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Mais qualidade de vida para a população

Novos equipamentos 
educativos, desportivos 
e de lazer no concelho

A Câmara Municipal do Seixal procedeu à abertura de novas infraestruturas educativas, de lazer, recreio e desportivas. A Escola 
Básica de Santa Marta do Pinhal, obra com um investimento de mais de 2 milhões de euros, veio reforçar a rede pública de ensino, 
abrangendo um total de 375 alunos. 
Quanto aos equipamentos de lazer e desporto, a oferta foi alargada com a abertura do Parque Urbano dos Almeirões, destinado ao 
usufruto de todos os munícipes, e do Pavilhão do Centro Solidariedade Social de Pinhal de Frades. O novo espaço polidesportivo 
coberto representa com um investimento de 640 mil euros, comparticipado na totalidade pela autarquia. 2, 3 e Suplemento
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Um dia que ficou marcado 
na freguesia de aldeia de Paio Pires 
foi o 24 de setembro com a abertu-
ra do parque urbano à população, 
um sonho de há muito anos e agora 
concretizado. 

O equipamento destina-se a ser 
usufruído por todos os munícipes 
de diferentes faixas etárias, permi-
tindo atingir determinados obje-
tivos, como sejam promover a ati-
vidade física e de lazer de carácter 
informal, a fruição da natureza e o 
convívio entre gerações, a ocupa-
ção dos tempos livres como fator 
de promoção de saúde e contribuir 
ainda para a educação e preserva-
ção ambiental.

O parque, com uma área de 4 
hectares, situa-se na Rua Quinta 
dos almeirões e compreende um 
circuito de manutenção com 12 es-
tações num percurso de 600 me-
tros, incluindo pontos e traves de 
equilíbrio, barra de flexões, banco 
de abdominais e de alongamentos, 
barreiras de salto, barras parale-
las simétricas e de elevação fixa, 
espaldares, coluna à frente e atrás 
e slalom.   

Equipamentos infantis e juvenis, 
slide e campos de futebol dão vida 
e colorido ao parque, que também 
apresenta zonas de estadia com 
mesas de piquenique, as quais fo-
ram instaladas de modo a estarem 
sempre à sombra. 

Numa segunda fase, prevê-se 
ainda a construção de um anfitea-
tro, aproveitando os declives do 
terreno.

O parque está aberto à popula-
ção todos os dias, das 8 às 21 horas.

No dia da abertura, estiveram 
presentes o presidente e vereado-
res da Câmara municipal do Seixal, 
o presidente e membros do exe-
cutivo da União das Freguesias do 
Seixal, arrentela e aldeia de Paio 
Pires, Fernando Gomes, anterior 
presidente da Junta de Freguesia 
de aldeia de Paio Pires, Helder 
Rosa, presidente da associação 
de Colectividades do Concelho do 
Seixal, e  vários munícipes.

Para antónio Santos, presidente 
da união das freguesias, o Parque 
Urbano dos almeirões «é um es-
paço de excelência» e «um exem-
plo do que é o trabalho das autar-
quias e a concretização do mesmo. 
Temos aqui um espaço magnífico 
para todos, é vosso, usufruam».

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara municipal do Seixal, disse 
que «é uma alegria podermos abrir 
o Parque Urbano dos almeirões à 

população. Era um sonho que aca-
lentávamos há vários anos, mas 
cujas condições para a sua con-
cretização só agora foram propor-
cionadas. intervenções como esta 
contribuem para que as nossas 
crianças possam crescer mais sau-
dáveis».

O autarca frisou que este espaço 
«qualificado servirá toda a popula-
ção, dos mais pequeninos aos mais 
idosos, sendo importante que o uti-
lizem e estimem». apelou também 
aos donos dos cães para que pas-
seiam os amigos de quatro patas 
nos arredores do parque, de modo 
a permitir que o recinto mantenha 
condições de higiene e segurança 
para todos, mas principalmente pa-
ra as crianças que aí brincam. 

Os utentes do parque
Cristina almeida, moradora no 

Casal do marco, tem duas filhas pe-

aldeia de Paio Pires

Parque Urbano dos Alm eirões 
já abriu à população

Núcleo urbano antigo do Seixal
Obras em fase final

Estão praticamente concluídas as obras de requalificação do passeio 
ribeirinho  e do núcleo urbano antigo do Seixal, estando a decorrer os 
arranjos exteriores de espaço público em vários locais. A Praça 1.º de 
Maio já reabriu ao trânsito e estão quase concluídos os arranjos exte-
riores, com a colocação de pavimentos, arranjo de espaços verdes, 
colocação de mobiliário urbano e construção de um muro banco, que 
se prolonga até à Praça da República. Na Av. D. Nuno Álvares Pereira, 
junto à praia, está concluída a intervenção, sendo agora uma zona ex-
clusivamente pedonal. Na Praça Mártires da Liberdade está em fase 
final o arranjo dos espaços verdes e a colocação do mobiliário urbano. 
Nas ruas interiores (1.º de Dezembro, Carpinteiros de Machado e 
Beco dos Calafates) estão concluídas as redes de água e saneamento 
e decorre a colocação de rede elétrica e de pavimentos. Prevê-se que 
a intervenção de requalificação da frente ribeirinha esteja totalmente 
concluída em outubro.
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Aldeia de Paio Pires

Parque Urbano dos Alm eirões 
já abriu à população

queninas, a Matilde e a Madalena. 
A munícipe considera que «é óti-
mo termos espaços onde possa-
mos passear com as nossas filhas, 
porque elas precisam de ar livre». 
Vieram conhecer o novo parque 
«para podermos avaliar, se tem 
brinquedos para os pequeninos e 
sombra». 

Diniz Lourenço, de 11 anos, veio 
com o pai, de Fernão Ferro, e con-
fessou que de futuro será um dos 
utilizadores do parque juntamente 
com o progenitor.

A Joana Margarida, de 5 anos, 
reside no Casal do Marco e estava 
a divertir-se no slide. Disse gostar 
do novo espaço porque «é gran-
de e tem muitos brinquedos», mas 
ainda «não experimentei todos». A 
mãe, Margarida Narciso, acha que 
o parque «é amplo, com muito es-
paço para brincar, precisará talvez 

de mais sombras». E tem condições 
para pais e filhos «estarem aqui 
em segurança. Isso é muito impor-
tante».

O espaço é «espetacular», disse 
Maria João Lourenço, moradora 
de Paio Pires. «O meu filho, de 11 
anos, eu o meu marido seremos 
frequentadores assíduos deste 
parque «tão bonito uma obra bem 
feita, segura e espero que as pesso-
as o conservem. O Seixal está cada 
vez mais bonito, isso é de louvar».

O munícipe Pedro Inês reside 
próximo do parque que é «exce-
lente», pela «segurança que pro-
porciona, pelos brinquedos de que 
dispõe, pelo circuito de manuten-
ção, acho que está muito completo! 
Ficará melhor quando as árvores e 
a relva crescerem. O meu filho ain-
da é muito pequenino e está adorar 
o baloiço, não quer sair!» n

O NOVO pavilhão poli-
desportivo do Centro de Solida-
riedade Social de Pinhal de Frades 
(CSSPF) foi apresentado no dia 24 
de setembro, com um torneio de 
andebol no âmbito da Seixalíada 
(ver págs. 10 e 11 desta edição), e 
ainda uma demonstração das ati-
vidades da coletividade.

O novo espaço polidesportivo 
coberto é um dos maiores do con-
celho e representa um investimen-
to de 640 mil euros, compartici-
pado na totalidade pela Câmara 
Municipal do Seixal. O equipamen-
to tem uma área total de 2700 m2, 
dos quais cerca de 2 mil m2 ocupa-
dos por uma nave principal com 
dois campos de 40x20 metros, um 
palco para espetáculos e uma ban-
cada para o público.

Desenvolvido com muita de-
dicação do clube, uma vez que os 
seus treinos se realizavam em di-
ferentes equipamentos um pouco 
por todo o concelho, o andebol é 
mesmo a modalidade mais bene-

ficiada com a infraestrutura. Não 
obstante, muitas atividades de-
senvolvidas pelo CSSPF irão bene-
ficiar do equipamento, tais como a 
ginástica e as artes marciais. 

Também a Academia do Centro 
passa a dispor de melhores condi-
ções para a valência, que promove 
a ocupação de tempos livres, a par 
do apoio ao estudo, acompanha-
mento psicopedagógico, aconse-
lhamento parental e programas 
de férias. A não existência de outro 
equipamento semelhante na loca-
lidade deverá ainda levar a comu-
nidade a utilizar o pavilhão para 
diversas iniciativas.

