita. O curso 
terá lugar na Escola Secundária de Amora e decorrerá de 22 de junho 
a 17 de novembro, com interrupção em agosto. Esta ação de formação 
é cofinanciada pelo Fundo Asilo, Migração e Integração, com o apoio 
do Alto Comissariado para as Migrações e integra o Plano Municipal de 
Integração dos Imigrantes do Seixal.
Mais informações e inscrições no Espaço Cidadania, nos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do Seixal ou através do email espaco.
cidadania@cm-seixal.pt e pelos contactos 210 976 220 ou 212 276 792.
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Auditório Municipal 
do Fórum Cultural do Seixal
Programação direcionada 
para diferentes públicos

O Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal promove uma pro-
gramação de qualidade direcionada para diferentes públicos. A 13 de 
maio, o principal palco do concelho recebeu um espetáculo que assi-
nala os 80 anos do nascimento do poeta José Carlos Ary dos Santos 
numa homenagem à atualidade de temas imortais como «Desfolhada 
Portuguesa», «Cavalo à Solta», «A Tourada», «Estrela da Tarde», «Lisboa, 
Menina e Moça», entre outros.
No dia 20 de maio, em mais uma noite Antena 3, o músico Paulo 
Furtado e o realizador Pedro Maia apresentaram How to Become 
Nothing, uma colaboração que resulta de uma viagem de 11 dias 
pelo deserto da Califórnia. Mais do que um concerto de Legendary 
Tigerman, a apresentação consiste num filme em constante realiza-
ção, com música ao vivo, acabado em tempo real em função do público 
e do espaço.
O Céu como Teto e o Vento como Lençóis, o espetáculo de apresenta-
ção do álbum homónimo de Paulo Ribeiro, subiu ao palco no dia 27 de 
maio. A atuação trouxe às personagens narrativas e paisagens descri-
tas pela poesia de Manuel da Fonseca e a sonoridade de um músico 
com 15 anos de carreira a solo.
No dia 2 de junho, a compositora, arranjadora e pianista Isabel Rato 
apresentou o disco «Para Além da Curva da Estrada», um álbum com 
influências e sonoridades distintas que vão do jazz à música clássica, 
do folclore português à world music, numa atuação poética, singular e 
íntima.
Incluído nas comemorações do 43.º aniversário do 25 de Abril, o mes-
mo palco recebeu, no dia 3 de junho, o espetáculo teatral «A Madru-
gada», desenvolvido pela Associação Cultural Rugas como forma de 
assinalar os 43 anos decorridos sobre a Revolução dos Cravos, que em 
1974 pôs fim ao regime ditatorial fascista do Estado Novo.

Fernando Branqui-
nho foi nomeado para Fotógrafo 
Europeu do Ano no concurso dina-
mizado pela Federação Europeia 
de Fotógrafos (FEP) em 2016 e 
2017 e distinguido em ambas as 
edições da FEP Photo Days nas 
categorias de moda e retrato. 
Especialista em retrato concetual 
e fotografia ilustrativa, o diretor de 
fotografia integrou ainda a seleção 
portuguesa que triunfou em 2016 
e 2017 na World Photographic 
Cup, sagrando-se bicampeã mun-
dial em fotografia entre 25 sele-
ções compostas por profissionais 
de imagem de todo o mundo.

Em maio, Fernando Branquinho 
promoveu a iniciativa Estou Aqui!. 
A sessão fotográfica, que incidiu 
sobre os leitores da Biblioteca 
Municipal do Seixal, resulta-
rá numa mostra na Galeria de 
Exposições Augusto Cabrita, a par-
tir de 17 de junho. o fotógrafo é 
responsável pelo Foto Retratista 
Estúdio, na Cruz de Pau,  Amora. 

Seixal Boletim Municipal 
(SBM) – Quando começou a fo-
tografar?

Fernando Branquinho (FB) – 
Comecei em miúdo. Com 14 anos. A 
brincar com uma câmara de velho 
formato que o meu pai tinha trazi-
do de Moçambique. no entanto, a 
minha carreira foi sempre na mú-
sica. Fui saxofonista da orquestra 
Ligeira do Exército e estive ligado 
ao ensino do jazz na Escola de Jazz 
do Barreiro.  Fui também um dos 
fundadores da hoje extinta Escola 
de Jazz do Seixal e Almada. Só mais 

tarde foi possível dedicar-me a sé-
rio à fotografia, em 2009, 2010. 

SBM – De que modo desenvol-
veu a apetência para o retrato?

FB – Eu adoro fotografar pesso-
as. Posso fazer um registo fotográ-
fico em cinco minutos. Mas não um 
retrato. Preciso de saber como é a 
pessoa. Se fechada, se expansiva, 
generosa com o outro ou reserva-
da. São pormenores que eu posso 
iluminar. Trabalhar a luz para mol-
dar com a sombra. Fazer o retrato é 
uma interpretação do outro.

SBM – Algumas tribos acredi-
tavam que a fotografia roubava a 
alma... O Fernando encontra-a? 

FB – não é uma questão da al-
ma. Ao fim de 20 ou 30 minutos de 
diálogo uma pessoa começa a bai-
xar as defesas. Deixa-se ver porque 
confia no outro. E toda a sessão fo-
tográfica corre de forma diferente. 
A fotografia é bem sucedida quan-
do as pessoas se mostram.

SBM – Foi selecionado por dois 
anos seguidos para participar 
na World Photographic Cup. 

FB – A Associação Portuguesa 
dos Profissionais da Imagem é fe-
derada na FEP, a qual organiza com 
federações de todo o mundo umas 
olimpíadas da fotografia. Existem 
selecionadores nacionais que es-
colhem uma equipa, com deter-
minado número de fotografias e 
de fotógrafos por tema, em várias 
categorias. Fui selecionado para 
participar em 2016 e 2017. o meu 
trabalho pontuou e contou para o 

resultado final. Fomos campeões 
nos dois anos. Uma coisa inédita 
para um país pequenino como o 
nosso. 

SBM – Teve outras distinções?
FB – o meu trabalho tem sido 

reconhecido igualmente pelos 
grandes fabricantes internacionais 
de material para fotografia e nesse 
sentido fui também reconhecido 
ao ser convidado para ser em-
baixador da hensel em Portugal. 
Tenho também várias certificações 
europeias feitas por júris que ates-
tam a qualidade do que faço. 

SBM – Que desafios faltam?
FB – Tudo o que faço em fotogra-

fia depois de feito perde um pouco 
o interesse para mim. É como se as 
minhas fotografias fossem órfãs do 
autor. Interessa-me fazer, não o ter 
feito. o desafio para mim é tudo. 

SBM – O que pode esperar 
quem o procura?

FB – Pode fantasiar. Eu procuro 
ir ao encontro da imagem que cada 
um faz de si ou como gostaria de se 
ver. A ilustração, nos meus retra-
tos, permite isso. Também faço um 
retrato que procura ir ao encontro 
do que cada pessoa realmente é. E 
faço a fotografia convencional. o 
registo no momento. na era digital 
as imagens tendem para ser ime-
diatas, mas não a ter permanên-
cia. Pretendo fazer imagens que as 
pessoas queiram guardar, mostrar, 
e resistam ao tempo. não quero fa-
zer o que todos fazem. Quero fazer 
diferente. n

Entrevista a Fernando Branquinho, 
nomeado para Fotógrafo Europeu do Ano

«Quero fazer imagens 
que resistam ao tempo»
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Aniversário do Clube de Canoagem de Amora

Sucesso desportivo que 
merece ser valorizado

Amor Electro, Bezegol e Diogo 
Piçarra, no dia 16 de junho, Xutos 
& Pontapés, Supernova e Capicua, 
no dia 17, são os nomes mais so-
nantes que atuam no palco principal 
do Festival Liberdade, que decorre 
no Parque Urbano de Albarquel, em 
Setúbal. O festival é um espaço de 
cultura, desporto e convívio, aberto 
a todos, promovido pela Associação 

de Municípios da Região de Setúbal 
(AMRS) em parceria com o movi-
mento associativo juvenil. 
O sunset de apresentação do festi-
val realizou-se a 18 de maio com a 
presença de autarcas da região, de-
signadamente a vereadora Vanessa 
Silva, da Câmara Municipal do 
Seixal, artistas e representantes de 
associações juvenis da região. 

