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Início do ano letivo
Nova escola e mais salas 
de jardim de infância
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No início deste ano letivo as crianças dos jardins de infância 
e escolas do 1.º ciclo da rede pública vão encontrar as suas 
escolas mais bonitas e com melhores condições de trabalho. 
A nova Escola Básica de St.ª Marta do Pinhal, em Corroios, 
abriu ontem, dia 13 de setembro, estando equipada com 12 
novas salas para o 1.º ciclo e três de jardim de infância. Vão 
ainda abrir nos próximos dias mais três novas salas de pré-
escolar nas escolas básicas de Vale de Milhaços, Quinta da 
Courela e Quinta da Princesa. 12, 13

Reconhecimento do trabalho dos bombeiros na defesa das populações

Obrigado aos nossos bombeiros 
pela dedicação e coragem

cm-seixal.pt

 
  

 
12 programas de 
apoio e 122 projetos 
para as escolas
Apresentação 
do Plano Educativo 
Municipal 11

 



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 692    14 SETEMBRO 2017

2     DESTAQUE

Os bOmbeirOs do seixal 
e as suas famílias estiveram reuni-
dos num almoço de confraterniza-
ção promovido pelas duas associa-
ções humanitárias de bombeiros 
mistos do município, em parceria 
com a Câmara municipal do seixal. 
O encontro decorreu na Quinta 
Valenciana, no dia 10 de setembro, 
com o objetivo de agradecer e reco-
nhecer o trabalho realizado pelos 
soldados da paz do município um 
pouco por todo o país. 

O reconhecimento faz ainda 
mais sentido no 3.º ano com mais 
área ardida em Portugal desde 
1980, ano em que se iniciaram os 
registos oficiais. Os dados foram re-
velados no início de setembro pelo 
sistema europeu de informação de 
incêndios Florestais e à data conta-
bilizavam já cerca de 224 mil hec-
tares queimados, a que se vieram a 
juntar outros tantos dos incêndios 
registados na primeira quinzena 
de setembro. 

Ainda que os números deste ano 
estejam abaixo dos 426 mil hecta-
res de 2003 e dos 339 mil ardidos 
em 2005, suplantam já em muito 
os 182 mil de 1991, o quarto ano 
com mais área afetada. Com os 224 
mil hectares ardidos este ano, o 
nosso país somou pouco menos 
de metade dos 559 mil hectares 
ardidos em toda a União europeia, 
sendo que dos 1416 incêndios 
que afetaram mais de 30 hectares 
ocorridos no território da União 
europeia, 225 tiveram lugar em 
território português.

integrados no DeCiF – Dispo-
sitivo especial de Combate a in-

cêndios Florestais, em 2017, os 
corpos dos bombeiros mistos do 
concelho do seixal e de Amora fo-
ram chamados a socorrer popu-
lações de diversos pontos do país, 
como aconteceu nos incêndios de 
Góis, Pedrógão Grande, Figueiró 
dos Vinhos ou, mais recentemente, 
da sertã. 

Super-mulheres 
e super-homens
A homenagem prestada pelas 

associações de bombeiros e Poder 
Local do concelho contou com uma 
atuação da fadista Diamantina que, 
entre músicas, confessou sentir-se 
«num filme ou numa banda dese-
nhada, rodeada de tantos heróis, 
super-mulheres e super-homens, 
com tudo o que fazem pelos ou-
tros e pelo país». A ocasião contou 
ainda com intervenções, em que 
se destacou a ausência de Carlos 

Falcão, comandante do corpo 
de bombeiros mistos de Amora, 
por se encontrar em serviço no 
Comando Distrital de Operações 
de socorro de setúbal. 

Considerando a homenagem 
«mais do que merecida», o co-
mandante do corpo de bombeiros 
mistos do concelho do seixal lem-
brou que «infelizmente muitos de 
nós não podem estar presentes, 
porque continuam a decorrer ope-
rações em todo o país e os nossos 
bombeiros estão envolvidos nos 
teatros mais complexos». José 
raimundo homenageou igualmen-
te as famílias dos bombeiros e pe-
diu: «Orgulhem-se dos bombeiros, 
cuja identificação no uniforme traz 
o vosso nome e as veias o vosso 
sangue.»

A presidente da Associação Hu-
manitária dos bombeiros mistos 
de Amora lamentou «que não se 

reconhecimento do trabalho dos bombeiros na defesa das populações

Obrigado aos nossos bombeiros 
pela dedicação e coragem

Presente na iniciativa, Joaquim 
Santos assinalou «todo o 
sentido, num ano particular-
mente difícil de incêndios em 
Portugal, em promover um con-
vívio entre os bombeiros e as 
suas famílias e homenagear 
e agradecer todo o trabalho, 
dedicação e coragem, em prol 
das populações e do país». 
O presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal assegurou que 
«o Poder Local e as direções 
das duas associações estão a 
trabalhar para termos no con-
celho a melhor resposta de for-
ças humanitárias e bombeiros, com melhores condições de socorro, 
não só com novas instalações, mas também com mais e melhores 
viaturas e equipamentos adequados. Juntos prosseguimos  a reivin-
dicação junto do Poder Central por financiamento que dignifique esta  
nobre atividade». 

faça uma homenagem a nível na-
cional, para homenagear todos os 
bombeiros de Portugal» e lembrou 
a dificuldade que os bombeiros 
têm para se juntar todos e conviver. 
«Os bombeiros estão no quartel, 
fora ou dentro do distrito, nas suas 
missões, e os familiares veem-se 
privados da sua companhia», disse 
Lúcia soares.

«É difícil exprimir por palavras 
o reconhecimento que estes ho-

mens e mulheres merecem por 
tudo o que têm feito e superado 
no socorro às populações, com sa-
crifício daqueles que amam e que 
hoje estão aqui ao seu lado», consi-
derou Nuno silva, vice-presidente 
da Associação Humanitária dos 
bombeiros mistos do Concelho do 
seixal. n

Joaquim Santos, 
presidente da Câmara Municipal do Seixal
«Prosseguimos  a reivindicação 
por financiamento que dignifique 
esta nobre atividade»
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A construção da unidade de 
cuidados continuados Integrados (uccI) 
de Arrentela, um projeto da santa casa da 
Misericórdia do seixal, é um anseio antigo 
das instituições e população do concelho do 
seixal. Apesar de todas as diligências já efe-
tuadas, este equipamento continua por cons-
truir, pelo que, no dia 8 de setembro, autarcas 
da câmara Municipal do seixal, Assembleia 
Municipal do seixal e da união das Freguesias 
do seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires 
juntaram-se à direção da santa casa da Mise-
ricórdia do seixal e de elementos da comissão 
de utentes de saúde do concelho do seixal, no 
local onde a uccI será construída, para aler-
tar para a necessidade desta infraestrutura.

Existe já um projeto-base para esta uni-
dade, elaborado pela autarquia, que cedeu 
também o terreno «com 10 mil metros, 
avaliado em cerca de 700 mil euros», recor-
dou Joaquim santos, presidente da câmara 
Municipal do seixal. o autarca afirmou que 
«a execução deste projeto, que contempla 68 
camas, sendo 34 de longa duração, permitirá 
colmatar a necessidade que está consignada 
pelo Ministério da saúde para esta tipologia, 
já que, de momento, existem apenas 30 ca-

mas de cuidados continuados na ArIFA, em 
Amora. É um investimento na ordem dos 5 
milhões de euros, mas a autarquia está tam-
bém disponível a apoiar financeiramente».

Alfredo Monteiro, presidente da Assem-
bleia Municipal, disse que «no Programa ope-
racional de Lisboa os fundos são reduzidos e a 
área da saúde/social não foi priorizada».

António santos, presidente da união das 
freguesias destacou a importância deste equi-
pamento «face ao défice de camas desta tipo-
logia no nosso município».

Edison Dias, provedor da santa casa da 
Misericórdia do seixal, destacou que «já can-
didatámos o projeto a programas de apoio 
do governo por duas vezes, a última em 2011, 
mas não obtivemos financiamento. E des-
de então até agora as respostas do Estado 
central para a concretização deste equipa-
mento não existiram». 

José Lourenço, da comissão de utentes de 
saúde do concelho do seixal, disse que este 
equipamento « é uma necessidade imperiosa 
para o nosso concelho». 

no final, as entidades presentes concorda-
ram enviar um ofício conjunto ao Ministro da 
saúde, solicitando uma reunião. n

A nEcEssIDADE de garantir a 
mobilidade no concelho e na região mo-
tivou a visita do presidente da câmara 
Municipal do seixal, Joaquim santos, ao 
local onde permanece inacabado o viadu-
to de corroios, via integrante da Estrada 
regional (Er) 10. Esta foi a forma de rei-
vindicar a construção urgente da Er10, 
infraestrutura que permitirá ligar os con-
celhos de Almada, seixal, Barreiro e Moita.

A concretização desta obra ficou salva-
guardada com a reserva de espaço canal 
no Plano Diretor Municipal desde 1993, 
sendo que a Er integra o Plano rodoviário 
nacional desde 1999. «A câmara Mu-
nicipal do seixal tem exigido aos suces-
sivos governos a concretização desta in-
fraestrutura», explicou Joaquim santos, 
que acrescentou: «Em 2008, no âmbito 
dos estudos da terceira travessia do tejo 
(ttt), a Estradas de Portugal iniciou o 
estudo prévio sobre a Er10 que continua 
no papel até hoje».

Joaquim santos informou ainda que 
a autarquia pretende avançar com uma 
solução para resolver a mobilidade local: 
«Iremos lançar o concurso público em 
2018 para construir o troço até Amora. o 

valor do investimento será de 3,6 milhões 
de euros. Mas a via deve continuar até ao 
seixal, passar em ponte para o Barreiro e 
prosseguir até à Moita com ligação à A33. 
E isso é competência do Governo».

o vereador da Mobilidade Jorge Gon-
çalves esclareceu que «a partir do mo-
mento em que o Governo abandonou a 
ttt, o que estamos a assumir é a resolu-
ção do problema de mobilidade local». 

Para Eduardo rosa, presidente da Junta 
de Freguesia de corroios «esta é uma via 
importante, devido ao caos que se regista 
em hora de ponta». opinião corroborada 
por Manuel Araújo, presidente da Junta 
de Freguesia de Amora: «Quem circula na 
En10 verifica que as filas a partir da cruz 
de Pau são permanentes, esta alternativa 
melhorará o fluxo de tráfego».

segundo José Lourenço da comissão de 
utentes, «em corroios existe um intensi-
dade de tráfego que se distribui cada vez 
mais ao longo do dia. A Er10 deve ser con-
cluída pelo governo, mas reconhecemos o 
esforço da câmara Municipal».

Da visita ao local saiu a decisão de 
solicitar uma reunião ao Ministro das 
Infraestruturas. n

unidade de cuidados continuados 
Integrados de Arrentela 
Equipamento essencial 
na área social e de saúde

Autarcas reclamam via estratégica 
Conclusão da Estrada 
Regional 10 é urgente
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A Câmara Municipal do Seixal está a proceder à colocação de equipamentos infantis e mobiliário urbano no 
Parque Urbano dos Almeirões, em Aldeia de Paio Pires. São as intervenções finais num equipamento que abrirá 
as portas ao público no dia 24 de setembro, a partir das 9.30 horas, com uma Área de Participação Desportiva.
No Parque Urbano dos Almeirões foram criadas zonas de espaços verdes e construídos percursos pedonais 
e campos informais para a prática de futebol e voleibol. O parque terá ainda um circuito de manutenção com 
diversos equipamentos para a prática desportiva como bancos de alongamentos e abdominais, barras de ele-
vação e de flexões, traves de equilíbrio, entre outros. Estão também a ser criadas zonas de estadia.
Este equipamento implicou um investimento municipal de 142 943, 68 euros.

A Câmara Municipal do Seixal e 
Junta de Freguesia de Amora reali-
zaram uma obra de requalificação 
de espaço público na Av. Marcos 
Portugal, Rua Domingos Bomtempo, 
Rua Francisco Valença e Rua Leal da 
Câmara, que incidiu nas áreas de es-
tacionamento, qualificação de áreas 
pedonais e remodelação de espaços 
verdes.
A obra encontra-se em fase final e 
recentemente a Câmara Municipal do 
Seixal procedeu à pavimentação dos 
arruamentos intervencionados.

A Câmara Municipal do Seixal está a realizar uma intervenção na frente ri-
beirinha do Seixal e de Arrentela, que tem como objetivo a requalificação 
daquela área para melhor usufruto por parte da população. Na Frente 
Ribeirinha de Arrentela, para além da reparação do piso, foi realizada, no 
espaço em frente à Quinta da Fidalga, a substituição do revestimento do 
pontão, com colocação de um novo piso mais resistente, e foi efetuado o 
prolongamento do passeio (piso amarelo).

Na Avenida 25 de Abril, em Pinhal de Frades, encontra-se a decor-
rer a remodelação da rede de abastecimento de água, sendo que, 
à medida que as secções da nova rede entram em funcionamento, 
são requalificados todos os ramais de ligação e executados os 
passeios.
Será também executada a repavimentação das valas na avenida e 
arruamentos contíguos que sejam intervencionados.

Requalificação 
de espaço público
Pavimentação
de vias em Amora 

Parque Urbano dos Almeirões
Abertura ao público dia 24 de setembro

Frente Ribeirinha de Arrentela
Requalificação do pontão 
e dos passeios 

Avenida 25 de Abril, Pinhal de Frades
Remodelação da rede 
de abastecimento de água
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Alto dos Bonecos, Aldeia de Paio Pires
Requalificação da Avenida 
1.º de Maio

Na Avenida 1.º de Maio, no Alto dos Bonecos, entre Aldeia de Paio 
Pires e Casal do Marco, está a decorrer a obra de requalificação de 
infraestruturas e espaço público.
Está a ser executada a remodelação da rede de drenagem pluvial, 
com execução do coletor, caixas de visita e sumidouros e respetivos 
ramais.
A remodelação da rede de abastecimento de água já foi executada, 
seguindo-se as ligações à rede existente e a requalificação de todos 
os ramais domiciliários.
Esta intervenção incluirá ainda a execução do passeio entre a Rua 
Alfredo Keil e a Rua Tomaz de Mello e a repavimentação da Avenida 
1.º de Maio.