«Com esta nova infraestrutura 
conseguimos melhores condições 
para as nossas atividades despor-
tivas e culturais, mas também para 
os vários eventos que já realizá-
vamos nas nossas instalações, as-
sim como para acolher outros», 
salientou Diogo Luís, presidente 
da direção do CSSPF.

Igualmente presente, Joaquim 

Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, enfatizou «o 
papel dos dirigentes, técnicos, 
atletas e famílias que, em parce-
ria com a Câmara Municipal do 
Seixal e com um grande esforço 
conjunto, permitem a realização 
de iniciativas como a Seixalíada, 
uma iniciativa demonstrativa da 
grande força do nosso movimento 
associativo e da variedade da sua 
oferta formativa».

O presidente da câmara munici-
pal afirmou que «os pequenos clu-
bes de cada localidade são grandes 
no serviço que prestam à popu-
lação» e considerou que o «novo 
pavilhão do CSSPF nasce de um 
sonho da coletividade e constitui 
uma conquista, e um reconheci-
mento da Câmara Municipal do 
Seixal e da União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires do trabalho ímpar das 
coletividades em geral e do CSSPF 
em particular» n

Centro de Solidariedade Social de Pinhal de Frades

Torneio de andebol 
inaugura novo pavilhão
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A Câmara Municipal do Seixal tem estado a realizar obras de infraestruturas de água e saneamento nos Foros 
de Amora, de forma a beneficiar as habitações dos moradores e resolver os problemas de drenagem com a 
remodelação das ligações existentes à rede de saneamento.
A remodelação da rede de abastecimento de água nas ruas Bento de Moura Portugal e das Oliveiras encontra- 
-se executada, estando em falta as ligações à rede existente. 
Serão também requalificados todos os ramais domiciliários e executados sumidouros e respetivos ramais nas 
ruas Bento de Moura Portugal, das Nespereiras e dos Loendros.
Está também a ser colocado lancil para construção do passeio, nas ruas Bento de Moura Portugal e das 
Oliveiras, ligando as Paivas aos Foros de Amora. Após estas intervenções, será executada a repavimentação da 
rua Bento de Moura Portugal nas áreas intervencionadas.

A Câmara Municipal do Seixal está a 
realizar uma empreitada de constru-
ção de um passeio na ligação entre 
a Rua da Associação de Reformados 
de Corroios, a variante à EN10 e a ur-
banização da Quinta do Conde. Com 
uma extensão de 250 metros, o pas-
seio em lajeta vai permitir melhorar 
a circulação pedonal, aumentando a 
segurança de quem utiliza aquela via 
entre Corroios e a variante à EN10.

As obras de execução de infraestruturas da 6.ª fase nos Morgados, em 
Fernão Ferro, estão praticamente concluídas. Executadas que estão as 
redes de infraestruturas de água e saneamento, decorre agora a execu-
ção dos passeios, com colocação de lancil em betão e pavimentação. A 
obra incidiu nas ruas dos Pioneiros, Júlio Dantas, Liberdade, Júlio Dinis 
e Alda Lara, num investimento na ordem dos 600 mil euros. Foram tam-
bém pavimentadas as ruas Teresa Gomes e Almeida Garrett.

O espaço a tardoz da Rua da Liberdade, na Quinta dos Lírios, no 
Fogueteiro está a ser alvo de obras de requalificação.
A intervenção inclui a construção de muros de suporte do talude, 
pavimentação de passeio e drenagem das águas provenientes 
dos tubos de queda dos algerozes. 
No local serão ainda plantadas sementeiras de prado de sequeiro 
e árvores e instalado um espaço de lazer.

Corroios
Novo passeio, 
melhores
acessibilidades

Rua Bento de Moura Portugal, Foros de Amora
Obras de infraestruturas de água e saneamento

Obras da 6.ª fase nos Morgados II 
Pavimentações concluem intervenção

Rua da Liberdade, Quinta dos Lírios, 
Fogueteiro
Requalificação do espaço público
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Em vários locais do concelho
Pavimentação de redes viárias

No âmbito do Plano Municipal de Pavimentações, as equipas das 
redes viárias da Câmara Municipal do Seixal procedem regularmente 
à qualificação das vias e outros espaços públicos do concelho.
Recentemente, e também como forma de preparar o início do ano 
letivo, foi efetuada a pavimentação de uma área junto ao pavilhão 
da Escola Básica Nun’ Álvares, em Arrentela, destinada à prática 
desportiva. 
No Pinhal do General a câmara municipal pavimentou a Av. Almirante 
Reis, no âmbito do protocolo com a associação de moradores para 
execução de infraestruturas. Nestas duas intervenções foram utiliza-
das 650 toneladas de massa betuminosa.

Centro Social e Paroquial de Corroios
Creche Os Três Pastorinhos
Localizada em Santa Marta de Corroios, a Creche Os Três Pastorinhos é um equipamento promovido pelo Centro 
Social e Paroquial de Corroios e encontra-se em funcionamento desde o dia 4 de setembro. 
As valências da Creche Os Três Pastorinhos são de 16 vagas em berçário e de 50 vagas em creche (dos 18 aos 36 
meses). A construção da creche representa um custo global de 637 065 euros, com comparticipação da Câmara 
Municipal do Seixal no valor de 191 120 euros, para além da cedência do terreno. 
Também foi cofinanciada pelo Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES) – 3.ª edição.
A necessidade da criação desta resposta social foi fundamentada nos Diagnósticos Sociais do Concelho do Seixal 
no que concerne à área da infância, designadamente na oferta limitada de valências para a infância, ao nível de cre-
che, jardim de infância e de dinamização de tempos livres e apoio escolar, no que se refere à rede de solidariedade.
A freguesia de Corroios apresentava um défice neste tipo de resposta, tendo em conta a crescente urbanidade e a 
diminuição do suporte familiar e informal, um dos problemas das sociedades urbanas atuais.

 Já foi executada a remodelação da rede 
de abastecimento de água na Avenida 
25 de Abril, em Pinhal de Frades, es-
tando em execução os passeios. Falta 
apenas a ligação à rede existente e a 
requalificação de todos os ramais de 
ligação, bem como a repavimentação 
das travessias na avenida e todos os ar-
ruamentos contíguos intervencionados.

Avenida 25 de Abril, 
Pinhal de Frades
Remodelação 
da rede  de águas

Alto dos Bonecos, Aldeia de Paio Pires
Requalificação da Avenida 1.º de Maio
A remodelação da rede de abastecimento de água na Avenida 1.º de Maio, no Alto dos Bonecos, Aldeia de Paio 
Pires, encontra-se executada, estando em falta as ligações à rede existente. Serão também requalificados to-
dos os ramais domiciliários, o que poderá originar breves interrupções no abastecimento de água à população.
Estão em execução as obras de drenagem pluvial, com execução do coletor, caixas de visita, sumidouros e res-
petivos ramais. Também já teve início a colocação de lancis e definição dos estacionamentos.
Posteriormente será executado o passeio entre a Rua Alfredo Keil e a Rua Thomaz de Mello (Tom). No sentido 
oposto, o passeio irá desenvolver-se desde a empresa Mani até à zona da paragem de autocarro (junto à Rua 
Luís António Verney). Será também executada a repavimentação da Avenida 1.º de Maio em toda a área inter-
vencionada.

No âmbito de várias ações de quali-
ficação do espaço público, a Câmara 
Municipal do Seixal procedeu à pintura 
dos muros do viaduto da Cruz de Pau, 
com o objetivo, não só de melhorar o 
espaço, como também de melhorar a 
visibilidade e a segurança de quem por 
ali circula. Com o mesmo objetivo a au-
tarquia realizou ainda uma empreitada 
de pintura de vias, eixos rodoviários e 
outros elementos viários.

