
Edição quinzenal da Câmara Municipal do Seixal > N.º 689 > 13 de julho de 2017 > Distribuição gratuitaDepósito legal 17113/87 . ISSN 0871-3294

cm-seixal.pt BOLETIM MUNICIPAL

Um concelho mais limpo 
depende de todos
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na higiene urbana 
Suplemento

Secção destacada dos Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal

Novo quartel de Corroios 
inaugurado no Dia 

Municipal do Bombeiro
A inauguração do quartel de Corroios da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal (AHBMCS) assinalou 

o Dia Municipal do Bombeiro, comemorado a 29 de junho, Dia de S. Pedro e feriado municipal. No mesmo dia foram igualmente 
lançadas as primeiras pedras do novo quartel da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Amora e da secção destacada 
de Fernão Ferro da AHBMCS. 2, 3
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A primeirA pedra do novo quartel 
de bombeiros da Associação Humanitária 
dos Bombeiros mistos de Amora (AHBmA) 
foi lançada no Dia municipal do Bombeiro, a 
29 de junho. A Câmara municipal do Seixal 
apoiou a candidatura ao pOSeUr (programa 
Operacional de Sustentabilidade e eficiência 
do Uso de recursos) com 64 882,50 euros, 
atribuiu o terreno, irá qualificar acessos e as-
sumiu igualmente os 360 mil euros de inves-
timento do estado, necessário para viabilizar 
o novo quartel, que tem um custo estimado 
de um milhão de euros. 

O quartel já recebeu luz verde do pro-
grama de fundos europeus e ficará situado 
num terreno de 7000 m2, que confina com a 
estrada Nacional 10 e a Avenida Seixalíada, 
na freguesia de Amora. O novo quartel se-
rá organizado em dois blocos: um central, 
que agrega áreas de comando, gestão, emer-
gências e alojamento; e outro transversal, 
destinado ao parque de viaturas, oficinas e 
arrumos.

«esta obra marcará um novo ciclo na vida 
dos nossos bombeiros, onde a dignidade e 
as condições de trabalho há muito ambicio-
nadas serão por fim uma realidade», saudou 

Lúcia Soares.  Agradeceu ainda à Câmara do 
Seixal que «assumiu a diferença entre a verba 
que vamos receber do pOSeUr e o total do 
investimento necessário a esta obra».

O presidente da Liga dos Bombeiros 
portugueses esteve presente na cerimónia. 
Jaime marta Soares lembrou que «mesmo 
nos tempos difíceis que o poder Local passa, 
neste município há uma preocupação per-
manente em estar ao lado dos seus bombei-
ros».

Admitindo «estarmos ainda perante um 
ato simbólico», manuel Araújo disse espe-
rar «que este quartel seja uma realidade em 
breve. Ganha a cidade, ganha o município e 
ganha certamente o país», disse.

«este é um quartel dimensionado para 
60 elementos, com todas as condições pa-
ra socorrer uma população de mais de 50 
mil pessoas só aqui na freguesia de Amora», 
lembrou Joaquim Santos. O presidente da 
autarquia disse «que este desafio foi abra-
çado conjuntamente entre o poder Local do 
município e a AHBmA» e afirmou que «o 
investimento feito diariamente nas nossas 
associações de bombeiros é demonstrativo 
de uma definição clara de prioridades». n

A iNAUGUrAçãO do quartel de 
Corroios da Associação Humanitária de 
Bombeiros mistos do Concelho do Seixal 
(AHBmCS) assinalou o Dia municipal do 
Bombeiro, comemorado a dia 29 de ju-
nho, Dia de S. pedro e feriado municipal. 
No mesmo dia foram igualmente lança-
das as primeiras pedras do novo quartel 
da Associação Humanitária de Bombeiros 
mistos de Amora e da secção destacada de 
Fernão Ferro da AHBmCS (ver ao lado).

O novo quartel de Corroios constitui 
uma secção destacada da AHBmCS, fica lo-
calizado em Santa marta do pinhal, e subs-
titui a pequena unidade até então existente 
em miratejo. O equipamento resulta de 
uma adaptação de um edifício municipal 
com 1450 m2, incluindo um espaço gene-
roso para estacionamento, o qual recebeu 
uma requalificação em 776 m2 de área, 
com um investimento de 250 mil euros por 
parte da Câmara municipal do Seixal. 

A homenagem ao trabalho em prol da 
proteção civil e defesa da saúde das popu-
lações esteve na origem da criação há 14 
anos do Dia municipal do Bombeiro. Desde 
então, a efeméride é comemorada no con-
celho com uma cerimónia que junta as as-
sociações humanitárias de bombeiros, o 
poder Local, convidados e amigos.

Anualmente, a Câmara municipal do 
Seixal presta um apoio financeiro às duas 
associações humanitárias de bombeiros 
que ascende a 1 milhão de euros, com uma 
comparticipação mensal que faz face a cer-
ca de 35 por cento do total de despesas, 
enquanto que o programa permanente 
de Cooperação, da responsabilidade do 
Governo, financia estas instituições em 
apenas 10 por cento do total necessário ao 
seu funcionamento. 

presente na inauguração da secção des-

tacada, o presidente da Junta de Freguesia 
de Corroios afirmou que «as novas instala-
ções correspondem a melhores condições 
de trabalho para os operacionais e a uma 
mais eficaz resposta à nossa população». 
eduardo rosa sublinhou ainda que «esta 
localização, com melhores acessos, signi-
fica ainda maior proximidade de socorro 
para toda a área da freguesia, do concelho e 
dos municípios limítrofes».

O comandante do corpo de bombeiros 
da AHBmCS agradeceu «a todos os homens 
e mulheres que envergam a farda de bom-
beiro, e muito em especial no concelho do 
Seixal». José raimundo lembrou que são 
estas pessoas que «asseguram o socorro 
à população, sete dias por semana, todos 
os dias do ano» e que «apesar de todas 
as adversidades, impostas por corte or-
çamentais e perda de benefícios sociais, 
continuam a dar o melhor de si».

O lançamento da primeira pedra dos 
quartéis de Amora e de Fernão Ferro, a 
inauguração da nova secção destacada de 
Corroios, mas também «o apoio financei-
ro concedido pela Câmara municipal do 
Seixal ao longo de todo o ano para a so-
brevivência das associações e corpos de 
bombeiros» foram as razões elencadas por 
António matos para «os bombeiros cele-
brarem este seu dia, porque são reconheci-
dos por todo o apoio que têm recebido». O 
presidente da direção da AHBmCS lamen-
tou que sucessivos governos «prometam, 
não cumpram, e ainda cortem nos poucos 
subsídios que atribuem aos bombeiros».

O vice-presidente da Federação dos 
Bombeiros do Distrito de Setúbal disse que 
«estes homens e mulheres merecem todo 
este esforço feito pela Câmara do Seixal 
e pelas suas associações». João Ludovico 
lembrou que «nos incêndios recentes no 

Lançamento da 1.ª pedra do quartel 
dos Bombeiros mistos de Amora
Um novo ciclo na vida 
dos nossos bombeiros

Secção destacada dos Bombeiros mistos do Concelho do Seixal

Quartel de Corroios inaugurado 
no Dia Municipal do Bombeiro
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A construção da secção destacada 
de Fernão Ferro da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Mistos do concelho do seixal 
(AHBMcs)  terá inicio em setembro. no Dia 
Municipal do Bombeiro, a 29 de junho, foi 
lançada a primeira pedra do equipamento, 
localizado em terreno atribuído pela câmara 
Municipal do seixal, na Flor da Mata, junto 
à Estrada nacional 378 e ao nó de acesso à 
A33. 

o novo quartel de bombeiros de Fernão 
Ferro recebeu um parecer favorável do 
Programa operacional sustentabilidade e 
Eficiência do uso de recursos (PosEur) e 
será comparticipado em 344 951,57 euros 
por fundos europeus, correspondendo a 85 
por cento do valor global de 400 mil euros em 
que está estimado o investimento. o restante 
valor será assegurado pela câmara do seixal 
que, para além de atribuir o terreno, prestou 
apoio à elaboração do projeto, assumindo 
assim uma competência do Poder central. 
o destacamento terá uma área coberta para 
o estacionamento de viaturas operacionais 
e outra para albergar as salas de comando, 
administração, operacionais e de apoio. Está 

também prevista a transferência da 2.ª sec-
ção da AHBMcs, dos Foros de Amora, onde 
se encontra a funcionar a unidade Local de 
Formação da Escola nacional de Bombeiros, 
para Fernão Ferro.

«Esta primeira pedra assinala a concre-
tização de um sonho de há muitos anos», 
frisou António Matos. o presidente da dire-
ção da AHBMcs sublinhou que desta forma 
os bombeiros mistos do concelho do seixal 
ficarão «mais próximos, mais capazes e mais 
rápidos no socorro à população».

 Joaquim santos revelou que o destaca-
mento deverá receber «uma guarnição de 
cerca de 15 elementos, com viaturas de so-
corro e combate a incêndios, e a unidade 
Local de Formação da Escola nacional de 
Bombeiros, sendo por isso um equipamento 
de excelência e moderno». 

A cerimónia contou ainda com a presença 
de Jorge silva, presidente da Assembleia de 
Freguesia de Fernão Ferro, Alfredo Monteiro, 
presidente da Assembleia Municipal do 
seixal, Jaime Marta soares, presidente da 
Liga dos Bombeiros Portugueses, e outros 
autarcas. n

secção dos Bombeiros Mistos 
do concelho do seixal em Fernão Ferro
Mais próximos no 
socorro à população

secção destacada dos Bombeiros Mistos do concelho do seixal

Quartel de Corroios inaugurado 
no Dia Municipal do Bombeiro

centro do país, o distrito respondeu com 
três grupos de reforço», mas lamentou que 
«os veículos do distrito estejam em fim de 
vida. temos uma luta pela frente», defen-
deu.

Elísio oliveira, em representação do 
centro Distrital de operações de socorro 
(cDos) de setúbal da Autoridade nacional 
de Proteção civil (AnPc), discordou da vi-
são de que o «bombeiro é um cidadão anó-
nimo» e recordou que «todos estes homens 
e mulheres têm nome e família, e é preciso 
reconhecê-los, para valorizar o trabalho 
feito por cada um deles».

«Após o 25 de Abril de 1974, foi o Poder 
Local e as populações quem sentiu a ne-
cessidade de criar uma associação de 
bombeiros onde não existia nenhuma», 
evocou Alfredo Monteiro. o presidente da 
Assembleia Municipal do seixal lembrou 
um percurso de mais de 40 anos «de priori-
dade de apoio aos bombeiros no concelho» 
e considerou «necessário o Poder central 
entender que os bombeiros têm que ter a 
dignidade e condições que lhe exige o servi-

ço público que desempenham».
«A secção destacada de corroios da 

AHBMcs é mais um equipamento de ser-
viço público que irá garantir uma maior 
proximidade e melhor resposta às popula-
ções», saudou Joaquim santos. o presiden-
te da câmara Municipal do seixal recordou 
que «esta intervenção insere-se num plano 
mais vasto com o objetivo de maior proxi-
midade e melhores condições para os nos-
sos bombeiros», contexto em que elencou 
ainda as construções futuras dos quartéis 
de Amora e Fernão Ferro.

«Estamos felizes, mas não satisfeitos», 
disse ainda Joaquim santos. «Falta maior 
financiamento do Governo para os bom-
beiros, mais e melhores equipamentos de 
socorro, como é caso flagrante das viaturas 
de combate a incêndios, com candidaturas 
recentes das nossas associações recusa-
das pela AnPc», explicou. neste sentido, o 
presidente da câmara assegurou: «Vamos 
continuar a lutar por condições de socorro 
para as nossas populações». n
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Autarcas reúnem-se com Governo no Barreiro

Arco Ribeirinho Sul é essencial 
ao desenvolvimento do país
O PrimeirO-ministro, 

António Costa, reuniu-se com os 
presidentes das câmaras muni-
cipais do Seixal, Joaquim Santos, 
do Barreiro, Carlos Humberto, e 
de Almada, Joaquim Judas, no dia 
26 de junho, numa visita realiza-
da ao Barreiro. Estiveram ainda 
presentes João Pedro Fernandes, 
ministro do Ambiente, Ana 
Paula Vitorino, ministra do Mar, 
e Álvaro Novo, secretário de 
Estado do Tesouro.

Nesta reunião foram aborda-
das diversas matérias relaciona-
das com o desenvolvimento da 
península de Setúbal. António 
Costa afirmou que os 900 hec-
tares desde a Quimiparque, no 
Barreiro, até à Margueira, em 
Almada, passando pela Side-
rurgia Nacional, no Seixal, e que 
correspondem aos terrenos 
que integram o projeto do Arco 
Ribeirinho Sul «são uma grande 
oportunidade para o desenvol-

vimento económico do país. É 
uma área que vemos com grande 
potencial para poder atrair, por 
exemplo, um conjunto de em-
presas que queiram manter-se 
na União Europeia após a saída 
do Reino Unido».

Plataforma 
Multimodal do Barreiro
Entre os vários investimen-

tos anunciados para a região 
está a instalação da Plataforma 
Multimodal do Barreiro/Termi-
nal de Contentores, para a qual 
foi criado um grupo de trabalho 
que irá estudar a sua localização, 
bem como o projeto da Cidade 
da Água, em Almada, cujo ter-
ritório passará em breve para a 
posse da empresa Baía do Tejo.

Em relação a mais investimen-
tos para a região, o primeiro-mi-
nistro falou sobre a construção 
da ponte de ligação rodoviária 
entre o Barreiro e o Seixal, no 

âmbito dos projetos de mobili-
dade ligados ao novo aeroporto, 
ou, em alternativa, enquadra-
da no quadro comunitário do 
Programa Portugal 2020; a cria-
ção de um grupo de trabalho pa-
ra o desenvolvimento do Metro 
Sul do Tejo no próximo quadro 
comunitário; e ainda o arranque 
do novo hospital do Seixal, neste 
mês de julho.

Trabalho articulado
O presidente da Câmara Muni-

cipal do Seixal, Joaquim Santos, 
afirmou que «desta reunião re-
sultaram um conjunto de con-
clusões importantes, num tra-
balho articulado que tem vindo a 
ser desenvolvido». 

Em relação à ponte Seixal- 
-Barreiro, explicou que «esta li-
gação se integra no Plano Rodo-
viário 2000, que prevê a ligação 
entre Almada, Seixal, Barreiro 
e Moita através da ER10. É um 

projeto com quase 20 anos que 
a Câmara Municipal do Seixal 
sempre incluiu nos seus pla-
nos de desenvolvimento (Plano 
Diretor Municipal e Plano de 
Pormenor) e para o qual existem 
já estudos efetuados». 