Para Rui Garcia, presidente da 
AMRS,  «O cartaz principal é do que 
de melhor se faz na música portu-
guesa e o resto das iniciativas que 
integram o programa vão mobilizar 
muitos jovens».
Vem celebrar os valores da liberdade 
e da paz nas ofertas musicais, des-
portivas, de dança, teatro, cinema e 
debate! A entrada é livre.

Dias 16 e 17 de junho, em Setúbal
Festival Liberdade celebra o associativismo juvenil

O Clube de Canoagem 
de Amora (CCA) é um dos clu-
bes mais jovens da freguesia 
de Amora e em 14 anos muitas 
conquistas foram  alcançadas. 
No dia 21 de maio realizou-se a 
sessão solene do 14.º aniversário 
do CCA, com uma sala repleta de 
jovens atletas, suas famílias, trei-
nadores, associados e dirigentes 
do clube, o que demonstra bem 
o espírito de equipa que tem per-
mitido ao clube conquistar várias 
medalhas em competições por 
todo o país.

O presidente da direção, João 
Paulo Duarte, lembrou as ativi-
dades em que estão envolvidos: 
«Hoje ninguém tem dúvidas que 
o CCA é um exemplo desportivo 
de sucesso local, regional e na-
cional, mas podia ser ainda me-
lhor, com mais capacidade de 
embarcações, mais espaço, mais 
capacidade de transporte para os 
nossos atletas». 

Destacou depois as dificulda-
des «já conhecidas no acesso à 
água, o que limita o nosso cres-
cimento. As autarquias têm sido 
um apoio constante e fundamen-
tal ao nosso clube e sem ele não 
tínhamos atingido este elevado 
patamar na canoagem nacional», 
salientando depois o número 
de campeões nacionais e atletas 
medalhados, bem como o facto 
de estarem classificados no 4.º 
lugar da 1.ª divisão nacional e no 
ranking da Federação Portuguesa  
de Canoagem.

Manuel Araújo, presidente da 
Junta de Freguesia de Amora, re-
alçou «o trabalho intenso desen-
volvido, porque não tem sido fácil. 
estão perto da água, mas têm que 
enfrentar uma série de obstácu-
los para lá chegar. e nem sempre 
têm água para treinar, dependem 
das marés. A junta de freguesia or-
gulha-se do CCA e por isso podem 
contar sempre com o nosso apoio». 

Ligação profunda 
dos atletas ao clube
O vereador do pelouro do Des-

porto da Câmara Municipal do 
Seixal, José Carlos Gomes, enalte-
ceu a presença de todos os atletas 
e a «ligação profunda que têm ao 
clube. esta é a riqueza do nosso 
movimento associativo e mere-
ce ser valorizada. Por isso temos 
vindo a apoiar os clubes e a dotar 
o movimento associativo das me-
lhores condições para o desenvol-
vimento das suas atividades em 
prol da comunidade. O CCA é disso 
um exemplo. É espantoso ver o que 
conseguiram fazer num espaço tão 
pequeno».

O vereador falou depois da obra 
do Núcleo de Náutica de Recreio de 
Amora, já em curso, «e que permiti-
rá um melhor acesso à água. Vamos 
também alongar o acesso pedonal, 
para criar um caminho mais direto 
e estamos a tentar melhorar o atra-
vessamento da estrada». n

Visita à Escola de Artes do IFC Torrense
Oferta cultural aberta à população

O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, acompa-
nhado do vice-presidente Jorge Gonçalves, visitou no dia 30 de maio a 
Escola de Artes do Independente Futebol Clube Torrense (IFCT). A rece-
ber o executivo municipal estava José Manuel Silva, presidente do IFCT, 
Abel Chaves, diretor da Escola de Artes do IFCT, e elementos da direção.
Inaugurada em  2015, a escola de artes congrega 350 alunos que, sob 
a batuta de 34 professores, aprendem disciplinas nas áreas da música 
e da dança. No curso de instrumento é possível aprender a tocar baixo 
elétrico, bateria, guitarra ou violoncelo. Além das aulas de canto, úteis 
para quem integra os coros infantil, juvenil e geral, há ainda a Orquestra 
Juventude Independente Torrense, com os seus 40 elementos. Na dan-
ça aprende-se ballet, dança contemporânea, hip-hop ou sevilhanas. 
Segundo Abel Chaves, o projeto da Escola de Artes do IFCT permitiu 
centralizar num espaço «o ensino das diferentes formas de expressão 
artística, no qual se privilegia a qualidade pedagógica, estimulando o 
desenvolvimento dos alunos em vários domínios e faixas etárias». 
O presidente da direção do IFCT falou sobre os constrangimentos, tais 
como a ausência de espaço para cargas e descargas e a falta de verba 
para aquisição de ar condicionado e instrumentos musicais. Quanto ao 
futuro, «existem planos para a construção da ligação ao edifício sede, 
com a implementação de mais 6 salas».
Joaquim Santos visitou os vários pisos por onde se encontram distri-
buídos o estúdio de orquestra, os dois estúdios de dança, a sala de 
formação musical, as salas de instrumento, bem como o palco do salão 
da sede, onde está o piano de cauda para audições e aulas de piano 
avançado. No final destacou a forma como a escola se tem afirmado ao 
nível da formação musical. «Durante a visita percebemos que necessi-
dades há colmatar pelo que, dentro do quadro orçamental da autarquia, 
vamos ver o que é possível apoiar, para que o IFCT continue este caminho 
de sucesso».
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Grupo de Folclore Estrelinhas do Sul 
Coletivo representa tradições do 
Seixal em Portugal e estrangeiro

O Grupo de Folclore Estrelinhas do Sul assinalou o 38.º aniversá-
rio no dia 13 de maio. A comemoração decorreu na Sociedade 
Musical 5 de Outubro e, para além do grupo aniversariante, recebeu 
a atuação de Benny Pascoal, de Carlos Silva, do Grupo de Bandolins 
da Universidade Sénior do Seixal, do Grupo Cantar de Amigos da 
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Casal do Marco, 
e do acordeonista do grupo, Ricardo Francisco.
Sedeado em Aldeia de Paio Pires, o Grupo de Folclore Estrelinhas 
do Sul já percorreu Portugal de lés a lés e passou pela Suécia, Itália, 
Tunísia ou Andorra. Fruto de minuciosa pesquisa documental, o grupo 
apresenta as figuras da mulher de capote, pescador, calafate, moleiro 
e varina. As letras e músicas inspiram-se na baía, nos moinhos de ma-
ré e na memória, tradições e património do povo do Seixal. 