Cruz de Pau
Pintura de muros 
do viaduto
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Deliberações da Câmara Municipal do Seixal
Reunião de 21 de setembro

Tomada de posição da câmara municipal
Projeto ambiental do Seixal 
distinguido com primeiro lugar

A Câmara Municipal do Seixal aprovou, na reunião de 21 de setembro, 
uma tomada de posição a manifestar regozijo pelo reconhecimento 
da qualidade da candidatura de um projeto ambiental apresentada 
pelo Município, que obteve o 1.º lugar na classificação nacional, as-
sente na excelência, inovação e impacto. 
«Ecossistema Vivo de Tecnologias e Cidadania para a Descar-
bonização da Baía do Seixal» é o tema da candidatura do Seixal, que 
se enquadra na política da autarquia para a dinamização da zona da 
Baía do Seixal, fundamentada num desenvolvimento  sustentável, 
uma vez que integrará a componente social, ambiental e económi-
ca, numa perspetiva de Smart City, centrada na frente ribeirinha do 
Seixal, Arrentela e Amora, e nos seus centros históricos. 
A candidatura inclui 17 ideias pLVpD) da Baía do Seixal que se enqua-
dram nas quatro áreas temáticas: mobilidade, energia, economia 
circular e ambiente e edifícios. 
O funcionamento do Ecossistema Vivo de Tecnologias e Cidadania pa-
ra a Descarbonização da Baía do Seixal, está pensado para permitir 
uma interação direta do cidadão com as novas tecnologias. 
Prevê-se que maioria destas ações permitam o uso das tecnologias 
por parte do cidadão. O LVpD permitirá disponibilizar informação ao 
cidadão sobre as diferentes tecnologias utilizadas para a descarboni-
zação e a sua contribuição para a redução de emissões de carbono.
Prevê-se que os principais impactos sejam a nível ambiental, social e 
económico.
Além da autarquia, o projeto integra parceiros estratégicos iden-
tificando-se desde já três entidades como parceiros: o Instituto 
Politécnico de Setúbal, a Associação de Transferência de Tecnologia 
e Conhecimento para Empresas e Instituições (ATTCEI) e a Agência 
Municipal de Energia do Seixal (AMESEIXAL). Espera-se que o labora-
tório seja dinâmico sendo as empresas nacionais e estrangeiras con-
vidadas e incentivadas a expor e demonstrar as últimas inovações do 
estado da arte das suas tecnologias para a descarbonização.
O LVpD é inovador na medida da visão da Câmara Municipal do Seixal 
em criar e dinamizar este ecossistema em espaço público e privado 
da zona da Baía do Seixal, como um motor não só para a descarboni-
zação, mas também para o desenvolvimento económico e social da 
zona.
A área territorial de implementação do Ecossistema de Tecnologias e 
Cidadania para a Descarbonização da Baía do Seixal integra as zonas 
da frente ribeirinha do Seixal, Arrentela e Amora, entre a Praça 1.º de 
Maio, no Seixal, e a Rua dos Operários, em Amora, numa extensão 
de cerca de 4 quilómetros, integrando a via que circunda a Baía e o 
edificado que confina com esta via. 
A Baía do Seixal, com cerca de 500 hectares, representa o principal 
recurso natural do concelho, sendo a salvaguarda e valorização deste 
ecossistema e da sua frente ribeirinha essenciais num contexto de 
implementação de políticas sustentáveis de gestão do território e da 
qualidade de vida das populações atuais e futuras.
Na tomada de posição, a autarquia reitera a salvaguarda dos valores 
ambientais e a qualidade de vida das populações como princípios 
fundamentais, contribuindo, de forma empenhada, para a mitigação 
das alterações climáticas.

PRESIDÊNCIA

• Tomada de posição: «Seixal clas-
sificado em 1.º lugar para imple-
mentar laboratório vivo para a des-
carbonização».
• Ata da reunião ordinária de 24 de 
agosto de 2017. Aprovação.
• Ata da reunião ordinária de 7 de 
setembro de 2017. Aprovação.
• Participação em custas de 
processos de execução fiscal. 
Afetação.
• Protocolo de colaboração a 
celebrar entre a Agência para a 
Modernização Administrativa, IP, 
o Município do Seixal, o Instituto 
dos Registos e Notariado, IP, a 
Autoridade Tributária e Aduaneira 
e o Instituto da Segurança Social, 
IP, para a instalação e gestão da 
Loja do Cidadão do Concelho do 
Seixal. Aprovação de minuta.
• Contratação pública. Concurso 
público para a prestação de ser-
viços a área dos seguros, com pu-
blicação no Jornal Oficial da União 
Europeia. Processo n.º DPOGF. 
Habilitação e aprovação da minuta 
de contrato.
• Contratação pública. Concurso 
público para a requalificação do 
Mercado Municipal da Cruz de 
Pau. Processo n.º DPMU.DGUE.02.
MF.2016. Erros e omissões. 
Aprovação.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada do 
Parque Urbano do Seixal. Processo 
n.º DPMU.DGUE.02.EP.2017. 
Prorrogação do prazo de entrega 
dos documentos de habilitação. 
Ratificação do despacho n.º 1976- 
-PCM/2017 de 20 de setembro.

PELOURO DO URBANISMO, 
MOBILIDADE E CULTURA

• XVIII Encontro de Bandas do 
Seixal. Contrato-programa e com-
participação financeira.
• Contrato-programa a celebrar 
entre a Câmara Municipal do 
Seixal e o Independente Futebol 
Clube Torrense. Comparticipação 
financeira.
• Projeto de loteamento municipal 
do Quartel da Flor da Mata, Fernão 
Ferro. Processo n.º 08/M/2016. 
Aprovação condicionada.
• Alteração da delimitação da 
Carta da Reserva Ecológica 
Nacional (REN), do Município do 
Seixal (Vala do Porto da Raposa, 
Quinta do Semião, Seixal) . 
Aprovação.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada do 

Complexo Desportivo do Clube 
Associativo de Santa Marta 
do Pinhal. Processo n.º DPMU.
DGUE.04.DP.2016. Habilitação e 
aprovação de minuta de contrato.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada do 
Polidesportivo da Mundet – Seixal. 
Processo n.º DPMU.DGUE.02.
DP.2017. Habilitação e aprovação 
de minuta de contrato.
• Constituição de direito de su-
perfície sobre a parcela de ter-
reno municipal com a área de 3 
848,00 m2, sita na Rua António 
Aleixo, Foros da Catrapona, a favor 
da Associação de Moradores dos 
Foros da Catrapona. Processo n.º 
15/G/1997. 

PELOURO DO AMBIENTE, 
ENERGIA E SERVIÇOS 
URBANOS

•  C o n t r a t a ç ã o  p ú b l i c a . 
Procedimento de ajuste direto 
para a execução da empreitada 
de remodelação da rede de abas-
tecimento de água em Vale de 
Milhaços, freguesia de Corroios 
(Lote 1 – Avenida de Vale de 
Milhaços e Lote 2 – Avenida da 
Fábrica da Pólvora). Processo n.º 
11/2017. Relatório final e adjudi-
cação.
• Protocolo de colaboração a ce-
lebrar entre o Município do Seixal, 
a AMESEIXAL – Agência Municipal 
de Energia do Seixal e a HARD 
LEVEL, Energias Renováveis, Lda., 
para a implementação da rede 
municipal de recolha de óleos ali-
mentares usados (OAU). Alteração 
à minuta.
• Protocolo de colaboração a cele-
brar entre o Município do Seixal e 
a SOGILUB, Sociedade de Gestão 
Integrada de Óleos Lubrificantes 
Usados, Lda. Alteração à minuta.

PELOURO DA EDUCAÇÃO, 
JUVENTUDE E MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

• Seixal Férias 2017. Contratos- 
-programa e comparticipações fi-
nanceiras.
• Protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal do Seixal e Os 
Pioneiros de Portugal. Aprovação 
de minuta.

PELOURO DO DESPORTO, 
OBRAS E ESPAÇO PÚBLICO

• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar en-
tre a Câmara Municipal do Seixal 

e o Clube de Campismo Luz e Vida. 
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar en-
tre a Câmara Municipal do Seixal 
e o Centro Cultural e Recreativo do 
Alto do Moinho. Comparticipação 
financeira.
• Contrato-programa de desen-
volvimento desportivo a celebrar 
entre a Câmara Municipal do 
Seixal e a Associação de Amigos 
do Pinhal do General, para o apoio 
necessário à conclusão das obras 
de recuperação da cobertura do 
seu edifício-sede e substituição de 
pavimentos. Comparticipação fi-
nanceira.
• Protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal do Seixal e a 
Associação das Colectividade do 
Concelho do Seixal, para reforço 
do desenvolvimento das ativida-
des inerentes à 34.ª Seixalíada. 
Aprovação de minuta.

PELOURO 
DOS RECURSOS HUMANOS 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

• Centro Paroquial de Bem- 
-Estar Social de Arrentela. Centro 
Comunitário Várias Culturas Uma 
Só Vida. Contrato-programa e com-
participação financeira.
• Santa Casa da Misericórdia do 
Seixal. Contrato-programa e com-
participação financeira.
• Revisão da norma interna re-
lativa ao vestuário de trabalho 
da Câmara Municipal do Seixal. 
Aprovação.
• Revisão da norma interna relati-
va à aquisição, distribuição e utili-
zação de equipamentos de prote-
ção individual dos trabalhadores 
da Câmara Municipal do Seixal. 
Aprovação.

As deliberações são publicadas na 
íntegra na ata da reunião, a qual po-
de ser consultada em cm-seixal.pt.
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A últimA Assembleia 
municipal do Seixal do presente 
mandato autárquico decorreu no 
dia 18 de setembro, nos Serviços 
Centrais da Câmara municipal do 
Seixal. Foi a 4.ª sessão ordinária 
de 2017 e os partidos eleitos pu-
deram realizar um breve balanço 
do trabalho realizado nos últimos 
quatro anos. 