Joaquim Santos mostrou-se 
confiante na concretização des-
tes projetos, nomeadamente do 
hospital do Seixal, mas lembrou 
que «há dois mandatos também 
foi assinado um protocolo mas 
nada avançou, por isso continua-
mos atentos».  n

Protocolo assinado
no Barreiro
Construção da
ponte pedonal 
e ciclável Seixal- 
-Barreiro
Depois da cerimónia no Seixal no 
dia 25 de junho, os presidentes da 
câmaras municipais do Barreiro, 
Carlos Humberto, e do Seixal, 
Joaquim Santos, assinaram no 
Barreiro, no dia 28 de junho, o pro-
tocolo referente à construção da 
ponte pedonal e ciclável que ligará 
os dois concelhos. 
A cerimónia decorreu nas instala-
ções do Clube Naval Barreirense 
e veio reforçar a intenção dos mu-
nicípios na construção desta in-
fraestrutura, que representa uma 
mais valia para as populações de 
ambos os concelhos.

A reposição do número de carrei-
ras fluviais e a criação de novas 
carreiras que assegurem ligações 
interconcelhias na Margem Sul 
motivaram a reunião de dia 28 de 
junho entre o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, o vereador do pelouro do 
Urbanismo, Mobilidade e Cultura, 
Jorge Gonçalves, e o ministro do 
Ambiente, João Matos Fernandes. 

Segundo explicou Joaquim Santos, 
«foram retiradas 16 circulações diá-
rias entre 2001 e 2012 e nós consi-
deramos que o número de carreiras 
Seixal/Cais do Sodré/Seixal deve-
ria ser reposto. O ministro transmi-
tiu que vão ser investidos 10,3 mi-
lhões de euros na operacionalidade 
da frota, e que só após esse inves-
timento se irão equacionar outras 
alterações». 

Também abordada foi a criação de 
novas carreiras que assegurem li-
gações interconcelhias, assim co-
mo o retomar da ligação ao Parque 
das Nações, mas os autarcas foram 
informados que para já não é pos-
sível a sua concretização. Joaquim 
Santos deixou ainda no Ministério 
dois dossiês sobre a descontami-
nação de solos no Seixal e o novo 
modelo de realojamento social. 

Reunião no Ministério do Ambiente
Autarcas exigem melhorias no transporte fluvial
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O acordo para a passagem do 
Estádio da Medideira para a pos-
se da câmara municipal marcou 
a sessão da assembleia munici-
pal de 30 de junho, nos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal.
A população colocou questões re-
lacionadas com as condições do  
parque infantil e espaços verdes 
na Quinta da Boa Hora, a fixação 
de jovens no concelho e a atração 
de  investimentos. Um dos inter-
venientes, o presidente do Amora 
Futebol Clube, frisou o acordo «im-
portantíssimo» para a posse do 
Estádio da Medideira, «pois está 
em jogo a vida de um clube».
O vereador José Carlos Gomes es-
clareceu que da apreciação aos 
espaços na Quinta da Boa Hora 
considera-se que «estão razoavel-
mente bem tratados» e que que 
a União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires 
está a avaliar a substituição dos 
brinquedos danificados. 
O presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Joaquim Santos, afirmou 
que «entre 2001 e 2011 o municí-
pio acentuou a fixação da popula-
ção para trabalhar e estudar»; que 
o concelho tem «uma enorme dinâ-
mica empresarial e todos os dias 
recebe contactos para investimen-
tos no município, principalmente 
no núcleo urbano antigo do Seixal».
Sobre o acordo para aquisição do 
Estádio da Medideira, disse que 
«o mérito desse acordo deve-se à 
direção do Amora Futebol Clube», e 
que o acordo  «vai permitir reaver o 
património público do clube». 
A assembleia municipal aprovou, 
por unanimidade, um voto de pe-
sar e solidariedade pelas vítimas 
do incêndio de Pedrógão Grande e 
uma moção a saudar os corpos de 
bombeiros e exortar à prevenção 
do flagelo dos incêndios. Também 

foi aprovado por unanimidade um 
voto de pesar pela morte de José 
Félix Mourinho, ligado à história do 
Amora Futebol Clube.
A moção sobre as acessibilidades, 
apresentada pela CDU e aprova-
da por maioria, exige a extensão 
do MST, a melhoria e reforço das 
ligações fluviais entre o Seixal e 
Lisboa, a abertura de novo nó na 
A2 junto ao Complexo de Atletismo 
Carla Sacramento; a construção 
da rotunda no Casal do Marco e o 
fim das portagens na A33.
O apoio à luta dos trabalhadores 
da Amarsul foi objeto de outra mo-
ção da CDU aprovada por maioria.
A construção de pavilhões despor-
tivos em escolas básicas e secun-
dárias foi o tema da última moção 
da CDU, aprovada por maioria.

Atividade municipal
Joaquim Santos destacou da ati-
vidade municipal a assinatura 
de um protocolo para a constru-
ção do novo Centro de Saúde de 
Corroios, «equipamento muitíssi-
mo importante para a população». 
Referiu a reunião com o secretá-
rio de Estado da Administração 
Interna, onde foi abordada a nova 
esquadra da Divisão Policial do 
Seixal. Apontou o desapontamen-
to saído da reunião com o minis-
tro do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social, sobre a reivin-
dicação do novo lar de Corroios, 
em que nos disse  «que não está 
perspetivada qualquer linha de fi-
nanciamento para a construção de 
novos lares de idosos».
Sobre a situação financeira do mu-
nicípio, afirmou que «é tendencial-
mente positiva e crescentemente 
consolidada».
Das questões colocadas pelos gru-
pos partidários, o PS perguntou, 
entre outras, qual o ponto de situa-
ção da Loja do Cidadão do Seixal e 

sobre o Parque de Biodiversidade 
do Pinhal das Freiras. O PSD quis 
saber o se o município pagou a sua 
parte na construção do Parque 
Infantil dos Redondos e referiu o 
perigo de incêndio devido a mato 
denso, muitos pinheiros e euca-
liptos em zonas do concelho. O BE 
questionou quantos empregos fo-
ram criados com a vinda do Centro 
de Estágios do Benfica para o mu-
nicípio. O CDS perguntou se o mu-
nicípio tinha projetos para qualifi-
car a zona do Parque Lopes-Graça.
Sobre a Loja do Cidadão, Joaquim 
Santos respondeu que o Governo 
enviou nos últimos dias altera-
ções ao protocolo que já tinha sido 
previamente concertado. Quanto 
ao Parque de Biodiversidade do 
Pinhal das Freiras, o município «es-
tá a preparar o concurso para uma 
primeira fase». Sobre a obra do 
Parque Infantil dos Redondos, dis-
se que a câmara municipal cum-
priu os compromissos assumidos 
e esclareceu ainda que havia um 
projeto conjunto entre o município 
e a junta de freguesia, «mas esta 
não executou a obra conforme o 
plano». Esclareceu que todos os 
anos em abril a autarquia faz um 
edital a informar os proprietários 
para procederem à gestão silvíco-
la e à limpeza dos seus terrenos 
e a câmara municipal faz o mes-
mo nos terrenos. Afirmou que no 
Centro de Estágios do  Benfica «es-
tão lá mais de 200 jogadores, mais 
de 80 treinadores e mais de 150 
pessoas a trabalhar, muitas delas 
residentes ou que vieram residir 
para o concelho, aumentando o 
desenvolvimento económico e so-
cial do município». A configuração 
do Parque Lopes-Graça «já não res-
ponde aos desafios do presente e 
por isso estamos a equacionar a 
requalificação do espaço».

Assembleia Municipal do Seixal
Protocolo relativo ao  Estádio da Medideira 
reuniu unanimidade

Dia 19 de julho, às 18 horas
Requalificação de infraestruturas 
na Av. 1.º de Maio, em Paio Pires

A Câmara Municipal do Seixal vai efetuar a requalificação de infraestruturas 
de um troço da via na Avenida 1.º Maio, em Aldeia de Paio Pires, que compre-
ende a remodelação da rede de águas residuais e da rede de abastecimento 
de água com posterior criação de passeios. O objetivo é beneficiar as cons-
truções na envolvente, efetuando remodelações e ligações a infraestruturas 
existentes. 
Para dar a conhecer à população mais informações sobre a obra,  realiza-se, 
no dia 19 de julho, às 18 horas, no Parque da Juventude, no Casal do Marco, 
uma sessão do Fórum Seixal – Mais Participação, Melhor Futuro, com a pre-
sença de técnicos e autarcas da Câmara Municipal do Seixal. 
Participe no Fórum Seixal e ajude a construir o futuro do concelho.

Fórum Seixal apresenta e debate 
obra na Torre da Marinha
Requalificação dos espaços 
exteriores na Quinta de Santa Rita 

A obra de requalificação dos espaços exteriores do loteamento Quinta de 
Santa Rita, na Torre da Marinha, vai ser apresentada e debatida numa 
sessão do Fórum Seixal – Mais Participação, Melhor Futuro, que se realiza 
no dia 13 de julho, às 18.30 horas, no exterior da estação de comboios do 
Fogueteiro. Esta será uma oportunidade para a população conhecer a inter-
venção, colocar dúvidas e apresentar sugestões.
As intervenções abrangem a Praceta Quinta de Santa Rita, a Avenida 
Libertadores de Timor Loro Sae, a Praceta José da Cunha Grosso e a Rua 
Casal do Marco, numa área de 7450 m2.
O projeto prevê a criação de duas novas bolsas de estacionamento, uma com 
78 e outra com 28 lugares, regularizando ainda o estacionamento existente. 
Propõe também o melhoramento das acessibilidades pedonais, com o alar-
gamento dos passeios e criação  de passagens pedonais, e a redefinição dos 
canteiros com retirada dos muretes. Nas zonas verdes, mantém-se o prado 
sequeiro.
Vai ser ainda criada uma nova área permeável arborizada, com zonas de 
estadia e um espaço de recreio infantil.
Na Avenida Libertadores de Timor Loro Sae está prevista a criação de uma 
ciclovia e a adequação da sinalização.
Esta obra da  Câmara Municipal do Seixal tem a duração prevista de 180 dias 
e implica um investimento no valor de 139 956,18 euros.
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Depois do recomeço das obras 
em junho, a requalificação do nú-
cleo urbano antigo do Seixal de-
corre a bom ritmo. Na Av. D. Nuno 
Álvares Pereira, entre a Praça da 
República e o abrigo dos pescado-
res, foram retiradas as floreiras e 
as conversadeiras ao longo da via 
para se construir o muro-banco 
em zonas mais elevadas e está 
já a ser aplicado o novo pavimen-

to. Entre a Praça da República e 
a Praça 1.º de Maio, já está a ser 
construído o muro-banco.
Na Praça 1.º de Maio decorrem os 
trabalhos de redes de drenagem 
pluvial e doméstica, de abasteci-
mento de água, de instalações elé-
tricas e de telecomunicações.
Nas ruas interiores do Seixal estão 
a ser realizados os trabalhos de 
restituição de pavimentos. 

Quinta das Laranjeiras, 
Fernão Ferro
Pavimentação 
de via
 
No quadro do protocolo de colabo-
ração celebrado entre a Câmara 
Municipal do Seixal e a Associação 
de Moradores da Quinta das 
Laranjeiras, a autarquia procedeu 
à pavimentação da Praceta Gaspar 
Vaz, na Quinta das Laranjeiras, em 
Fernão Ferro. 
A intervenção foi realizada na se-
quência dos trabalhos de infraes-
truturas realizados pela associa-
ção, que forneceu também as 72 
toneladas de massa betuminosa 
utilizadas.

A Câmara Municipal do Seixal procedeu a 
intervenções de desmatação, limpeza e 
corte de ervas no Bairro das Inglesinhas, 
em Amora, na Quinta de São João, em 
Arrentela, e no Bairro do Jacinto, em 
Corroios. A autarquia está igualmente a 

Encontra-se a decorrer, na Rua Bento 
de Moura Portugal, em Foros de Amo-
ra, uma requalificação ao nível da re-
de de abastecimento de água, com 
remodelação e também ligações a 
infraestruturas existentes. Será ainda 

Intervenções em Amora, Arrentela  e Corroios 
Limpeza de Bairro ou Urbanização 

proceder à intervenção intensiva de 
desmatação e limpeza em todos os 
terrenos municipais, assim como ao 
corte de ervas e limpeza das ruas e 
passeios, nas zonas de Belverde e 
Foros de Amora. 

Obras de requalificação
Núcleo urbano antigo do Seixal

Rua Bento de Moura Portugal, Foros de Amora
Requalificação de infraestruturas

Associação Pinhal do Vidal 
Construção de 
arruamento e novos 
passeios
Está a decorrer no Pinhal do Vidal, 
em Corroios, a construção de um 
arruamento de sentido único, que irá 
fazer a ligação entre a Rua das Tílias 
e Rua das Amoreiras. 
Esta obra inclui-se numa interven-
ção mais alargada de requalificação 
do espaço público envolvente que 
prevê também a construção de vá-
rios percursos pedonais.
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executada a rede de drenagem de 
águas residuais domésticas e plu-
viais nas ruas Quinta do Secundino, 
Quinta  do Cantarrilho, Nespereiras 
e dos Loendros. A obra inclui ainda 
construção de passeio.

Corroios
Novos lugares de 
estacionamento
 
A Câmara Municipal do Seixal está 
a proceder à construção de três no-
vos lugares de estacionamento na 
Rua Cidade de Porto de Amélia, em 
Corroios, para responder às necessi-
dades dos moradores.
A obra inclui o recorte do passeio 
para criação dos novos lugares de 
estacionamento, onde está incluído 
um lugar para pessoas com mobili-
dade condicionada.

Rua Bento de Moura Portugal, Foros de Amora
Requalificação de infraestruturas A CâmArA municipal do 

Seixal tem vindo a apoiar a cons-
trução, reabilitação e manuten-
ção de equipamentos do movi-
mento associativo popular. Várias 
intervenções foram já realizadas 
e outras estão de momento a de-
correr. 

No dia 24 de junho o presi-
dente da Câmara municipal do 
Seixal, Joaquim Santos, e o ve-
reador do pelouro do Desporto, 
José Carlos Gomes, acompanha-
dos pelas equipas técnicas da 
autarquia, visitaram o Centro de 
Solidariedade Social de Pinhal 
de Frades (CSSPF) e o Clube 
Desportivo do Casal do marco 
(CDCm) onde estão a decorrer 
duas intervenções de relevo.

Joaquim Santos afirmou que 
no total «são mais de 2 milhões 
de euros que estamos a investir 
na requalificação e ampliação de 
equipamentos do movimento as-
sociativo popular. Queremos que 
as nossas coletividades fiquem 
ainda mais fortes e tenham cada 
vez mais condições para ofere-
cer desporto e cultura aos nossos 
jovens».

Destacou que «em Pinhal de 
Frades vamos ter o maior pavi-
lhão desportivo do concelho, e 
hoje foi possível perceber não 
só o ponto de situação da obra, 
mas também onde era necessá-
rio ajustar os apoios que temos 
previstos. A obra é muito signifi-
cativa e importante para o clube 
e para a comunidade e, por isso, a 
autarquia decidiu reforçar o seu 
apoio inicial. Em relação ao Casal 
do marco, verificámos o estado 
da obra, mas também foi possível 
avaliar as necessidades de cres-

cimento e ampliação do clube, 
já que cada vez há mais jovens a 
procurar as atividades desporti-
vas desta coletividade». 