Foros de Amora
Requalificação da Rua Bento de Moura Portugal
Encontra-se em execução a colocação de lancil para posterior construção de passeio na Rua Bento de Moura 
Portugal e na Rua das Oliveiras, ligando as Paivas aos Foros de Amora.
Esta intervenção integra a obra de remodelação de infraestruturas de água e saneamento nos Foros de Amora.
A remodelação da rede de abastecimento de água na Rua Bento de Moura Portugal e Rua das Oliveiras encontra-se 
executada, estando em falta as ligações à rede existente. Serão também requalificados todos os ramais domiciliá-
rios, o que poderá originar breves interrupções no abastecimento de água à população.
Serão ainda executados sumidouros e respetivos ramais na Rua Bento de Moura Portugal, Rua das Nespereiras e 
Rua dos Loendros.
Com esta intervenção, procurou-se ainda beneficiar as construções na envolvente com a remodelação das ligações 
existentes à rede de saneamento.
Será ainda executada a repavimentação dos arruamentos intervencionados.

A Câmara Municipal do Seixal está a 
realizar uma empreitada  de pintura 
de marcas rodoviárias em várias loca-
lidades do concelho, com o objetivo de 
melhorar as condições de segurança 
nas estradas, quer para os peões, quer 
para os condutores. A intervenção inclui 
a pintura de eixos de via, passadeiras e 
sinalização de cruzamentos.
 

Mais segurança 
nas estradas
Pintura de marcas 
rodoviárias

Núcleo de Náutica de Recreio de Amora
Área de acostagem quase concluída 
Encontra-se em fase de conclusão a obra de instalação de equipamentos náuticos multifuncionais e amovíveis 
no Núcleo de Náutica de Recreio de Amora. Estão a decorrer os trabalhos de acabamentos, colocação da pedra 
de capeamento, do deck e do saibro compactado.
No local, ficará a funcionar uma área de acostagem para embarcações de recreio de pequeno porte e de 
desporto náutico (barcos dragão e embarcações de desporto náutico). Foi criada uma estrutura flutuante, em 
forma de T e uma ponte de acesso, tendo sido ainda construída uma muralha em cestos de gabiões, junto à 
Associação Naval Amorense, para proteção da zona devido às marés.
Esta obra está a ser realizada pela Câmara Municipal do Seixal, com comparticipação financeira do Programa 
Operacional Regional de Lisboa – POR Lisboa 2020.

Na Rua Bartolomeu de Gusmão, na 
Quinta das Laranjeiras, em Fernão 
Ferro, foi efetuada a limpeza do fundo 
da vala e a regularização dos taludes, 
numa extensão aproximada de 180 me-
tros, com recurso a máquina giratória 
retroescavadora e camião. As terras e 
vegetação sobrantes foram transpor-
tadas e depositadas em vazadouro. A 
intervenção teve lugar no início de se-
tembro.

Quinta das Laranjeiras, 
Fernão Ferro
Limpeza de troço 
da vala
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Centro de Solidariedade Social Pinhal de Frades
Na zona do antigo ringue do Centro de Solidariedade Social Pinhal de Frades, está a ser construí-
do um pavilhão polidesportivo. Isto permitirá à coletividade ter melhores condições para a prática 
desportiva e cultural.
A obra está a ser realizada com investimento da Câmara Municipal do Seixal de 440 mil euros.

Obras no Movimento Associativo Popular

Coreto da Sociedade Musical 5 Outubro
O coreto da Sociedade Musical 5 de Outubro está a ser recuperado por uma equipa do 
Departamento de Conservação e Restauração da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa. Esta obra representa um investimento municipal de 48 337  euros. 
É de referir que, este ano, vão ser realizadas também intervenções na coletividade, nomeada-
mente reparação de portas, janelas e portadas e pinturas interiores e exteriores.

Grupo Desportivo Cultural e Recreativo Quinta da Princesa 
No Grupo Desportivo Cultural e Recreativo Quinta da Princesa está a ser finalizada a pintura 
exterior do edifício e recuperação da cobertura. Esta intervenção, no valor de 59 350 euros,  vem 
requalificar as instalações do clube.

Sociedade Filarmónica União Seixalense 
As instalações da Sociedade Filarmónica União Seixalense recebem novos melhoramentos. 
Com o apoio da Câmara Municipal do Seixal, o edifício-sede da coletividade está a ser alvo de 
uma requalificação da cobertura, no valor de 43 726,09 euros. Também vão ser realizados este 
ano outras obras de reparação e manutenção na SFUS.

Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho
No Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho estão a ser reabilitados os balneários e as 
zonas de circulação em torno do Pavilhão Municipal, uma obra com investimento da autarquia no 
valor de 146 218, 75 euros.

Sociedade Filarmónica União Arrentelense
Encontram-se a decorrer, com o apoio da Câmara Municipal do Seixal, as obras de remodelação 
exterior do edifício-sede da Sociedade Filarmónica União Arrentelense. A intervenção, no valor de 
63 670 euros, inclui reabilitação e pintura do edifício-sede e reparação da cobertura. 
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Incentivo à recuperação de fachadas de edifícios

Reabilite o Seu Prédio
é programa de sucesso
JoaquIm SantoS, pre-

sidente da Câmara municipal do 
Seixal, acompanhado pela verea-
dora manuela Calado e por ma-
nuel araújo, presidente da Junta 
de Freguesia de amora, visitou 
um dos edifícios que está a ser in-
tervencionado no âmbito do Pro-
grama Reabilite no Seu Prédio, na 
Praceta de Bombadinca, na Cruz 
de Pau.

Este programa, promovido pela 
Câmara municipal do Seixal, pre-
tende estimular a recuperação do 
parque habitacional privado. É di-
rigido a administrações de condo-
mínio ou proprietários de edifícios 
multifamiliares, que podem can-
didatar-se a uma comparticipação 
financeira para a recuperação de 
fachadas do património edificado, 
desde que os edifícios tenham li-
cença de utilização com 10 anos 
ou mais.

Segundo explicou Joaquim San-
tos, «temos mais de 80 mil edifí-
cios no concelho que precisam de 
um incremento na sua reabilita-
ção. nos núcleos urbanos antigos 
implementámos as Áreas de 
Reabilitação urbana (aRu), já com 
89 processos para reabilitar os edi-
fícios, 51 deles no núcleo urbano 
antigo do Seixal, por isso achámos 
que devíamos implementar outro 
programa para quem necessita de 
reabilitar fora dessas áreas».

E tal como as aRu, também o 
Reabilite o Seu Prédio está a ter 
uma forte adesão. a autarquia 
já aprovou 33 candidaturas, 
num investimento municipal de  
34 200 euros.

«É bom para as freguesias e para 

o concelho, para os habitantes, pa-
ra as empresas, e permite devolver 
parte do ImI que as pessoas pagam, 
apesar de, no concelho termos re-
duzido a taxa do ImI. É claro que 
também estamos a fazer o inverso. 
Para edifícios degradados ou em 
ruínas estamos a majorar o ImI em 
30 por cento, e estamos a solicitar 
a reparação ou demolição dos edi-
fícios», explicou o presidente da 
autarquia.

Com a candidatura aprovada ao 
Reabilite o Seu Prédio, o valor da 
comparticipação municipal é de 
200 euros por piso intervenciona-
do, sendo contabilizados os pisos 
visíveis exteriormente na fachada 
a intervir. além disso, as obras rea-
lizadas no âmbito deste programa 
beneficiam de uma redução de 95 
por cento na taxa de ocupação do 
espaço público.

Sofia Barbosa é arquiteta e filha 
de manuel Casilhas, proprietário 
de um edifício com mais de 40 anos 
na Praceta de Bombadinca, um dos 
primeiros a beneficiar do progra-
ma. Considera que o Reabilite o 

Seu Prédio «é uma mais valia»: «Se 
não existirem estes incentivos, as 
pessoas têm tendência a deixar os 
edifícios degradarem-se e nós, pro-
prietários, temos todo o interesse 
nestes apoios».

o edifício, por ter cinco andares, 
receberá mil euros de comparti-
cipação municipal, para além da 
redução de 95 por cento na taxa 
de ocupação do espaço público. «É 
uma ajuda bem vinda», afirmou 
Sofia Barbosa.

Para manuel araújo, esta «é uma 
excelente iniciativa, porque este 
tipo de obras são sempre onerosas, 
e com esta ajuda, esperamos que a 
cidade comece a ter outro tipo de 
colorido».

Candidaturas
as candidaturas deverão ser for-

malizadas em requerimento pró-
prio disponível no Balcão Único da 
Câmara municipal do Seixal e nos 
Serviços online, em cm-seixal.pt, 
site onde também poderá consul-
tar as normas regulamentares e 
outras informações. n

No âmbito da estratégia de desenvolvimento do município e da di-
namização da Incubadora de Empresas Baía do Seixal, irá realizar-
-se, a partir de setembro, a iniciativa Cafés Temáticos.
Tratam-se de eventos bimestrais, dividido por temas de caráter 
empresarial, dirigidos ao tecido económico local: representantes 
de micro ou pequenas empresas, assim como a pessoas com 
ideias de negócio. O objetivo desta iniciativa é auxiliar os empre-
sários e futuros profissionais da área dotando-os de ferramentas 
práticas para o desenvolvimento das suas atividades e áreas de 
negócio, através de partilha de experiências, contactos e parce-
rias, promoção de novas ideias e negócios e informação sobre 
legalidade e fiscalidade.
Os Cafés Temáticos são organizados pela Câmara Municipal 
do Seixal e as empresas de consultoria Finance 4 You e 
WideConsulting e têm lugar na Incubadora de Empresas do Seixal, 
sempre às quarta-feiras, das 9.30 às 13 horas, sendo que a pri-
meira sessão se realiza no dia 20 de setembro.
A participação é gratuita, bastando inscrever-se até dois dias 
antes da data das sessões, através do email desenvolvimento.
económico@cm-seixal.pt. As sessões só se realizam com o mínimo 
de seis participantes até ao limite máximo de 20.

Sessões
Dia 20 de setembro de 2017
• Modelo de negócios
• Uma equipa motivada é uma equipa produtiva

Dia 15 de novembro de 2017
• Plano de negócios
• Inventários: uma ferramenta essencial para os seus bons 
resultados

Dia 17 de janeiro de 2018
• Marketing, o planeamento que faltava
• Plano financeiro

Dia 14 de março de 2018 
• Gestão de tesouraria e financeiro
• Coaching e liderança

Dia 16 de maio de 2018
• Marketing digital
• Processos e procedimentos são essenciais na gestão 
do seu negócio.

Sessões de apoio gratuitas 
para o tecido económico local
Inscrições abertas 
para Cafés Temáticos
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Deliberações da Câmara Municipal do Seixal
Reunião de 7 de setembro

A Câmara Municipal do Seixal, reu-
nida na sessão de 7 de setembro, 
tomou posição pela construção 
da Escola Básica dos 2.º e 3.º ci-
clos de Fernão Ferro. A autarquia 
considera ser um equipamen-
to fundamental para os alunos 
da freguesia. Recorde-se que é a 
Escola Básica Carlos Ribeiro, se-
de do Agrupamento de Escolas de 
Pinhal de Frades, a abranger as es-
colas da freguesia de Fernão Ferro, 

e que conta com cerca de 10 tur-
mas a mais. Durante a reunião, o 
presidente da Câmara Municipal 
Joaquim Santos informou que esta 
necessidade já foi assinalada com 
uma ação realizada no dia 25 de 
agosto, junto ao terreno previsto 
para a construção do equipamento. 
Desta resultou ainda a resolução de 
solicitar uma reunião ao ministro da 
Educação. 
A necessidade de construção da 

escola encontra-se identificada há 
mais de dez anos e está reconhe-
cida na Carta Educativa Municipal. 
Desde 2006 que o estabelecimen-
to de ensino tem um terreno atri-
buído pela Câmara Municipal do 
Seixal, na Quinta das Laranjeiras, 
na Rua dos Loureiros. 
A construção desta escola permiti-
ria acolher 750 alunos dos 2.º e 3.º 
ciclos e teria capacidade para 25 
salas com 30 alunos por turma.

Câmara municipal atenta às condições de ensino 
Construção da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos 
de Fernão Ferro é urgente

PRESIDÊNCIA

•  Tomada de posição: Pela constru-
ção da Escola Básica dos 2.º e 3.º 
ciclos de Fernão Ferro.
•    Informações.
•  Ata da reunião ordinária de 3 de 
agosto de 2017. Aprovação.
• Protocolo de colaboração celebra-
do entre o Município do Seixal e a 
ANIMALIFE. Aditamento. Aprovação 
de minuta.
• Protocolo de colaboração cele-
brado entre o Município do Seixal 
e a AMOVER – Associação de Movi-
mentos Estratégicos de Referência. 
Resolução.
• Doação a favor do Centro Cultural 
e Recreativo do Alto do Moinho da 
parcela de terreno com a área de  
2 752 m2, a destacar de prédio rústi-
co, sito na Quinta da Niza, freguesia 
de Corroios (inscrito na matriz pre-
dial rústica da freguesia de Amora, 
sob parte do artigo cadastral nú-
mero um, Secção G e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de 
Amora sob o n.º 8782/20091013, 
titulada pela Escritura de Doação 
n.º 55/81, de 25 de Abril de 1981). 
Revogação.
• Compensação ao Centro Cultural 
e Recreativo do Alto do Moinho. 
Aprovação.

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.2017. Relatório final e adjudica-
ção.
• Mapa do Ruído do Município 
do Seixal. Atualização. Processo  
n.º PUMC.DPTM.2017. Aceitação.

• Sociedade Filarmónica União 
Arrentelense. XXVIII Festival de 
Bandas da Arrentela. Contrato pro-
grama e comparticipação financeira.
• Sociedade Filarmónica Operária 
Amorense. VIII Festibandas. Con-
trato-programa e comparticipação 
financeira.
• Sociedade Filarmónica União 
Seixalense. Obras na coletividade. 
Contrato-programa e comparticipa-
ção financeira.
• Animateatro. Aquisição de viatura. 
Contrato-programa e comparticipa-
ção financeira.