Alfredo monteiro, presidente 
da assembleia municipal, afirmou 
que trabalharam «em conjunto pa-
ra que este órgão cumprisse as su-
as competências deliberativas de 
uma forma plural, num modelo de 
democracia participativa. tivemos 
uma intensa atividade, com algu-
mas sessões a decorrerem de for-
ma descentralizada em todo o con-
celho e por aqui passaram temas 
relevantes para o concelho e para a 
vida municipal». 

No período aberto à população, 
quatro munícipes apresentaram 
comunicações: Rui Sado, sobre 
a extinção de freguesias; Sónia 
Alves, sobre o ruído; João luz, so-
bre cidadania; e Nuno mendes, do 
Rancho Folclórico de Arrentela, 
que de momento não tem um es-
paço para ensaios e para manter 
o seu espólio. A este propósito o 
vereador do pelouro da Cultura, 
Jorge Gonçalves, informou que «as 
equipas técnicas da autarquia es-
tão a analisar possíveis soluções 
e em breve irão apresentá-las aos 
responsáveis do rancho».

No período antes da ordem do 
dia foram apresentadas várias 
saudações e moções. A primeira 
saudação aprovada foi sobre a es-
cola pública de qualidade onde se 

salienta que «a Câmara municipal 
do Seixal tem efetuado um esforço 
significativo de construção e re-
qualificação de escolas do 1.º ciclo 
e jardins de infância». 

Durante o debate, alguns eleitos 
consideraram que a resposta para 
o 1.º ciclo e jardim de infância é 
«ainda insuficiente». O presiden-
te da Câmara municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, lembrou que «a 
Câmara municipal do Seixal cons-
truiu, neste mandato, duas escolas, 
abriu 18 salas de jardim de infância 
e realizou intervenções de requa-
lificação em todas as escolas do 
1.º ciclo». Foi também aprovada 
por maioria uma moção pela cons-
trução da Unidade de Cuidados 
Continuados de Arrentela, uma 
obra considerada «prioritária» e 
que tem tido o apoio da Câmara 
municipal do Seixal.

A moção seguinte, também 
apresentada pela CDU e aprovada 
por maioria, diz respeito à cons-
trução da ER10, considerando a 
mesma «fundamental para a mo-
bilidade rodoviária do concelho» 
e exigindo «ao governo a rápida 
construção» da mesma. 

Sobre esta questão o presiden-
te da câmara municipal afirmou 
que «esta estrada (ER10) tem um 
perfil de itinerário complementar 
(iC) e liga Almada, Seixal, Barreiro 
e moita. É uma via prevista des-
de 1999 e é da competência da 
infraestruturas de Portugal e não 
da câmara municipal. O que a au-
tarquia tem previsto construir é a 
alternativa à EN10, continuando o 
troço que já existe. Coincide com o 
espaço canal da futura ER10, mas 

não é a mesma via pelo perfil dife-
rente que têm».

A moção Juntos pelo Hospital no 
Seixal relembra as iniciativas  rea-
lizadas pela população e exige que 
«o governo cumpra e a construção 
do hospital tenha início, conforme 
prometido, em 2017», tendo tam-
bém sido aprovada por maioria. 
Foi depois aprovada uma saudação 
aos bombeiros que destaca «o pa-
pel inestimável no apoio que pres-
tam às populações», bem como o 
apoio dado pela autarquia às duas 
corporações do concelho.

A última saudação aprovada, 
também por maioria, diz respei-
to aos investimentos da Câmara 
municipal do Seixal no movimen-
to associativo popular. Joaquim 
Santos reafirmou que «o investi-
mento que realizámos no movi-
mento associativo foi de cerca de 2 
milhões de euros, só em obras. isto 
contrasta com o investimento do 
Poder Central nesta área que foi ze-
ro. Estas intervenções correspon-
dem a uma política da autarquia 
de descentralização da prática des-
portiva e cultural, e assentam na 
confiança que temos nas nossas 
coletividades e nos seus dirigen-
tes para prestar esse serviço». Foi 
ainda apresentada e rejeitada por 
maioria uma moção sobre publici-
dade institucional. 

Trabalho desenvolvido
No período de apreciação da 

atividade da câmara municipal, o 
presidente da autarquia informou 
os eleitos sobre algum do trabalho 
desenvolvido nos últimos meses 
e as principais deliberações da 

Câmara municipal do Seixal. Em 
relação à situação financeira, asse-
gurou que a mesma é «tendencial-
mente positiva».

Os eleitos colocaram depois vá-
rias questões ao executivo da câ-
mara. O PS questionou, entre ou-
tras, sobre a ação social escolar, os 
achados arqueológicos da Quinta 
de S. João, a recente intervenção 
na ciclovia Seixal-Arrentela, os 
estudos da qualidade do ar na 
Siderurgia, a obra do Núcleo de 
Náutica de Recreio de Amora, a pa-
vimentação da Av. da liberdade 
nas laranjeiras e a execução de um 
plano de prevenção de fogos flo-
restais. O CDS perguntou sobre a 
requalificação da EB Qt.ª de St.º 
António e a construção do parque 
de estacionamento junto ao centro 
de saúde de Pinhal de Frades. O BE 
falou sobre a execução do Plano de 
Consolidação Orçamental.

O presidente da câmara respon-
deu às questões, destacando que 
«a ação social escolar abrange cer-
ca de 43 por cento das crianças das 
escolas. Em relação ao património, 
todos os achados estão preserva-
dos, e temos como uma das prio-
ridades para o próximo mandato 
prosseguir a preservação do nosso 
património». 

informou ainda que «estamos 
neste momento a contactar vá-
rias entidades para a execução do 
estudo epidemiológico do ar jun-
to à Siderurgia, e, em relação ao 
Núcleo de Náutica de Amora, foi 
uma empresa especializada que 
estudou a localização do pontão, 
pelo que acreditamos que tem to-
das as condições. Sobre a EB Qt.ª 

de St.º António, houve um atraso 
na abertura do concurso, mas está 
prevista para breve».

Joaquim Santos disse ainda, so-
bre o parque em Pinhal de Frades, 
que «o edifício que lá está é provi-
sório e o ministério nunca avan-
çou com a obra definitiva, pelo que 
o parque também não avançou. 
Assim, vamos reivindicar a cons-
trução das instalações definitivas 
do centro de saúde e vamos avan-
çar com o parque de estaciona-
mento». O Plano de Consolidação 
Orçamental «foi implementado 
com sucesso, pois desde então já 
reduzimos a dívida da autarquia 
em 40 milhões de euros», afirmou.

Prosseguiu  falando sobre a pa-
vimentação da Av. da liberdade: 
«os serviços da autarquia estão 
agora nos morgados e no Pinhal 
do General e só depois irão para 
aquela via. Em relação à ciclovia, os 
pilaretes vão ser recolocados após 
o final da obra, pois é uma regra da 
infraestruturas de Portugal, por 
razões de segurança». Já o plano de 
prevenção de fogos florestais «está 
a ser elaborado pelos nossos téc-
nicos, mas o que é um facto é que 
não tivemos grandes problemas 
no nosso concelho e ainda fomos 
chamados a apoiar outros, o que 
demonstra bem o trabalho desen-
volvido».

Nesta sessão foi ainda aprova-
da por unanimidade a revogação 
da doação de terreno ao Centro 
Cultural e Recreativo do Alto do 
moinho para que seja possível pas-
sar o pavilhão para a posse muni-
cipal. n

Assembleia municipal do Seixal

Trabalho intenso em prol 
da qualidade de vida das populações
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 A iniciativa Cafés Temáticos – Coffee 
Break Empresarial já começou, com 
uma sessão no dia 20 de setembro 
dedicada a modelos de negócio e à 
motivação de equipas.
Organizadas pela Câmara Municipal 
do Seixal e dinamizadas pelas em-
presas de consultoria Finance 4 
You e WideConsulting, estas ses-
sões têm lugar na Incubadora de 
Empresas Baía do Seixal. Trata-se 
de eventos bimestrais, divididos por 

temas de carácter empresarial, diri-
gidos ao tecido económico local: re-
presentantes de micro ou pequenas 
empresas, assim como a pessoas 
com ideias de negócio. 
O objetivo desta iniciativa é auxiliar 
os empresários e futuros profissio-
nais da área dotando-os de ferra-
mentas práticas para o desenvolvi-
mento das suas atividades e áreas 
de negócio. Os Cafés Temáticos têm 
lugar às quartas-feiras, das 9.30 às 

13 horas. A próxima sessão realiza-
-se no dia 15 de novembro e nela 
serão debatidos planos de negócio e 
inventários: uma ferramenta essen-
cial para os seus bons resultados.
A participação é gratuita, bastando 
inscrever-se até dois dias antes da 
data da sessão, através do email 
desenvolvimento.economico@cm- 
-seixal.pt. As sessões só se realizam 
com o mínimo de seis participantes  
e até ao limite máximo de 20.