Centro de Solidariedade
Social de Pinhal de Frades
Na zona do antigo ringue do 

CSSPF está a ser construído um 
pavilhão polidesportivo, que per-
mitirá à coletividade ter melho-

res condições para a prática des-
portiva e realização de eventos 
culturais. A obra está a decorrer 
em bom ritmo, estando prevista 
a sua conclusão para o final do 
mês de agosto. Este equipamen-
to vai ser um dos maiores pavi-
lhões do concelho com uma nave 
principal com cerca de 2 mil m2 e 
uma área total de 2700 m2. Para 
além do pavilhão principal, que 
contempla dois campos de 40x20 
metros e um espaço de bancada 
para público, vão existir várias 
áreas adjacentes com uma sala 
multiusos, balneários e salas de 
apoio. A obra representa um in-
vestimento na ordem dos 600 mil 
euros, com um apoio da Câmara 
municipal do Seixal de cerca de 
440 mil euros.

Diogo Luís, presidente da dire-
ção do CSSPF, reafirmou a impor-
tância deste equipamento «para 
o desenvolvimento das nossas 
atividades. Era uma grande ne-
cessidade, porque temos já mui-
tas atividades e algumas dificul-
dades de espaço para todas elas. 
Uma das modalidades que mais 
vai beneficiar com este pavilhão 
é o andebol, porque andamos a 
percorrer vários pavilhões pelo 
concelho para treinar. mas não 
só, também a ginástica e as artes 
marciais vão passar a ter todas as 
condições, bem como a zumba e o 
pilates, que têm muitos pratican-
tes e o espaço atual já é pequeno. 
O mesmo acontece com a nossa 
academia, que recebe muitas 
crianças após as aulas e começam 
já a não ter espaço». 

Destacou ainda que o pavilhão 
«vai estar aberto à comunidade, 
pois não existe nenhuma infraes-

trutura semelhante aqui na zona. 
Pode ser uma grande mais-valia 
para as escolas aqui de Pinhal de 
Frades».

Clube Desportivo 
do Casal do Marco
Fundado em 1978, o CDCm viu 

a sua sede nascer da vontade po-
pular e do trabalho de parceria 
com o Poder Local alguns anos 
depois. Com cerca de 30 anos, o 
edifício-sede tem vindo a receber 
algumas intervenções, mas nos 
últimos anos a degradação da co-
bertura do mesmo era evidente.

Assim, está de momento a de-
correr uma obra de melhoramen-
to geral no edifício, com especial 
incidência na reparação da co-
bertura que inclui a remoção do 
fibrocimento e colocação de novo 
telhado numa área de cerca de 
500 m2, representando um inves-
timento na ordem dos 35 mil eu-
ros, totalmente comparticipado 
pela Câmara municipal do Seixal.

 Bruno ramos, presidente da 
direção do CDCm, destacou a «im-
portância da obra para todos os 
atletas do clube. Havia momentos 
em que chovia dentro do ginásio, 
para além da temperatura, muito 
fria no inverno e quente no verão.  
Com a nova cobertura os nossos 
quase 200 atletas vão poder trei-
nar com todas as condições e es-
peramos que isso se reflita nos 
seus resultados desportivos, já 
de si muito bons. mas não só, vai 
criar melhores condições para 
todos os utentes do clube». n

Qualificação de equipamentos do movimento associativo
Obras decorrem em Pinhal de Frades 
e no Casal do Marco

«São mais de 2 
milhões de euros 
que estamos 
a investir na 
requalificação 
e ampliação de 
equipamentos 
do movimento 
associativo 
popular. 
Queremos 
que fiquem 
ainda mais fortes 
e tenham cada 
vez mais 
condições», 
afirmou Joaquim 
Santos
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Deliberações da Câmara Municipal do Seixal
Reunião de 30 de junho

PRESIDÊNCIA

• Tomada de posição: Por uma 
descentralização administrativa 
que sirva as populações.

• Contratação pública. Concurso 
público para a prestação de ser-
viços na área de seguros com pu-
blicação no Jornal Oficial da União 
Europeia. Retificação de peças do 
caderno de encargos. Cláusulas 
técnicas. Ratificação do despacho 
n.º 1205-PCM/2017, de 23 de ju-
nho.

• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada do 
Polidesportivo da Mundet/Seixal. 
Processo n.º DPMU.DGUE.01.DP. 
Revogação da decisão de contra-
tar. Ratificação do despacho n.º 
1210-PCM/2017, de 23 de junho.

PELOURO DO URBANISMO, 
MOBILIDADE E CULTURA

• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada do 
Polidesportivo da Mundet/Seixal. 
Processo n.º DPMU.DGUE.02.DP. 
Abertura de procedimento.

• Projeto de loteamento urbano. 
Bairro 25 de Abril, sito na Quinta do 
Batateiro. Processo n.º 01/M/93. 
Aprovação.

PELOURO DA EDUCAÇÃO, 
JUVENTUDE E MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

• Plano de Ação Social Escolar. 
Ano letivo 2017-2018. Aprovação.

PELOURO DO DESPORTO, 
OBRAS E ESPAÇO PÚBLICO

• Normas regulamentares e cri-
térios de apoio ao movimento as-
sociativo desportivo para 2018. 
Aprovação.

PELOURO DOS 
RECURSOS HUMANOS E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

• Instituto Novo Ser. Contrato-
-programa e comparticipação fi-
nanceira.

• Dia Municipal do Idoso. Contrato-
-programa e comparticipação fi-
nanceira.

• Almoço do I Encontro de 
Equipas de Rua dos NPISA da Área 
Metropolitana de Lisboa. CRIAR-T 
– Associação de Solidariedade. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira.

• Casa do Educador do Concelho 
do Seixal. Projeto CESVIVER 2017. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira.

• Plano anual de transportes das 
associações de reformados do 
concelho 2017. Contrato-programa 
e comparticipação financeira.

As deliberações são publicadas na ínte-
gra na ata da reunião, a qual pode ser 
consultada em cm-seixal.pt.

A Câmara Municipal do Seixal apro-
vou, na reunião de 30 de junho, 
uma tomada de posição em que de-
fende uma descentralização admi-
nistrativa que sirva as populações. 
Esta tomada de posição vem na 
sequência da apresentação da 
proposta de lei que estabelece o 
quadro de transferência de compe-
tências para as autarquias locais e 
entidades intermunicipais, a qual 
se encontra em apreciação parla-
mentar, tendo o Governo colocado 
agora à consideração dos parceiros 
os inúmeros projetos de decretos- 
-lei setoriais.
A proposta de lei prevê que a trans-
ferência de competências se efetue 
em 2018, devendo  estar concluída 
até ao fim de 2021, e visa descen-
tralizar competências nos seguin-
tes domínios:
1. Para os municípios: educação; 
ação social; saúde; proteção civil; 
cultura; património; habitação; áre-
as portuário-marítimas e áreas ur-
banas de desenvolvimento turístico 
e económico não afetas à atividade 
portuária; praias marítimas, fluviais 
e lacustres; cadastro rústico e ges-
tão florestal; transportes e vias de 
comunicação; estruturas de atendi-
mento ao cidadão; policiamento de 

proximidade; segurança alimentar; 
proteção e saúde animal; seguran-
ça contra incêndios; estaciona-
mento público; modalidades afins 
de jogos de fortuna e azar. 
2. Para as entidades intermunici-
pais: educação, ensino e formação 
profissional; ação social; saúde; 
proteção civil; justiça; promoção tu-
rística; outras competências.
3. Para as freguesias: instituir e 
gerir espaços do cidadão; demais 
competências previstas, com pe-
quenas alterações de formulação, 
no artigo 132.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro (atu-
almente alvo de delegação legal).
A Câmara do Seixal critica o facto 
de a discussão sobre os diplomas 
setoriais se ter iniciado sem acau-
telar as recomendações feitas pela 
Associação Nacional de Municípios 
Portugueses sobre a proposta de 
lei-quadro, com destaque para a 
ausência de estudos demonstrati-
vos do ganho na prestação do ser-
viço para os utentes e populações, 
bem como os custos e recursos ne-
cessários. 
A autarquia reitera que a pronún-
cia sobre esta matéria implica uma 
análise e reflexão ponderada sobre 
as propostas em apreciação e exige 

o conhecimento concreto e apro-
fundado sobre o que se pretende 
transferir, até porque as competên-
cias a transferir terão impactos pro-
fundos nos meios humanos, técni-
cos, financeiros e organizacionais.
Contudo, não foram ainda dispo-
nibilizados estudos ou outros ele-
mentos que fundamentem as pro-
postas apresentadas.
Para a Câmara Municipal do Seixal, 
transferir novas atribuições e com-
petências para as autarquias só 
serve as populações e o Poder 
Local Democrático se for concreti-
zado um corte com a política que 
tem promovido a sua descaracte-
rização e reduzido os meios à sua 
disposição, e se desse processo 
resultar um Poder Local mais forte, 
participado e com capacidade para 
melhor satisfazer os anseios das 
populações.
O Seixal considera que os meios 
adequados e a transparência do 
processo são essenciais para um 
modelo de transferência de atribui-
ções para as autarquias, e espera 
que esse processo não consista 
somente em transferir problemas e 
descontentamentos, transforman-
do uma descentralização numa 
desresponsabilização.

Os espaços exteriores da Quinta 
da Fidalga, em Arrentela, acolhe-
ram, a 11 de junho, a iniciativa 
EcoTroca Lixo por Plantas, no 
âmbito do Programa Municipal 
de Educação para a Susten-
tabilidade, e que teve por obje-
tivo assinalar o Dia Mundial do 
Ambiente (que se comemora a 5 
de junho).
O ecotroca obteve um balanço 
muito positivo, pois contou com 
uma afluência de quase mais 50 
por cento do que no ano anterior. 
Registaram-se 174 participações, 
designadamente famílias, as 
quais receberam, em troca dos 
resíduos entregues, plantas de 
exterior, como malmequer do 
meio-dia, alecrim, murta, sobrei-
ro, entre outras. Estas plantas são 
provenientes do Viveiro Municipal 
da autarquia. 
No total foi possível trocar 272 
plantas, árvores, arbustos e her-
báceas, em troca da recolha de 
410 kg de papel e cartão, 60 kg 

de embalagens e tampinhas, 20 
kg de pilhas e 5 kg de rolhas de 
cortiça, num total de 495 kg.
Foi com muito agradado que os 
munícipes participaram nesta ini-
ciativa e foi possível verificar que 
as famílias estão despertas para 
a necessidade de fazer a separa-
ção correta dos diversos tipos de 
resíduos produzidos em casa, vul-
go lixo reciclável, designadamen-

te o papel/cartão, as embalagens 
de plástico e de metal, as pilhas e 
as rolhas de cortiça.
A iniciativa também permitiu que 
os trabalhadores da autarquia 
pudessem esclarecer dúvidas, 
distribuir materiais informativos 
e aconselhar os participantes na 
escolha das plantas a levar para 
casa. 

Equipamentos municipais 
Horários de funcionamento 
no período de verão 

A Câmara Municipal do Seixal informa que, tendo em conta o período de fé-
rias nos meses de verão, alguns equipamentos municipais estão a funcionar 
com alteração de horários.
Os equipamentos municipais que estão em funcionamento com horários 
alterados são, por exemplo, as lojas do munícipe, equipamentos culturais 
(auditório, biblioteca, galerias, oficinas), desportivos (pavilhões e piscinas), 
alguns espaços museológicos e centros de apoio (à juventude e ao movimen-
to associativo).
Os horários temporários de verão estão disponíveis para consulta nos locais 
habituais e no site da autarquia em cm-seixal.pt.

Tomada de posição da Câmara Municipal do Seixal
Por uma descentralização administrativa 
que sirva a população

Dia Mundial do Ambiente 
Munícipes trocaram 500 quilos de lixo por 270 plantas
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Na defesa de melhores 
cuidados de saúde para a po-
pulação, os autarcas da Câmara 
Municipal do seixal e da Junta 
de freguesia de amora e os re-
presentantes das Comissões de 
Utentes de saúde do Concelho 
do seixal marcaram presença, no 
dia 27 de junho, junto ao terreno 
que a câmara municipal disponi-
bilizou para a construção de uma 
unidade de saúde nos foros de 
amora.

Há cerca de 20 anos que a 
Câmara Municipal do seixal tem 
reservado o espaço para a cons-
trução desta unidade de saúde, 
mas a sua construção nunca che-
gou a avançar. Com o crescimen-
to populacional do concelho e da 
freguesia de amora, a qual tem 
atualmente cerca de 50 mil habi-
tantes, a falta deste equipamento 
torna-se cada vez mais eviden-
te, já que as unidades de saúde 
existentes não conseguem dar 
resposta à população.

de acordo com os dados de 
abril de 2017, disponibiliza-
dos pelo aCes almada-seixal, 
existem atualmente 160 180 
utentes inscritos nas unidades 
de saúde do concelho do seixal, 
dos quais 22 923 são utentes 
sem médico de família. a gran-
de maioria dos utentes sem mé-
dico de família é atendida nas 
Unidades de Cuidados de saúde 
Personalizados de amora, que 
regista 14 707 utentes sem médi-
co de família.

O presidente da Câmara 
Municipal do seixal, Joaquim 
santos, lembrou que «amora é a 
freguesia com mais habitantes, 
com mais utentes sem médico de 
família e tem o único serviço de 
atendimento permanente, rece-
bendo toda população que não 
tem médico de família de todas 
as outras freguesias. Por isso, o 
Centro de saúde de amora está 
sobrecarregado e só com a cons-
trução desta unidade nos foros 
de amora será possível melhorar 
a capacidade de resposta. Nessa 
medida pensamos que é urgente 
a construção deste equipamento 
de saúde, para o qual a autarquia 
cedeu um terreno com excelente 
localização. Queremos alertar o 
Governo para a necessidade de 
resolver esta situação, tal como 
foi feito em Corroios com a assi-
natura recente de um protocolo 
para a construção de um novo 
centro de saúde». 

a vereadora do pelouro do 
desenvolvimento social da 
Câmara Municipal do seixal, 
Manuela Calado, reforçou estas 
ideias lembrando que a «reivin-
dicação deste centro de saúde é 
muito antiga. sem saúde não há 
desenvolvimento, por isso a au-
tarquia vai desencadear todos os 
procedimentos que estiverem ao 
seu alcance para que a constru-
ção deste equipamento de saúde 
avance».

Helena Quinta, em represen-
tação da Junta de freguesia de 

amora, considerou que «este é 
um passo muito importante para 
resolução dos problemas rela-
cionados com o acesso aos cui-
dados de saúde na nossa fregue-
sia. Para a população desta área, 
que é muito vasta, é essencial a 
construção deste centro de saú-
de porque só existe um na fre-
guesia de amora e que está muito 
sobrecarregado. a construção de 
uma unidade de saúde em foros 
de amora é uma reivindicação 
muito antiga das autarquias e da 
população e está na hora de re-
solver esta situação o mais rapi-
damente possível».