Moto Clube de Corroios
Comemoração 
do 8.º aniversário
 
O Moto Clube de Corroios comemo-
rou o 8.º aniversário com uma festa 
na Quinta da Marialva, em Corroios, 
iniciativa que contou com o apoio 
da Câmara Municipal do Seixal e da 
Junta de Freguesia de Corroios. 
Além do convívio motard, onde par-
ticiparam centenas de pessoas, ele-
mentos de vários clubes e grupos 
motards do país, houve animação 
musical com as bandas Veinless, 
Ossos do Ofício e RAD.

Grupo Coral Alentejano Lírio Roxo 
Celebração do 29.º aniversário

O Grupo Coral Alentejano Lírio Roxo celebrou o seu aniversário com 
um espetáculo que teve lugar na Sociedade Musical 5 de Outubro, no 
dia 20 de maio, e que visou assinalar os 29 anos de existência do cole-
tivo na divulgação do cante alentejano. Para além do grupo aniversa-
riante, o evento contou com alguns grupos convidados como o Grupo 
Coral Alentejano Unidos do Lavradio, o Grupo Coral As Escouralenses, 
de Santiago do Escoural, o Grupo Coral os Rurais, de Figueira dos 
Cavaleiros, o Grupo Coral os Amigos do Rosário, de Almodôvar, e o 
Grupo Musical Vozes da Planície, da Baixa da Banheira.

AtividAdes lúdicas, co-
lónia de férias, jogos de mesa e 
tradicionais e ginástica de ma-
nutenção são algumas das ati-
vidades que ocupam os utentes 
da Associação de Reformados, 
Pensionistas e idosos de Pinhal 
de Frades. Outra das apostas 
para animar os seniores foi a 
constituição do Grupo Coral e 
instrumental Laços de ternura 
que divulga a música tradicional. 
A instituição, que presta apoio 
através das valências de serviço 
de apoio domiciliário a 37 uten-
tes e a 50 utentes em centro de 
dia, celebrou, no dia 24 de maio, o 
27.º aniversário.

durante a sessão solene, Antó-
nio tereso, presidente da direção, 
realçou «a dedicação das funcio-
nárias a esta causa, bem como 
o papel dos voluntários. estes 
dão do seu tempo a quem precisa 
de cuidados, porque o Governo 
esqueceu-se dos idosos e do que 

está consagrado na Constituição: 
reformas dignas e direito à saú-
de».

José silva, em nome da União 
das Associações de Reformados 
do Concelho do seixal, falou so-
bre a parceria que agrega as 12 
associações de reformados e 
permite que as instituições  en-
contrem soluções para os seus 
problemas.  

Manuel Carvalho, em repre-
sentação da União das Freguesias 
do seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, frisou o importante 
trabalho destas instituições para 
«promoverem atividades que au-
mentam a qualidade de vida dos 
idosos». Para o autarca, são «27 
anos de um trabalho persistente, 
que nos fazem acreditar num fu-
turo melhor. Futuro que passa pe-
la luta por mais equipamentos de 
saúde, como a extensão de saúde 
em Aldeia de Paio Pires». 

Manuela Calado, vereadora do 

Pelouro dos Recursos Humanos 
e desenvolvimento social, enalte-
ceu o trabalho coletivo que leva a 
que os idosos tenham condições 
dignas. «Aqui percebemos a qua-
lidade do trabalho desenvolvido 
pelas associações que colmatam 
necessidades que deviam ser as-
sumidas pelo Governo».  

Quanto ao futuro, a vereadora 
disse serem muitos os desafios 
pela frente. «Queremos a cons-
trução de novos espaços, mas 
temos que reivindicar isso à 
Administração Central que tem 
a competência da área social.  No 
concelho do seixal precisamos de 
mais um lar social, os dois exis-
tentes não cobrem a resposta que 
é necessária para uma população 
com mais de 160 mil habitantes, 
que queremos que envelheça 
com qualidade. No seixal vamos 
continuar a trabalhar com as pes-
soas e para as pessoas».n

Associação de Reformados, Pensionistas 
e idosos de Pinhal de Frades

Um trabalho solidário
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Mais equipas 
do Seixal

Judo_Centro Cultural e Desportivo das Paivas,  Judo Clube do Sul e Portugal Cultura e Recreio

Futebol de 7_Paio Pires Futebol Clube, Atlético Clube de Arrentela,  Amora Futebol Clube,  Leão Altivo 
Associação,  CAAF – Associação de Futebol do Colégio Atlântico e Academia Clube Desportivo de Corroios

Futebol de 11_Atlético Clube de Arrentela,  Amora Futebol Clube e Paio Pires Futebol Clube

«Os Jogos do Futuro já criaram raízes 
dentro dos municípios e estão a ganhar 
cada vez mais projeção nacional. Prova 
disso é o facto de termos cada vez mais 
patrocinadores nesta iniciativa. Ano 
após ano, novas empresas regionais 
e nacionais juntam-se a este evento, 
revelando que apostam nele e que este 
é um caminho a percorrer.
Este é um projeto que, cada vez mais, 
identifica os concelhos da região. 

Cumprimos a máxima do desporto para 
todos e tentamos que os nossos jovens 
tenham condições para a prática des-
portiva, numa vertente formativa e com 
alguma competição intermunicipal em 
varias modalidades.
Uma das características mais interes-
santes é que os melhores atletas de 
cada concelho se unem para o repre-
sentar. E se dentro do concelho são 
equipas rivais, nos Jogos do Futuro de-

fendem o mesmo emblema, com fair 
play e união. E este aspeto é importante 
porque é preciso não esquecer que es-
tes jovens serão os atletas de amanhã e 
aqui aprendem e são formados para os 
valores mais importantes do desporto».

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal
Formar os atletas de amanhã

O Seixal participou nos Jogos do Futuro com 22 
seleções que competiram em 20 modalidades.  
Nos últimos números do Seixal Boletim Municipal 
temos vindo a apresentar todas as equipas que 
representaram o concelho neste evento, faltando 
apenas os coletivos do ténis de campo, judo, 
futebol de 11 e futebol de 7.

Ténis de campo_Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas
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A quintA edição dos 
Jogos do Futuro da Região de 
Setúbal decorreu este ano entre 
2 e 4 de junho, propondo aos jo-
vens da região atividade despor-
tiva nas vertentes competitiva e 
de convívio, em 24 modalidades.

Estas atividades decorreram 
em 28 espaços desportivos dos 
nove municípios da região de 
Setúbal e nelas participaram cer-
ca de 3 mil jovens atletas com ida-
des entre os 11 e os 16 anos.

Os Jogos do Futuro são uma or-
ganização das nove autarquias da 
região de Setúbal, Associação de 
Municípios da Região de Setúbal, 
movimento associativo popular, 
escolas e associações distritais de 
modalidades aderentes.

no dia 2 de junho, cerca de 2 
mil pessoas assistiram à ceri-
mónia de abertura dos Jogos do 
Futuro 2017, que se realizou no 
Largo do Mercado 1.° Maio, no 
Barreiro.

O evento, apresentado por 
Wanda Stuart e Júlio Mesquita, 
contou com a presença da judo-
ca olímpica telma Monteiro e da 
atleta de boccia Rita Patrício, pa-
tronas desta edição. Estiveram 
ainda presentes embaixadores do 
evento e personalidades do des-
porto, bem como autarcas, atletas 
e representantes do movimento 
associativo e de escolas dos mu-
nicípios da região. Destaque pa-
ra a presença de Joaquim Santos, 
presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, e de José Carlos Gomes, 
vereador do Pelouro do Desporto 
da autarquia.