Cafés Temáticos – Coffee Break Empresarial 
Sessões gratuitas para o tecido económico local

A Câmara Municipal do Seixal tem 
vindo a desenvolver várias ações no 
sentido de procurar soluções para 
os problemas existentes ao nível da 
mobilidade da população. 
Uma das questões que tem le-
vantado mais preocupação é a 
da Transtejo, que tem vindo siste-
maticamente a suprimir carreiras 
em resultado da redução de traba-
lhadores e problemas nas frotas. 
Recentemente verificou-se a situ-
ação de se encontrar apenas um 
barco, em hora de ponta, a fazer a 
travessia Seixal-Lisboa, provocando 

assim graves constrangimentos aos 
utentes. 
A Câmara Municipal do Seixal, a 
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires e 
as comissões de utentes denuncia-
ram esta questão junto do minis-
tro do Ambiente e também junto à 
Transtejo, tendo realizado, em maio, 
uma ação reivindicativa junto ao 
terminal fluvial do Seixal exigindo a 
reposição do número de carreiras 
fluviais e a criação de novas carrei-
ras que assegurem ligações inter-
concelhias na Margem Sul, a qual 

culminou com o envio de um ofício 
às entidades competentes no sen-
tido de se encontrarem soluções 
para este problema e assegurar um 
serviço de transportes públicos de 
qualidade.
Posteriormente realizou-se uma 
reunião com o ministro das Infraes-
truturas, que se comprometeu a in-
vestir na reposição das carreiras, 
o que não se verificou até agora. 
Nesse sentido, foi  recentemente 
solicitada pelos sindicatos e autar-
quias do Seixal, Almada e Barreiro 
uma nova reunião conjunta.

Entre 18 e 22 de outubro, na FIL
Seixal no Salão Imobiliário 
de Lisboa

Durante os meses de abril, maio e junho, o Posto Municipal de 
Turismo recebeu 1419 visitantes, registando mais do dobro do 
que no ano de 2016, em que se contaram 622 visitantes, e onze 
vezes mais do que no ano de 2015, em que recebeu apenas 129 
visitantes.
No mesmo período, também a Estação Náutica Baía do Seixal 
manteve um elevado nível de procura por navegadores nacionais, 
uma média de 84,6 por cento, e navegadores estrangeiros, 16,4 
por cento. Na Baía do Seixal passaram ou permaneceram 239 
tripulantes de 37 embarcações no mês de abril, 288 em 21 em-
barcações no mês de maio, e 208 nautas e 22 barcos em junho. Já 
o serviço de marinheiro foi prestado 152 vezes em abril, 306 em 
maio e 158 vezes em junho. 
Os dados são reveladores de uma maior atratividade do concelho 
e da maior visibilidade do Seixal enquanto destino turístico para 
navegadores e veraneantes. Os números são ainda um claro resul-
tado do investimento realizado na qualificação do espaço público 
e na qualidade ambiental, na náutica de recreio e desportiva, no 
património e nos equipamentos e eventos culturais, assim como 
aos incentivos à atividade turística e ao desenvolvimento econó-
mico, e na presença do município em vários certames. 

Dados referentes a abril, maio e junho
Destino Seixal cada vez mais 
procurado por turistas

O Seixal vai participar no Salão Imobiliário de Lisboa (SIL) 2017, que 
decorre na Feira Internacional de Lisboa entre 18 e 22 de outubro.
Trata-se do evento líder do setor imobiliário em Portugal e um ponto 
de encontro para investidores, empresários, técnicos, organismos 
públicos e potenciais compradores, permitindo ainda aos exposito-
res explorar oportunidades no mercado nacional e promover a sua 
internacionalização. Durante os cinco dias do SIL são apresentados 
debates, conferências, seminários, workshops e eventos dedicados à 
aprendizagem, networking e a grandes negócios.
No quadro do desenvolvimento económico do município e tendo 
como objetivos dar a conhecer as suas potencialidades e possibi-
litar a captação de investimento, a Câmara Municipal do Seixal vai 
estar presente nesta feira com um stande conjunto com o Grupo 
Libertas e SIL, grupos de empresas de imobiliário com projetos no 
Seixal, promovendo o concelho como território de excelência na Área 
Metropolitana de Lisboa para investir, residir e visitar. 
Horário de funcionamento: dias 18, 19 e 22 de outubro, das 14 às 20 
horas; dias 20 e 21, das 14 às 22 horas. Ingresso: adulto – 5 euros; 
Cartão Jovem/estudante/sénior > 65 anos – 2,50 euros; crianças 
até aos 10 anos – entrada gratuita.

Melhores transportes públicos
Supressão de carreiras na Transtejo 
preocupa autarquia e utentes
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O municípiO do Seixal 
celebrou o Dia mundial do 
coração com atividade físi-
ca e muita animação, numa 
manhã desportiva dedicada 
à saúde. cerca de 200 pessoas 
associaram-se à iniciativa que 
pretende sensibilizar para o 
benefício da prática desportiva 
regular. O evento contou com a 
presença da vereadora do pe-
louro dos Recursos Humanos 
e Desenvolvimento Social , 
manuela calado. 

no dia 24 de setembro, nas 
frentes ribeirinhas do Seixal, de 
Arrentela e de Amora, decor-
reu o passeio em Família pelo 
coração e no parque da Quinta 
dos Franceses, no Seixal, houve 
aeróbica, basquetebol, futebol, 
percursos gímnicos, voleibol e 
jogos com raquete. presente es-
teve também o Espaço Saúde 
com rastreios de tensão arterial, 
glicemia, colesterol e nutrição, 

várias ofertas para os visitantes e 
a campanha 1 Voto pelo Hospital 
no Seixal.

um dos pontos altos da inicia-
tiva foi a formação de um coração 
humano e de um «H» de hospital, 
onde todos os presentes foram 
convidados a participar. O obje-
tivo era alertar para a necessi-
dade da urgente construção do 
equipamento hospitalar que dis-
ponibilize melhores cuidados de 
saúde à população. A celebração 
do Dia mundial do coração foi or-
ganizada pela câmara municipal 
do Seixal, através do projeto 
Seixal Saudável, em articulação 
com a Fundação portuguesa 
de cardiologia, com o apoio da 
união das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de paio pires, 
do centro Humanitário do 
Estuário do Tejo – cruz Vermelha 
portuguesa e da chemist Store – 
Farmácia Silva carvalho. 

A vereadora manuela calado 

mencionou que o Seixal é um mu-
nicípio promotor de estilos de 
vida saudável: «com esta iniciati-
va que promovemos há dez anos 
pretendemos mobilizar a popu-
lação para os benefícios de pra-
ticar desporto, nem que seja uma 
simples caminhada. Assim refor-
çamos junto dos nossos muníci-
pes a mensagem de que uma vida 
mais saudável contribui para a 
prevenção primária das doen-
ças cardiovasculares. Algo que a 
câmara municipal do Seixal tem 
em linha com a implementação 
das suas políticas desportivas».

Quanto à necessidade do hos-
pital no Seixal, a autarca acres-
centou: «há muito que está pro-
vado que quando existem ser-
viços de saúde que respondem 
às necessidades da população, 
maior é a obtenção de ganhos em 
saúde para as pessoas. Assim é 
urgente que o hospital seja uma 
realidade». n

As frentes ribeirinhas do Seixal 
e Arrentela receberam, no dia 9 
de setembro, a Caminhada pela 
Diabetes, uma iniciativa organi-
zada pela Unidade Coordenadora 
Funcional da Diabetes Almada-
-Seixal, em colaboração com o 
Agrupamento de Centros de Saúde 
Almada-Seixal e Hospital Garcia 
de Orta, com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal.

Participaram nesta caminha-
da cerca de 100 pessoas, entre 
elas o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, a vereadora do pelou-
ro do Desenvolvimento Social, 
Manuela Calado, o presidente da 
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
António Santos, e vários elementos 
da Comissão de Utentes de Saúde 

do Seixal.
A iniciativa procurou sensibilizar 
os portadores de diabetes para a 
importância da atividade física e 
da adoção de estilos de vida sau-
dáveis no controlo da doença e 
melhoria da qualidade de vida. No 
local de partida e chegada, jun-
to à Companhia de Lanifícios de 
Arrentela, realizaram-se ainda ras-
treios de diabetes.