PELOURO DO AMBIENTE, 
ENERGIA E SERVIÇOS URBANOS

• Contratação pública. Concurso pú-
blico para a execução da rede de dre-
nagem de águas residuais domés-
ticas e pluviais da Verdizela. Fase 
I e II. Processo n.º 27/DAS/2016. 
Retificação da minuta do contrato.
• Contratação pública. Ajuste direto 
para a execução da empreitada de 
requalificação da Rua Bento Moura 
de Portugal, Foros de Amora, Amora. 
Processo n.º 61/2017. Início do pro-
cedimento.
• Contratação pública. Ajuste direto 
para a execução da empreitada de 
remodelação da rede de abasteci-
mento de água em troço da Av. 25 
de Abril, Pinhal de Frades, Arrentela 
(entre a Rua da Saudade e a Rua da 
Esperança). Processo n.º 26/2016. 
Prorrogação do prazo de execução.
• Contratação pública. Ajuste direto 
para a execução da empreitada de 
requalificação da Av. 1.º de Maio, Alto 
dos Bonecos, Aldeia de Paio Pires. 
Processo n.º 2/2017. Prorrogação do 
prazo de execução.
• Protocolo a celebrar entre o Mu-
nicípio do Seixal e a Associação das 

Indústrias Navais e os estaleiros 
navais Navaltagus – Reparação e 
Construção naval, Lda., Venamar – 
Construções e Reparações Navais, 
Lda. e Cecílio & Carlos Sanfins, Lda. 
Plano de monitorização ambiental 
dos estaleiros navais do Município 
do Seixal. Aprovação de minuta.

PELOURO DA EDUCAÇÃO, 
JUVENTUDE E MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

• Ações Jovens 2017 (1.ª fase). 
Projeto Ficções. Contrato-programa 
e comparticipação financeira.
•  Ações Jovens 2017 (2.ª fase). 
Movimento associativo juvenil. Con-
tratos-programa e comparticipações 
financeiras.
• Nomeação do Gestor da Quali-
dade. Aprovação.

PELOURO DO DESPORTO, 
OBRAS E ESPAÇO PÚBLICO

• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar en-
tre a Câmara Municipal do Seixal e 
a União Recreativa Juventude de 
Fernão Ferro. Comparticipação fi-
nanceira.

PELOURO DOS 
RECURSOS HUMANOS E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

• Projeto Povos, Culturas e Pontes. 
Contratos-programa e comparticipa-
ções financeiras.
• Associação de Reformados e 
Idosos da Freguesia de Amora. 
Valência de creche. Contrato-pro-
grama e comparticipação financeira.
• Associação de Reformados e 
Idosos da Freguesia de Amora. 
Programa de desenvolvimento social 

CLDS 3G Ser Seixal. Contrato progra-
ma e comparticipação financeira.
• Programa Escolhas 6.ª Geração 
do Município do Seixal – Programa 
Escolhas 6.ª Geração – Projeto 
Empoderar E6G:REDE (Rede Por-
tuguesa de Jovens pela Igualdade 
de Oportunidades entre Mulheres 
e Homens), Programa Escolhas 6.ª 
Geração – Tutores de Bairro: ARIFA 
(Associação de Reformados da 
Freguesia de Amora) e Programa 
Escolhas 6.ª Geração – Projeto Estás 
n@ Mira: APE (Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da EB1 
José Afonso). Contratos-programa e 
comparticipações financeiras.
• RUGAS – Associação Cultural. 
Projeto municipal de teatro sénior 
(Des)Dramatizar. Contrato-programa 
e comparticipação financeira.
•AMUCIP – Associação para o 
Desenvolvimento das Mulheres 
Ciganas Portuguesas. Contrato- 
-programa e comparticipação finan-
ceira.
• UDIPSS – União Distrital das 
Instituições Particulares de Soli-
dariedade Social de Setúbal. «Cha-
ma da Solidariedade». Contrato- 
-programa e comparticipação finan-
ceira.
•MURPI – Confederação Nacional 
de Reformados, Pensionistas e 
Idosos. Federação Distrital de 
Setúbal. 16.º Piquenicão Distrital. 
Contrato-programa e comparticipa-
ção financeira.
•MURPI – Confederação Nacional 
de Reformados, Pensionistas e 
Idosos. Federação Distrital de 
Setúbal. Assinatura do jornal «A 
Voz dos Reformados». Contrato- 
-programa e comparticipação finan-
ceira.
•Conselho Português para a Paz e 
Cooperação. Contrato-programa e 

comparticipação financeira.
•Associações de imigrantes do con-
celho do Seixal. Contratos-programa 
e comparticipações financeiras.
• Plano anual de apoio às institui-
ções religiosas 2017. Contratos- 
-programa e comparticipações finan-
ceiras.
• Plano anual de transportes pa-
ra instituições da área da infância 
2017. Contratos-programa e com-
participações financeiras.
• Plano anual de apoios às insti-
tuições de infância do concelho do 
Seixal 2017. Contratos-programa e 
comparticipações financeiras.
• Associação Unitária de Reforma-
dos, Pensionistas e Idosos de Paio 
Pires 2017. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Associação Unitária de Reforma-
dos, Pensionistas e Idosos de Amora 
2017. Contrato-programa e compar-
ticipação financeira.
• Associação Unitária de Reforma-
dos, Pensionistas e Idosos de Cor-
roios 2017. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Associação de Reformados, Pen-
sionistas e Idosos de Pinhal de 
Frades 2017. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Arrentela 
2017. Contrato-programa e compar-
ticipação financeira.
• Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos do Fogueteiro 
2017. Contrato-programa e compar-
ticipação financeira.
• Associação Unitária de Reforma-
dos, Pensionistas e Idosos do Seixal 
2017. Contrato-programa e compar-
ticipação financeira.

As deliberações são publicadas na íntegra na 
ata da reunião, disponível em cm-seixal.pt
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Em abril de 2002 duran-
te a Semana Verde, em bruxelas, 
foi lançada a Semana Europeia da 
mobilidade (SEm) com o objetivo 
de encorajar os municípios euro-
peus a introduzirem e a promo-
verem transportes mais susten-
táveis. 

Desde então, entre 16 e 22 de 
setembro, os cidadãos europeus 
celebram a Semana Europeia da 
mobilidade, onde têm a oportuni-
dade de usufruir de uma semana 
inteira de atividades dedicadas à 
mobilidade sustentável, procuran-
do-se ainda promover um debate 
alargado sobre a necessidade da 
mudança de comportamentos re-
lativamente à mobilidade, em es-
pecial à utilização do automóvel 
particular.

ano após ano esta iniciativa tem 
vindo a ganhar dinamismo e, em 
2016, participaram mais de 2400 
cidades de 60 países, sendo que 
mais de metade das cidades imple-
mentou medidas permanentes na 
gestão da mobilidade, nas acessibi-
lidades e no apoio à deslocação em 
bicicleta e a pé.

a Semana Europeia da mobi-
lidade celebra este ano a sua 16.ª 
edição (18.ª Dia Europeu Sem 
Carros) e é dedicada ao tema «a 
Partilhar Chegamos mais longe», 
procurando dar destaque à mo-
bilidade verde, partilhada e inte-
ligente, promovendo soluções de 
mobilidade partilhada e realçando 
os benefícios dos meios de trans-
porte mais ecológicos. 

a Câmara municipal do Seixal 
em parceria com a agência mu-
nicipal de Energia do Seixal 
(amESEiXal), associa-se uma 
vez mais à Semana Europeia da 
mobilidade e irá desenvolver di-
versas iniciativas  onde todos 

podem participar. Consulte o pro-
grama e inscreva-se através do te-
lefone 210 976 011 ou do email  
div.ambiente.salubridade@cm--
seixal.pt 

Programa
Dia 16 de setembro, sábado
9.30 horas
 > Percurso Pedestre rede Natura 
2000 Planalto das lagoas – Sítio 
Fernão Ferro/lagoa de albufeira
rede de Trilhos de interpretação 
ambiental do município do Seixal
Grau de dificuldade – médio; 
Distância – 7 km; aconselha-se 
o uso de chapéu, calçado 
confortável e protetor solar. 
Partida -  belverde

10 horas
 > Área de Participação Desportiva
Parque da Quinta dos Franceses, 
Seixal

16.30 horas 
 > Hora do Conto – Temática da 
mobilidade
leitura da obra O Pequeno Carro 
Vermelho escrita por Nicola baxter 
e ilustrada por Davis melling
biblioteca municipal do Seixal

Dia 18 de setembro, 
segunda-feira 
14.30 horas
 > Sessão de Esclarecimento: 
bicicleta  – Direitos 
e Obrigações
Serviços Operacionais da Câmara 
municipal do Seixal

Dia 19 de setembro, terça-feira 
10 horas
 > Visitas aos operadores de trans-
portes públicos – metro Sul do Tejo

Dias 20 e 21 de setembro, 
quarta e quinta-feira
10 horas
 > ações de formação na comuni-
dade escolar: a bicicleta – Direitos 
e Obrigações
Escola Secundária alfredo dos 
reis Silveira

Dia 20 de setembro, 
quarta-feira
17 horas
 > apresentação da Carta 
ambiental do município 
do Seixal 
Casa do Educador do Concelho 
do Seixal 

Dia 21 de setembro, 
quinta-feira
15 horas
Passeio em embarcação 
tradicional do Tejo
Cais do Seixal

Dia 23 de setembro, sábado
10 horas 
Espaço mobilidade

A qualidade do ar é o termo que 
se usa, normalmente, para tra-
duzir o grau de poluição no ar que 
respiramos, sendo que a má qua-
lidade do ar tem efeitos nocivos 
sobre o ambiente e a saúde.
A Agência Portuguesa do Am-
biente (APA), na qualidade de 
autoridade nacional, disponibi-
liza ao público os dados sobre a 
qualidade do ar, fornecidos pela 

comissão de coordenação e de-
senvolvimento regional na área 
da respetiva competência terri-
torial.
O concelho do Seixal integra a 
Área Metropolitana de Lisboa e 
apenas dispõe de uma estação 
de medição da qualidade do ar, 
situada na Aldeia de Paio Pires, 
e gerida pela pela Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento 

Regional de Lisboa e Vale do 
Tejo (CCDR-LVT). São já conhe-
cidos os vários pedidos que a 
Câmara Municipal do Seixal fez 
ao Ministério do Ambiente para 
a instalação de mais estações de 
medição de qualidade do ar, mas 
sem sucesso. 
Os dados da qualidade do ar no 
território nacional são disponi-
bilizados no portal QualAr, em 

qualar.apambiente.pt. Este por-
tal constitui uma base de dados 
online sobre a qualidade do ar, 
na qual é possível saber a qua-
lidade do ar numa determinada 
zona, bem como a previsão do 
índice da qualidade do ar para o 
dia seguinte, que está disponível 
a partir das 12 horas. Pode ainda 
ser consultado o histórico diário, 
mensal e anual para cada zona.

Consulte o portal QualAr da Agência Portuguesa do Ambiente
Dados sobre a qualidade do ar

De 16 a 24 de setembro

Semana Europeia da Mobilidade

Conheça soluções de mobilidade 
sustentável. Test drive de veículos 
amigos do ambiente
Parque da Quinta dos Franceses, 
Seixal 

Dia 24 de setembro, domingo 
9.30 horas 
Vi Pedalada pela baía do Seixal
Partida: Estação Fluvial 
da Transtejo, Seixal. n

A Carta Ambiental do Município do Seixal (CAMS) constitui um impor-
tante instrumento de gestão, que permite conhecer a situação am-
biental do município. Nela são identificadas 13 áreas temáticas que 
permitem dar a conhecer o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. 
Para cada uma das áreas foi seguida uma metodologia de trabalho 
e feita a sua caracterização e diagnóstico. Foram ainda identificados 
os problemas e desafios ambientais, que foram depois vertidos em 
indicadores (Sistema de Indicadores), apontando os caminhos a se-
guir (Plano de Ação), tendo em vista a promoção do desenvolvimento 
sustentável.
No dia 20 de setembro, às 17 horas, a Casa do Educador do Concelho 
do Seixal recebe a apresentação pública da Carta Ambiental, numa 
sessão dirigida aos parceiros da Carta Ambiental, trabalhadores da 
autarquia e população em geral. Uma sessão onde pode ficar a co-
nhecer melhor a política de sustentabilidade da Câmara Municipal do 
Seixal e as linhas de atuação definidas para os próximos anos.

Apresentação da Carta Ambiental 
do Município do Seixal
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A Chama da Solidariedade está no Seixal

Concelho é exemplo 
no trabalho social
O COnCelhO do Seixal re-

cebeu a Chama da Solidariedade 
numa cerimónia que se realizou 
no dia 8 de setembro, no Parque 
Urbano das Paivas. 

A Chama da Solidariedade é 
o símbolo da Festa da Solidarie-
dade, iniciativa organizada pe-
la Confederação nacional das 
Instituições de Solidariedade des-
de 2007, com o objetivo de propa-
gar os valores que unem as diferen-
tes instituições de solidariedade 
do país. A Chama da Solidariedade 
representa a paixão de pessoas e 
instituições que têm como missão 
diária o bem estar do outro. 

entre setembro de 2017 e junho 
de 2018, a Chama da Solidariedade 
vai passar por todos os conce-
lhos do distrito de Setúbal. O seu 
percurso começou no conce-
lho do Seixal, onde a Chama da 
Solidariedade ficará até dia 10 de 
outubro, passando por diversas 
iniciativas e instituições. Depois 
será entregue ao município de 
Almada e segue para Palmela, 
Santiago do Cacém, Sines, Alcácer 
do Sal, Grândola, Barreiro, Moita, 
Alcochete, Montijo, Sesimbra e 
Setúbal. A viagem culmina na Festa 
da Solidariedade no dia 8 de ju-
nho de 2018, em que a Chama da 
Solidariedade será entregue a ou-
tro distrito do país.

este ano, a iniciativa conta 
com o apoio da União Distrital 
das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social de Setúbal 
(UDIPSSS) e dos municípios do dis-
trito de Setúbal.

na cerimónia que assina-
lou a chegada da Chama da 

Solidariedade ao concelho, esti-
veram presentes autarcas, repre-
sentantes e utentes de diversas 
instituições sociais. Destaque pa-
ra a presença de Joaquim Santos, 
presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Alfredo Monteiro, pre-
sidente da Assembleia Municipal 
do Seixal, Manuela Calado, verea-
dora da autarquia, Manuel Araújo 
e António Santos, presidentes da 
Junta de Freguesia de Amora e da 
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
respetivamente, e Fernando Sousa, 
presidente da UDIPSSS.