José sales, em representação 
das comissões de utentes, con-
siderou que esta é mais uma ne-
cessidade reconhecida há muito 
tempo, essencial para que esta 
população tenha mais um equi-
pamento de saúde e melhores 
cuidados de saúde. O Centro de 
saúde de amora tem inscritos 
mais de 14 mil utentes sem médi-
co de família e sem dúvida que a 
população necessita de mais ser-
viços de saúde, mais próximos 
das suas necessidades».

No final desta iniciativa ficou 
acordado entre todos os presen-
tes que seria enviado um pedido 
de reunião urgente ao ministro 
da saúde para que se avance com 
a construção desta unidade de 
saúde nos foros de amora. n

Melhores cuidados de saúde para a população 

Construção de unidade 
de saúde nos Foros 
de Amora é urgente

União Concelhia das Associações de Pais 
e Encarregados de Educação do Seixal  
Eu voto pelo hospital no Seixal…

… porque «o hospital do Seixal é, há muitos anos, uma necessidade 
incontornável, não só para o nosso concelho, como também para 
os municípios de Almada e Sesimbra, e pela incapacidade de o 
Hospital Garcia de Orta prestar cuidados médicos à população, 
muito acima daquela para o qual foi projetado. Os acessos ao atual 
hospital também já não dão uma resposta rápida e eficaz», afirma 
Ângela Mesmoudi, presidente da União Concelhia das Associações 
de Pais e Encarregados de Educação do Seixal  (UCAPES), acompa-
nhada por elementos da direção da instituição, Paulo Oliveira, Mário 
Nascimento, António Dias e Vítor Ramos.
A UCAPES é uma organização representativa das associações de 
pais do concelho do Seixal, com assento nos conselhos municipais 
da educação, do desporto, da segurança e na comissão alargada 
da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. «Queremos envol-
ver a comunidade escolar, discutir os seus problemas e encontrar 
soluções, para o bem de todos e para um futuro melhor dos nossos 
jovens», explica Ângela Mesmoudi.
Sendo parte integrante do movimento associativo do concelho do 
Seixal, os membros da UCAPES apoiam «todas as reivindicações que, 
de uma forma livre, democrática e abrangente, contribuam para a me-
lhoria das condições de vida das populações» e participam ativamen-
te na discussão e solução de problemas noutras que não a educação.
Participaram na Campanha 1 Voto pelo Hospital no Seixal porque 
acreditam que a UCAPES «não deve, nem pode, alhear-se das restan-
tes preocupações e necessidades da população» e porque a conside-
ram «um excelente meio para divulgar e dinamizar uma reivindicação 
justa, há muito exigida e que muita falta faz. A campanha consegue 
chegar à população, mas também às instituições privadas e de utili-
dade pública, sensibilizando-as para esta necessidade, e levando-as 
a divulgar e promover a ação da Câmara Municipal do Seixal, que é do 
interesse de todos».
Como pais e encarregados de educação, o acesso aos cuidados de 
saúde das crianças e jovens do concelho é uma preocupação «cons-
tante e incontornável», como afirma Ângela Mesmoudi, «pois todos 
queremos um atendimento e cuidados de saúde com qualidade, ra-
pidez, acessível e com condições dignas para profissionais de saúde 
e utentes. Não os valorizamos unicamente em momentos de aflição, 
mas de forma constante, porque nunca sabemos quando vamos 
precisar e, quando esse momento chegar, queremos que os cuidados 
médicos e as equipas estejam à altura. Para nós, essa preocupação 
também surge noutras valências que esse equipamento poderá pro-
porcionar: o plano nacional de vacinação, surtos de gripe, programas 
de prevenção...».
A representante da UCAPES salientou ainda «a realidade é conhecida 
de todos», no que diz respeito à degradação dos cuidados primários, 
«com a redução de médicos de família, que deixa muitos utentes sem 
médico de família ou sem atendimento, sobrecarregando os restan-
tes profissionais e os cuidados hospitalares».
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XVI Concurso de Montras 
do Município do Seixal
Papelaria Nova Via, de Fernão Ferro,
foi a vencedora

A Papelaria Nova Via (empresa Novavia Papelaria, Lda.), de Fernão Ferro, 
foi a vencedora do XVI Concurso de Montras do Município do Seixal, tendo 
ganho um prémio monetário no valor de 1000 euros, oferecido pela Câmara 
Municipal do Seixal.
O concurso, subordinado ao tema «A Primavera», foi promovido pela 
Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal 
(ACISTDS) – Delegação do Seixal e Câmara Municipal do Seixal, com o apoio 
da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa. 
O segundo lugar foi atribuído à loja Lavores da Antónia, em Corroios, de Maria 
Antónia Maltez. O prémio, oferecido pela ACISTDS, foi de duas noites de 
alojamento, em regime de meia pensão, para duas pessoas, numa seleção 
de 200 hotéis. A florista Miflor, de Amora, ficou em terceiro lugar, tendo sido 
atribuída à proprietária Guilhermina Teixeira uma noite de alojamento, para 
duas pessoas, numa unidade hoteleira da região, entregue pela Entidade 
Regional de Turismo da Região de Lisboa.
Foi ainda atribuída uma menção honrosa à empresa Ágil Ideia – 
Revestimentos e Decorações Unipessoal, Lda., da Cruz de Pau. 
A entrega de prémios teve lugar no dia 24 de junho, a bordo da caravela 
Vera Cruz, acostada na Estação Náutica Baía do Seixal, durante as Festas 
Populares do Seixal, numa cerimónia para a qual foram convidados todos os 
empresários participantes no evento. Estiveram ainda presentes José Carlos 
Gomes, vereador da Câmara Municipal do Seixal, António Santos, presidente 
da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, e Isaú 
Maia, presidente da Delegação do Seixal da ACISTDS.
O XVI Concurso de Montras do Município do Seixal decorreu entre 10 de abril 
e 12 de maio, com 56 montras a concurso de vários ramos de atividade.
 O júri responsável pela avaliação das montras integrou elementos das três 
entidades organizadoras e fez a sua apreciação de acordo com a adequação 
das montras ao tema, o sentido comercial, bem como a inovação.

A IncubAdorA de Em-
presas baía do Seixal recebeu a 
visita de Joaquim Santos no dia 
16 de junho. o presidente da 
câmara Municipal do Seixal visi-
tou as instalações e reuniu-se in-
dividualmente com cada um dos 
agentes económicos aqui sedea-
dos e que desenvolvem atividade 
em áreas que vão da engenharia 
às novas tecnologias e à saúde.

A MQS Ibérica trabalha em 
metrologia industrial e contro-
lo dimensional de peças para as 
indústrias automóvel e aeronáu-
tica. A filial da MQS alemã para 
toda a Península Ibérica desen-
volve programação de software 
para os robots que realizam a ins-
peção e verificação destas medi-
ções e tem como principal clien-
te a Autoeuropa. neste sentido, 
a localização no Seixal é ideal. 
Em representação da empresa, 
carlos Luís considera «as insta-
lações boas e o espaço agradável, 
havendo um ou outro aspeto que 
pode melhorar».

A 4IT Future desenvolve so-
luções de software à medida 
e tem entre os seus clientes o 
rock in rio, a novartis, a roche, 
a Tabaqueira, a Efacec, a rTP e 
a Média capital, entre outras. 
contudo, também trabalha pa-
ra empresas mais pequenas. 
cristina Santa, diretora da em-
presa, considera «a reunião po-
sitiva, porque percebemos que 
a câmara tem necessidades que 
podemos satisfazer». diz ainda 
que «este tipo de iniciativas são 

sempre importantes para aproxi-
mar a autarquia e as empresas».

cláudia Varela é a gerente da 
certiva Engenharia, empresa 
que trabalha em certificação 
energética, projeto, gestão e 
fiscalização de obra e higiene e 
segurança no trabalho. A enge-
nheira civil conta que a empresa 
existe desde 2011 e está na in-
cubadora desde maio deste ano. 
revela igualmente que «a locali-
zação é boa, estamos a um passo 
de Lisboa e é fácil aos clientes 
virem até aqui». no entanto, o 
pouco tempo no espaço ainda 
não lhe permite saber «se a incu-
badora cumpre aquilo a que se 
propõe».

A Traçado Energético traba-
lha em projeto e fiscalização 
de instalações especiais: segu-
rança, gás, AVAc (aquecimento, 
ventilação e ar condicionado), 
etc. A empresa instalou-se este 
ano na incubadora, por ser «um 
espaço onde se pode criar si-
nergias» e «previamente equi-
pado, com boas condições de 
trabalho», conta Paulo Santos, 
diretor da empresa. A dar peque-
nos passos,  mas já com procura 
em Portugal e no estrangeiro, a 
Traçado Energético gostaria de 
se afirmar «como projetista de 
referência nesta área de trabalho 
na Margem Sul».

Atualmente a desenvolver 
formação em língua gestual 
para profissionais de saúde, a 
Sobejar disponibiliza outro ti-
po de formações para crianças, 

pais e profissionais de diferentes 
áreas. A empresa disponibiliza 
ainda consultas ao domicílio 
para particulares, escolas, lares 
e outras instituições, em áreas 
como a psicologia, a terapia da 
fala, nutrição, fisioterapia ou cui-
dados básicos de enfermagem. 
«Trabalhamos com parcerias 
estratégicas, complementamos 
serviços e deslocamo-nos ao lo-
cal para prestar apoio a quem 
precisa», explica Vera Angelino, 
diretora da Sobejar.

«uma das funções desta incu-
badora é aproximar as empre-
sas da autarquia», enquadra o 
presidente da câmara Municipal 
do Seixal. Joaquim Santos revela 
que «o objetivo destas reuniões 
foi aprofundar o conhecimento 
acerca de cada um destas em-
presas, assim como dos seus de-
safios, e refletir sobre a forma 
como podemos criar sinergias 
para apoiar o seu crescimento e 
estabilidade». 

«Igualmente positivo foi per-
ceber que existem nesta incu-
badora empresas com soluções 
para necessidades do municí-
pio, tendo ficado abertas várias 
possibilidades de parcerias ou 
contratualização de serviços 
pela câmara do Seixal», revela 
ainda o presidente da autarquia. 
«Quando, ao fim de três anos, 
as empresas saírem da incuba-
dora, queremos continuar este 
trabalho de proximidade e pro-
mover o seu sucesso no futuro», 
conclui.  n

Incubadora de Empresas baía do Seixal 
recebe presidente da câmara

Criar sinergias e apoiar  
os agentes económicos
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Com mais dias de dura-
ção e um programa variado e de 
qualidade com atuações em três 
palcos, as Festas Populares do 
seixal foram um verdadeiro su-
cesso, com a presença de milha-
res de pessoas que não quiseram 
deixar de participar neste grande 
evento que é, tradicionalmente, 
ponto de encontro da população 
e espaço de diversão e animação.

as festas começaram no dia 23 
de junho e até dia 27 foram alvo 
de reportagem na edição 688 do 
Seixal Boletim Municipal. agora 
damos conta do que se passou 
nos dias seguintes.

o palco 1, situado na Praça 1.º 
de maio, recebeu Dengaz, um no-
me forte do hip-hop português; 
i’m a Rock star, um projeto mu-
sical do agrupamento de Escolas 
de Pinhal de Frades, e o grupo 
Chá dos 5 com a participação de 
alunos dos 7.º, 8.º e 9.º ano que 
interpretaram hits do rock na-
cional e internacional; os Banza, 

um reconhecido grupo de músi-
ca popular do concelho; Herman 
José, com um espetáculo que mis-
turou música e humor, e antónio 
Zambujo, um dos grandes nomes 
da música portuguesa, que usa 
o fado e o cante alentejano co-
mo inspiração, mas caminha por 
sonoridades próprias com a sua 
voz única e letras que ficam no 
ouvido.

o palco 2, no Largo da igreja, 
recebeu as marchas populares das 
coletividades e o Baile Popular de 
s. Pedro, o Encontro de Ranchos 
Folclóricos, a atuação das Bandas 
Filarmónicas da sociedade Filar-
mónica Democrática Timbre 
seixalense e da sociedade Filar-
mónica União seixalense e Jean 
Cremona, um cantor brasileiro de 
música ligeira.

o palco 3, situado no Jardim 
do seixal, junto à Feira de artesa-
nato, Gastronomia e Fumeiro, 
recebeu vários ranchos e gru-
pos folclóricos, como o Rancho 

de Danças e Cantares de Vale de 
milhaços, as Batucadeiras Bomba 
d’África, os grupos as Cores, 
Talentos sem Fronteiras e Black 
& White, do Centro Cultural e 
Recreativo do alto do moinho, e 
os Karma Drums. 

Destaque ainda para a marcha 
das Canas e a procissão solene em 
honra de s. Pedro, que tiveram 
lugar no feriado municipal, a 29 
de junho.

Houve ainda animação de rua, 
estátuas vivas, atuações circen-
ses, feira franca e carrosséis.

Na Praça da República ficou si-
tuado o novo stande institucional 
da Câmara municipal do seixal, 
com réplicas de edifícios e pa-
trimónio histórico do concelho. 
Para além da nova imagem, hou-
ve outra novidade: no stande foi 
possível participar num passa-
tempo que deu direito a prémios 
como publicações, bonés, t-shirts, 
esferográficas, lápis e muitas ou-
tras ofertas.

Para rodar a roleta, só era pre-
ciso responder acertadamente a 
três perguntas sobre o concelho, 
cujas respostas estavam contidas 
numa revista sobre o concelho do 
seixal, que era preciso consultar 
com base nalgumas pistas que 
eram dadas.

o stande e o passatempo vão 
estar presentes em todas as fes-
tas populares do concelho. Visite 
o stande da autarquia, mostre 
que conhece o concelho e ganhe 
prémios! n

Festas Populares do seixal

Programa variado e de qualidade

No dia 24 de junho, o Pavilhão 
Multiusos do Parque Urbano da 
Quinta da Marialva recebeu as já 
tradicionais marchas populares da 
freguesia de Corroios. A população 
encheu o espaço para assistir ao 
desfile composto por oito marchas 
representativas de escolas, asso-
ciações e clubes. Presente esteve 
também Joaquim Santos, pre-
sidente da Câmara Municipal do 

Seixal, bem como Eduardo Rosa, 
presidente da Junta de Freguesia 
de Corroios.
Este ano os convidados foram a 
marcha da União de Freguesias 
de Nossa Senhora da Vila, de 
Montemor-o-Novo, representada 
pela Escola de Música Ensemble 
Montemor, e a Charanga da 
Academia Musical União e Trabalho 
de Sarilhos Grandes – AMUT, do 

Montijo. 
Desfilaram também as mar-
chas da Associação Unitária de 
Reformados, Pensionistas e Idosos 
de Corroios, da Escola Básica de 
Santa Marta de Corroios, da Escola 
Básica de Miratejo, da Escola 
Básica da Quinta do Campo, da 
Escola Básica D. Nuno Álvares 
Pereira e do Clube Associativo de 
Santa Marta do Pinhal. 