Por uma vida mais saudável
Caminhada pela Diabetes juntou cerca de 100 pessoas

Dia mundial do coração no Seixal

Sensibilizar para uma 
vida saudável O papão e o homem do saco, que outrora ameaçavam as crianças, 

estão hoje em dia online, com um perfil que mascara o lobo em pele 
de cordeiro. Esta realidade levou a CRIAR-T a promover uma formação 
intitulada Exploração Sexual Online – Perigo na Internet, a qual teve lu-
gar no dia 4 de setembro nos Serviços Centrais da Câmara Municipal 
do Seixal. A formação foi orientada por Carlos Codinha, técnico da 
equipa de prevenção, ajuda e apoio familiar dos serviços da Youth 
Offending Southend Borough Council, em Inglaterra, onde trabalha 
com jovens sinalizados como agressores sexuais. 
No decorrer da sessão, o técnico criou um perfil falso de um rapaz 
de 14 anos na rede social Snapchat, que ao fim de poucas horas 
tinha sido adicionado por mais de 30 pessoas, algumas adultas com 
propostas sexuais e imagens explícitas. «Vão ter que confiar em mim 
quando vos digo que têm bolinha vermelha», asseverou. O formador 
apresentou siglas que fazem parte da conversação online e falou ain-
da de aplicações para telemóvel e redes sociais como o Chatroulette, 
Facebook, Club Penguin, Instagram, Moshi Monsters, Twitter, Tinder, 
Snapchat, e lembrou que são portas abertas para a vida das crianças. 
As estratégias dos predadores passam por desenvolver laços de 
amizade com as crianças, aliciá-las comprando objetos online (al-
guns jogos contêm objetos em venda a dinheiro) ou prendas caras, 
e dissimular a identidade até chegar à proximidade das vítimas. Uma 
vez chegados à criança, levando-a a despir-se, a exibir-se, a manter 
contacto sexual ou a identificar a localização (por defeito os telemó-
veis têm a função ativada) e identidade, podem obter favores sexuais 
com base na chantagem, na ameaça à criança ou a familiares, no 
isolamento da vítima, etc. Carlos Codinha falou ainda de sinais que 
podem constituir alertas de abuso e salientou que castigos severos e 
incompreensão podem cortar os canais de comunicação com os mais 
novos. O único erro que raramente pode ser desfeito.

Formação sobre exploração sexual online 
Telemóveis e computadores 
são portas para a vida das crianças
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As atividades inseridas no âmbito da 34.ª Seixalíada já tiveram início e refle-
tem a multiplicidade de modalidades que constituem a oferta desportiva da 
festa do Desporto para Todos. Já se pedalou, realizaram-se percursos gímni-
cos e houve zumba nas Áreas de Participação Desportiva, e já se passou a 
bola, entre muitas outras atividades, das 67 que integram esta edição.
No dia 17 de setembro decorreu o Torneio de Andebol Veteranos. Este teve 
lugar nos pavilhões desportivos escolares Pedro Eanes Lobato e Alfredo dos 
Reis Silveira. Organizado pelo Grupo Desportivo, Cultural e Recreativo da 
Quinta da Princesa, contou com 108 atletas e 18 jogos. Classificação: 1.º, A. 
José Fundação Ronald McDonald; 2.º, Esferantástica  – Associação Cultural 
e Desportiva; 3.º, Malta Amiga.
As duas rodas também já fizeram a sua aparição com o Prémio de Ciclismo 
da 34.ª Seixalíada também a 17 de setembro, que decorreu nas ruas de 
Aldeia de Paio Pires, organizado pelo Clube de Ciclismo de Paio Pires. Muitos 
foram os ciclistas (198), em representação de 30 equipas. A equipa da casa 
teve uma boa participação. Ao nível das escolas, no escalão iniciados obteve 
o 2.° e 3.° lugar na classificação geral final individual masculino, tendo ainda 
o atleta Rodrigo Ajuda obtido um 1.° lugar na prova em linha. No escalão de 
cadetes masculinos, prova com 25 quilómetros, Rafael Gouveia destacou-se 
ao vencer a prova, e ainda conquistou o prémio do maior números de voltas.
E no pavilhão acabado de estrear, do Centro de Solidariedade Social de 
Pinhal de Frades (CSSPF), realizou-se o Torneio de Andebol da 34.ª Seixalíada 
no dia 24 de setembro, a prova dos iniciados foi disputada por oito equipas, 
duas delas do concelho: CSSPF e Independente Futebol Clube Torrense 
(IFCT). Mais de 120 atletas entre os 14 e os 15 anos disputaram o torneio 
cuja final foi entre as equipas de Benavente e Samora Correia, com o re-
sultado 15-14. O grupo da casa ficou em 3.º lugar.  Quanto aos seniores a 
classificação foi a seguinte: 1.º, IFCT; 2.º, Centro Cultural e Recreativo do Alto 
do Moinho; 3.º CSSPF. 
 A Seixalíada já está em plena atividade. Aceda a seixaliada.net ou vá a cm-
-seixal.pt/agenda e fique a conhecer todas as atividades que decorrem nas 
próximas semanas.

A SeixAlíAdA é um lega-
do desportivo, a história do des-
porto popular que se constrói 
há várias gerações, daí o lema 
da 34.ª edição ser «Orgulho no 
Passado, Ambição no Futuro», 
pois muitos dos que aqui iniciam 
o seu caminho no desporto che-
gam longe. O convívio despor-
tivo que a Seixalíada possibilita 
teve a sua expressão máxima na 
Festa de Abertura que decorreu 
no dia 23 de setembro, no Jardim 
de Santa Marta do Pinhal, em 
Corroios. Aqui estiveram mais 
de três mil pessoas entre atletas, 
dirigentes associativos e popu-
lação que, desta forma, partici-
param nas múltiplas atividades 
disponíveis e perceberam o que 
se vai passar ao longo das pró-
ximas quatro semanas em que 
decorre a Seixaliada.

O evento que marca a abertu-
ra oficial começou com o desfile 
das bandeiras das coletividades 
e dos atletas acompanhados 
pela Fanfarra da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Mistos do Concelho do Seixal e  
pelos Karma drums, o qual par-
tiu da Avenida Vieira da Silva em 
direção ao local da festa.

Foi Tatiana Costal, atleta de ta-
ekwondo do Clube desportivo e 
Cultural do Casal do Marco, que 
leu o juramento da Seixalíada, 
em nome de todos os atletas, 
juízes, técnicos e dirigentes 
envolvidos na 34.ª edição. A 

Seixalíada, diz o juramento, é: 
«uma festa desportiva de alegria, 
convívio, e de competição leal...». 
Outro momento marcante acon-
teceu com o hastear da bandeira 
da Seixalíada pelo presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, e o acender da 
pira que, durante as próximas 
quatro semanas, permanecerá 
acesa a lembrar os valores da 
alegria e desportivismo, repre-
sentativos da Seixaliada.

No momento protocolar, tam-
bém estiveram presentes os 
dirigentes associativos, os exe-
cutivos das juntas de freguesia 
do concelho e o presidente da 
Assembleia Municipal do Seixal, 
Alfredo Monteiro, e coube a 
luís isidorinho, da Associação 
de Paralisia Cerebral Almada- 

-Seixal (APCAS), intervir em no-
me da Comissão Organizadora 
da 34.ª edição da Seixalíada. este 
referiu serem já 34 anos, cujo 
êxito se deve «a todos que volun-
tariamente se empenham para 
que tudo decorra na perfeição». 
destacou o trabalho realizado 
pelo movimento associativo, «ao 
qual os membros da Comissão 
Organizadora se orgulham de 
pertencer». e o apoio das autar-
quias locais: câmara municipal e 
juntas de freguesia e dos parcei-
ros que «a nós se associaram, e 
tornam possível continuarmos a 
demonstrar a força e a capacida-
de organizativa dos envolvidos 
no maior evento do desporto po-
pular: a nossa Seixalíada».

Para o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim 

Festa de Abertura da 34.ª Seixalíada

Pelo desporto se valoriza 
o passado e se constrói o futuro

Desporto para Todos
As modalidades da Seixalíada
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Festa de Abertura da 34.ª Seixalíada

Pelo desporto se valoriza 
o passado e se constrói o futuro

Santos, «a Seixalíada é o maior 
evento desportivo nacional e a 
grande festa do desporto popu-
lar, como ficou comprovado com 
esta Festa de Abertura».

O autarca afirmou que «o des-
porto é um direito consagrado 
na Constituição da República 
Portuguesa e as autarquias 
do Seixal, desde o 25 de Abril, 
sempre se pautaram por levar o 
desporto a toda a população. Daí 
esta parceria com as nossas co-
letividades, num trabalho con-
junto de há mais de 40 anos, que 
realizamos diariamente para 
que as nossas crianças cresçam 
mais saudáveis e com qualidade 
de vida». De mencionar que em 
2016 o valor atribuído ao movi-
mento associativo foi de 470 192 
euros, abrangendo 154 coletivi-
dades, clubes e associações. Este 
apoiou a realização de eventos, 
obras de manutenção, logística 
e aquisição de equipamento des-
portivo. Assim, afirma Joaquim 
Santos: «vamos continuar a 
apoiar o movimento associativo 
porque defendemos não o des-
porto elitista, mas sim o despor-
to popular».