O espetáculo teve uma forte 
componente tecnológica, com 
projeções, performances artís-
ticas e atuações do movimento 
associativo da região. O Seixal 
foi representado pelo grupo 
Wheeldance, da Associação de 
Paralisia Cerebral de Almada- 
-Seixal, que apresentou dança em 

cadeira de rodas, um momento 
emotivo que arrancou várias sal-
vas de palmas do público.

Trabalho de parceria
Carlos Humberto, presidente 

da Câmara Municipal do Barreiro, 
destacou o trabalho conjunto dos 
municípios, afirmando: «Em con-
junto fazemos mais, em conjunto 
vamos mais longe». 

Para Rui Garcia, presidente 
da Associação de Municípios da 
Região de Setúbal, a região tem 
duas marcas distintivas: a união 
entre os municípios e a parceria 
entre o Poder Local Democrático 
e o movimento associativo po-
pular.

telma Monteiro defendeu que 
o desporto deve ser não só um 
meio de competição, como um 
meio de formação: «Se saírem da-
qui campeões, melhor. Senão, o 
mais importante de tudo é a festa 
do desporto e a união». n

Jogos do Futuro da Região de Setúbal

Municípios unidos 
pelo desporto

Lugares de pódio para atletas do concelho
Seixal vence em várias modalidades

A edição 2017 dos Jogos do Futuro da Região de Setúbal chegou ao 
fim. Durante três dias, os municípios da região foram palco de diversas 
competições e demonstrações desportivas e, ao mesmo tempo, cená-
rio de momentos únicos de convívio e de promoção do desporto.
O evento, dirigido a jovens de ambos os géneros, nascidos entre 2001 
e 2005, uniu a prática desportiva ao nível do movimento associativo 
com a atividade do desporto escolar.
Uma festa única que movimentou milhares de atletas dos conce-
lhos de Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, 
Sesimbra e Setúbal, que competiram em 24 modalidades desportivas.
As competições e demonstrações dividiram-se pelos nove municípios. 
O Seixal recebeu as competições de boccia, que tiveram lugar no 
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, e de futebol de 7 e de 11, que 
se realizaram no Caixa Futebol Campus, do Sport Lisboa e Benfica, on-
de esteve presente Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, que deu o pontapé de saída do jogo entre Seixal e Setúbal, e 
deu as boas-vindas ao concelho a todos os atletas.
Quanto à prestação das equipas do Seixal, destaque para o primeiro 
lugar conquistado pelas equipas de voleibol e hóquei em patins, para 
o atletismo, para as classificações coletivas e individuais de ténis de 
mesa e para a classificação institucional de boccia.

Pódios do Seixal nos Jogos do Futuro

1.º lugar – Voleibol, hóquei em patins, atletismo, basquetebol (sub-
-14 masculinos); natação (100 m livres femininos escalão 3); judo 
(grupo IV, V e VIII); orientação (percurso fácil longo e percurso fácil cur-
to); boccia (competição institucional); trampolins (individual masculi-
no A); ténis de mesa (classificação coletiva: escalão sub-14 e sub-16 
femininos; classificação individual: escalão único feminino; classifica-
ção individual: sub-14 e sub-16 masculinos).

2.º lugar – Andebol, futebol de 7 e natação (100 m costas femininos 
escalão 3, 100 m bruços femininos escalão 3; 100 m livres femininos 
escalão 3); judo (grupo II, IV, XV, XVII, XXVI e XXVII); xadrez (escalão 
2005-2007/equipa Seixal A); orientação (percurso fácil longo); tram-
polins (individual feminino A); ténis de mesa (classificação individual: 
escalão único feminino; classificação individual: sub-14 e sub-16 
masculinos)

3.º lugar – Futsal feminino, futebol de praia (nascidos em 2003); 
basquetebol (sub-16 masculinos), natação (100 m bruços masculi-
nos escalão 1 e 3; 100 m livres masculinos escalão 3; 100 m costas 
femininos escalão 3; 100 m livres femininos escalão 3); judo (Grupo 
II e XVI); xadrez (escalão 2001-2004/equipa Seixal); orientação (per-
curso fácil longo); trampolins (individual masculino A); ténis de mesa 
(classificação individual: sub14 masculino).
Vela e canoagem (canceladas devido às condições meteorológicas 
desfavoráveis).
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O AmOrA Futebol Clube 
venceu a Taça Joaquim Sousa 
marques, da Associação de Fute-
bol de Setúbal, ao derrotar o 
Charneca da Caparica Futebol 
Clube por 2-1, na final da compe-
tição, disputada no recinto des-
portivo do Clube Desportivo da 
Cova da Piedade, no dia 3 de ju-
nho. Com esta vitória, o Amora FC 
tornou-se bicampeão desta com-
petição, já que venceu também na 
época anterior.

O Amora FC começou a ven-
cer logo aos 4 minutos, mas o 
Charneca da Caparica empatou 
logo de seguida. O golo vence-
dor surgiu aos 76 minutos para 
alegria dos cerca de mil adeptos 
presentes, entre os quais o verea-

dor do pelouro do Desporto,  José 
Carlos Gomes.

Final da Supertaça 
em futsal
O Pavilhão municipal da Torre 

da marinha recebeu, no dia 27 de 
maio, uma das principais compe-
tições da região em futsal, a final 
da Supertaça da Associação de 
Futebol de Setúbal. Cerca de mil 
pessoas assistiram a um momen-
to de promoção do futsal, modali-
dade que tende a crescer cada vez 
mais na  região.

A equipa do Clube Desportivo 
da Cova da Piedade foi mais efi-
caz e venceu a taça, derrotando 
a equipa do Futebol Clube São 
Francisco, de Alcochete, por 5-0. 

Festa de aniversário
De salientar ainda que a 

Associação de Futebol de Setúbal 
comemorou o seu 90.º aniversá-
rio no dia 5 de maio, com a reali-
zação de um jantar comemorativo 
que decorreu na Casa Ermelinda 
Freitas, em Palmela.

No evento, que contou com a 
presença de cerca de 300 convi-
dados, houve ainda uma visita 
guiada às instalações da adega da 
Casa Ermelinda Freitas, um es-
petáculo musical pelo Ensemble 
de Violoncelos do Conservatório 
regional de Palmela e foram dis-
tinguidos várias personalidades e 
clubes do distrito. n

Clube amorense vence taça da Associação 
de Futebol de Setúbal pela 2.ª vez consecutiva

Amora Futebol 
Clube continua
a crescer

Liga de Futsal do Concelho 
do Seixal E.Leclerc
Clube Desportivo e Cultural do 
Casal do Marco vence competição
Sem surpresas para quem tem acompanhado as várias edições da 
Liga de Futsal do Concelho do Seixal E.Leclerc, o Clube Desportivo e 
Cultural do Casal do Marco (CDCCM) voltou a triunfar na classificação 
final da 1.ª divisão da competição. 
O CDCCM terminou o campeonato com 53 pontos, obtendo a segun-
da vitória em dois anos consecutivos. O clube contou ainda com o 
melhor ataque da primeira liga, ao somar 100 golos marcados, com a 
melhor defesa, ao sofrer apenas 37 golos.
Mais surpreendente foi a conquista do 2.º lugar pela Casa do Benfica 
no Seixal (CBS), uma vez que a equipa ainda na última época dispu-
tava a 2.ª divisão da liga. A 3.ª posição da tabela foi conquistada pela 
equipa do Ginásio Clube de Corroios, que terminou a classificação 
com 45 pontos, menos um do que a CBS e oito do que o CDCCM. 
A competição apurou ainda os melhores marcadores. Com 22 golos 
marcados, o melhor marcador foi Igor Santos, jogador do Grupo 
Recreativo e Cultural Cariocas Futebol Clube. Bernardo Rodrigues, 
jogador do CDCCM, marcou menos um golo e conseguiu a 2.ª posi-
ção. Com 19 golos cada, o 3.º lugar coube a Daniel Brasil e Miguel 
Fernandes, jogadores ao serviço do Clube Cultural e Desportivo das 
Paivas e do Grupo Desportivo e Cultural Águias de Vale de Milhaços, 
respetivamente. 
Na 2.ª liga, as finalíssimas disputam-se no dia 18 de junho, domingo, 
no Pavilhão Desportivo Escolar Pedro Eanes Lobato. Às 16 horas, 
a partida opõe o Amora Futebol Clube à Casa do Povo de Corroios. 
Às 17 horas entram em campo as equipas da União Recreativa 
Juventude de Fernão Ferro e o Centro Cultural e Recreativo do Alto 
do Moinho.