Cor e animação na Quinta da Marialva
Marchas populares da freguesia de Corroios
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O encerramentO do ano letivo foi 
assinalado pelos diferentes estabelecimentos 
de ensino e agrupamentos de escolas um pou-
co por todo o concelho. arraiais, mostras de 
projetos educativos, jogos e atividades, música, 
dança, teatro e convívio foram algumas das 
formas escolhidas pelos jardins de infância 
e escolas do ensino básico e secundário para 
promover o convívio entre toda a comunidade 
educativa. 

como já é tradição, estas iniciativas contam 
com a participação expressiva e empenhada 
dos pais, encarregados de educação e outros 
familiares dos alunos, assim como de trabalha-
dores, professores, direções, crianças e estu-

dantes, câmara municipal e juntas de freguesia.
entre estas iniciativas, destaque para o en-

cerramento do ano letivo do Polo do Seixal da 
escola de música do conservatório nacional, 
o qual consistiu na apresentação de uma au-
dição final no auditório municipal do Fórum 
cultural do Seixal. Destaque ainda para o 
encerramento do ano letivo do jardim de in-
fância da associação dos Serviços Sociais dos 
trabalhadores das autarquias do Seixal. n

encerramento do ano letivo 
assinalado no concelho

Festa e convívio 
entre toda 
a comunidade 
educativa
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«Violência no Namoro – Um Alerta», 
da autoria de Diana Pisabarro, 
Duarte Figueiredo, Francisco Silva 
e João Vaz, do  8.º F da Escola 
Básica Dr. Carlos Ribeiro, de Pinhal 
de Frades, foi o vídeo vencedor da 
7.ª edição do concurso Imagem em 
Movimento.
Em segundo lugar ficou «O Que É o 
Bullying», de Filipe Castro, do 6.º I da 
Escola Básica Dr. António Augusto 
Louro, e em terceiro, «Tabagismo», 
de Henrique Ribeiro, Mariana 
Conde, Rúben Santos e Diogo 
Gaspar, do 9.º G da Escola Básica Dr. 

Carlos Ribeiro.
O concurso Imagem em Movimento 
é promovido pela Câmara Municipal 
do Seixal, no âmbito do projeto 
Seixal Saudável, em parceria com a 
Escola Secundária Alfredo dos Reis 
Silveira e a Unidade de Cuidados na 
Comunidade do Agrupamento de 
Centros de Saúde Almada-Seixal.
O seu objetivo é sensibilizar os jo-
vens para a adoção de hábitos sau-
dáveis, prevenir comportamentos 
de risco e estimular a criatividade, 
potenciando o poder de influência 
dos jovens junto dos seus pares.

 Assim, neste ano letivo, foram traba-
lhadas as seguintes temáticas: ali-
mentação saudável e atividade físi-
ca, prevenção da violência, compor-
tamentos aditivos e dependências 
– prevenção de consumos, HIV/sida 
e gravidez na adolescência. O júri 
recebeu 34 vídeos de cinco escolas. 
A cerimónia de entrega de prémios 
desta edição realizou-se no dia  2 
de junho, no auditório dos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal, onde estiveram presentes 
representantes das entidades orga-
nizadoras.

Sensibilizar os jovens para a adoção de hábitos saudáveis 
Concurso Imagem em Movimento

Durante o ano letivo que agora 
terminou a Câmara Municipal do 
Seixal adquiriu computadores para 
equipar as escolas básicas e jardins 
de infância da rede pública. Os equi-
pamentos foram colocados nas sa-
las de 1.º ciclo, jardins de infância, 
ensino especial e bibliotecas esco-
lares, e representaram um investi-
mento de cerca de 18 mil euros por 
parte da autarquia.

A vereadora do pelouro da 
Educação da Câmara Municipal do 
Seixal, Vanessa Silva, esteve pre-
sente nas escolas para a entrega 
dos computadores, tendo destaca-
do a importância dos equipamentos 
para melhorar a capacidade de res-
posta das escolas e a qualidade  do 
ensino. Alguns dos computadores 
tinham já sido entregues e durante 
o mês de junho foram entregues e 

instalados os restantes. As escolas 
que receberam agora os seus equi-
pamentos foram as seguintes: EB 
Pinhal de Frades, JI Casal do Marco, 
EB Qt.ª do Monte Sião, EB Torre 
da Marinha, JI Qt.ª do Conde de 
Portalegre, EB Fogueteiro, EB Foros 
de Amora, EB Qt.ª da Medideira, JI 
Qt.ª da Princesa, EB Alto do Moinho, 
EB Santa Marta de Corroios, EB Qt.ª 
de Santo António.

Autarquia investe na escola pública
Novos computadores para as escolas 

Cinema S. Vicente recebe 
21.ª Mostra de Teatro Escolar
Trabalho nas escolas desenvolve 
talentos dramatúrgicos
A 21.ª Mostra de Teatro Escolar decorreu entre o final de maio e os 
primeiros dias de junho, com diversas apresentações do trabalho 
desenvolvido nas escolas do ensino secundário e do 2.º e 3.º ciclos 
do ensino básico nas áreas da dramaturgia, representação e artes 
de palco.
As apresentações realizaram-se no Cinema S. Vicente, em Aldeia 
de Paio Pires, com entrada livre, e reuniram a comunidade escolar 
em torno de diversos trabalhos criativos, onde foi visível muito 
talento e dedicação. 
Para além de incentivar a exploração de talentos dramatúrgicos, 
desde o estudo de textos, à criação de cenários, interpretação, 
figurinos ou outros, o projeto tem contribuído para a formação de 
públicos de teatro entre os mais jovens, e permite o desenvolvi-
mento de competências que vão muito para além das teatrais.

Concurso Uma Aventura… Literária 2017 
Alunos do Seixal premiados

O Concurso Uma Aventura… Literária é uma iniciativa da Editorial 
Caminho, de âmbito nacional, que lança aos alunos das escolas o 
desafio de criarem os seus próprios textos literários. Com cinco moda-
lidades – texto original, crítica, desenho, teatro e olimpíadas da histó-
ria –, o concurso tem-se revelado uma boa oportunidade para dar lar-
gas à imaginação e ao talento dos mais pequenos na área da escrita.
Na edição de 2017 concorreram 14 121 trabalhos de todo o país, e 
os alunos as escolas do Seixal estiveram uma vez mais em destaque, 
tendo recebido alguns prémios. A cerimónia de entrega dos galardões 
decorreu no dia 7 de junho, na Feira do Livro de Lisboa, e contou com 
a presença das autoras da coleção Uma Aventura, Isabel Alçada e Ana 
Maria Magalhães. 

Prémios das escolas do Seixal
Modalidade Texto Original – 3.º e 4.º anos coletivo: EB Quinta da 
Cabouca, turma 4.º A (3.º prémio).
Modalidade Crítica: EB Quinta de Santa Marta Corroios, turma 4.º A 
(1.º prémio).
Modalidade Crítica – 1.º e 2.º anos coletivo: EB Corroios N.º 1, turma 
2.º A (3.º prémio).
Modalidade Crítica – 3.º e 4.º anos coletivo: EB Quinta do Campo, 
turma 3.º C (3.º prémio). 
Prémio Especial do Júri – Crítica: EB Quinta do Campo, turma 3.º A
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O Clube Desportivo 
e Cultural do Casal do Marco 
(CDCCM) foi fundado a 5 de junho 
de 1978 e dinamiza um vasto con-
junto de atividades desportivas, 
culturais e educativas, mobilizan-
do 200 jovens, dos quais alguns 
atletas já alcançaram grandes su-
cessos até a nível nacional e inter-
nacional.

O CDCCM celebrou o 39.º ani-
versário com uma sessão solene, 
no dia 11 de junho, na qual home-
nageou os sócios com 25 anos de 
associados e entregou medalhas 
de mérito desportivo a atletas e 
treinadores e diplomas de reco-
nhecimento a sócios pelo apoio e 
dedicação.  No taekwondo, o clube 
conta com vários campeões dis-
tritais e nacionais, dos quais 12 
foram convocados para os treinos 
da seleção nacional e tendo se-
te desses ido ao Campeonato da 
europa de Taekwondo, na Grécia, 
em maio, onde Tiago Francisco 

obteve a medalha de bronze para 
Portugal. Distinguida foi também 
a secção de futsal, campeã da 1.ª 
liga do Campeonato de Futsal do 
Concelho do Seixal e. leclerc.

Na sessão, bruno Ramos, pre-
sidente da direção do clube, disse 
acreditar que «devemos olhar o 
passado com os olhos postos no fu-
turo» e continuar a construir «um 
caminho repleto de sucessos para 
que os nossos jovens consigam al-
cançar os seus objetivos». Afirmou 
que o compromisso da direção é 
proporcionar aos sócios «um espa-
ço agradável e onde possam usu-
fruir das várias atividades». Nesse 
sentido, agradeceu à Câmara 
Municipal do Seixal o apoio conce-
dido, nomeadamente a comparti-
cipação financeira atribuída para a 
reparação da cobertura do edifício. 

Manuel Carvalho, do executivo 
da união das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
frisou o facto de a sessão solene 

colocar «os atletas em evidência». 
Felicitou os sócios e dirigentes que 
«têm contribuído para a história» 
do clube e focou o dinamismo im-
primido no desporto e na cultura, 
realçando as secções de taekwon-
do e de futsal. 

Jorge Gonçalves, vice-presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
expressou o reconhecimento pelo 
«excelente trabalho e participação 
no campo desportivo e cultural». 
Por isso esta coletividade é uma 
«grande mais-valia do movimento 
associativo e do concelho». Referiu 
o «sentimento de esperança que o 
clube vive». Salientou que o apoio 
da autarquia significa o reconhe-
cimento do trabalho do clube e 
especificou que a substituição da 
cobertura da sede do clube «lhe 
permitirá crescer e trabalhar com 
melhores condições e também, 
dessa maneira, contribuir para a 
qualidade de vida da comunidade, 
da freguesia e do município». n

Projeto Seixal Acolhe
Inscrições para visita 
até 18 de julho

No próximo dia 22 de julho, sábado, vai realizar-se mais uma visita 
no âmbito do projeto Seixal Acolhe, para pessoas com deficiência 
motora. Os participantes na iniciativa terão oportunidade de visitar 
o Núcleo Naval de Arrentela do Ecomuseu Municipal do Seixal e o 
Espaço Memória – Tipografia Popular do Seixal.
Os interessados devem inscrever-se até ao dia 18 de julho,  atra-
vés do telefone 212 276 700, para a Divisão de Desenvolvimento 
Social e Cidadania.
O Seixal Acolhe é um projeto de turismo social dirigido a pessoas 
com deficiência motora, envolvendo a rede de instituições conce-
lhias da área da deficiência e é aberto a todos os munícipes resi-
dentes no concelho do Seixal e suas famílias.
O objetivo do projeto é contribuir para diminuir o isolamento social 
destas pessoas, permitindo-lhes realizarem visitas de âmbito cul-
tural dentro e fora da área do concelho.

Clube Desportivo e Cultural do Casal do Marco

Crescer com dinamismo 
a pensar no futuro

AURPIA comemora aniversário
De mãos dadas com a comunidade

A Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de 
Amora (AURPIA) assinalou, no dia 27 de junho, o 29.º aniversário com 
a realização de um almoço, que contou com a presença da verea-
dora do pelouro dos Recursos Humanos e Desenvolvimento Social, 
Manuela Calado.
Seguiu-se uma tarde de animação com a atuação das crianças do 
Centro de Assistência Paroquial de Amora, a provar que a instituição 
promove o convívio intergeracional. Os utentes da AURPIA apresen-
taram uma aula REAM – Reprogramação Emocional através do 
Movimento, uma das atividades que a instituição desenvolve, em  
que, pela dança e movimento, se promove o bem-estar físico e psico-
lógico dos idosos. A terminar atuou o grupo musical da casa, o Grupo 
Coral e Instrumental 5 de Janeiro.
A AURPIA é uma resposta social com duas áreas de intervenção, o 
centro de dia com 61 utentes e o serviço de apoio domiciliário com 
61 utentes. Integrada no Programa de Emergência Alimentar, garante 
100 refeições diárias a pessoas em situações de vulnerabilidade 
social e económica. Gerontomotricidade, hidroginástica, grupo coral 
e bailes que acontecem às quartas-feiras e sábados são algumas das 
atividades que desenvolve. A criação de uma Sala Snoezelen, destina-
da a sessões de terapia para utentes com demência, é o projeto que 
se encontra a aguardar financiamento. Para o presidente da direção, 
Joaquim Rego, a finalidade da instituição «é prestar um conjunto de 
serviços que contribuam para a manutenção dos idosos no seio fa-
miliar e que promovam o seu bem-estar após uma vida de trabalho».

O Centro Cultural e Desportivo de Pinhal do Vidal promo-
veu, no dia 25 de junho, o 4.º Encontro de Concertinas, 
onde participaram a Associação de Moradores do 
Redondos, a Casa do Povo de Corroios, o Grupo de 
Concertinas do Rancho Folclórico de Vale de Milhaços 
e o Grupo de Concertinas Águias Vermelhas.No total, 
participaram na iniciativa 34 tocadores. Por enquanto, 
o clube tem apenas oferta de atividades desportivas, 
mas aposta em dar a conhecer ao público o trabalho 
desenvolvido nas coletividades do concelho do Seixal e 
por isso promoveu este encontro de concertinas.

4.º Encontro de Concertinas
Mais de 30 tocadores presentes
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A SociedAde Filarmónica 
operária Amorense (SFoA) cele-
brou, no dia 28 de junho, o 119.º 
aniversário com uma sessão solene 
e a atuação da Banda Filarmónica, 
dirigida pelo maestro Jacinto Mon-
tezo.

A sessão foi dirigida por Fernan-
do Rocha, presidente da mesa da 
assembleia geral, e contou com a 
presença de Joaquim Santos, pre-
sidente da câmara Municipal do 
Seixal, Américo costa, 1.º secre-
tário da Assembleia Municipal do 
Seixal, Manuel Araújo, presidente 
da Junta de Freguesia de Amora, e 
Júlio Marquês, em representação 
da Associação de colectividades 
do concelho do Seixal e da 
confederação Portuguesa das 
colectividades de cultura, Recreio 
e desporto.

Alexandre Gil é o presidente da 
direção da SFoA, mas delegou em 
Bruna carvalho, diretora de banda, 
o discurso de aniversário.

A SFoA é uma das cinco coleti-
vidades centenárias do concelho 
do Seixal, nascida no seio do bair-
ro operário, em Amora. A sua ati-
vidade tem sido marcadamente 
cultural, com uma história ligada 
ao teatro e à música filarmónica. 
Bruna carvalho explicou que, ao 
nível cultural, a SFoA tem escola 
de Música, escola de Teclados e 
Guitarras e a Banda Filarmónica. 
No entanto, o trabalho desenvolvi-
do nestes últimos anos «tem per-
mitido o aumento do número de 
atletas e os resultados obtidos nas 
nossas atividades, impulsionando 
assim o desporto».