A tarde foi preenchida com 
atividades lúdicas e desporti-
vas. Entre elas, demonstrações 
de atividades gímnicas, artes 
marciais  e dança, partidas de 
basquetebol, futebol 3x3, boc-
cia, andebol, sueca e xadrez, de-
monstrando que, no concelho, a 

prática desportiva não para.
De 23 de setembro a 21 de ou-

tubro, a Seixalíada faz do mu-
nicípio a capital do desporto 
popular, fomentando a prática 
desportiva massiva e inclusiva. 
É por isso que o desporto adap-
tado marca forte presença nesta 
edição, com um programa es-
pecífico. No total são mais de 
60 modalidades, e das novida-
des constam atividades como o 
stand up paddle, todo o terreno 
4x4, pool, BMX, matraquilhos, 
ou skate. Fica o convite para que 
participe nas modalidades que 
integram a edição deste ano. 
Basta ir a seixaliada.net

Seixalíada participada
A Seixalíada representa o es-

forço coletivo das coletividades, 

dos seus dirigentes e técnicos 
que, juntamente com o Poder 
Local, trabalham pela promo-
ção do Desporto para Todos. 
Entre as grandes iniciativas da 
Seixalíada que maior número 
de participantes movimentam, 
destaca-se a Regata de Vela, na 
Prainha do Ti João e o Torneio 
de Taekwondo, no Pavilhão 
Municipal do Alto do Moinho. 
Estes decorrem dia 7 de outu-
bro. Pelo espetáculo que propor-
ciona e pela tradição que tem no 
concelho, também a patinagem 
artística é das iniciativas que re-
gista maior afluência. O Torneio 
de Patinagem Artística da 34.ª 
Seixalíada realiza-se no dia 8 de 
outubro, no Clube do Pessoal da 
Siderurgia Nacional. n

                           

A SEIXALÍADA AO MINUTO 
COM A NOVA APP

Seixalíada lança aplicação móvel  
Acompanhe a iniciativa ao minuto

Em 2017, a Seixalíada tem novidades: uma aplicação móvel desenhada 
à medida da dinâmica da festa do Desporto para Todos. A nova app da 
Seixalíada está disponível para os utilizadores de sistemas Android. Uma 
aplicação gratuita que permite aos dirigentes, atletas e população acompa-
nhar todos os momentos da 34.ª edição através dos seus telemóveis, tablets 
e outros dispositivos.  As notícias publicadas sobre o evento, o calendário de 
atividades separado por modalidades, a lista de clubes e associações do 
concelho, as entidades organizadoras e patrocinadoras e o mapa com os 
equipamentos desportivos onde decorrem as diferentes provas são alguns 
dos conteúdos que podem ser encontrados na aplicação. Esta está disponí-
vel no Google Play. Já sabe, a Seixalíada ao minuto com a nova app.

Dia 13 de outubro debate-se desporto federado 
versus desporto popular
Fórum Desportivo da 34.ª Seixalíada

Outro dos pontos altos é o Fórum Desportivo da Seixalíada, um evento que 
debate as temáticas relacionadas com o desporto,  e que conta com a partici-
pação de preletores convidados e especialistas na área em discussão.
O Fórum Desportivo da Seixalíada realiza-se no dia 13 de outubro, pelas 21 
horas, no auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal e 
centra-se na discussão sobre o desporto federado versus desporto popular. 
Um tema atual quando existe uma enorme pressão para a criação de clubes-
-empresas, geradores de lucro, em detrimento do desporto popular e do as-
sociativismo que através das parcerias entre clubes e autarquias consegue 
promover uma atividade regular do desporto para todos. O encontro constitui 
um momento privilegiado para levantar questões, partilhar experiências e 
procurar soluções. 
De referir que o primeiro Fórum Desportivo da Seixalíada teve lugar aquando 
da 24.ª edição. Em dez anos muitos foram os temas debatidos. Participe e dê 
o seu contributo sobre o papel das coletividades no atual contexto.
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O trabalhO desenvolvi-
do nos últimos quatro anos pelo 
Conselho Desportivo Municipal 
(CDM) levou à realização de um 
plenário dia 11 de setembro, no 
auditório dos Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal. 
Este reuniu autarquias locais, mo-
vimento associativo desportivo, 
sistemas de educação e de saúde, 
organizações de jovens, idosos, 
deficientes e forças de segurança, 
os quais compõem o CDM, órgão 
consultivo formado por 310 enti-
dades, cujo fim é promover ações 
articuladas na área desportiva.

O plenário serviu para falar so-
bre três áreas que decorrem da im-
plementação do Plano Municipal 
de Desenvolvimento Desportivo 
do Seixal: o apoio da autarquia ao 
movimento associativo; a impor-
tância das estruturas de participa-
ção popular e o sucesso do despor-
to adaptado no concelho.

O vereador do pelouro do 
Desporto, Obras e Espaço Público, 
José Carlos Gomes, realçou a im-
portância do CDM: «enquanto 
órgão consultivo que promove a 
discussão e de onde surge uma 
opinião válida, com a qual pode-
mos definir uma melhor política 
desportiva».

antónio Santos, presidente da 
União das Freguesias do Seixal, 
arrentela e aldeia de Paio Pires, 
valorizou o trabalho realizado pe-
lo CDM, «ao longo dos anos ana-
lisámos o fenómeno desportivo 
do concelho, caso ímpar a nível 
nacional». 

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, dis-
se que «o CDM é um órgão onde 

se promove a discussão perma-
nente e a aprendizagem contínua. 
Poucos órgãos consultivos de 
políticas desportivas municipais 
serão tão participados como o do 
Seixal».

O papel do CDM foi explanado 
pelo presidente da comissão exe-
cutiva, Eduardo Costa. Para es-
te, a figura criada em 2000 pela 
Câmara Municipal do Seixal pro-
move a cidadania participativa, 
sendo «elemento agregador no 
desenvolvimento desportivo con-
celhio». Salientou que por nunca 
ter existido preocupação gover-
namental em criar uma estrutura 
organizada, no país apenas 23 por 
cento da população pratica des-
porto regularmente: «algo que as 
autarquias querem reverter com 
os seus projetos».

O apoio da câmara municipal ao 
movimento associativo foi aborda-
do por José Geraldo, representan-
te do movimento associativo, que 
falou sobre o chamado terceiro 
setor nunca ter tido «reconheci-
mento político do seu valor e das 
suas funções na comunidade». Já a 
situação do Seixal demonstra que 
a câmara municipal compreendeu 
a importância do associativismo. 
«através dos contratos-programa 
e das normas para a sua atribuição 
garante a justiça equitativa da re-
partição dos apoios. Nos últimos 
17 anos, a câmara municipal atri-
buiu ao movimento associativo 
uma verba que ronda os 40 mi-
lhões de euros», informou. 

A voz da população
Vanda Carvalho, da comissão 

executiva do CDM, falou sobre as 

estruturas de participação po-
pular: comissões desportivas de 
freguesia, comissões técnicas de 
modalidades, a comissão organi-
zadora da Seixalíada e a própria 
comissão do CDM, «estas são a voz 
da comunidade pelo seu conheci-
mento da realidade no setor des-
portivo». Exemplo dessa conjuga-
ção de esforços é a Seixalíada ou os 
Jogos do Seixal.

 O desporto adaptado foi 
abordado por José Patrício, da 
associação de Paralisia Cerebral 
de almada-Seixal, dizendo que «o 
sucesso no concelho é uma rea-
lidade. responde ao imperativo 
constitucional de possibilitar prá-
tica desportiva a um setor frágil da 
população. No concelho cerca de 
4 por cento da população são pes-
soas com deficiência, sendo que 
dessas, 1795 praticam desporto». 
No município multiplicam-se os 
projetos de desporto adaptado: 
do boccia ao andebol em cadeira 

de rodas, passando pelo ténis de 
mesa. No entanto, como explicou, 
«uma coletividade que tenha des-
porto adaptado terá mais custos 
ao nível dos recursos humanos e 
materiais». a comissão técnica pa-
ra o desporto adaptado integra 9 
instituições, mais de seis modali-
dades e o número de atletas cres-
ce cerca de dez por cento ao ano. 
ao nível do desporto escolar: «das 
14 escolas básicas e secundárias, 
9 participam regularmente com 
equipas de boccia», disse. 

as intervenções dos conselhei-
ros centraram-se no investimento 
feito pela autarquia, com a execu-
ção dos contratos-programa e o 
facto de o movimento associativo 
ser chamado para a discussão da 
política desportiva. Foi ainda real-
çada a ligação entre o desporto e 
as causas sociais, e a importância 
da prática desportiva promovida 
pela autarquia foi enaltecida pelos 
conselheiros da saúde.