Tiago Francisco, atleta de taekwondo do Clube Desportivo e Cultural do 
Casal do Marco (CDCCM), obteve a medalha de bronze na categoria de sub-
-40 no Campeonato da Europa Poomsae 2017. O evento teve lugar nos dias 
7 e 8 de maio, na ilha de Rhodes, na Grécia.
Tiago, que conta já com vários títulos de campeão nacional e alguns títulos 
internacionais, foi um dos sete atletas do CDCCM que foram convocados 
para representar a seleção nacional nesta competição europeia.
Os restantes atletas do clube também obtiveram bons resultados, tendo 
em conta que, para alguns, foi a primeira vez que competiram ao nível dos 
melhores da Europa. Rafael Ramos, Leandro Costa e Flávio Lopes (cade-
tes e sub-14) formaram um trio nacional e, no final, obtiveram o 6.º lugar. 
Tatiana Costal, em sub-30, obteve o 17.º lugar; Vladimiro Luz, em sub-40, 
ficou em 9.º, e Ana Paula Silva, em sub-50, ficou em 10.º.

Campeonato da Europa de Taekwondo
Casal do Marco traz bronze para casa



  16 JUNHO 2017    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 687

FREGUESIAS     21

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

A união das freguesias procedeu a uma ação de desmatação, 
corte de ervas e limpeza em Vale da Abelha, em Aldeia de Paio 
Pires, nas imediações da Rua Professor Egas Moniz.
Esta intervenção faz parte das ações regulares de limpeza e 
desmatação realizadas pela autarquia, que são fundamentais 
para garantir a salubridade dos espaços e prevenir o risco de 
incêndios, mais acentuado nesta altura do ano.

Desmatação em Vale 
da Abelha

Arraial de Santo António Jogária juntou 440 alunos

A Associação Amigos do Caraças, de Aldeia de Paio Pires, rea-
lizou, nos dias 9 e 10 de junho, um Arraial de Santo António no 
Largo 1.º de Maio, que visou promover o convívio entre a popula-
ção de Paio Pires e não só.
Música, baile, gastronomia e animação fizeram parte desta 
iniciativa, que contou com as atuações de Fernando Sereno no 
dia 9 e dos KZL Music no dia 10.
Os Amigos do Caraças são um coletivo recente, criado por um 
grupo de amigos residentes na Rua Bento Jesus Caraça que 
organiza convívios para a população, mas também se envolve 
em causas sociais.

Mais de 400 alunos das escolas básicas e jardins de infância da 
Quinta da Courela e Aldeia de Paio Pires participaram nas ativi-
dades da Jogária, que teve lugar em duas sessões no Pavilhão 
do Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional.
No dia 19 de maio, participaram os meninos da Escola Básica 
de Aldeia de Paio Pires e, no dia 26, foi a vez dos alunos da 
Escola Básica da Quinta da Courela.
Esta iniciativa pretende proporcionar às crianças a participação 
em atividades pré-desportivas, adequadas às necessidades e 
interesses dos alunos deste escalão etário. Houve  jogos, circui-
tos gímnicos, insufláveis e jogos tradicionais.

Inserido nas iniciativas comemorativas do Maio, Mês do 
Coração, que decorreram em todo o país, realizaram-se, no 
dia 21 de maio, rastreios de saúde gratuitos na Quinta da 
Marialva. A iniciativa foi dinamizada pelo Serviço de Cardiologia 
do Hospital Garcia de Orta, com o apoio da autarquia.
Para além do rastreio de colesterol, tensão arterial e índice de 
massa corporal, realizou-se também uma caminhada. A inicia-
tiva decorreu em simultâneo com as Manhãs Desportivas, que 
mobilizam todas as semanas centenas de pessoas 

Rastreios de saúde 
e desporto na Marialva

Jogária de Corroios 
com 1800 crianças

Feira Medieval de Corroios

Nos dias 22 e 23 de maio cerca de 1800 crianças das escolas 
do 1.º ciclo da freguesia de Corroios participaram na Jogária, 
uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal do Seixal 
e Junta de Freguesia de Corroios, com o apoio do Desporto 
Escolar. 
A Quinta da Marialva e o Parque José Afonso foram os locais 
escolhidos para a realização da iniciativa, que consistiu num 
conjunto de atividades desportivas e lúdicas. Participaram 
as seguinte escolas básicas: Qt.ª do Campo, Alto do Moinho, 
St.ª Marta, Qt.ª da Cabouca, São Nicolau, Corroios, Vale de 
Milhaços, D. Nuno Álvares Pereira, Miratejo e José Afonso.

A Feira Medieval de Corroios continua em crescimento, assu-
mindo-se, nesta 3.ª edição, como uma iniciativa de referência 
na região. Entre os dias 4 e 7 de maio, a Quinta da Marialva 
recebeu cerca de 20 mil visitantes e não faltou animação. O 
programa incluiu atividades para as escolas nos dias 4 e 5, e 
para o público em geral nos outros dias. Houve torneios a cavalo, 
malabaristas, demonstração de esgrima, música, folias, baila-
dos, mercado medieval, teatro de fogo e animação itinerante. 
Não faltaram os acampamentos de recriação histórica com 
exposição de armas, mesas pedagógicas, demonstração de 
combates, exibição de aves de rapina e outros animais.

Corroios Largo do Mercado, 2855-100 Corroios > Tel.: 212 535 814 > Fax: 212 546 583 > jf-corroios.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

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro
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Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados
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10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30
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19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

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

(*) n Partida do Fogueteiro

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

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

808 203 050 TRANSTEjO  

Câmara Municipal do Seixal 
Geral | 212 276 700
Espaço Cidadania | 210 976 220
Posto de Turismo | 212 275 732
Seixal limpo | 210 976 011
Canil/Gatil Municipal | 210 976 200
leitura do Consumo de Água 
| 800 500 210

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 919 374 732

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

Conservatória do Registo Predial 
Cruz de Pau | 212 260 620
Seixal | 212 271 280

Repartição de Finanças
Cruz de Pau | 212 260 760
Seixal | 212 219 710

Centro de Emprego | 212 267 230

TÁXIS
Expresso táxis
| 212 250 265 | 212 250 270
| 968 485 593 | 917 297 278

Coop táxis
| 211 581 132 | 966 781 220
| 932 711 132 | sms: 4901 táxi já

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

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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Festas Populares do Seixal de 23 de junho a 2 de julho
Um cartaz forte que honra as tradições