Atualmente, é possível praticar 

na SFoA taekwondo, aikido, zum-
ba, hip-hop, sevilhanas, danças de 
salão e, a mais recente atividade da 
coletividade, ciclismo.

outro aspeto que destacou foi 
o apoio das autarquias, salientan-
do a comparticipação da câmara 
Municipal do Seixal para o arranjo 
da cobertura do edifício, obra que 
se irá iniciar ainda em julho, e para 
a aquisição de fardamentos e re-
qualificação do palco.

Investimento no 
movimento associativo
Joaquim Santos explicou que 

a autarquia investiu nos últimos 
anos mais de 2 milhões de euros em 
intervenções no movimento asso-
ciativo, valorizando o seu papel na 
formação desportiva e cultural da 
população. Quanto à SFoA, a autar-
quia investiu 6500 euros num novo 
piso em 2015, avançando agora pa-
ra a substituição da cobertura do 
edifício, uma obra no valor de 93 
mil euros, para a requalificação do 
palco, com o apoio de mais de 13 
mil euros, e com 6 mil euros para 

a aquisição de novos fardamentos.
 Segundo o presidente da câmara 

Municipal do Seixal, este investi-
mento teve em conta «o lugar espe-
cial que a SFoA ocupa no panorama 
de coletividades do concelho, a his-
tória que transporta, a sua génese 
operária, o trajeto e evolução social 
desempenhada ao longo das déca-
das, sempre em benefício da popu-
lação, a sua vitalidade e o trabalho 
em prol da música».

Américo costa também falou so-
bre as raízes e a história da SFoA, 
prestando homenagem «à vida que 
esta coletividade tem dentro de si, 
a todos os que participaram nela, a 
todos os que a viveram e a todos os 
que, a seu exemplo, deram origem 
a um movimento associativo tão 
forte como aquele que nós temos».

Manuel Araújo destacou dois 
eventos culturais realizados pela 
SFoA que considera serem já «uma 
grande referência pela sua qualida-
de»: o Festibandas e o concerto de 
Ano Novo, deixando uma palavra 
de reconhecimento pelo trabalho 
que têm feito. n

Sociedade Filarmónica operária Amorense

Vitalidade cultural 
e desportiva

Festas de encerramento de atividades
Coletividades mostram 
a sua dinâmica 

Para os clubes e coletividades do concelho do Seixal, os meses de junho 
e julho são sinónimo de galas e saraus de encerramento da época. Antes 
de irem para férias, os atletas, dirigentes e sócios reúnem-se e realizam-
-se demonstrações das várias modalidades que desenvolvem ao longo 
do ano.
Assim, no dia 17 de junho, o Clube Recreativo e Desportivo das 
Cavaquinhas realizou o seu sarau de encerramento da época, com de-
monstrações de ginástica de manutenção, danças de salão e karaté. Este 
contou com a presença do presidente da União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, António Santos. Foi com ginástica, dança 
e artes orientais que o Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho assi-
nalou, no dia 18 de junho, o encerramento de atividades com o sarau de-
nominado Artes do Movimento. As festas de encerramento do ano letivo 
2016-2017 da Unisseixal – Universidade Sénior do Seixal decorreram dia 
22 de junho, com o Sarau Gímnico onde não faltaram as danças latinas. 
Já no dia 23 junho, a Tarde Académica com a atuação do grupo Artes do 
Barulho seguido do jantar convívio realizou-se no salão de festas da Igreja 
Scalabrini em Amora. O dia 24 de junho foi escolhido por vários clubes pa-
ra marcarem o encerramento de atividades, como o Centro de Assistência 
Paroquial de Amora (CAPA) que fez a festa de encerramento. Em palco 
estiveram as crianças da instituição, cujas coreografias foram aplaudidas 
pelo presidente da Junta de Freguesia de Amora, Manuel Araújo, e pela ve-
readora da Câmara Municipal do Seixal Manuela Calado. Demonstrações 
de artes marciais, ballet, hip-hop, aeróbica, pilates e capoeira assinala-
ram a festa de encerramento do Centro Cultural e Desportivo das Paivas. 
Foi ainda com uma Gala Gímnica que o Clube Recreativo da Cruz de Pau 
assinalou o encerramento da época. Esta teve a presença do vereador 
do Desporto, José Carlos Gomes. Em julho (dias 15 e 22), será a vez do 
Centro Cultural e Desportivo de Pinhal do Vidal e do Clube Recreativo e 
Desportivo de Miratejo, entre muitas outras coletividades que com as 
suas atividades culturais e desportivas enriquecem o movimento asso-
ciativo popular.
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Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional
Gala gímnica 
No dia 27 de maio decorreu a VI Gala Gímnica Musicalidades – Som 
e Movimento, do Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional (CPSN). A 
iniciativa assinalou o final de mais uma época desportiva e, ao mesmo 
tempo, proporcionou um espetáculo único com a participação de 
ginastas convidados. Estiveram presentes na iniciativa José Carlos 
Gomes, vereador da Câmara Municipal do Seixal, António Santos, 
presidente da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, e Helder Rosa, presidente da Associação de Colectividades 
do Concelho do Seixal.
O CPSN participou também no Campeonato Distrital de Patinagem 
Livre de Cadetes e Juvenis que se realizou a 3 e 4 de junho em Alcácer 
do Sal, tendo-se tornado vice-campeão distrital de patinagem livre por 
equipas em juvenis e classificou-se em 4.º lugar em cadetes.

Colégio Guadalupe
3.º lugar 
no nacional 
de voleibol
O Colégio Guadalupe, da Ver-
dizela, ficou em 3.º lugar nos Cam-
peonatos Nacionais Escolares de 
Voleibol (juvenis), que decorreram 
nos em maio, em Matosinhos.
Depois de ter conquistado o bicam-
peonato distrital e o campeonato 
regional, o Colégio Guadalupe cul-
minou a época com este excelente 
resultado.

Correr pela Baía com a maré vazia
Cerca de 60 pessoas 
na River Race

Cerca de 60 pessoas participaram na River Race, uma 
prova que decorreu na Baía do Seixal, no dia 25 de ju-
nho, em dia de maré vazia. A prova começou na zona ribeiri-
nha de Arrentela, os participantes foram em corrida até  
à zona ribeirinha de Amora, na Rua Fonte da Prata, onde entraram 
na Baía, fazendo a travessia do rio Judeu, terminando onde come-
çaram.
Vítor Marques foi o vencedor masculino e Patrícia Morgado a ven-
cedora em femininos. A prova foi organizada pelo Grupo Desportivo 
do Cavadas e a WeRun. José Carlos Gomes, vereador da Câmara 
Municipal do Seixal, esteve presente na iniciativa.

A nAtAção da Associa-
ção naval Amorense (AnA) con-
tinua a conquistar pódios nas 
mais diversas competições na-
cionais e internacionais. nestas 
últimas, destaque para o 3.º lu-
gar coletivo no XXXVI Meeting 
Internacional Ciudad de Badajoz 
e XXVI Memorial Francisco 
Morales, uma organização do 
Club natación Badajoz em par-
ceria com a Fundación Municipal 
de Deportes do Ayuntamiento de 
Badajoz, que teve lugar naquela 
cidade espanhola no dia 10 de 
junho.

Para além da melhor classifica-
ção de uma equipa portuguesa no 
encontro, destaque-se igualmen-
te o primeiro lugar conquistado 

por Gonçalo Ferrão que venceu 
no conjunto de provas do estilo 
livre. 

Ainda antes desta participação, 
a AnA esteve no dia 4 de junho 
em Vendas novas para compe-
tir no troféu da Associação de 
natação do Alentejo, prova onde 
conquistou o 1.º lugar no pódio. 
Em Vendas novas, a equipa da 
agremiação de Amora triunfou 
ainda por 20 vezes em provas in-
dividuais e de estafetas.

A toRREGRI-3 realizou-se 
nos dias 17 e 18 de junho e foi 
destinada ao escalão de cadetes.  
A AnA participou na competi-
ção que decorreu no Estoril, em 
Cascais, e conquistou um 3.º lu-
gar individual e um 2.º em prova 

de estafeta. também a 18 de ju-
nho a equipa disputou o torneio 
de natação do 102.º aniversário 
do Sport Algés e Dafundo que te-
ve lugar na piscina da coletivida-
de de oeiras. Em 11 clubes parti-
cipantes, a AnA obteve 5 pódios 
individuais e obteve um honroso 
4.º lugar na classificação coletiva.

Já a 26 de junho, a AnA ficou em 
2.º lugar coletivo no VIII Festival 
de natação de Cadetes Cidade 
de torres novas, que teve lugar 
na Piscina Municipal Fernando 
Cunha, em torres novas. A coleti-
vidade competiu entre 8 clubes e 
obteve ainda 15 lugares no pódio 
em disputas individuais e esta-
fetas. n

triunfos na classificação coletiva, 
individual e de estafeta

Associação Naval 
Amorense conquista 
pódio em Espanha



  13 JULHO 2017    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 689

DESPORTO     17

Corroios Open 
Daniel Batista e Elizabet Hamaliy 
vencem 17.ª edição

O Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro-Rouxinol realizou, entre os dias 
24 de junho e 2 de julho, a 17.ª edição do Corroios Open, uma prova que 
decorreu nos renovados campos de ténis do clube, em Miratejo. Este é um 
torneio de nível A e um dos mais importantes do calendário da Federação 
Portuguesa de Ténis, onde habitualmente participam algumas das maio-
res jovens promessas do ténis nacional. 
No dia 2 de julho realizaram-se as finais masculinas e femininas. Na final 
masculina Daniel Batista, do Beloura Tennis Academy, venceu Gonçalo 
Pereira, do Clube Escola de Ténis de Oeiras, pelos parciais de 6-4, 4-6 e 
6-0. Já na final feminina Elizabet Hamaliy, do Carcavelos Ténis, derrotou 
Inês Mesquita, do Clube de Ténis das Caldas por 3-6, 6-2 e 6-4.
Em simultâneo com esta edição do Open de Corroios decorreu o III Torneio 
em Cadeira de Rodas, em competição individual e pares.
O vereador da Câmara Municipal do Seixal Joaquim Tavares e o presiden-
te da Junta de Freguesia de Corroios, Eduardo Rosa, estiveram presentes 
na entrega de prémios aos vencedores. 

13.ª Corrida da Baía da SFOA
Mais de 200 atletas em prova

A Sociedade Filarmónica Operária Amorense promoveu, com o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal e da Junta de Freguesia de Amora, a 13.ª 
Corrida da Baía da SFOA, prova que decorreu no dia 4 de junho e que con-
tou com a participação de 224 atletas, em representação de 27 clubes.
O vencedor absoluto da competição foi o atleta Plácido Jesus, do Centro 
de Educação Física da Armada (CEFA), enquanto Hugo Rodrigues, do 
União Atlético Povoense (UAP), ficou em 2.º lugar e Marco Gomes, do 
Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho, em 3.º. No setor femini-
no, a 1.ª foi a atleta Lara Glória, da Casa do Povo de Corroios, a 2.ª, Luísa 
Monteiro, do UAP, e a 3.ª, Carla Fernandes, do Clube Desportivo Asas do 
Milénium.

A SAlA dos Presidentes 
do Amora Futebol Clube (AFC) re-
cebeu, no dia 2 de julho, a assina-
tura do protocolo entre a Câmara 
Municipal do Seixal, o AFC e a so-
ciedade Construções Norte-Sul. 
O acordo contempla a passagem 
para a posse municipal do Estádio 
da Medideira, o ponto de partida 
para a requalificação do equipa-
mento, que será o futuro Estádio 
Municipal da Medideira.

A cerimónia teve início com a 
assinatura de um contrato entre o 
AFC e a Adidas que, por três tempo-
radas, irá fornecer os equipamen-
tos desportivos de todos os esca-
lões de futebol. Paulo Junqueira, 
representante da Adidas, referiu 
que a parceria resulta do facto de 
«o AFC ser um clube com tradição e 
ter um passado feito de sucessos».

Para Carlos Henriques, pre-
sidente do AFC, o acordo mostra 
«um clube em fase de expansão».  

Um novo futuro
Seguiu-se a celebração do proto-

colo, assinado pelo presidente do 
clube, Carlos Henriques, libório 
Temporão, da Construções Norte-
Sul, sociedade que adquiriu o es-
tádio no âmbito dum processo 
de execução fiscal, e o presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos. 

De acordo com o protocolo, a 
Construções Norte-Sul faz doa-
ção do prédio onde se encontra 
o Estádio da Medideira à Câmara 
do Seixal. Por sua vez, o AFC efe-
tua o pagamento do crédito à 
Construções Norte-Sul, com a en-
trega de uma parcela de terreno 
com uma área de 7 360 m2, que se-

rá destinada a comércio e serviços. 
O AFC manterá o direito de utiliza-
ção do Estádio da Medideira, reco-
nhecendo a Câmara Municipal do 
Seixal o papel do clube na promo-
ção do desporto e a importância da 
requalificação das suas infraestru-
turas desportivas.

Recorde-se que o estádio tem 
já um projeto de arquitetura, da 
autoria do arquiteto José Pequeno. 
Organizado em cinco pisos, com 
as bancadas viradas para a Baía 
do Seixal, o projeto promove a 
requalificação urbanística da en-
volvente. O piso térreo integra zo-
nas sociais, o acesso ao relvado e 
balneários para quatro equipas. O 
piso superior terá um museu, sa-
las institucionais, gabinetes e um 
restaurante. Dois pisos são ocupa-
dos por bancadas, com capacidade 
para 4500 pessoas, e contempla 
ainda um piso para camarotes e 
imprensa. 

Carlos Henriques, lembrou 
«tempos muito difíceis, em 2012, 
quando o clube teve um processo 
de insolvência que visava o encer-
ramento do clube». Para dizer que 

«este acordo tira-nos uma dívida 
enorme e permite um futuro dife-
rente». Para o dirigente, «a união 
em torno do clube leva a que ao fim 
de quatro anos algumas situações 
estejam resolvidas. O objetivo é en-
grandecer o clube, e promover a 
Amora e o concelho do Seixal».

Joaquim Santos reconheceu 
a importância do momento que 
marca «um acordo complexo que 
traduz a vontade de todos os envol-
vidos. A dívida agora saldada vem 
de 1995, estamos a resolver pro-
blemas com 20 anos». Mencionou 
que em 2013, «poucos acredita-
riam que em 2017 o Estádio da 
Medideira voltaria para a proprie-
dade pública. É notável o trabalho 
desenvolvido por esta direção e o 
facto de o detentor do estádio ter 
compreendido a responsabilidade 
social do clube no desporto». 