Domingos Sousa, presidente 
da Cáritas Diocesana de Setúbal, 
foi quem entregou a Chama da 
Solidariedade a Fernando Sousa. 
O presidente da UDIPSSS, que tam-
bém dirige uma instituição social 
no município do Seixal, lembrou 
que «o nosso concelho é solidário 
e está muito à frente no que é pres-
tar apoio a quem precisa, criando 
condições para as instiutições tra-
balharem».

Fernando Sousa, por sua vez, en-
tregou a Chama da Solidariedade a 
Joaquim Santos. 

«O Seixal é um exemplo na soli-
dariedade, com uma Rede Social 
com 236 parceiros, que tem feito 
um trabalho extraordinário, com 
instituições fortes, voluntárias, 
que todos os dias dão o melhor de 
si para a população, tendo sempre 
a seu lado o Poder local: Câmara 
e Assembleia Municipal, e juntas 
de freguesia, formando um corpo 
unido e coeso para enfrentar as di-
ficuldades de todos os dias», disse 
o presidente da Câmara Municipal 

do Seixal.
O autarca destacou ainda «o 

trabalho meritório de voluntários, 
profissionais e dirigentes de insti-
tuições, que fazem trabalho social 
notável para ajudar quem precisa». 
O presidente da Câmara Municipal 
do Seixal fez depois a entrega sim-
bólica ao padre Geraldo Finatto, 
em nome do Centro Paroquial de 
Amora, a primeira instituição a 
ser a fiel depositária da Chama da 
Solidariedade no concelho.

«As instituições vivem graças à 
paixão que existe dentro de cada 
um de nós para servir o outro e do 
apoio que recebemos, porque pre-
cisamos uns dos outros», afirmou o 
padre Geraldo Finatto.

Manuel Araújo destacou a im-
portância deste ato simbólico: 
«esperamos que a passagem da 
Chama pela freguesia e pelo con-
celho possa servir para mobilizar 
consciências e para, cada vez mais, 
estreitarmos laços de solidarieda-
de para com quem precisa».

O momento foi de emoção, mas 
também de festa, com a atuação  
do Grupo de Cavaquinhos Os Rou-
xinóis, da Associação Unitária 
de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Corroios, o Grupo Além 
Terra, da Associação de Refor-
mados, Pensionistas e Idosos de 
Arrentela, e o Grupo Cantar de 
Amigo, da Associação Unitária de 
Reformados, Pensionistas e Idosos 
do Casal do Marco. n

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) do Seixal, que integra o 
Agrupamento de Centros de Saúde Almada Seixal, comemora o 7.º ani-
versário, com a realização de um encontro cuja temática incide sobre a 
acessibilidade e a equidade nos cuidados de saúde. Este decorre dias 
25 e 26 de setembro, no auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal.
«Grupos Vulneráveis: Cuidar em Rede», é o tema do encontro que reunirá 
profissionais da área da saúde, para abordar a necessidade de investir 
na saúde da população, no sentido de oferecer cuidados de qualidade no 
momento adequado e no local apropriado. Durante os dois dias decorrem 
debates, mesas redondas e conferências  que realçam a necessidade de 
cuidados de proximidade na promoção da saúde e prevenção da doença 
e refletem as boas práticas ao nível da rede da prestação dos cuidados de 
saúde. Conheça o programa em cm-seixal.pt.

Programa
Dia 25 de setembro, 9 horas 
 Mesa de abertura
• Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal
• Rosa Matos, presidente da Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo
• Fernando Marques, presidente da CRIAR-T–Associação
de Solidariedade
• Sérgio Branco, presidente da Secção Regional do Sul da Ordem 
dos Enfermeiros
• Luís Amaro, diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde 
de Almada Seixal
• Paula Realista, vogal de enfermagem
• Susana Santos, coordenadora da Unidade de Cuidados 
na Comunidade do Seixal
9.30 horas  
Debate: Grupos Vulneráveis: Que Respostas?
11.30 horas 
1.ª Mesa: Respostas Integradas no Concelho do Seixal
15 horas 
Conferência: Confidencialidade/Sistemas Informáticos:
Uma Controvérsia 
16 horas
2.ª Mesa:  Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados – 
Presente em Momentos de Vulnerabilidade
Dia 26 de setembro, 9.30 horas  
Conferência: As Necessidades Nutricionais ao Longo do Ciclo de Vida
11 horas 
1.ª Mesa:  Epidemias do Século XXI 
14.30 horas 
2.ª Mesa:  Uma Intervenção Fundamental
15.30 horas  
Conferência:  Razões para Vacinar

Dias 25 e 26 de setembro, 
Serviços Centrais da câmara do Seixal
O acesso aos cuidados de saúde 



Integrada no Plano Educativo Municipal, a Receção à Comunidade Educativa 2017- 
-2018  abrange um vasto conjunto de iniciativas.

Programa
1 a 30 de setembro, 
das 10 às 20.30 horas
Mostra bibliográfica 
De Volta à Escola
Biblioteca Municipal do Seixal
19 e 30 de setembro, 10.30 horas
Ouvir e Contar, o Que Custa 
É Começar
Biblioteca Municipal do Seixal –
Polo de Amora
15 de setembro a 20 de outubro
Exposição Valorização e Defesa 
da Escola Pública
Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal
16 de setembro, 10 horas
Passeio de Barcos Dragão 
Para professores do 1.º ciclo 
do ensino básico do concelho
20 de setembro e 11 de outubro,
das 15 às 17 horas
Fazedores de Histórias
Biblioteca Municipal do Seixal – 
Polo de Amora
21 de setembro, 10 horas
Apresentação do Plano Educativo 
Municipal 2017-2018 
Auditório dos Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal
21, 22, 28, 29 de setembro 
e 12, 13, 19 e 26 de outubro
10, 14.30 e 15 horas
O Mundo Maravilhoso 
de Tim Burton
Biblioteca Municipal do Seixal, 
Polo de Amora, Polo de Corroios 
e escolas do ensino básico 
e secundário do concelho
21 de setembro, 15 horas 
28 e 29 de setembro, 9 horas
Passeios no Tejo a bordo 
do varino Amoroso
22 de setembro, 18 horas
Inauguração da exposição 
O Património Perto de Nós
Cinema S. Vicente
Aldeia de Paio Pires
22 de setembro, 21.30 horas
António Zambujo – Espetáculo
musical para a comunidade educativa
Auditório Municipal 
do Fórum Cultural do Seixal
23 de setembro, 
das 10 às 18 horas
Festa da Criança
Parque Urbano das Paivas
23 de setembro, 21 horas
Inauguração da exposição 
Drive in Arte
Estrada Nacional 10, Paivas, Amora

27 de setembro, 18 horas
Apresentação do projeto Rede 
de Trilhos de Interpretação Ambiental 
do Município do Seixal  – Seixal APPé 
(aplicativo móvel) 
Auditório dos Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal
29  de setembro, 13 e 27 
de outubro, das 10 às 12 horas
Visitas ao Arquivo Municipal
Serviços Centrais da Câmara
Municipal do Seixal
Setembro a outubro, 
das 10 às 20.30 horas
Hoje... Sou Bibliotecário
Biblioteca Municipal do Seixal
Setembro a dezembro, 
10.30 e 16.30 horas
Hora do Conto: A Lenda do Cavalo 
de Tróia e ateliê complementar 
à Hora do Conto: A Cavalo Dado
Biblioteca Municipal do Seixal – 
Espaço Júnior  
3 de outubro a 4 de novembro, 
das 10 às 20.30 horas
Mostra Bibliográfica: Histórias com Bicho
Biblioteca Municipal do Seixal
19 de outubro, 18 horas
Lançamento do livro Fazes Parte desta 
História
Escola Secundária Dr. José Afonso
23 de outubro a 1 de novembro
Exposição A Escola Desce ao Rio
Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal
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Concerto para a comunidade educativa
Espetáculo com António Zambujo

Iniciativas a partir de setembro
Receção à Comunidade Educativa

O Plano Educativo Municipal (PEM) vai ser apresentado à comunidade educativa no dia 
21 de setembro, às 10 horas, no Auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal.
O PEM permite aos professores e alunos das escolas públicas do município realizarem um 
conjunto de projetos em áreas tão diversificadas como as artes, o património, a leitura, o 
ambiente, a saúde, a segurança, a cidadania, o desporto e os tempos livres. Integra ainda 
uma oferta de programas de apoio regulares, onde se insere a ação social escolar, o apoio 
ao movimento associativo de pais e encarregados de educação e a atribuição de bolsas 
de estudo, entre outros projetos que garantem o regular funcionamento dos edifícios 
escolares.
No ano letivo 2017-2018, o PEM oferece à comunidade educativa 12 programas de apoio 
e 122 projetos promovidos pelos serviços da Câmara Municipal do Seixal.
O PEM já se encontra online, em cm-seixal.pt, pelo que as escolas de todos os níveis de 
educação e ensino da rede pública podem consultar os programas de apoio aos projetos 
e atividades escolares e inscrever-se através do preenchimento de fichas de candidatura, 
também disponíveis online.
O sucesso do PEM depende do trabalho coletivo e do envolvimento de toda a comunidade 
educativa na sua concretização. Bom ano letivo 2017-2018!

Dirigido à comunidade educativa, irá realizar-se, no dia 22 de setembro, às 21 horas, no 
Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, um espetáculo com  António Zambujo.
O objetivo da Câmara Municipal do Seixal com esta iniciativa é criar um momento de con-
vívio e partilha entre todos aqueles que contribuem para o sucesso da escola pública no 
concelho do Seixal, desejando a todos um bom ano letivo.
Para a boa disposição irá contribuir com certeza o repertório de António Zambujo, entre 
o qual se encontram temas bem conhecidos do público como Pica do 7 Lambreta, Algo 
Estranho Acontece, Flagrante, Zorro ou Quando Tu Passas Por Mim.
Com a sua música, António Zambujo viaja pelo fado, pelo cante alentejano, pelos ritmos 
brasileiros, sem nunca deixar de ser singular, contando histórias através da música, com 
sentimento, verdade e entrega.
Um momento único e de festa para assinalar o regresso às aulas e celebrar a importância 
da educação no concelho do Seixal.

12 programas de apoio e 122 projetos para as escolas
Apresentação do Plano Educativo Municipal
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A CâmArA municipal do 
Seixal tem vindo a realizar um con-
junto muito significativo de obras, 
com o objetivo qualificar os espa-
ços das escolas do 1.º ciclo e jardins 
de infância da rede pública. 

Para além de vários melhora-
mentos efetuados durante o ano 
letivo transato, durante a interrup-
ção letiva de verão realizaram-se 
dezenas de outras intervenções, 
com o objetivo de criar melhores 
condições de trabalho para toda a 
comunidade educativa. As obras 
incidiram sobretudo nas instala-
ções sanitárias, renovação de pa-
vimentos, revestimentos, espaços 
exteriores, coberturas, pinturas, 
melhoramentos nas cozinhas e co-
locação de brinquedos e telheiros 
nos recreios e representaram, no 
total, um investimento municipal 
na ordem dos 925 mil euros. 

A vereadora do pelouro da 
Educação da Câmara municipal do 
Seixal, Vanessa Silva, tem visitado 
as escolas intervencionadas para 
verificar a execução das obras e as 
condições das escolas após requa-
lificação.

Escolas intervencionadas

Jardim de Infância da Cruz de 
Pau – remodelação de instalações 
sanitárias, pintura de salas, pavi-
mento vinílico em refeitório e zo-
nas de sujos, instalação de bancada, 
colocação de brinquedo infantil e 
sombreamento exterior 

Escola Básica do Fogueteiro 
– Instalação de lava mãos de co-
mando não manual, pintura do re-
feitório e ginásio, revisão dos vãos 
de janela do refeitório e ginásio e 

criação de instalação sanitária 
adaptada

Escola Básica das Paivas – Pavi-
mento vinílico no refeitório, substi-
tuição da cobertura e remodelação 
total da cozinha 

Jardim de Infância Quinta do 
Conde de Portalegre – Instalação 
de lava mãos de comando não ma-
nual e pintura das salas

Escola Básica da Quinta das In-
glesinhas – Anulação da instalação 
sanitária na cozinha

Escola Básica da Quinta das Se-
mentes – Pavimento vinílico no 
ginásio, em sala de jardim de infân-
cia, nos gabinetes e salas de apoio e 
pintura de salas

Escola Básica da Quinta da Prin-
cesa – Pintura e revisão dos equi-
pamentos da cozinha e pintura das 
salas do 1.º ciclo e zona suja

Jardim de Infância da Quinta da 
Princesa – Pintura interior do edi-
fício

Escola Básica Infante D. Augusto 
– Criação de rampa para acesso à 
escola

Escola Básica de Foros de Amo-
ra – Pintura exterior

Jardim de Infância de Foros de 
Amora – Pintura exterior e interior, 
arranjos exteriores e revisão das 
instalações sanitárias

Escola Básica de Amora – Cons-
trução de telheiro, criação de es-

paço de arrumos e de refeitório, 
remodelação de instalações sanitá-
rias e do espaço do alpendre

Escola Básica da Quinta da Me-
dideira – remodelação de todas 
as instalações sanitárias, pinturas 
interiores, colocação de pavimento 
vinílico e instalação de brinquedo 
infantil

Escola Básica do Bairro Novo – 
Substituição dos vãos de janela, 
aplicação de estores interiores e 
pinturas interiores

Escola Básica de Aldeia de Paio 
Pires – Pinturas interiores, benefi-
ciação das salas de apoio e de pro-
fessores e colocação de pavimento 
vinílico em refeitório 