Programa 

Dia 23 de junho, sexta-feira 
21.30 horas
Marchas Populares 
das Escolas do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico e JI
Rua Paiva Coelho e Palco 1
Dia 24 de junho, sábado 
15 horas
Transmissão do jogo 
Portugal-Nova Zelândia
Palco 1
18.30 horas
Seixal Smart Cities
Stande institucional 
da Câmara Municipal do Seixal
19 horas 
Noite da Sardinha Assada
Em todo espaço das festas, 
oferta de sardinhas à população
22 horas 
Anjos
Palco 1
Sarau de Dança do Clube 
Campismo Luz e Vida
Palco 2 
Grupo de Folclore 
Estrelinhas do Sul
Palco 3
Dia 25 de junho, domingo
I Festival Náutico 
Baía do Seixal
15.30 horas  - Assinatura de 
protocolo para construção da 
ponte pedonal Seixal-Barreiro
16 horas - Desfile de embarca-
ções tradicionais e de recreio
(o Festival Náutico decorre 
de 23 de junho a 2 de julho) 
22 horas 
Alcoolémia
Palco 1
Grupo Coral e Instrumental 
Os Flamingos
Palco 2
Rancho Folclórico 
Andorinhas do Pinhal *
Palco 3
Dia 26 de junho, segunda-feira  
22 horas
Escola de Rock do Seixal 
apresenta Rock Rendez-Vous
Palco 2
Dia 27 de junho,  terça-feira
22 horas 
Noite Hip-Hop com Malabá
Palco 1

Espetáculo com Mário 
Barradas e Amigos
Palco 2
Dia 28 de junho, quarta-feira
22 horas 
Dengaz
Palco 1 
Marcha Populares 
das Coletividades 
e Baile Popular de S. Pedro
Palco 2 
Dia 29 de junho, quinta-feira 
8 horas 
Marcha das Canas 
18 horas
Procissão Solene 
em Honra de São Pedro 
22 horas 
I’m a Rock Star
Palco 1
Banda Filarmónica 
da Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre 
Seixalense
Palco 2
Dia 30 de junho, sexta-feira  
22 horas 
Banza
Palco 1
Espetáculo com Jean Cremona
Palco 2
Rancho de Danças e Cantares 
de Vale de Milhaços
Palco 3
Dia 1 de  julho, sábado
22 horas
Herman José
Palco 1
Encontro de Ranchos 
Folclóricos 
Palco 2
Dia 2  de julho, domingo  
22 horas
António Zambujo
Palco 1
Banda Filarmónica 
da Sociedade Filarmónica 
União Seixalense
Palco 2

Palco 1 – Praça 1.º de Maio
Palco 2 – Largo da Igreja
Palco 3 – Jardim do Seixal
Stande institucional 
da Câmara Municipal do Seixal  –
Praça da República

*a confirmar

As Festas Populares do Seixal, 
que se realizam entre os dias 23 
de junho e 2 de julho, foram apre-
sentadas em conferência de im-
prensa no dia 13 de junho, a bordo 
do cacilheiro Lisboa à Vista, com 
a presença de alguns dos artistas 
que preenchem o cartaz deste ano: 
Anjos, Alcoolémia, Banza, Malabá, 
o projeto I’m a Rock Star e o repre-
sentante de António Zambujo.
Para além da música em três pal-
cos, marchas populares e anima-
ção de rua, este ano regressa a 
Feira do Artesanato, Gastronomia 
e Fumeiro e irá decorrer o I Festival 
Náutico Baía do Seixal, onde vai 
estar à disposição de todos para vi-
sita a caravela Vera Cruz, para além 
da presença de várias embarca-
ções tradicionais na Baía do Seixal.
Destaque ainda para o stande ins-
titucional da Câmara Municipal do 
Seixal, um espaço onde poderá 
ficar a conhecer melhor o patrimó-
nio do concelho e o trabalho desen-
volvido pela autarquia nas várias 
áreas.  No dia 24 de junho o stande 
vai estar dedicado ao Seixal Smart 
Cities, um projeto que procura dar 
expressão à intervenção na área 
da sustentabilidade.
O presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Joaquim Santos, disse  
que este ano «queremos voltar a 
ter umas festas que honrem  a tra-
dição das nossas festas populares, 

numa dinâmica que se irá prolon-
gar até agosto. Temos seis grandes 
festas populares, onde a popula-
ção e os visitantes se podem en-
contrar e passar bons momentos 
de confraternização».
O autarca disse que «as festas 
ganham este ano uma nova dinâ-
mica, e surgem na sequência do 
grande investimento que estamos 
a realizar para dinamizar o núcleo 
urbano antigo do Seixal. Todos 
gostaríamos que as obras estives-
sem terminadas, mas ainda assim 
vamos ter umas festas de grande 
qualidade». 
Destacou depois o Festival Náutico 
e a «assinatura do protocolo com a 
autarquia do Barreiro para a cons-
trução da ponte pedonal e ciclável 
entre o Seixal e o Barreiro».
O vereador da Cultura da autar-
quia, Jorge Gonçalves, agradeceu 
a presença dos artistas que «vêm 
engrandecer o cartaz nas nossas 
festas, que crescem em número 
de dias e na programação, com um 
cartaz forte e muito diversificado».
António Santos, presidente da 
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
salientou a importância de «honrar 
as tradições, por isso, para além 
do grande cartaz que temos, des-
taco a programação do palco 2 e 
3, onde está representada a nossa 
história e as nossas gentes».  

O público do Seixal é especial 
Os artistas que estiveram presen-
tes na conferência de imprensa 
expressaram a sua satisfação por 
poder atuar no palco da Festas 
Populares do Seixal. Presença 
habitual, os Banza destacaram a 
«grande amizade pelas pessoas do 
Seixal». Por sua vez, os Alcoolémia 
preparam-se para apresentar nes-
te espetáculo o seu álbum come-
morativo de 25 anos de carreira, 
prometendo «um grande espetá-
culo».
Malabá, artista de grande suces-
so no hip-hop, tem as suas raízes 
em Aldeia de Paio Pires, por isso 
ficou «em extâse, quando me con-
vidaram para atuar nestas festas. 
É um grande orgulho pisar este pal-
co». O projeto I’m a Rock Star tem 
este ano «90 pessoas em palco e 
queremos voltar a dar um concerto 
único», afirmaram os professores 
responsáveis. 
Os Anjos voltam este ano a um 
palco que conhecem bem e mos-
traram-se «muito felizes» com este 
regresso. Recordaram outros espe-
táculos marcantes que deram no 
concelho  e consideraram o público 
do Seixal «muito especial».
António Zambujo não podendo es-
tar presente fez questão de enviar 
um representante que transmitiu o 
«carinho especial pelo Seixal». 
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Seixal abre 
as festas 
populares 
do concelho

As tradicionais Festas Populares do Seixal começam em junho e abrem as festividades 
de verão no concelho, no Seixal, seguindo-se Arrentela, Fernão Ferro, Aldeia de Paio 
Pires, Amora e culminam no final de agosto com as de Corroios. Cada edição prima pela 
aposta na qualidade e diversidade do cartaz com ofertas culturais e desportivas, mas 
também prosseguindo as tradicionais atividades religiosas e os arraiais populares com 
petiscos e bailaricos. 

Este ano os grandes destaques das Festas Populares do Seixal são os espetáculos com os 
Anjos, Dengaz, Herman José e António Zambujo. Mas a programação conta com muitos 
outros artistas e as produções culturais do movimento associativo do concelho.
As Marchas Populares das Escolas e Jardins de Infância do município abrem as festas 
numa onda de cor e criatividade pelas ruas seixalenses. 