A Câmara Municipal do Seixal 
tem prevista este ano uma verba 
de 200 mil euros para apoiar o pro-
jeto, que vai permitir avançar com 
o projeto de arquitetura e especia-
lidades, caderno de encargos e pre-
paração de concurso público».  n

Assinatura de protocolo

Novo Estádio Municipal 
na Medideira
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PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro | 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

Cruz Vermelha Portuguesa
Delegação do Seixal 
| 212 227 746 | 212 222 222

Polícia de Segurança Pública 
Divisão Policial do Seixal, 
Torre da Marinha | 212 276 500 
Cruz de Pau | 212 260 350
Seixal | 212 273 230
Corroios | 212 548 410

Guarda Nacional Republicana 
Aldeia de Paio Pires | 265 242 594
Fernão Ferro | 265 242 592 

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

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

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

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

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

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

(*) n Partida do Fogueteiro

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

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

M 43 13

43

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

32

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

03

23

43

13

43 58

13 43 28

Sábados, domingos e feriados
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43 43

13 13

707 12 71 27 

(*)

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

808 203 050 TRANSTEjO  

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

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 919 374 732

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

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

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

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

Foros de Amora 13 13
Fogueteiro 14 14
Quinta da Torre 15 15
Central da Amora 16 16 
Vale Bidarra  17 17
Duarte Ramos  ---- 18 
Do Vale  18 ----
Novais 19 19
Nova Amorense 20 20
Ana Branco 21 21
Central da Amora 22 22
Alves Velho    23 23 
Matos Lopes 24 24
São Bento  25 25
Pinhal de Frades 26 26
Central da Amora 27 27
Lusitana 28 28
Duarte Ramos 29 29
Moura Carneiro 30 30
Central da Amora 31 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

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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Amora Rua 1.º de Maio, Lote 4, 2845-125 Amora >  Tel.: 212 268 730 > Fax: 212 240 488 > jf-amora.pt

«Dá Voz às Tuas Ideias» foi o lema do 1.º Fórum Amora Jovem, 
que decorreu a 1 de julho, no Clube Recreativo da Cruz de Pau, 
organizado pela junta de freguesia.
Participaram alunos das escolas secundárias e jovens do mo-
vimento associativo, os quais abordaram temas relacionados 
com comunicação e multimédia, cultura, cidadania e volunta-
riado, desporto e arte urbana, propondo soluções e projetos 
para problemas colocados. O grupo de jovens está ativo e pode 
ser seguido através da hashtag #FórumAmoraJovem.

1.º Fórum Amora Jovem Desporto popular em alta Requalificação 
de acessibilidades

O movimento associativo da freguesia de Amora mobiliza mi-
lhares de atletas. No último mês destaca-se o encerramento 
do XIII Torneio Indoor 4x4 do Fogueteiro, no dia 25 de junho, 
com um jogo entre a seleção do torneio e o Sporting Clube 
da Covilhã, que terminou com 3-1. O torneio, organizado pelo 
Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro, reuniu 2150 
atletas dos 4 aos 10 anos e 129 equipas.  No dia 24 de junho de-
correu o encerramento do Campeonato de Futsal do Concelho 
do Seixal E. Leclerc, que reuniu 1500 atletas. O vencedor da 1.ª 
Liga é o Clube Desportivo e Cultural do Casal do Marco.
Ainda uma referência para a XIII Milha Urbana Cidade de Amora, 
no dia 1 de julho, nas Paivas, organizada pelo Clube de Atletismo 
de Amora, que reuniu mais de 170 atletas de 20 clubes. 

A freguesia de Amora compreende mais de 27 km2 de extensão 
e cerca de metade dessa área é urbanizada, pelo que assume 
particular relevância a manutenção dos passeios e acessibili-
dades pedonais, sendo este setor uma prioridade constante da 
junta de freguesia. 
Nesse sentido, nas últimas semanas foram intervencionadas 
mais de 70 ruas e pracetas e também foram executadas obras 
de maior complexidade, como a rampa de acesso ao Clube 
Recreativo da Cruz de Pau, requalificação que permitirá a en-
trada a todos os cidadãos neste espaço de cultura e desporto. 

A primeira gala do futebol do Seixal Clube 1925 realizou-se no 
dia 17 de junho, na Sociedade Filarmónica União Seixalense. A 
data serviu para reunir atletas, técnicos e dirigentes e contou 
com várias atuações, entre elas a de Mário Barradas, artista 
da terra. O Seixal Clube 1925 participa nas competições da 
Associação de Futebol de Setúbal, investindo na formação. Na 
temporada que se avizinha, o Seixal Clube 1925 terá uma equi-
pa de futebol sénior a competir no Campeonato Distrital da 2.ª 
Divisão da Associação de Futebol de Setúbal.

Gala do Seixal Clube 1925 Clube de Campismo Luz 
e Vida soma e segue

Jogos Pré-Desportivos 
do Seixal

O Clube de Campismo Luz e Vida (CCLV) esteve presente na XII 
Travessia António Bessone Basto que se realizou no final de 
maio, em Oeiras. A prova de natação disputada no mar contem-
plou duas distâncias: 1 quilómetro e 2,5 quilómetros. O CCLV 
participou nas duas provas com diversos atletas.
Destaque para a nadadora Cátia Valente, master (B) do CCLV, 
que conquistou o 1.º lugar na classificação geral feminina, 
tendo percorrido os 2,5 quilómetros em 33 min e 26 seg. Cátia 
Valente superiorizou-se à concorrência e foi a vencedora abso-
luta da distância. 

O campo de jogos principal do Caixa Futebol Campus acolheu 
os Jogos Pré-Desportivos do Seixal, no dia 6 de junho, nos quais 
participaram 450 alunos das escolas básicas do Bairro Novo e 
da Quinta dos Franceses.
As crianças participaram em atividades como o jogo do mata, 
bola ao capitão e futebol. Todos tiveram ainda oportunidade 
de brincar com os insufláveis. No total realizaram-se cinco es-
tações. Apoiaram a atividade o Sport Lisboa e Benfica, a União 
das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires e a 
Câmara Municipal do Seixal. 

Seixal Largo da Igreja, Seixal, 2840-480 Seixal > Tel.: 211 316 223 > geral@jf- seixalarrentelapaiopires.pt
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Um concelho mais limpo depende de todos

Autarquia investe 18,5 milhões 
de euros na higiene urbana

Câmara Municipal do Seixal tem vindo a investir 
de forma consistente na limpeza e higiene urba-
na, uma área com grande impacto na qualidade 
de vida das populações.
Ao longo dos últimos anos a autarquia tem vindo 
a implementar um conjunto de medidas para 
aumentar a sua capacidade de intervenção, no-
meadamente com o reforço das campanhas de 
sensibilização e de fiscalização, com aplicação 
de coimas, mas reforçando também os equipa-

mentos e recursos humanos.
Mas porque um concelho mais limpo depende 
de todos, a câmara municipal e as juntas de fre-
guesia têm vindo a desenvolver várias ações no 
sentido de dar a conhecer à população o sistema 
de recolha e separação de resíduos no concelho, 
apelando à colaboração dos munícipes. 
Nos últimos quatro anos foi efetuado um investi-
mento de 18,5 milhões de euros na área ambien-
tal, com a aquisição de novos equipamentos de 

recolha e aposta na qualificação dos recursos 
humanos afetos aos serviços de limpeza urbana, 
para além dos valores despendidos com a ges-
tão corrente, manutenção de frota e deposição 
dos resíduos em aterro (valor pago à AMARSUL). 
Este investimento permitiu cumprir o objetivo de 
manter a limpeza e higiene urbana no município 
com elevados padrões de qualidade, procurando 
corresponder integralmente às necessidades e 
exigências dos munícipes/cidadãos.
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Porta a porta
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Resíduos indiferenciados recolhidos

Resíduos urbanos Limpezas gerais
Resíduos de construção

e demolição
Monos Resíduos verdes Varredura mecânica

21 340,55
toneladas 364,21

toneladas toneladas
2 716,76 521,60

toneladas toneladas
402,872 038,33

toneladas

Equipamentos de recolha

INVESTIMENTO EM MEIOS HUMANOS E MATERIAIS

Aquisição de viaturas 
para limpeza urbana 
e recolha de resíduos

Gestão e manutenção
de frota

1 068 000 €

Contentores
semienterrados e enterrados
452 000 €

3 476 000 €

Aquisição e implementação 
de equipamentos e prestação
de serviços
5 459 000 € 

Contratação de 
      trabalhadores45
482 141 € (valor anual) 

AMARSUL
8 000 000 € 

A
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Procurando manter elevados padrões de 
qualidade na limpeza e higiene urbana 
do município, a Câmara Municipal do Sei-
xal tem vindo a desenvolver medidas de 
planeamento de forma a garantir o equi-
líbrio em matéria de ambiente e susten-
tabilidade, impulsionando internamente 
a otimização dos recursos humanos e 
mecânicos alocados aos vários serviços 
prestados.
Ao realizar este investimento a autar-
quia procurou colmatar algumas das di-
ficuldades sentidas nesta área em anos 
anteriores, fruto dos constrangimentos 
orçamentais impostos pelas políticas go-
vernamentais que também limitaram a 
entrada de novos trabalhadores. 

Limpeza urbana
Desde 2015, existiu um grande investi-
mento da autarquia no sentido melhorar 
o serviço prestado a todos os munícipes e 
de alterar a visibilidade e impacto da lim-
peza urbana.
Foram assim tomadas as seguintes me-
didas:

• Forte aposta na mecanização do servi-
ço: aquisição de uma varredoura de 6 m3; 
quatro minivarredouras de 2 m3; oito tri-
ciclos elétricos e quatro carros elétricos.

• Melhoria das condições de trabalho e 
mais formação para os trabalhadores da 
autarquia.

• Aposta no serviço público, assumindo 
com os trabalhadores municipais servi-
ços que estavam subcontratados ao setor 
privado.

Recolha de resíduos sólidos urbanos 
Na área da recolha de resíduos, para 
além da dificuldade em recrutar novos 
trabalhadores, o município debatia-se 
com uma frota insuficiente face às neces-
sidades.
Nesse sentido, a partir de 2015-2016 
foi realizado um grande investimento da 
autarquia, que passou pelas seguintes 
medidas:

• Forte aposta na aquisição de frota de-
dicada ao serviço de gestão de resíduos 
urbanos: aquisição de uma viatura multi-
funcional; um equipamento para lavagem 
de contentores semienterrados e três via-
turas ligeiras para recolha de monos.

• Reforço de recursos humanos: contra-
tação de 40 assistentes operacionais e 5 
motoristas.

• Substituição da contentorização con-
vencional por sistemas de contentoriza-
ção semienterrada: instalação de 123 
contentores semienterrados.

 • Aposta na implementação de um siste-
ma de otimização de recolha de resíduos 
sólidos urbanos indiferenciados.

Plano Integrado de Higiene Urbana

Reforço de meios 
humanos e mecânicos
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Como consequência do investimento rea-
lizado nos últimos quatro anos, a Câmara 
Municipal do Seixal conseguiu melhorar o 
serviço prestado aos munícipes na área 
da limpeza e higiene urbana.

Frota mais ecológica
Com a aquisição de novos veículos, a 
autarquia tornou a sua frota de limpeza 
urbana mais ecológica e amiga do am-
biente, com a inclusão de viaturas com re-
duzidas emissões de CO2 e ainda veículos 
elétricos, com zero emissão de poluentes.

Intervenção de proximidade
Com o reforço de meios humanos e me-

cânicos foi possível reforçar as equipas e 
alargar a intervenção a novos locais, re-
forçando simultaneamente a limpeza em 
pontos críticos.
Foi criado um novo modelo de atuação, a 
Limpeza de Bairro ou Urbanização, em que 
se procede a intervenções de limpeza e cor-
te de ervas, bem como de limpeza de terre-
nos municipais, nas freguesias do concelho. 
Uma semana por mês, a ação incide em três 
freguesias em simultâneo. As intervenções 
são planeadas de acordo com as necessi-
dades dos espaços, sendo equacionado o 
número de trabalhadores e equipamentos 
mecânicos necessários para a realização da 
limpeza no local durante um dia. 

Uma intervenção de proximidade que 
veio reforçar a salubridade dos espaços 
públicos em áreas residenciais. Passou 
assim a estar assegurada diariamente na 
freguesia de Fernão Ferro a limpeza com 
três triciclos elétricos, um carro elétrico e 
uma minivarredoura, e em todo o conce-
lho foram abolidos os circuitos de limpeza 
manuais, que passaram a ser assegura-
dos somente pelos equipamentos mecâ-
nicos. Também passou a estar assegura-
da a limpeza em todo o Alto do Moinho e 
todas as zonas de moradias, tendo sido 
implementados dois circuitos no Seixal/ 
/Arrentela, um dos Foros de Amora, Quinta 
da Princesa e zona comercial das Paivas.

Mais capacidade de recolha
Ao nível das recolhas de resíduos, com 
mais funcionários e mais viaturas foi pos-
sível reorganizar os circuitos convencio-
nais noturnos com o objetivo de garantir 
a realização dos mesmos diariamente e 
não alternadamente, como acontecia an-
teriormente em alguns locais. Foi também 
criado um novo circuito de recolha se-
mienterrada em Miratejo e foi suprimido 
um dos circuitos convencionais noturnos.
Também os circuitos de recolha porta 
a porta foram reorganizados de forma a 
redistribuir equitativamente a quantidade 
de contentores a recolher por circuito.

Resultados obtidos

Mais proximidade e melhor ambiente 

Reforço da capacidade
Recolha de resíduos volumosos
A recolha dos resíduos volumosos (monos 
domésticos) tem sido uma das principais 
preocupações da autarquia. Um concelho 
mais limpo depende também da coloca-
ção dos resíduos nos locais certos. Sem-
pre que os resíduos são colocados fora 
dos contentores, a câmara municipal tem 
de destacar uma brigada especial para o 
efeito, o que implica que os resíduos per-
maneçam mais tempo na via, poluindo o 
ambiente. De acordo com o regulamento 
municipal, o acondicionamento e deposi-
ção incorreta dos resíduos urbanos é uma 
infração punível com coima até 1500 eu-
ros.

Linha Seixal Limpo
A deposição de monos deve ser efetuada 
junto do contentor coletivo de resíduos só-
lidos mais próximo da residência e não jun-
to dos ecopontos, sendo que os mesmos 

são recolhidos em cada freguesia de acor-
do com um calendário. As recolhas destes 
resíduos devem ser previamente agenda-
das com a Câmara Municipal do Seixal, 
que disponibiliza a linha Seixal Limpo.
Este serviço tem vindo a ser reforçado no 
último ano, estando de momento a ser pre-
parado um novo sistema de atendimento 
que responda de forma mais célere às so-
licitações dos munícipes.
Ao nível de equipamentos foram adquiri-
das três viaturas com plataforma e uma 
viatura multifunções com grua que vieram 
reforçar a capacidade das equipas de re-
colha de monos.

Pontos de recolha de monos 
e resíduos verdes
Os monos domésticos (em pequenas 
quantidades) podem também ser entre-
gues nos ecocentros. 