Escola Básica do Casal do Marco – 
Substituição de portas exteriores 
e de estores das janelas, pintura do 
refeitório, pintura exterior, instala-
ção de lava mãos de comando não 
manual e de brinquedo infantil

Jardim de Infância do Casal do 
Marco – Pintura da cozinha e salas, 
instalação de estores na clarabóia 
do refeitório e pintura exterior

Escola Básica da Torre da Mari-
nha – Construção de telheiro, subs-
tituição de janelas e remodelação 
de instalações sanitárias

Escola Básica de Arrentela – 
Construção de telheiro, instalação 
de tabela de basquete e de brinque-
dos infantis, pavimento vinílico em 
sala de jardim de infância e pintura 
do refeitório e cozinha

Qualificação do parque escolar

Investimento na escola pública

Escola Básica do Alto do MoinhoEscola Básica de Amora

Escola Básica  José Afonso

Escola Básica  da Paivas

Jardim de Infância do Casal do Marco
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Qualificação do parque escolar

Investimento na escola pública
Escola Básica da Quinta de S. 
João – Aplicação de pedras em soco 
de fachada, revisão das instalações 
sanitárias, pintura das escadas e 
instalação de tabela de basquete

Escola Básica da Quinta da Cou-
rela – Pintura exterior e interior, 
revisão de instalações sanitárias, 
colocação de estores nas salas de 
aula e instalação de brinquedo in-
fantil

Escola Básica de Pinhal de Fra-
des – Tratamento de humidades, 
pinturas interiores em salas do jar-
dim de infância, beneficiação das 
instalações sanitárias e remodela-
ção da cobertura do refeitório

Escola Básica Quinta N.ª Sr.ª do 
Monte Sião – Requalificação do 
espaço exterior com execução de 
zonas de sombreamento

Escola Básica D. Nuno Álvares 
Pereira – Pintura e colocação de 
pavimento vinílico em sala do jar-
dim de infância 

Escola Básica de Vale de Mi-
lhaços – Pintura das salas de aula 
e da sala de refeições, remodelação 
de instalações sanitárias, pintura 
exterior e construção de telheiro

Escola Básica de Miratejo – Pa-
vimento vinílico em sala do jardim 
de infância, pintura, remodelação 
de duas instalações sanitárias e 
instalação de brinquedo infantil

Escola Básica do Alto do Moinho – 
Anulação das instalações sanitá-
rias na cozinha, substituição de 
azulejos, das coberturas em fibro-

cimento e de telheiros, pintura do 
refeitório, beneficiação de equipa-
mentos infantis e pintura exterior

Escola Básica Quinta da Cabou-
ca – Construção de telheiro, substi-
tuição de caixilharias, aplicação de 
estores, substituição de pavimento 
vinílico, colocação de estrutura de 
sombreamento

Escola Básica de Corroios – Subs-
tituição de janelas, pintura de vãos 
de escada, colocação de estores in-
teriores e pinturas interiores

Jardim de Infância da Quinta de 
S. Nicolau – Colocação de pavi-
mento vinílico da sala do refeitó-
rio, colocação de estores interio-
res, rampa no corredor, sistema de 
exaustão na copa e instalação de 
brinquedo infantil

Escola Básica José Afonso – Subs-
tituição do pavimento do ginásio e 
trabalhos na despensa da cozinha

Escola Básica de St.ª Marta de 
Corroios – Requalificação do espa-
ço exterior
 
Escola Básica de Fernão Ferro – 
 Instalação de lava mãos de coman-
do não manual na cozinha, coloca-
ção de infraestruturas para ligação 
de máquina de lavar roupa e pintu-
ras interiores

Escola Básica dos Redondos – 
Substituição do pavimento de en-
trada, aplicação de relva sintética 
nos canteiros e instalação de bebe-
douro. n

No início deste ano letivo as 
crianças dos jardins de infância 
e escolas do 1.º ciclo da rede 
pública vão encontrar as suas 
escolas mais bonitas e com me-
lhores condições de trabalho. 
Para além dos melhoramentos 
nas escolas que têm vindo a de-
correr, o concelho do Seixal vai 
ter novas salas de 1.º ciclo e de 

jardim de infância, abrangendo 
desta forma um universo de 450 
crianças. 
Foi em ambiente de grande 
alegria entre pais, alunos e 
professores que a nova Escola 
Básica de St.ª Marta do Pinhal, 
em Corroios, abriu ontem, dia 
13 de setembro. A escola está 
equipada com 12 novas salas 

para o 1.º ciclo e três de jardim 
de infância. Vão ainda abrir nos 
próximos dias mais três novas 
salas de pré-escolar nas esco-
las básicas de Vale de Milhaços, 
Quinta da Courela e Quinta da 
Princesa, procurando assim dar 
resposta a uma necessidade da 
população. 

Início do ano letivo
Nova escola e mais salas de jardim de infância

A necessidade de obras na 
Escola Básica Paulo da Gama e 
na Escola Secundária João de 
Barros têm sido duas preocupa-
ções insistentemente colocadas 
quer pela autarquia, quer pela 
comunidade educativa.
Durante a interrupção letiva do 
verão, a Escola Básica Paulo da 
Gama foi finalmente submetida 
a uma intervenção por parte do 
Ministério da Educação, a qual 
incidiu sobre as coberturas dos 
pavilhões de aulas e do pavilhão 
administrativo, com a remoção 
das placas de fibrocimento e 

colocação de novas coberturas. 
No âmbito de outra intervenção 
realizada pela escola, o espaço 
exterior destinado à atividade 
física foi também alvo de melho-
ramentos, com a colocação de 
relva sintética.
Na Escola Secundária João de 
Barros foram realizadas algu-
mas intervenções, com a subs-
tituição dos contentores onde 
têm decorrido as aulas, e inicia-
ram-se os trabalhos de limpeza 
dos terrenos onde se encontram 
as obras paradas há vários anos, 
no sentido de retomar as mes-

mas, o que deverá acontecer em 
breve.
A vereadora da Educação da 
Câmara Municipal do Seixal, 
Vanessa Silva, esteve em ambas 
as escolas no dia 30 de agosto, 
onde verificou o ponto de situa-
ção dos trabalhos, reforçando o 
apoio da autarquia  e a pertinên-
cia das várias ações realizadas 
em conjunto com a comunidade 
educativa ao longo dos últimos 
anos. 

Requalificação em curso
Visita às escolas Paulo da Gama e João de Barros 

Escola Básica  da Torre da Marinha Escola Básica  de Santa Marta do Pinhal

Escola Básica  Paulo da Gama
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A FestA do Avante! cons-
titui o maior evento político e cul-
tural em Portugal e teve lugar na 
Quinta da Atalaia, na freguesia de 
Amora, no concelho do seixal, en-
tre 1 e 3 de setembro. No último 
ano, o recinto da festa foi alarga-
do à Quinta do Cabo, permitindo 
o crescimento e qualificação de 
vários espaços, tais como alguns 
standes regionais, o Auditório 
1.º de Maio, o espaço Criança, o 
Palco Arraial, o espaço Central e o 
Avanteatro. 

Na festa estão presentes as 
diferentes regiões do país, com 
sua identidade própria, gastro-
nomia específica, tradições e cos-
tumes particulares. Do Algarve 
ao Minho, do interior continen-
tal aos arquipélagos dos Açores 
e Madeira, é com a defesa da cul-
tura particular de cada geografia 
que se afirma um país democráti-
co e um povo livre.

É esta expressão diversa da 
identidade cultural portugue-
sa, a que se juntam igualmente 
diversos nomes internacionais, 
que também se revela nos mui-
tos espetáculos musicais da festa, 
por onde passaram a Orquestra 
sinfonietta de Lisboa e o Coro 
Lisboa Cantat numa celebração 
dos 100 anos decorridos sobre a 
Revolução de Outubro de 1917, 
António Zambujo, João Gil, Gisela 
João, os projetos Língua Franca 
e Mão Verde, Paulo de Carvalho, 

Rui Veloso, Clã, Carlos Bica, 
Fogo Fogo, Hélder Moutinho, 
João Afonso, Margem soul, Júlio 
Pereira e Regula, entre muitos ou-
tros.

A festa decorreu a toda a hora 
e em toda a parte e não foi feita só 
com música; também no espaço 
Central, onde estiveram em rele-
vo temas da atualidade nacional e 
internacional através de debates 
e exposições; no Cine Avante! com 
a celebração da animação russa e 
a exibição de obras de eisenstein, 
Ken Loach ou de Marco Martins, 
entre outros; ou no Avanteatro, 
onde foram lembrados o centená-
rio do nascimento do dramaturgo 
Romeu Correia e os 150 anos de-
corridos sobre o nascimento do 
escritor Raul Brandão.

O evento fez-se também nos 
espaços dedicados ao fado, às ar-
tes, aos livros e aos discos, à ci-
ência, à emigração, à solidarieda-
de internacional, à juventude, à 
mulher e à criança. e a animação 
esteve sempre presente no Café-
Concerto, Palco AGIt, Palco Novos 
Valores, Palco solidariedade, 
Palco Alentejo, Palco setúbal ou 
Palco Arraial. toda esta vida, em 
festa pôde ainda ser apreciada a 
partir de uma roda gigante insta-
lada este ano pela segunda edição 
consecutiva na Festa do Avante!.

A corresponder a uma oferta 
muito expressiva e variada estive-
ram muitos milhares de visitan-

Festa do Avante! é o maior evento político e cultural de Portugal

Celebração de um país 
democrático e de um 
povo livre 
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Festa do Avante! é o maior evento político e cultural de Portugal

Celebração de um país 
democrático e de um 
povo livre 

tes reunidos no Seixal, ponto de 
encontro de homens e mulheres, 
jovens e crianças, na defesa de 
valores de camaradagem e soli-
dariedade entre portugueses, e 
de Portugal com o Mundo, imple-
mentados com a Revolução de 25 
de Abril de 1974 e consagrados 
na Constituição da República 
Portuguesa de 1976.

Assim acontece porque a cele-
bração da liberdade de expres-
são e de pensamento conquistada 
com a Democracia em Portugal, 

que a Festa do Avante! representa 
e defende, reúne em apenas três 
dias um grande número de cria-
dores e artistas, escritores, pen-
sadores, músicos, fotógrafos, pin-
tores, atores, cineastas, coreógra-
fos, encenadores, artesãos, etc. 
Com eles, os muitos voluntários 
que, com o seu trabalho gracioso, 
constroem a festa, e as muitas mi-
lhares de pessoas que a visitam... 
e todos os anos regressam. n

O tRAbAlhO desenvol-
vido na área desportiva por atle-
tas, técnicos, coletividades, esco-
las e municípios é valorizado na 
Festa do Avante!. A presença do 
desporto na iniciativa é também 
uma tradição e celebra o artigo 
constitucional que defende que 
«todos têm direito à cultura físi-
ca e ao desporto», pondo em mo-
vimento milhares de praticantes 
em mais de 30 modalidades. 

Entre estas iniciativas, a 
mais emblemática talvez seja a 
Corrida da Festa, a que se junta 
uma caminhada, que percorre 
um total de 11,4 km e conta com 
expressiva participação popu-
lar e informal, somando mais de 
3000 participantes anualmen-
te. Destaque-se ainda o torneio 
Avante Jovem, em futsal, que 
contou com 96 equipas dos dis-
tritos de Setúbal e lisboa e que, 

apesar de ter tido início antes 
do evento, teve as finais na ini-
ciativa.

Para além destas provas, com 
vertente competitiva, decorre-
ram igualmente outros torneios 
e demonstrações, ou foi dada a 
possibilidade de experimentar 
ou conhecer modalidades tão 
díspares como slide, escalada, 
jogos tradicionais, xadrez, ma-
traquilhos, ioga, ginástica, artes 
marciais, boxe, kickboxing, dan-
ças de salão, patinagem artística, 
andebol, basquetebol e hóquei 
em patins, entre outras. Numa 
visão inclusiva e democrática da 
prática desportiva, a festa aco-
lheu igualmente modalidades 
adaptadas, caso de boccia, dança 
adaptada, andebol e basquete-
bol em cadeira de rodas.

As coletividades do Seixal não 
poderiam deixar de estar pre-

sentes, tendo as muitas modali-
dades desportivas da festa conta-
do com a participação do Centro 
de Solidariedade Social de 
Pinhal de Frades, Independente 
Futebol Clube torrense, Casa 
do Povo de Corroios, Portugal 
Cultura e Recreio, Santa Casa da 
Misericórdia do Seixal, Centro 
Cultural e Desportivo das Paivas, 
leão Altivo Associação, Amora 
Futebol Clube, Criar-t Seixal 
hóquei, Clube do Pessoal da 
Siderurgia Nacional, Associação 
de Paralisia Cerebral de Almada- 
-Seixal, entre tantas outras. n

Desporto na Festa do Avante!

Milhares de praticantes 
e mais de 30 modalidades
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Um Piano – interpreta-
ção e improviso é um espetá-
culo que decorre no auditório 
municipal do Fórum Cultural do 
Seixal, dia 30 de setembro, por oca-
sião do Dia mundial da música. o 
concerto junta em palco a pianis-
ta olga Prats e o maestro antónio 
Vitorino d’almeida, numa noite em 
que se improvisa, mas em que tam-
bém se segue a pauta.

a primazia é dada ao piano, 
nunca descurando a importância 
da palavra que valoriza a música 
e acarinha a audiência, revelan-
do histórias em torno dos textos 
musicais, dos compositores, dos 
estilos e das suas diferentes épo-
cas. nesta entrevista, olga Prats e 
antónio Vitorino d’almeida expli-
cam porque é que estamos perante 
um espetáculo único e imperdível. 

Seixal Boletim Municipal 
(SBM) – Que espetáculo é Um 
Piano – Interpretação e Impro-
viso?

António Vitorino d’Almeida 
(AVA) – Tudo o que a olga vai tocar 
é com pauta...

Olga Prats (OP) - ... e tudo o que 
o antónio vai fazer é de improvi-
so. Está muito definido o lugar de 
cada um. Em comum há o piano, 
mas duas formas distintas de o 
utilizar. Eu, primeiro, seguindo a 
pauta e apresentando o estilo; o 
antónio, depois, faz um improviso. 
E em conjunto falamos sobre cada 
uma das peças que eu executei. o 
antónio tem um grande poder co-
mo comunicador... e é um criador 
fabuloso em tudo o que faz. 