É ainda retomada a Feira do Artesanato, Gastronomia e Fumeiro com uma grande 
participação de artesãos locais e regionais que expõem as suas melhores criações, 
incluindo também animação própria.

Nas festas populares destacamos ainda o 1.º Festival Náutico Baía do Seixal e o stande da 
Câmara Municipal do Seixal, renovado, com muitas surpresas para os visitantes.

Seixal: 23 de junho a 2 de julho | Arrentela: 12 a 16 de julho | Fernão Ferro: 26 a 30 de 
julho | Aldeia de Paio Pires: 2 a 6 de agosto | Amora: 11 a 15 de agosto | Corroios: 18 a 
27 de agosto 

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

Seixal World Music
As músicas de várias geografias encontram-se no Seixal durante três dias.

Alpharabius Ensemble (Marrocos/Síria)
16 de junho, sexta-feira, 21.30 horas, Cinema S. Vicente, Aldeia de Paio Pires 
(entrada paga)

Maria Alice (Cabo Verde)
17 de junho, sábado, 21.30 horas, Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal (entrada paga)

Seiva + Geronyom (Portugal)
18 de junho, domingo, 18.30 horas, Quinta da Fidalga, Arrentela (entrada livre)

Mais informações em cm-seixal.pt

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

Teatro infantil 
no S. Vicente
«Aventuras de Papelão» é um espetáculo infantil criado pela Improvio Armandi 
e apresentado no Cinema S. Vicente, nos dias 18 e 25 de junho, a convite da 
Animateatro. 
O palco fica repleto de superpoderes, terríveis vilões e destemidos heróis, e a 
interação entre atores e público é essencial ao desenrolar da peça.

Para maiores de 4 anos. Ingresso: 4 euros. Reservas: 212 254 184, 214 099 896 ou 
comunicacaoanimateatro@gmail.com.

Passatempo: Temos 2 bilhetes duplos para oferecer para o dia 25 de junho, 
às primeiras respostas certas à pergunta: Quem criou o espetáculo? Envie a 
resposta até às 17 horas do dia 20 de junho para o email dci@cm-seixal.pt, com o 
nome, n.º de BI ou CC e o n.º de telefone.

18 e 25 de junho, domingo | 16 horas | Cinema S. Vicente | Aldeia de Paio Pires



_________________________________
Das 17.30 às 19.30 horas
Festa dos Jogos do Seixal 2017
Várias atividades desportivas
Parque do Serrado, Amora

_________________________________
21.30 horas
Maria Alice (Cabo Verde)
Seixal World Music 2017
M/ 6 anos . Ingresso: 6 euros (3)
Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal

18 JUNHO
domingo
_________________________________
10 horas
1.ª Travessia Baía do Seixal de Prancha
Baía do Seixal

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

Aulas Abertas de Canoagem
Em frente ao Parque da Quinta dos Franceses, 
Seixal

_________________________________
16 horas
Aventuras de Papelão
Teatro infantil por Improvio Armandi, Lisboa
M/ 4 anos . Ingresso: 4 euros
Cinema S. Vicente

seixal
acontece

16 JUNHO
sexta-feira
_________________________________

21 horas
Fórum Seixal – Infraestruturas de 
Saneamento nos Redondos
Associação de Moradores dos Redondos

_________________________________
21.30 horas
Alpharabius Ensemble (Marrocos/Síria)
Seixal World Music 2017
M/ 6 anos . Ingresso: 6 euros (3)
Cinema S. Vicente

17 JUNHO
sábado
_________________________________
9.30 horas
Caminhar por Uma Gravidez Saudável + 
Passeio de Bebés
Org.: Câmara Municipal do Seixal 
e Agrupamento dos Centros de Saúde 
de Almada-Seixal – Unidade de Cuidados 
na Comunidade do Seixal
Percurso: frentes ribeirinhas do Seixal 
e Arrentela e Quinta da Fidalga
Ponto de encontro: Seixal, em frente ao 
Parque da Quinta dos Franceses

Festa das Nove Luas
Quinta da Fidalga, Arrentela

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

_________________________________
14.30 horas
14.º Torneio de Xadrez de Arrentela
Org.: Independente Futebol Clube Torrense
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

_________________________________
Das 15 às 19 horas
Mercado das Histórias: Feira de Troca 
de Livros para Crianças 
Exterior da Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
18.30 horas
Seiva + Geronyom
Seixal World Music 2017
Entrada livre
Quinta da Fidalga, Arrentela

23 JUNHO
sexta-feira
_________________________________
19.30 horas
13.º Torneio Concelhio de Clubes
Atletismo
Complexo Municipal de Atletismo Carla 
Sacramento

_________________________________
21 horas
Marchas Populares das Escolas do 1.º Ciclo 
e Jardins de Infância da Rede Pública
Festas Populares do Seixal
Ruas do Seixal

24 JUNHO
sábado
_________________________________
9.30 horas
Amora em Movimento – Marginal de Amora
Várias atividades desportivas
Org.: Junta de Freguesia de Amora
Frente ribeirinha de Amora

_________________________________
14.30 horas
Bijuteria e Outros Objetos em Papel
Ateliê . Inscrição (1)
Extensão no Espaço Memória – Tipografia 
Popular no Seixal

Campeonato Regional de Fundo
Canoagem
Org.: Associação Naval Amorense
Frente ribeirinha de Amora

_________________________________
15 horas
Mercado das Histórias: Feira de Troca 
de Livros para Crianças 
Exterior da Biblioteca Municipal do Seixal

Transmissão do jogo Portugal-Nova 
Zelândia
Festas Populares do Seixal
Palco 1 – Parque da Quinta dos Franceses, 
Seixal

_________________________________
Das 15.30 às 16.30 horas
S. Pedro na Biblioteca, Manjericos 
na Ludoteca!
Ateliê . Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares
Inscrições: 210 976 100 
ou biblioteca.ludoteca@cm-seixal.pt
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
18.30 horas
Seixal Smart Cities
Festas Populares do Seixal
Stande institucional da Câmara Municipal 
do Seixal

_________________________________
19 horas
Noite da Sardinha Assada
Festas Populares do Seixal
Em todo espaço das festas, oferta 
de sardinhas à população

_________________________________
22 horas 
Anjos
Palco 1 –Parque da Quinta dos Franceses, 
Seixal
Sarau de Dança do Clube de Campismo 
Luz e Vida 
Palco 2 – Largo da Igreja, Seixal
Grupo de Folclore Estrelinhas do Sul
Palco 3 – Jardim do Seixal
Festas Populares do Seixal

25 JUNHO
domingo
_________________________________
Das 9.30 às 12.30 horas
Circuito Património do Seixal
Passeio pedestre
Ingresso: 5,50 euros (gratuito até 12 anos)
Informações/inscrições: 212 275 732, 915 335 
347 ou posto.municipal.turismo@cm-seixal.pt
Ponto de encontro: Posto Municipal de Turismo, 
Seixal

_________________________________
14.30 horas
Dia da Juventude
Várias atividades desportivas
Org.: Junta de Freguesia de Fernão Ferro 
e movimento associativo
Parque Urbano de Fernão Ferro

_________________________________
15.30 horas
Assinatura de protocolo para 
a construção da ponte pedonal 
Seixal-Barreiro
1.º Festival Náutico Baía do Seixal
Estação Náutica Baía do Seixal

_________________________________
16 horas
Aventuras de Papelão
Teatro infantil por Improvio Armandi, Lisboa
M/ 4 anos 
Ingresso: 4 euros
Cinema S. Vicente