Para além do Ecocentro de Vale de Milha-
ços, na Av. Fábrica da Pólvora, em Corroios, 
que é um equipamento da AMARSUL, as 
juntas de freguesia do concelho têm vin-
do a criar pontos de recolha de monos e 
resíduos verdes, locais onde são disponi-

bilizados aos moradores contentores com 
a capacidade de 20 m3 cada, onde se po-
dem depositar este tipo de resíduos de for-
ma gratuita. De momento estão já criados 
pontos de recolha nas freguesias de Aldeia 
de Paio Pires, Arrentela e Fernão Ferro.
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Todos por um Seixal mais limpo

Campanhas de sensibilização 
em todas as freguesias
A colaboração de todos os munícipes é 
essencial para que se consiga ter, efetiva-
mente, um concelho mais limpo. Ao longo 
dos anos a Câmara Municipal do Seixal 
tem desenvolvido várias campanhas de 
sensibilização que procuram alertar e in-
formar a população sobre a forma mais 
correta de acondicionar os resíduos.
A campanha mais recente é o Seixal Lim-
po que tem sido progressivamente lança-
da em todas as freguesias. Esta foi uma 
ação que começou em Fernão Ferro em 
2014 e se estendeu depois a Corroios em 
2015 e a Aldeia de Paio Pires, Amora e Ar-

rentela em 2016, estando previsto ainda 
o lançamento na freguesia do Seixal. 
A campanha Seixal Limpo é desenvolvida 
em parceria com as juntas de freguesia 
e tem como principal objetivo alertar a 
população para a importância de colocar 
o lixo nos locais certos, com especial in-
cidência na questão dos monos, encami-
nhando os munícipes para as linhas de 
atendimento da autarquia. A informação 
tem sido difundida através de outdoors, 
folhetos informativos, sessões de esclare-
cimento e colocação de placas informati-
vas em locais críticos.

Ações de fiscalização 
As campanhas de sensibilização têm vin-
do a ser dinamizadas em paralelo com 
ações de fiscalização que visam não só 
uma vertente preventiva e de sensibiliza-
ção, mas também de punição dos infra-
tores. 
A equipa de fiscalização municipal tem 
vindo a identificar alguns locais mais crí-
ticos de deposição indevida de resíduos, 
intensificando assim as suas ações de 
fiscalização. Até ao momento foram já 
identificados 87 locais críticos em todo 
o concelho, os quais são vigiados ale-

atoriamente com uma fiscalização pro-
ativa, tendo sido realizadas, em 2016,  
24 437 ações de fiscalização ambiental. 
Em 2017, até ao mês de junho realiza-
ram-se já  11 158 ações de fiscalização. 
Destas resultaram a identificação e apli-
cação de coimas a 176 infratores durante 
o ano de 2016, sendo que no presente 
ano foram identificados 82 infratores, 
cujos autos deram início a processos de 
contraordenação destinados à aplicação 
de coimas por abandono de resíduos fora 
dos contentores.
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Quinta 
da Fidalga: 
um espaço 
a visitar

Construída no século XV na margem esquerda da Baía do Seixal, a Quinta da Fidalga é 
desde 2001 propriedade municipal. 

No século XVIII, a quinta destacava-se pelos seus pomares de citrinos, árvores silvestres 
e parreiras. Dois poços com noras forneciam água para a rega e para alimentar três 
fontes. Para além dos edifícios, merecem ser apreciados os seus jardins enriquecidos 
com esculturas e o lago de maré, que constitui um monumento raro ou quase único na 
arquitetura hidráulica portuguesa. O palacete integra ainda uma capela, cujas paredes 
estão revestidas de azulejos e de reproduções do século XVIII.

Presentemente, pode visitar a quinta, de terça-feira a domingo, e até 3 de setembro os 
seus jardins recebem Artes na Fidalga, uma intervenção site-specific (arte ambiente).
A quinta ganhou outra dimensão cultural em 2016, com a construção, no seu espaço, da 
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro, um projeto arquitetónico assinado por Siza Vieira. 
A oficina foi inaugurada precisamente com uma exposição com obras em cerâmica dos 
dois mestres, Manuel Cargaleiro e Siza Vieira, aberta ao público de terça-feira a sábado, 
das 10 às 18 horas.

Motivos não faltam para visitar a Quinta da Fidalga, em Arrentela, à beira da baía.

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

Ténis em Amora
O 17.º Open de Ténis Cidade de Amora tem lugar nos dias 15 e 16 de julho, entre 
as 9 e as 19 horas, nos campos de ténis do Clube Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas (CDRAU), nos Foros de Amora.

O torneio destina-se a jogadores de ambos os sexos, na modalidade de singulares 
sub-16 e sub-18, e está integrado nos Jogos do Seixal.  

A prova é organizada pelo CDRAU, com o apoio da Câmara Municipal do Seixal 
e da Junta de Freguesia de Amora, e decorrerá de acordo com as regras oficiais 
da Federação Portuguesa de Ténis.

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

Passeios turísticos 
no Tejo
Embarque no varino «Amoroso» em passeios turísticos pelo rio Tejo e pela Baía 
do Seixal. 
Uma das propostas é o Circuito Rota do Bacalhau, nos dias 15 e 22 de julho, 
sábados, das 11 às 18 horas, com saída de Lisboa e chegada ao Seixal, com visita a 
espaços culturais e museológicos locais. O circuito inclui almoço. 
As inscrições, pagas, efetuam-se no site rotadobacalhauseixal.com ou pelos 
telefones 916 153 202 ou 217 937 170.

A Navegar pelo Tejo é outro passeio proposto a bordo do «Amoroso», com visita 
ao Moinho de Maré de Corroios. O ponto de encontro é no Posto Municipal 
de Turismo, no Seixal. O  ingresso custa 5,50 euros (gratuito para crianças até 
12 anos). Inscreva-se pelos telefones 212 275 732 e 915 335 347 ou pelo email     
posto.municipal.turismo@cm-seixal.pt.



_________________________________
21.30 horas
Concerto de Final de Ano Letivo da Escola 
de Artes do Independente Futebol Clube 
Torrense
Música . M/ 4 anos . Entrada livre
Org.: Escola de Artes do Independente Futebol 
Clube Torrense
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

_________________________________
22 horas
Concerto pela Banda da Sociedade 
Filarmónica União Arrentelense
Palco 1 – Recinto das festas populares, junto à 
Rotunda das Geminações
Baile Popular
Palco 2 – Avenida do MFA, em frente ao Inde-
pendente Futebol Clube Torrense
Festas Populares de Arrentela

_________________________________
23 horas
Vitor Paulo Trio - O Nosso Canto
Palco 1 – Recinto das festas populares, junto à 
Rotunda das Geminações
Festas Populares de Arrentela

15 JULHO
sábado
_________________________________
9 horas
XVII Open de Ténis Cidade de Amora
Org.: Clube Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas
Campo de Ténis do Fanqueiro, Amora

seixal
acontece

13 JULHO
quinta-feira
_________________________________
21 horas 
Animação de Rua – Desfile dos Karma 
Drums
Torre da Marinha
Festas Populares de Arrentela

_________________________________
18.30 horas 
Fórum Seixal
Requalificação dos espaços exteriores 
do loteamento de Santa Rita
Exterior da estação de comboios 
do Fogueteiro

_________________________________
21.30 horas 
Espetáculo da Escola de Artes do 
Independente Futebol Clube Torrense
Palco 1 – Recinto das festas populares, junto à 
Rotunda das Geminações
Festas Populares de Arrentela

Grupo Coral e Instrumental Além Terra, 
Grupo Coral Alentejano dos Serviços 
Sociais dos Trabalhadores das Autarquias 
do Seixal, Grupo Coral e Instrumental Laços 
de Ternura
Palco 2 – Avenida do MFA, em frente ao Inde-
pendente Futebol Clube Torrense
Festas Populares de Arrentela

14 JULHO
sexta-feira
_________________________________
21 horas
Animação de Rua – Desfile da Banda da 
Sociedade Filarmónica União Arrentelense
Torre da Marinha
Festas Populares de Arrentela

_________________________________
11 horas
Circuito Rota do Bacalhau
Passeio no varino «Amoroso» e visita ao Es-
paço Memória – Tipografia Popular do Seixal, 
Quinta da Fidalga, Oficina de Artes Manuel 
Cargaleiro, Núcleo Naval e Moinho de Maré de 
Corroios
Informações/reservas: 217 937 170, 916 153 202, 
www.rotadobacalhauseixal.com
Org.: On-Innovation
Lisboa / Seixal

_________________________________
21 horas
Animação de Rua – Desfile Etnográfico de 
Grupos de Folclore
Torre da Marinha
Festas Populares de Arrentela

_________________________________
21.30 horas
Festival de Folclore de Arrentela
Palco 1 – Recinto das festas populares, junto à 
Rotunda das Geminações
Festas Populares de Arrentela

_________________________________
22 horas
Baile Popular
Palco 2 – Avenida do MFA, em frente ao 
Independente Futebol Clube Torrense
Festas Populares de Arrentela

16 JULHO
domingo
_________________________________
9 horas
XVII Open de Ténis Cidade de Amora
Org.: Clube Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas
Campo de Ténis do Fanqueiro, Amora

_________________________________
20.30 horas
6.ª Caminhada Noturna
Org.: Clube Associativo de Santa Marta 
do Pinhal
Pelo concelho do Seixal

_________________________________
21 horas
Animação de Rua – Desfile da Fanfarra dos 
Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal
Torre da Marinha
Festas Populares de Arrentela

_________________________________
22 horas
Quim Barreiros
Palco 1 – Recinto das festas populares, junto à 
Rotunda das Geminações
Festas Populares de Arrentela

19 JULHO
quarta-feira
_________________________________
14.30 horas
Pular a Cerca
Atividade inserida no Seixal Férias 2017
Cinema . M/ 4 anos . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

_________________________________
18 horas
Fórum Seixal
Requalificação de infraestruturas 
na Av. 1.º de Maio, em Aldeia de Paio Pires 
Parque da Juventude, Casal do Marco

22 JULHO
sábado
_________________________________
11 horas
Circuito Rota do Bacalhau
Passeio no varino «Amoroso» e visita ao Es-
paço Memória – Tipografia Popular do Seixal, 
Quinta da Fidalga, Oficina de Artes Manuel 
Cargaleiro, Núcleo Naval e Moinho de Maré de 
Corroios
Informações/reservas: 217 937 170, 916 153 202, 
www.rotadobacalhauseixal.com
Org.: On-Innovation
Lisboa / Seixal

_________________________________
19 horas
Sarau Gímnico
Org.: Centro de Solidariedade Social de Pinhal 
de Frades
Pavilhão Desportivo Escolar Pedro Eanes 
Lobato

_________________________________
20 horas
Gala de Encerramento das Atividades 
2016-2017
Clube Recreativo e Desportivo de Miratejo

23 JULHO
domingo
_________________________________
14 horas
A Navegar pelo Tejo
Passeio a bordo do varino «Amoroso», com 
visita ao Moinho de Maré de Corroios
Ingresso: 5,50 euros (gratuito para crianças até 
12 anos)
Inscrição: 212 275 732, 915 335 347 ou posto.
municipal.turismo@cm-seixal.pt
Ponto de encontro: Posto Municipal 
de Turismo, Seixal

_________________________________
15 horas
Aulas Abertas de Canoagem
Org.: Clube de Canoagem de Amora
Rampa do CCA, Amora

_________________________________
19 horas
RitmiDanceCamp 2017
Pavilhão do Centro de Solidariedade Social 
de Pinhal de Frades



26 JULHO
quarta-feira
_________________________________
14.30 horas
O Corcunda de Notre Dame
Atividade inserida no Seixal Férias 2017
Cinema . M/ 6 anos . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

_________________________________
Das 16 às 18 horas
Prendas e Prendinhas – Dia dos Avós na 
Ludoteca
Ateliê
Atividade inserida no Seixal Férias 2017
Crianças de 3 aos 12 anos, acompanhadas de 
pelo menos um dos avós 
Biblioteca Municipal do Seixal

27 JULHO
quinta-feira
_________________________________
Das 9.30 às 15.30 horas
De Barco, do Seixal a Cacilhas
Passeio . Gratuito . Inscrição (1)
Varino «Amoroso» e Cacilhas

e ainda…

13 A 27 
DE JULHO
_________________________________
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

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 18 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

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
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

_________________________________
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

_________________________________
De 13 a 27 de julho
De quarta a sexta-feira, em diversos horários
Descobertas no Ecomuseu – Embarcações 
Tradicionais
Passeio temático . Inscrição (1)
Cais do Seixal, Estação Náutica e/ou cais de 
Amora

_________________________________
De 13 a 27 de julho
De quarta a sexta-feira, em diversos horários
Nós e o Rio
Passeio . Inscrição (1)
Cais do Seixal, Estação Náutica e/ou cais de 
Amora

_________________________________
De 19 de julho a 19 de setembro
Todos os dias,  das 10 às 20 horas
Aqua Splash Seixal
Junto à estação fluvial da Transtejo, Seixal
Bilhetes no local e em Blueticket.pt

_________________________________
De 22 a 29 de julho
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Vá de Férias… – Banca de Oferta de Livros
Biblioteca Municipal 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

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

Venha divertir-se no 
Aqua Splash Seixal
A partir do dia 19 de julho, as famílias do concelho vão poder 
passar momentos mais divertidos e refrescantes no Aqua Splash 
Seixal, instalado junto à Estação Fluvial da Transtejo, no Seixal. 
O parque disponibilizará, até 19 de setembro, diversões na água, 
piscinas, slides aquáticos, street food, zona de descanso, música 
e animação.
As crianças terão uma área colorida onde poderão brincar 
nas minipiscinas, nos escorregas, jatos de água, chuveiros, 
tubos insufláveis e desfrutar de passeios de barco. 
E fora de água haverá ainda mais divertimento para os mais pequenos.
O parque está aberto entre as 10 e 20 horas todos os dias.

Pode adquirir os bilhetes no local e em Blueticket.pt.
Mais informações em cm-seixal.pt.

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

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

A biblioteca oferece 
livros
A iniciativa Vá de Férias... – Banca de Oferta de Livros vai decorrer de 22 a 29 
de julho, de terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas, e aos sábados, das 14.30 
às 20.30 horas, na Biblioteca Municipal do Seixal.

O objetivo da iniciativa é promover o livro e a leitura e divulgar a biblioteca 
municipal enquanto espaço de lazer associado a atividades promocionais da 
leitura e do livro e de índole cultural.

Destinatários: público em geral. Telefone: 210 976 100. 

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

Exposição Estou Aqui!
O fotógrafo Fernando Branquinho é especialista em retrato concetual e fotografia ilustrativa. 
Integrou a seleção nacional presente no World Photographic Cup em 2016 e 2017 que venceu 
consecutivamente. É diretor artístico no estúdio Retratista, na Cruz de Pau. 

Fernando Branquinho é o autor da exposição de fotografia Estou Aqui!, que compreende uma 
seleção de retratos da sessão fotográfica com os leitores da Biblioteca Municipal.

Para público em geral. Entrada livre. Telefone: 210 976 105.

Até 22 de julho | Galeria de Exposições Augusto Cabrita
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