SBM – Como chegaram a este 
formato?

OP – Já nos conhecemos há mui-
tos anos. isto começou com um de-
safio do antónio. ambos gostamos 
muito do palco, de falar, e de que o 
público usufrua do nosso diálogo.

SBM – Que tipo de repertório 
pode esperar o público?

OP – Já o tenho pensado, mas 
nada definido. Vou juntar dife-
rentes tipos de música de dança, 
de diversas épocas, e de diversos 
compositores, e confrontar es-
sas diferenças. mazurcas, valsas, 
tango, danças de salão... e depois 
desenvolve-se. Uma coisa que nos 
fará ter que olhar para o relógio. Se 
não, vamos por ali fora. 

SBM – Será então, sobretudo, 
música de dança?

OP – as danças serão só um dos 
temas. Haverá vários temas. o que 
se sublinha é a diferença de estilos 
sobre um mesmo tema... Já fiz e re-
fiz mil vezes o programa na minha 
cabeça. o que me preocupa é o que 
será mais interessante tocar, pa-
ra que, a partir daí, se desenvolva 
uma conversa que dê ao público 
uma oportunidade para conhecer 
coisas pouco tocadas em concerto. 
Tudo o que vou buscar pertence 
a um repertório menos conheci-
do, menos tradicional. Vai ouvir-se 
bastante música portuguesa, gos-
tava mesmo de tocar uns trabalhos 
de um jovem que compôs para 
mim. É muito bom saber que há 
gente nova que se interessa pelos 
intérpretes... sobretudo por pes-

soas que se interessam por eles, 
enquanto compositores. Essa par-
tilha é muito compensadora.

SBM – E o maestro já sabe o 
que a Olga irá tocar?

AVA – não sei, não... Se soubesse 
era péssimo. Há duas coisas igual-
mente más. ir para um concerto 
sem estar preparado. ir para um 
improviso demasiado preparado. 
ambos saem mal. o improviso tem 
que ser verdadeiro... 

OP –  São duas atitudes distintas, 
de dois pianistas, em relação ao 
piano, à música e à pauta. 

SBM – O que diriam que apro-
xima e distancia o maestro 
António Vitorino d’Almeida da 
pianista Olga Prats?

OP – Para mim, o palco é a fonte 
da vida de um músico. É em cima 
dessas madeiras de um palco que 
está a nossa força, a nossa adre-
nalina. É o desafio que nos põe à 
prova. Em cima do palco nunca te-
nho nada, fora do palco sim.  assim 
que ponho o pé no palco é mágico. 
É assim que, com esta bonita ida-
de, subo ao palco e me sinto con-
fortável... julgo que para o antónio 
também é assim. Enquanto assim 
for para os dois, o antónio tem aqui 
companhia.

AVA – É no palco que superamos 
aquela vontade de ficar em casa... 
imediatamente antes de um con-
certo a última coisa que me apete-
ce fazer é um concerto. É comum 
estar a bocejar, mesmo a dormir, 
e os organizadores muito aflitos. 
Chego ao palco e parece que acor-

do nesse mesmo momento. É uma 
coisa instantânea.

OP – não sei se nesta coisa de 
nos atirarmos a desafios e improvi-
sos não seremos também caso raro 
ou mesmo único... leva-se sempre 
tudo muito escrito.

SBM – Com um percurso tão 
longo e consagrado porque con-
tinuam a desafiar-se?  

OP – É sempre diferente e há 
sempre surpresas. no dia 1 de 
agosto ao fim da tarde, no Porto, 
entre estas homenagens que me 
fizeram por 65 anos de carreira, 
encontrámos a Casa da música 
cheia, com gente em pé... e sempre 
a aplaudir, como quem quer mais. 

AVA – nunca vi uma homenagem 
com a Casa da música cheia. E era 
o grande público, amigos também, 
mas em número muito irrisório. 

OP –  Uma pessoa sente que não 
esteve ali por acaso. Que deixou 
qualquer coisa de seu. E de espe-
cial. Por isso, sempre que aparece 
uma oportunidade, aceitamos. 

SBM – A componente de desa-
fio é importante? 

OP – no caso deste concerto é 
um desafio entre duas pessoas que 
se conhecem há muitos anos. Com 
o piano, que é o nosso instrumento 
de sempre, e naquela sala. Uma sa-
la muito especial para mim.

SBM – Quer a Olga quer o 
maestro já tocaram no Auditório 
Municipal do Seixal. Que recor-
dações guardam da sala e do pú-
blico?

OP – Estive na abertura da sala 
com o Fernando Lopes-Graça. Com 
aquela responsabilidade enorme 
que era tocar coisas do Graça com 
o Graça à frente. Começou nas úl-
timas filas e veio por ali fora até se 
sentar na primeira para discutir 
comigo se eu poderia tocar primei-
ro isto ou primeiro aquilo, depois 
de o programa já estar estabeleci-
do. mas eu já o conhecia, já estava 
habituada. Também estive no con-
certo de aniversário dos 25 anos do 
Fórum Cultural do Seixal. Guardo 
essa gravação. Fico feliz sempre 
que tenho oportunidade de lá tocar, 
sobretudo obras do Graça.

AVA – Toquei na sala muitas ve-
zes. Várias, com o Grupo de metais 
do Seixal, talvez umas dez vezes, 
entre tantas outras. até um aniver-
sário passei naquela sala... 

OP – os organizadores têm preo-
cupações semelhantes à nossa, de 
dar a conhecer a música portugue-
sa. Sempre estive empenhada em 
divulgar a música do meu país. 

AVA – não é muito comum ouvir-
-se a música de compositores por-
tugueses em Portugal. os média 
dizem que o público não percebe, 
mas o que acontece é que são os 
média que mentem. o público por-
tuguês interessa-se por música e 
pela música portuguesa. as televi-
sões fazem horas de publicidade 
gratuita a esses festivais de rock de 
verão... e não dão mais de uma nota 
de rodapé sempre que um grande 
pianista como o artur Pizarro dá 
um concerto. não é honesto. não 
é o público que não se interessa. 
Só passam o que querem vender. n

Entrevista à pianista olga Prats e ao maestro antónio Vitorino d’almeida

«São duas atitudes distintas 
face ao piano, à música e à pauta»
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 Jornadas Europeias do Património

Património e natureza

De forma a assinalar o dia 5 de Outubro, em que se celebra a Implantação 
da República, a Câmara Municipal do Seixal vai promover nesta data 
uma visita gratuita à sede da Procuradoria-Geral da República, no 
Palácio Palmela, em Lisboa. Pela sua história e pelo seu valor artístico, 
o Palácio Palmela é um monumento representativo da sociedade por-
tuguesa dos últimos séculos. Classificado como imóvel de interesse 
público, para a maioria dos visitantes este monumento tem sido uma 
descoberta, não só pelo seu interior, mas pela beleza dos seus jardins. 
A visita decorre das 10 às 12 horas, sendo que o ponto de encontro é às 
9.45 horas, em frente ao Palácio Palmela, na Rua da Escola Politécnica, 
140, 1269-269 Lisboa.  A visita é limitada a 25 participantes. As inscri-
ções podem ser feitas através do telefone 915 335 347.

Inscrições abertas
Visita gratuita ao Palácio Palmela

SubordinadaS ao te-
ma «Património e natureza», as 
Jornadas Europeias do Património 
2017 decorrem a nível nacional, 
entre 22 e 24 de setembro. o Seixal 
associa-se uma vez mais a esta ini-
ciativa e prolonga as comemora-
ções até dia 30 de setembro, asso-
ciando-se também às comemora-
ções do dia Mundial do Turismo, 
com um conjunto de atividades de 
promoção turística e de divulgação 
do património histórico e natu-
ral do concelho. as iniciativas são 
desenvolvidas em parceria com 
a direção-Geral do Património 
Cultural e a administração do 
Porto de Lisboa.

a  Fábrica da Pólvora de Vale de 
Milhaços é um dos locais de co-
memoração, com duas atividades 
a decorrer: o projeto Cuidar da 
natureza e do Património e a visita 
novos Sons e Histórias no Lugar da 
Fábrica.

Também no âmbito destas jor-
nadas e assinalando em simultâ-
neo o dia Mundial do Turismo, po-
derá participar, a 23 de setembro, 
num Circuito Turístico, ou, no dia 

27 de setembro, num passeio no 
Tejo. as inscrições são gratuitas e 
decorrem até dia 20 de setembro.

Programa
Dia 23 de setembro, sábado
9.30 horas
> Cuidar da natureza e do patrimó-
nio com os escoteiros
Parceria com o Grupo 242 da as-
sociação de Escoteiros de Portugal
Fábrica de Pólvora de Vale de 
Milhaços
inscrições pelo tel. 210 976 112 
ou pelo email ecomuseu.se@cm-
seixal.pt
Dia 24 de setembro, domingo
21 horas
> novos Sons e Histórias no Lugar 
da Fábrica
atuação do Grupo de Cantares 
do Clube associativo de Santa 
Marta do Pinhal e visita parcial ao 
Circuito da Pólvora negra 
Fábrica de Pólvora de Vale 
de Milhaços
inscrições pelo tel. 210 976 112 
ou pelo email ecomuseu.se@cm-
seixal.pt

Dia 27 de setembro, 
quarta-feira 
10 horas
> dia Mundial do Turismo 
Passeio no Tejo a bordo do va-
rino Amoroso e visita ao Espaço 
Memória – Tipografia Popular 
do Seixal e ao Moinho de Maré de 
Corroios
Saída da doca de alcântara, em 
Lisboa
inscrições pelo tel. 212 275 732 
ou 915 335 347, ou pelo email 
posto.municipal.turismo@cm-se-
xal.pt ou nos serviços online 
Dia 30 de setembro, sábado
9 horas
> Circuito Património e natureza 
do Seixal   – Percurso pedestre na 
rede natura 2000: Sítio de Fernão 
Ferro/Lagoa de albufeira, almoço 
e visita ao núcleo naval, à Quinta 
da Fidalga e oficina de artes 
Manuel Cargaleiro
Partida: Quinta da Fidalga, arren-
tela
inscrições pelo tel. 212 275 732 
ou 915 335 347, ou pelo email 
posto.municipal.turismo@cm-
seixal.pt  ou nos serviços on line. n

A exposição ARTES 2017 – Coletiva de Artes Plásticas foi inaugurada no 
dia 9 de setembro, na Galeria de Exposições Augusto Cabrita. A mostra 
dá a conhecer o que se faz ao nível das artes plásticas no concelho atra-
vés das 33 obras patentes. Por entre telas e porcelanas, pode-se apre-
ciar a criatividade dos artistas locais. Este ano Carlos Mareco foi o artista 
convidado, o qual escolheu o retrato pintado a aguarela. 
Durante a inauguração atuou o Grupo de Dança Terpsi. Esta contou com 
a presença de Umbelina Ribeiro, presidente da ARTES – Associação 
Cultural do Seixal, que mostrou a sua satisfação por «passados 28 anos 
a ARTES continuar a manter estas iniciativas». Também presente esteve 
António Santos, presidente da União das Freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires e em representação da Câmara Municipal do 
Seixal, esteve o vereador José Carlos Gomes que elogiou o trabalho da 
associação em prol do desenvolvimento cultural do concelho. A coletiva 
pode ser visitada até dia 14 de outubro. 

Artes 2017– Coletiva  de Artes Plásticas
Promover a fruição cultural
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A 6.ª edição do projeto Kid’s Guernica tem como tema «Arrábida Biosfera» 
e continua a promover junto das crianças e jovens a vontade de partilhar 
as suas ideias de modo a poderem desenhar em grupo as suas visões da 
paz e da promoção ambiental.
As inscrições estão a decorrer até ao dia 6 de novembro de 2017 e podem 
participar todas as crianças e jovens que frequentem os 2.º e 3.º ciclos 
do ensino básico e secundário da rede escolar pública, cujos municípios 
integrem a Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS).
O projeto incentiva à criação artística e a um pensamento crítico e refle-
xivo sobre a temática desta edição, bem como à aquisição de objetivos 
pedagógicos e didáticos, sobre o tema da paz, biosfera e educação am-
biental.
A iniciativa é responsabilidade da AMRS, com o apoio dos municípios as-
sociados, através das respetivas áreas educativas.  
Mais informações sobre as normas de participação e inscrições disponí-
veis no site amrs.pt

O bar de apoio à Biblioteca Municipal do Seixal reabriu ao público na 
sexta-feira, dia 1 de setembro, com uma oferta variada de produtos.
O horário de funcionamento é de terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 ho-
ras, e sábados, das 14.30 às 20.30 horas.
A partir desta data, o bar localizado no foyer do Auditório Municipal estará 
também a funcionar no âmbito da programação daquele equipamento.

Inscrições a decorrer até 6 de novembro
Kid’s Guernica promove a paz 
e a educação ambiental

Biblioteca Municipal do Seixal
Reabertura do bar de apoio

O melhOr e mais pro-
missor jazz nacional, europeu 
e norte-americano, vai passar 
no Auditório municipal do 
Fórum Cultural do Seixal em 
mais uma edição do Festival 
Internacional SeixalJazz. A 18.ª 
edição da iniciativa decorre en-
tre 19 e 28 de outubro, às quin-
tas, sextas e sábados, e apre-
senta formações lideradas por 
intérpretes que se dedicam a 
diferentes instrumentos, cons-
tituindo uma ótima oportuni-
dade para conhecer sonorida-
des distintas e complementa-
res.

Na noite de abertura do fes-
tival, dia 19, sobe ao palco um 
quinteto composto por gran-
des nomes do jazz americano 
contemporâneo, liderado pelo 
guitarrista austríaco Wolfgang 
muthspiel. Na noite seguinte, 
sobe ao palco Slow Is Possible, 
um projeto com influências da 
música erudita, rock, pós-rock, 
blues, fado e improvisação li-

vre, composto por seis jovens 
músicos portugueses. Um dos 
músicos mais proeminentes da 
cena jazz nova-iorquina do sé-
culo XXI, michaël Attias, atua a 
21 de outubro e traz ao festival 
uma formação de quarteto.