Desfile de Embarcações Tradicionais 
e de Recreio
1.º Festival Náutico Baía do Seixal
Baía do Seixal

_________________________________
22 horas 
Alcoolémia
Palco 1 – Parque da Quinta dos Franceses, 
Seixal
Grupo Coral e Instrumental Os Flamingos
Palco 2 – Largo da Igreja, Seixal
Rancho Folclórico Andorinhas do Pinhal 
(a confirmar)
Palco 3 – Jardim do Seixal
Festas Populares do Seixal

26 JUNHO
segunda-feira
_________________________________
22 horas 
Escola de Rock do Seixal apresenta Rock 
Rendez-Vous
Palco 2 – Largo da Igreja, Seixal
Festas Populares do Seixal

27 JUNHO
terça-feira
_________________________________
22 horas 
Noite Hip-Hop – Malabá
Palco 1 – Parque da Quinta dos Franceses, 
Seixal
Espetáculo com Mário Barradas e Amigos
Palco 2 – Largo da Igreja, Seixal
Festas Populares do Seixal

28 JUNHO
sexta-feira
_________________________________
22 horas 
Dengaz
Palco 1 –Parque da Quinta dos Franceses, 
Seixal
Marchas Populares das Coletividades e 
Baile Popular de S. Pedro
Palco 2 – Largo da Igreja, Seixal
Festas Populares do Seixal



29 JUNHO
quinta-feira
_________________________________
8 horas
Marcha das Canas
Festas Populares do Seixal
Ruas do Seixal

_________________________________
8.30 horas
Vamos Descobrir o Filão da Boa Cortiça
Visita temática . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet e outros locais

_________________________________
9 horas
Dia Municipal do Bombeiro
Fernão Ferro, Amora e Santa Marta do Pinhal

_________________________________
18 horas
Procissão Solene em Honra de São Pedro
Festas Populares do Seixal
Ruas do Seixal

_________________________________
22 horas 
I’m a Rock Star
Palco 1 – Parque da Quinta dos Franceses, 
Seixal
Banda Filarmónica da Sociedade 
Filarmónica Democrática Timbre Seixalense
Palco 2 – Largo da Igreja, Seixal
Festas Populares do Seixal

30 JUNHO
sexta-feira
_________________________________
13 horas
De Barco, do Seixal a Alhandra
Passeio temático . Inscrição (1)
Embarque: cais do Seixal

_________________________________
22 horas 
Banza
Palco 1 –Parque da Quinta dos Franceses, 
Seixal
Espetáculo com Jean Cremona
Palco 2 – Largo da Igreja, Seixal
Rancho de Danças e Cantares de Vale 
de Milhaços
Palco 3 – Jardim do Seixal
Festas Populares do Seixal

e ainda…

16 A 30 
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 . Grupos . 
Inscrição (1)
Núcleo Naval

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

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

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

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

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

_________________________________
De terça a sexta-feira, das 9 às 12 horas e 
das 14 às 17 horas
Sábado e domingo, das 14 às 17 horas
600 Anos de Moagem no Moinho de Maré 
de Corroios
Exposição de longa duração
Moinho de Maré de Corroios

Barcos, Memórias do Tejo
Exposição de longa duração
Núcleo Naval

O Seixal no Foral de Almada de 1513
Exposição temporária
Moinho de Maré de Corroios

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

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

Um Perna-Longa no Moinho
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Moinho de Maré de Corroios
_________________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
ou das 14.30 às 16.30 horas
Circuito da Pólvora Negra
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços

Dança dos Barcos
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo Naval

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

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

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

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

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

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

Quiz de Barcos
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo Naval

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

_________________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 18 horas
Hoje Sou… Bibliotecário!
Atividades lúdicas. Crianças e jovens dos 8 aos 
18 anos.  Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

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

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

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

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

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

_________________________________
A decorrer até 22 de julho
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas
Presenças Ocultas & Sagrados Profanos
Exposição de pintura de José Robalo
Galeria Municipal de Corroios

_________________________________
A decorrer até 3 de setembro
De terça-feira a domingo, das 10 às 17 horas
Artes na Fidalga
Intervenção site-specific
Quinta da Fidalga, Arrentela

_______________________________
17 e 24 de junho (sábado)
9.30 horas
Amora em Movimento – Parque do Serrado
Várias atividades desportivas
Org.: Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix
Parque do Serrado, Amora

_________________________________
18 e 25 de junho (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 da 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

_________________________________
De 17 de junho a 22 de julho
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Estou Aqui!
Exposição de fotografia de Fernando Branquinho
Inauguração dia 17 de junho, sábado, às 17 horas
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

_________________________________
24, 25 e 28 de junho e 1 de julho
Das 10 às 22 horas
26, 27, 29 e 30 de junho
Das 10 às 19 horas
1.º Festival Náutico Baía do Seixal
Festas Populares do Seixal
Baía do Seixal

_________________________________
23, 26, 27, 28 e 30 de junho 
Das 20 às 24 horas
24, 25, 29 de junho e 1 e 2 de julho
Das 18 às 24 horas
Feira de Artesanato, Gastronomia 
e Fumeiro
Festas Populares do Seixal
Jardim do Seixal

(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

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

Festa dos Jogos 
do Seixal 2017
17 de junho, sábado, 17.30 horas, 
Parque do Serrado, Amora

A festa dos Jogos do Seixal inclui um 
conjunto de atividades desportivas 
e recreativas, com surpresas para 
os participantes e convidados, 
nomeadamente para os mais pequenos.

Organização: Câmara Municipal do 
Seixal, juntas de freguesia e movimento 
associativo

Mais saúde e desporto para todos!

cm-seixal.pt
-----------------------------

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

1.º Festival Náutico 
Baía do Seixal
As festas populares do concelho recebem o 1.º Festival Náutico Baía do Seixal, 
de 23 de junho a 2 de julho, com participação da caravela «Vera Cruz». A 
embarcação recebe visitas, com entrada livre, nos dias 24, 25 e 28 de junho 
e 1 de julho, das 10 às 22 horas, e nos dias 26, 27, 29 e 30 de junho, das 10 às 
19 horas. 

O festival inclui o passeio Rota do Bacalhau, a bordo do varino «Amoroso», no 
dia 24, com partida do Terreiro do Paço, às 11 horas, e o Circuito Património 
do Seixal, no dia 25, às 9.30 horas.

O ponto alto do certame é o Desfile Náutico de Embarcações Tradicionais e de 
Recreio, no dia 25 de junho, às 16 horas.

Serão ainda dinamizados workshops de pintura e construção de miniaturas 
de embarcações tradicionais, a 25 de junho e 1 de julho, das 10 às 22 horas, 
junto à sede da Associação Náutica do Seixal.

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

Marchas populares 
animam Seixal
As Marchas Populares das Escolas e Jardins de Infância da Rede Pública envolvem as 
ruas do Seixal num misto de alegria e colorido, música e dança, criatividade e tradição. 
Revela-se o entusiasmo das crianças nos temas trabalhados com as famílias e os 
professores durante o ano letivo.
As marchas desfilam pela Rua Paiva Coelho até o Palco 1, no Parque da Quinta dos 
Franceses, onde apresentam as coreografias.
As marchas são um projeto do Plano Educativo Municipal que integra o programa das 
Festas Populares do Seixal. 
Organização: autarquias, escolas da rede pública, associações de pais e encarregados de 
educação.

23 de junho, sexta-feira, 21 horas | Seixal
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