Os espetáculos da segunda 
semana têm início no dia 26, 
com a atuação do quinteto de 
João Barradas, um dos mais 
conceituados e reconhecidos 
acordeonistas europeus, se-
nhor de um som entre a mú-
sica clássica, o jazz e a música 
improvisada. A tradição clás-
sica do violino com o swing da 
música contemporânea eu-
ropeia é a proposta de dia 27, 
com a presença de Dominique 
Pifarély, violinista com um im-
portante contributo para a mo-
dernização do violino no jazz. 
O festival encerra no dia 28 de 
outubro com a subida ao palco 
de um nome incontornável do 
jazz moderno. lee Konitz é um 
dos mais criativos e prolíficos 

intérpretes, dono de uma lon-
ga e consolidada carreira em 
que passou por todos os estilos 
de jazz e tocou com muitos dos 
mais aclamados intérpretes 
deste estilo musical.

 Na edição da sua maiori-
dade, o Festival Internacional 
SeixalJazz honra o passado e 
homenageia o futuro, através 
de uma mostra significativa dos 
caminhos trilhados pelas novas 
promessas e por nomes consa-
grados do melhor jazz atual. 

O festival tem bilhetes só pa-
ra uma noite  ou para a totalida-
de dos concertos.

 A iniciativa integra igual-
mente o projeto O Jazz Vai 
à escola, com um concerto 
comentado do Quinteto de 
Gonçalo marques, num espe-
táculo gratuito direcionado às 
escolas básicas do concelho. n

18.º Festival Internacional SeixalJazz em outubro

Noites de jazz recebem 
promessas e consagrados 
da atualidade



  14 SETEMBRO 2017   SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 692

ASSOCIATIVISMO     19     

Encontram-se a decorrer, até ao final de setembro, as inscrições para o 
Programa Teclar – Informática para Idosos. Durante os meses de setem-
bro e outubro realizam-se cursos do Teclar, de iniciação à informática, e 
do Teclar +, para quem já tem alguns conhecimentos. As sessões decor-
rem entre as 10.30 e as 13 horas, na Oficina da Juventude de Miratejo.
As inscrições devem ser realizadas através do email formacao@rato-
adcc.pt ou dos telefones 212 275 684 e 933 778 414.
O Programa Teclar é uma iniciativa organizada desde 2007 pela Câmara 
Municipal do Seixal e pela Rato – Associação para a Divulgação Cultural 
e Científica, permitindo a pessoas idosas o contacto com as novas tecno-
logias e a utilização do computador, familiarizando-as com equipamen-
tos e programas informáticos. 

Teclar – Iniciação à Informática
2.ª turma: de 3 a 6 de outubro
Teclar +
1.ª turma: de 19 a 22 de setembro 
2.ª turma: de 24 a 27 de outubro 

Inscrições abertas
Programa Teclar –
Informática para Idosos

Sessões do 2.º semestre de 2017
Ações de formação 
para o movimento associativo

A Câmara Municipal do Seixal promove semestralmente um conjunto de 
ações de formação gratuitas para dirigentes associativos, funcionários 
e colaboradores dos clubes e coletividades. As ações decorrem entre 
as 20.30 e as 22 horas. As inscrições podem ser realizadas através do 
telefone 212 276 700 (Área de Apoio ao Movimento Associativo), do email 
gama@cm-seixal.pt ou dos Serviços Online em cm-seixal.pt. 

Datas e formações
Dia 27 de setembro, quarta-feira
Estatuto de Utilidade Pública
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal
Dia 14 de novembro, terça-feira
ASAE
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal
Dia 29 de novembro, quarta-feira
Seguro Desportivo
Centro de Recursos do Movimento Associativo, Torre da Marinha
Dia 13 de dezembro, quarta-feira
Gestão de Projetos e Candidaturas
Centro de Recursos do Movimento Associativo, Torre da Marinha

A AssociAção de Refor-
mados, Pensionistas e idosos da 
Freguesia de Arrentela (ARPiA), 
comemorou o 25.º aniversário, 
no dia 17 de agosto. A ARPiA 
mostrou a atividade que desen-
volve com os utentes, através 
da atuação do seu Grupo coral 
e instrumental Além Terra. Mas 
em dia de festa houve convida-
dos: o Grupo Musical cantar de 
Amigo, da Associação de Refor-
mados, Pensionistas e idosos do 
casal do Marco marcou presen-
ça.

Na ARPiA os dias são ocupados 
com aulas de ginástica sénior, hi-
droginástica, cantares tradicio-
nais, ateliês de expressão plás-
tica ou atividades realizadas em 
parceria com outras instituições. 
Atualmente, a associação tem 34 
utentes em centro de dia e 47 no 
apoio ao domicílio. 

Durante a sessão solene, cuja 
mesa de honra contou com a 
presença de Fernando casta-
nho, vice-presidente da mesa 
da Assembleia Geral da ARPiA, 
Fernando sousa, da União Dis-
trital das instituições Particu-
lares de solidariedade social 
de setúbal e de Zita salema do 
MURPi – confederação Nacional 
de Reformados, Pensionistas e 
idosos. 

Joaquim Gaudêncio, presiden-
te da direção da ARPiA, fez o ba-
lanço da atividade da instituição 
e dos anos que leva à frente da 
direção: «são 6 anos de luta e de 
boa vontade, com vitórias e der-
rotas. Mas é chegada a altura pa-
ra que outros, com novas ideias 

e garra, tomem os destinos da 
instituição».

o dirigente referiu o apoio das 
entidades parceiras, da junta de 
freguesia e da câmara munici-
pal, e destacou ainda o trabalho 
das funcionárias, bem como dos 
órgãos sociais, «um grupo que 
trabalha para o bem estar dos 
idosos, no sentido de proporcio-
nar dias melhores a pessoas que, 
pese embora a idade, continuam 
a ter direitos e dignidade». 

Por sua vez, António santos, 
presidente da União das Fregue-
sias do seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires destacou o traba-

lho da instituição  e afirmou que 
«compete-nos a todos apoiar o 
trabalho social das instituições 
que, seja através do apoio domi-
ciliário ou do fornecimento de 
refeições, contribuem para que 
a população idosa tenha melhor 
qualidade de vida». segundo o 
autarca, «muitas vezes as ins-
tituições substituem o Estado 
central na área social. se, neste 
momento, o seixal tem 12 asso-
ciações de idosos, tal deve-se ao 
apoio das autarquias locais». 

Manuela calado, em represen-
tação da câmara Municipal do 
seixal disse que a autarquia está 
sempre presente na vida das ins-
tituições. «Apoiamos os projetos 
e as dinâmicas que imprimem à 
causa social. o trabalho que de-
senvolvem no dia a dia é extre-
mamente importante para que 
as populações possam ter mais e 
melhores cuidados. Ao longo de 
40 anos temos vindo a construir 
um município solidário. A câma-
ra cedeu os terrenos, comparti-
cipou as obras e as instituições 
foram surgindo».

Para a autarca, a intervenção 
social é um caminho difícil mas 
«com o empenho de todos, res-
pondemos às necessidades das 
pessoas». Neste caminho alguns 
dos entraves vêm da segurança 
social que «pouco dá e muito 
exige às instituições». Quanto à 
câmara Municipal do seixal, ten-
ta ser parte da solução «através 
do trabalho em parceria, somos 
um município referência a nível 
social. continuaremos a traba-
lhar convosco e para vós».  n

Associação de idosos de Arrentela

Partilhar experiências 
e saberes

«Através 
do trabalho em 
parceria, somos 
um município 
referência a 
nível social. 
Continuaremos 
a trabalhar 
convosco e para 
vós», disse 
a vereadora 
Manuela Calado
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Em mais de 30 anos de atividades, 
existem modalidades que são já em-
blemáticas. Uma delas é o Torneio 
de Atletismo Histórico, que consiste 
num conjunto de provas de pista. 
A primeira jornada realiza-se dia 5 
de outubro, e a segunda no dia 14 
de outubro, ambas no Complexo 

Municipal de Atletismo Carla Sacra-
mento. Mas nem só de pistas vive o 
atletismo. Para quem gosta de su-
bidas é só inscrever-se na I Rampa 
Mundet, e no dia 7 de outubro, entre 
as 8.30 e as 12.30 horas, participar 
na prova organizada pela Casa do 
Benfica do Seixal.
As atividades náuticas também reú-
nem grande adesão. Ao nível da ca-
noagem, decorre na frente ribeirinha 
de Amora, a Regata dos Trade, dia 30 
de setembro, a partir das 10 horas. 
Esta é dinamizada pela Associação 
Naval Amorense, responsável tam-

bém pela Taça de Portugal de Barcos 
Dragão, a ter lugar dia 5 de outubro, 
das 14 às 18 horas. 
Na outra margem da Baía, a praia do 
Ti João, no Seixal receberá a Regata 
de Vela 34.ª Seixalíada. Esta decor-
re no dia 7 de outubro, sendo a en-
tidade organizadora a Associação 
Náutica do Seixal. 
Num evento que pretende abranger 
todos, também a dança marca pre-
sença, com dois eventos. A Quinta 
da Fidalga recebe no dia 24 de se-
tembro, o Workshop Interdanças, 
organizado pelo Espaço Reyel e a 

Associação Via Urbana, em que os 
participantes aprendem diversas 
técnicas de dança para pôr em 
prática em aulas de dança. Já para 
quem gosta mais de assistir, no dia 
28 de outubro, a partir das 21 ho-
ras, o Centro de Solidariedade Social 
de Pinhal de Frades abre as portas 
para o espetáculo de dança CSSPF 
Dançando.
Aceda a seixaliada.net ou vá a cm-
seixal.pt/agenda e fique a conhecer 
todas as atividades que pode ver 
ou praticar, durante as próximas se-
manas. 

34 anos recheados 
de atividade
Modalidades 
com tradição

A umA semana do ini-
cio oficial da 34.ª edição da 
Seixalíada, estão a ser ultimados 
os preparativos para aquela que 
é considerada a grande festa do 
Desporto para Todos. Sob o lema 
«Orgulho no Passado, Ambição no 
Futuro», a Seixalíada decorre de 
23 de setembro a 21 de outubro. 

A sessão de apresentação pú-
blica realiza-se este sábado, dia 
16 de setembro, pelas 17 horas, na 
frente ribeirinha de Amora. Esta 
é simultaneamente uma mostra 
das modalidades que compõem 
a Seixalíada. Ao longo dos anos, 
muitos têm sido os atletas que nas 
suas diferentes especialidades, 
são convidados a mostrar o seu 
trabalho. Este ano assiste-se a 
uma demonstração de dança pe-
lo Centro de Solidariedade Social 
de Pinhal de Frades acompanha-

da por música ao vivo a cargo da 
Associação para os estudos de 
Rock do Seixal. um momento in-
formal que conta com interven-
ções de elementos da  Comissão 
Organizadora da Seixalíada, da 
Associação de Coletividades do 
Concelho do Seixal, do presidente 
da Junta de Freguesia de Amora, 
manuel Araújo  e  do vereador da 
Câmara municipal do Seixal, José 
Carlos Gomes.

No fim de semana seguinte, a 
23 de setembro, pelas 15.30 ho-
ras, tem lugar no Jardim de Santa 
marta do Pinhal, em Corroios, a 
Festa de Abertura da Seixalíada.  
A partir dessa data, dá-se início a 
quatro semanas de intensa ativi-
dade desportiva nos equipamen-
tos municipais e do movimento 
associativo, com uma oferta de 67 
modalidades, que vão das artes 

marciais, às atividades náuticas, 
passando pelos jogos tradicio-
nais, futebol e patinagem, entre 
muitas outras. O difícil vai ser es-
colher na qual participar... sendo 
que esta edição conta com novas 
modalidades, como o stand up pa-
ddle, todo o terreno 4x4, ou pool. 
Num evento inclusivo, o desporto 
adaptado também está presente 
com o corfebol e o andebol adap-
tado, entre outros. 

Outro dos destaques desta ini-
ciativa é o Fórum Desportivo da 
Seixalíada, um evento que integra 
o programa da iniciativa.

A Seixalíada é, sem dúvida, um 
dos pontos altos do calendário 
desportivo e social do concelho 
do Seixal. Esta iniciativa é orga-
nizada pela Câmara municipal do 
Seixal, movimento associativo, 
juntas de freguesia e escolas do 

Sob o lema «Orgulho no Passado, Ambição no Futuro»

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

A Seixalíada destaca-se no conjunto das iniciativas desportivas promo-
vidas no concelho do Seixal. Cerca de 90 por cento da população afirma 
já ter participado de forma direta ou indireta na iniciativa. Ao longo da 
última década terão estado envolvidas na Seixalíada mais de 100 mil 
pessoas. Atletas, treinadores, técnicos, organização ou assistência 
demonstram a força da Seixalíada e a sua capacidade de mobilização. 
Assim se tornou o evento mais emblemático do Desporto para Todos no 
país, cujo reconhecimento se traduziu na atribuição do prémio Pierre de 
Coubertin à Câmara Municipal do Seixal em 2013, tendo por base os 
serviços prestados ao desporto. Em 2016, a 33.ª Seixalíada somou mais 
de 20 mil participantes, dos quais 15 585 do concelho, correspondendo 
a 77 por cento do total. Foram ainda realizados 191 eventos de nível 
local, 20 de nível regional e 5 eventos de dimensão nacional. O grande 
volume de atividades realizadas, especialmente aos fins de semana, 
preenchem todas as instalações desportivas municipais e do movimento 
associativo. A Seixalíada ocupa ainda diversos espaços públicos do con-
celho entre os quais a Baía do Seixal, num total de, aproximadamente, 30 
locais. Este 2017 o número de modalidades volta a subir com oferta de 
67 modalidades, sendo que a organização prevê a participação de 5 mil 
pessoas na Festa de Abertura. Faça parte deste movimento.

A Seixalíada em números
Papel no desenvolvimento 
do desporto concelhio

As últimas 5 edições
Edição  29.ª 30.ª 31.ª 32.ª 33.ª
Participantes       12 436 13 074 18 847 19 939 20 235
Dias de Atividade 35 34 48 46 40
Eventos/  173 173 203 201 216
ações realizadas
Modalidades 59 62 56 57 54
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Sob o lema «Orgulho no Passado, Ambição no Futuro»

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

A edição de 2017 da Festa do 
Desporto Popular conta com novas 
modalidades, como o stand up pa-
ddle. No desporto motorizado a no-
vidade vai para o todo o terreno 4x4, 
e nos jogos de mesa para o pool 
(variante do bilhar) e para os matra-
quilhos. Quem nunca jogou?! Para 

os adeptos do desporto radical, 
bmx ou skate são as propostas. E 
no contexto do desporto inclusivo, a 
34.ª Seixalíada acolhe o corfebol e o 
andebol adaptado. Estes juntam-se 
ao boccia e goalball, este ano, res-
petivamente, na 9.ª e 10.ª edição.
O stand up paddle ou SUP como é 
conhecido, é a modalidade aquáti-
ca do momento. Fácil de aprender, é 
boa para todas as idades, adaptável 
a vários planos de água, e um exce-
lente treino para o corpo e a mente! 
A oportunidade para participar na 
aula aberta de SUP, organizada pela 

Associação Náutica do Seixal, é já 
no dia 30 de setembro, na praia do 
Ti João, Seixal.
Para muitos é um estilo de vida que 
permite testar as capacidades e ap-
tidões na condução. O convívio de 
4x4 todo o terreno, é uma das es-
treias da 34.ª Seixalíada. O Parque 
Urbano da Quinta da marialva é o 
local escolhido para a sua realiza-
ção. Um evento organizado pelo 
Ginásio Clube de Corroios. marque 
na agenda: 8 de outubro, a partir 
das 16 horas.
Por sua vez, o 1.º Encontro de 

Corfebol Adaptado realiza-se dia 28 
de setembro, no Pavilhão municipal 
do Alto do moinho, em Corroios. 
A iniciativa é organizada pela 
Federação Portuguesa de Corfebol 
e Centro Cultural e Recreativo do 
Alto do moinho. Inspirado num jogo 
sueco denominado ringball é uma 
referência de integração e coope-
ração, o qual pode agora ficar a co-
nhecer, numa edição onde predomi-
na a diversidade.

Desporto é ferramenta 
de inclusão
Aposta em novas 
modalidades 

concelho, e conta também com 
o apoio do Centro Humanitário 
Estuário do Tejo da Cruz Ver-
melha Portuguesa no Seixal, as-
sociações de bombeiros, forças 
de segurança pública e patroci-
nadores.

 Fica o convite para que partici-
pe nas modalidades que integram 
a edição deste ano. Vá a seixalia-
da.net e inscreva-se!

Aplicação móvel
A Seixalíada renova-se a cada 

ano. Nesta edição está disponível 
para utilizadores de tecnologia 
android uma aplicação gratuita 
que permite acompanhar to-
dos os momentos da Seixalíada. 
A nova app está disponível no 
google play. Basta pesquisar por 
Seixalíada. n

Dia 23 de setembro, 15.30 horas

Festa de Abertura 
é em Santa Marta 
do Pinhal, Corroios
É Em clima de festa que 

se inicia a 34.ª edição. O Jardim 
de Santa marta do Pinhal, em 
Corroios, é o cenário escolhi-
do para a tradicional Festa de 
Abertura da Seixalíada, dia 23 
de setembro, pelas 15.30 horas. 
Uma festa com animação varia-
da, nomeadamente equilibris-
tas sobre andas, malabaristas 
e um biciclo, que testam o seu 
equilíbrio enquanto animam os 
presentes...

Programa
15.30 horas
Desfile das bandeiras protoco-
lares, das bandeiras das coleti-
vidades e respetivos atletas, 
acompanhado pelas fanfarras 
da Associação Humanitária dos 
Bombeiros mistos do Concelho 
do Seixal e da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
mistos de Amora

16 horas
> Discursos protocolares;
> Apresentação da bandeira
 da Seixalíada;
> Hastear da Bandeira da 
Seixalíada
> Acender da Pira

16.30 horas
> Demonstrações 
de atividades gímnicas, 
artes marciais e dança

>Atividades Lúdico-
Desportivas

Escorrega insuflável, tumbling 
insuflável, artes plásticas, 
mikado gigante, xadrez gigante, 
percursos gímnicos 

> Divertimentos lúdicos 
Insuflável alien, dynamic 
bungee,  circuito fun&cycle, 
lutadores de sumo, insuflável 
multicolor

> Atividades desportivas
Basquetebol,  futebol 3x3,
 boccia, andebol, jogos tradicio-
nais, voleibol, damas, dominó, 
sueca, xadrez, badmínton

18.30 horas
Encerramento
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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
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Pragal
Corroios
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Fogueteiro

Coina
Setúbal
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Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

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

(*) n Partida do Fogueteiro

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

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

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

Serviço permanente

ABReU CARDoSo | R. Cidade Setúbal, 1-B, 
Corroios | 212 545 585
ALVeS VeLHo | R. Luís de Camões, 27, 
Torre da Marinha | 212 211 132
BAIRRo NoVo | R. da Liberdade, 105-A,  
Bairro Novo | 212 220 959
BeNTo LINo | Av. de Vale de Milhaços, 34, 
Corroios | 212 532 601 
BIoTIFAR | R. José Carlos Ary dos Santos, 2-A,
Miratejo | 212 536 351
CeNTRAL | Av. General Humberto Delgado, 
9-11, Paio Pires | 212 210 365
CeNTRAL DA AMoRA | R. MFA, loja 22, Amora 
| 212 257 108
CeNTRAL De VALe De MILHAçoS | 
R. Alexandre Herculano, 2 A, Vale de Milhaços 
| 212 530 256
Do VALe | R. da Cordoaria, 5 B,
Cruz de Pau | 212 255 919
DUARTe RAMoS | Centro Comercial Belsul, 11, 
Lj. 29, Cruz de Pau | 212 268 930
FoGUeTeIRo | Av. 1.º de Maio, 93 A e B, 
Fogueteiro | 212 229 522
FoNSeCA | Pátio das Artes, 36 loja C8, 
Estrada dos Foros de Amora 
| 212 259 813
FoRoS De AMoRA | Estrada dos  Foros 
de Amora, 120-A-B | 212 260 579
GoDINHo | Largo da Igreja, 51, Seixal 
| 212 213 580
LUSITANA | Rua João Gil, 2 | 212 277 959
PINHAL De FRADeS | R. Dr. Raul Machado, 
lote 52, Pinhal de Frades | 212 244 224
MAToS LoPeS | R. João Gil, 2, Arrentela 
| 212 277 956
MoURA CARNeIRo | RioSul Shopping, 
Loja 0.044 A | 212 277 868
NoBRe GUeRReIRo | Av. Marcos de Portugal, 
20-A, Amora | 212 276 470
NoVA AMoReNSe | R. Oliveira Martins, 4-B,   
Paivas | 212 268 818
NoVA De CoRRoIoS | Av. Rui Grácio, 84 - A/B, 
Santa Marta do Pinhal | 213 462 687
NoVAIS | Av. José António Rodrigues, 89-A, 
Aldeia de Paio Pires | 212 225 495
NUReI | R. da Igreja, Lt. 831 A, r/c, 
Fernão Ferro | 212 120 384
QUINTA DA ToRRe | Av. 25 de Abril, 65, 
Torre da Marinha | 212 224 750
QUINTA De S. JoÃo | Pct.a Quinta de S. João, 7, 
Arrentela | 212 225 509
RoMANA | R. Gil Vicente, 25, Vale de Milhaços 
| 212 546 293
SÃo BeNTo | R. Ana Castro Osório, 10-A, Amora 
| 212 225 539
SeIxAL | Av. Vasco da Gama, n.º 15, Seixal  
| 212 222 658
SeRUCA LoPeS | Trav. Paz, 4-B, Casal do Marco 
| 212 210 369
SoUSA MARQUeS | Av. Luís de Camões, 2, 
Miratejo | 212 555 006
ST.ª MARTA Do PINHAL | R. Mário Sampaio 
Ribeiro, 7, St.a Marta do Pinhal | 212 255 300
UNIVeRSo | Av. 25 de Abril, 60 B, Corroios 
| 212 535 084
VALe BIDARRA | R. Luís de Camões, Lt. 350, 
Fracção A e B, Fernão Ferro | 212 121 121

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

A Junta de Freguesia de Amora, em parceria com a Câmara 
Municipal do Seixal, está a proceder à requalificação do espaço 
público entre a Avenida Marcos Portugal e a Rua Domingos 
Bomtempo, na Cruz de Pau. A primeira fase, já concluída, inte-
grou a construção de passeios, criação de parque de estaciona-
mento, requalificação da rede de água e da rede de drenagem 
de águas pluviais. A segunda fase terá início proximamente, 
com a sementeira de prado de sequeiro, arborização e melhoria 
da iluminação.  
No Fogueteiro, na Quinta dos Lírios, está a ser realizada a requa-
lificação do espaço a tardoz da Rua da Liberdade em cerca de 

Obras na freguesia de Amora Manutenção dos recintos 
escolares

Para preparar as escolas para a chegada do novo ano letivo, a 
Junta de Freguesia de Amora procedeu a ações de limpeza e 
reparações. 
O exterior do edifício do Jardim de Infância (JI) Quinta do Conde 
de Portalegre foi pintado, foram construídos telheiros e planta-
da relva na parte da frente do JI. 
Na Escola Básica de Amora foram substituídas as janelas da 
frente do edifício, melhorando o isolamento térmico e acústico.

O Seixal Clube 1925 realiza, no dia 16 de setembro, a apresen-
tação das equipas para a época 2017/18. O programa tem iní-
cio às 20 horas, com um desfile pelas ruas do Seixal, e segue-se 
um momento de convívio no espaço Mundet Factory. Um dos 
pontos altos será a apresentação dos novos equipamentos, na 
sequência do protocolo com a Adidas, em que as equipas do 
Seixal Clube 1925 passam a vestir equipamentos da marca nos 
próximos 3 anos. Para esta época, futebol sénior e futsal são 
as novidades: a equipa de futebol sénior estreia-se nas compe-
tições da Associação de Futebol de Setúbal, e três equipas de 
futsal de formação entram igualmente no universo associativo 
distrital. Venha apoiar a sua equipa.

Apresentação das equipas 
do Seixal Clube 1925 

União Seixalense promove 
ateliês musicais

Escola Básica 
do Bairro Novo

A música escreve a história da Sociedade Filarmónica União 
Seixalense (SFUS) e, por isso, recentemente, começaram a 
realizar ateliês fora de portas. O último foi no Colégio do Parque 
do Falcão, onde foram apresentados instrumentos, entre eles 
flauta transversal, clarinete, saxofone alto, trompete, trombone, 
tuba, cavaquinho e percussão Destinados a alunos do 1.º ciclo 
do ensino básico, o objetivo dos ateliês é que os participantes 
partam à descoberta da música, proporcionando-lhes apren-
dizagem musical de forma lúdica. Os ateliês podem ser solici-
tados à SFUS  através do email uniao.seixal@gmail.com ou de  
mensagem em facebook.com/uniaoseixalense. 

No início de um novo ano letivo, no âmbito das suas competên-
cias, a junta de freguesia realizou intervenções nas escolas 
básicas do 1.º ciclo do Seixal. Desta forma procedeu ao arranjo 
dos espaços exteriores e pintura de muro na Escola Básica do 
Bairro Novo.
A ação visou a manutenção dos edifícios e dos respetivos equi-
pamentos, assegurando as condições para o normal funciona-
mento do estabelecimento de ensino e valorização do espaço 
escolar.

Seixal Largo da Igreja, Seixal, 2840-480 Seixal > Tel.: 211 316 223 > geral@jf- seixalarrentelapaiopires.pt

100 metros, com a construção de muros de suporte do talude, 
pavimentação de passeio e drenagem das águas provenientes 
dos tubos de queda dos algerozes. Ao nível de espaços verdes, 
o local receberá sementeira de prado de sequeiro, arborização 
e um espaço de lazer.
Na Cruz de Pau, está a ser requalificada a ligação entre as ruas 
Francisco Valença e Leal da Câmara, com novo estacionamen-
to e passeio de ligação entre as duas ruas.
Na Rua dos Foros de Amora, a tardoz da farmácia e prédios 
contíguos, encontra-se a decorrer a limpeza e pavimentação 
da via numa extensão de cerca de 180 m2.
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DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO

Pelo seu coração, pelo seu direito à saúde !

Formação do Coração Humano e do «H» de hospital no Seixal
 Traga uma t-shirt vermelha e participe!

> Dia 24 de setembro > domingo > das 9 às 12.30 horas

P a r q u e  d a  Q u i n t a  d o s  F r a n c e s e s ,  S e i x a l

9 horas
Passeio em Família 
pelo Coração

Iniciativa integrada 
na 34.ª Seixalíada 
Ponto de encontro: Parque da Quinta 
dos Franceses
Percurso: Parque da Quinta 
dos Franceses (Seixal), Largo 
do Coreto (Amora) e regresso 
ao Parque da Quinta dos Franceses               
Inscrições: seixaliada.net

10 horas
Área de Participação 
Desportiva

Iniciativa integrada 
na  34.ª Seixalíada 
• Aula aberta de aeróbica  
• Prática de modalidades desportivas: 
basquetebol, futebol, percursos 
gímnicos, voleibol e jogos com raquete

11.30 horas  
Formação de um 
Coração Humano 
e de um «H» 
de hospital no Seixal

Espaço Saúde
• Rastreios de tensão arterial, glicémia, 
colesterol e nutrição
• Sorteio de tensiómetro
• Oferta de coração anti-stresse
• Distribuição de livro 
com receitas saudáveis
• Distribuição de folhetos 
da Fundação Portuguesa de Cardiologia
• Oferta de balões vermelhos e azuis
• Campanha 1 Voto pelo 
Hospital no Seixal



1  Retire as páginas centrais

2  Dobre as laudas para
    dentro pelo picotado

3  Dobre pelo meio

4  Faça a última dobra e 
    guarde o seixal acontece
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