No final, José Carlos Gomes afir-
mou ser o movimento associativo 
do Seixal um exemplo a nível na-
cional e lamentou «a aplicação da 
taxa de 23 por cento de IVa aos 
clubes, como se fossem entidades 
comerciais e não com fins sociais». 

Joaquim Santos referiu que 
a prioridade passa por desen-
volver o Plano Municipal de 
Desenvolvimento Desportivo, 
potenciando os 46 projetos que o 
integram, tais como a Seixalíada, 
Jogos do Seixal, agita Seixal, o 
Projeto de apoio à Expressão 
Física no 1.º Ciclo, Programa 
Continuar ou o Campeonato de 
Futsal do Concelho do Seixal. «O 
Seixal tem uma forte dinâmica 
associativa que queremos pros-
seguir e, por isso, fruto da gestão 
orçamental positiva, estamos a 
realizar investimentos no movi-
mento associativo para potenciar 
os serviços que prestam à popu-
lação». n

Conselho Desportivo Municipal

Ações concertadas para o desporto

O polidesportivo do Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas, no 
Fanqueiro, nos Foros de Amora, vai ser transformado num pavilhão des-
portivo e respetivos balneários.
A coletividade já deu início aos trabalhos, com a demolição do murete 
do polidesportivo e limpeza do espaço.
O objetivo é dotar o clube de melhores condições para a prática despor-
tiva.
Esta obra implica um apoio da Câmara Municipal do Seixal de 200 mil 
euros.

Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas, 
no Fanqueiro
Construção de pavilhão
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AprovAdA nA reunião da 
Câmara Municipal do Seixal, no 
dia 8 de junho, a Carta Ambiental 
do Município do Seixal (CAMS) 
teve uma apresentação pública 
na Casa do Educador, a 20 de se-
tembro. o documento encontra- 
-se disponível para consulta em 
cm-seixal.pt

para definir a cartografia am-
biental do concelho, a CAMS so-
brepõe 13 diferentes vertentes 
ambientais num único documen-
to: água para consumo humano; 
águas residuais; ambiente urba-
no; ar; biodiversidade; desen-
volvimento económico-social 
na área do ambiente; educação 
ambiental; energia; mobilidade; 
ordenamento do território e so-
los; recursos hídricos; resíduos; 
e ruído. 

Cada uma destas áreas é anali-
sada a partir de uma quantidade 
de indicadores distintos que, para 
além de permitirem o conheci-
mento da situação ambiental do 
concelho, são também índices 
variáveis, passíveis de ser altera-
dos pela  definição estratégica de 
políticas de ambiente. o objetivo é 
conhecer a situação ambiental do 
concelho como um todo, reunida 
num instrumento com capacida-
de operativa e tendo em vista a 
implementação de medidas con-
cretas. 

realizada através de uma aná-
lise SWoT, destacando pontos 
fortes e fracos em cada área de in-
tervenção, o fim último da CAMS é 

servir de base ao desenvolvimen-
to e implementação de políticas 
ambientais num horizonte tem-
poral entre 2017 e 2030. 

A sessão foi dirigida por 
Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, com 
a apresentação do documento 
a cargo de Joaquim Tavares, ve-
reador do pelouro do Ambiente, 
Energia e Serviços Urbanos. 
durante a apresentação, o vere-
ador salientou de que a CAMS «é 
um documento em permanente 
transformação, uma base de tra-
balho que não está fechada e que 
define uma linha estratégica de 
desenvolvimento sustentável e 
de boa qualidade ambiental. o 
futuro que queremos construir», 
afirmou.

«A relação sustentável entre 
as comunidades e a natureza é 
uma questão prioritária, pelo que 
temos continuado a investir na 
proteção de áreas naturais e na 
criação de parques urbanos que 
qualificam o nosso território e 
contribuem para a qualidade de 
vida da nossa população», defen-
deu Joaquim Santos. o presidente 
da Câmara Municipal do Seixal 
sustentou que «é com este en-
tendimento que definimos linhas 
orientadoras para o desenvolvi-
mento sustentável do nosso con-
celho, da região e do país».

Após recordar que a carta re-
cebeu os contributos da popula-
ção, com quem foi discutida nu-
ma sessão do Fórum Seixal em 

2016, Joaquim Santos destacou 
algumas intervenções exemplifi-
cativas do investimento realizado 
na área do ambiente: «as inter-
venções realizadas para levar o 
abastecimento de água, o sanea-
mento e o tratamento de efluen-
tes a todo o concelho»; «a adesão 
ao Iperdas, para uma gestão mais 
eficiente das perdas de água e 
energia»; «a recolha diferenciada, 
a reciclagem e o tratamento de 
resíduos sólidos urbanos»; «um 
novo modelo de proximidade na 
limpeza urbana com melhores 
equipamentos e maior número 
de trabalhadores»; «a rede de 
hortas urbanas, ainda em cres-
cimento»; «o investimento em 
zonas verdes e parques urbanos, 
como os futuros parques urba-
nos da Biodiversidade, do Seixal, 
e do Miratejo»; «o acolhimento 
no concelho de empresas do setor 
ambiental»; entre outros. 

A mesa de apresentação con-
tou ainda com intervenções de 
Helena Quinta, em representação 
da Junta de Freguesia de Amora, e 
de Américo Costa, da Assembleia 
Municipal do Seixal. Entre o públi-
co que assistiu à sessão, três mu-
nícipes intervieram igualmente 
para esclarecimento de dúvidas e 
apresentação de sugestões. n

Carta Ambiental disponível em cm-seixal.pt

Desenvolvimento 
sustentado e boa 
qualidade ambiental

O município do Seixal celebrou, entre os dias 16 e 24 de setembro, a 
Semana Europeia da Mobilidade, com várias atividades dedicadas 
à mobilidade sustentável, organizadas em parceria pela Câmara 
Municipal do Seixal e pela Agência Municipal de Energia do Seixal 
(AMESEIXAL).  A Semana Europeia da Mobilidade celebrou este ano 
a sua 16.ª edição e foi dedicada ao tema «A partilhar chegamos mais 
longe», procurando dar destaque à mobilidade verde, partilhada e inte-
ligente, ao promover soluções de mobilidade partilhada e realçando os 
benefícios dos meios de transportes mais ecológicos. Procurou ainda 
promover um debate alargado sobre a necessidade da mudança de 
comportamentos relativamente à mobilidade.
No dia 16 de setembro, realizou-se o Percurso Pedestre Rede Natura 
2000 Planalto das Lagoas – Sítio Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira, 
integrado na Rede de Trilhos de Interpretação Ambiental do Município 
do Seixal, uma saída de campo que deu a conhecer a riqueza ecológica 
desta área.
Na Biblioteca Municipal do Seixal houve uma Hora do Conto e a dinami-
zação do jogo Caça ao Tesouro, onde participaram cerca de 15 crian-
ças e as suas famílias. Para os mais novos houve ainda várias ações 
com as escolas, nomeadamente uma visita ao Metro Sul do Tejo. 
Realizaram-se também ações de esclarecimento sobre a utilização da 
bicicleta e, no dia 20 de setembro, foi apresentada a Carta Ambiental 
do Município do Seixal.
Um dos pontos altos foi a realização do Espaço Mobilidade, uma ini-
ciativa que reuniu, no Parque da Quinta dos Franceses, no dia 23 de 
setembro, alguns veículos amigos do ambiente que estiveram à dis-
posição da população para a realização de test drives, numa parceria 
com as empresas AMGonçalves, Morgado & Amado e SGS CAR.
No dia 24 de setembro, decorreu a VI Pedalada pela Baía do Seixal, 
que contou com a participação de várias dezenas ciclistas, entre eles 
membros do Grupo Papa Trilhos e ainda elementos da PSP,  num cir-
cuito ao longo da Baía do Seixal, encerrando assim as comemorações.

De 16 a 24 de setembro
Semana Europeia da Mobilidade
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No dia 13 de outubro realiza-se, na Biblioteca Municipal do Seixal, 
entre as 21 e as 24 horas, o By Night – Serão na Biblioteca.
Trata-se de uma iniciativa de celebração do Halloween destinada a 
jovens com idades compreendidas entre os 13 e os 18 anos, que 
inclui atividades recreativas e culturais concebidas dentro do ima-
ginário de criaturas inventadas e histórias fantásticas, promoven-
do os livros e a leitura através de uma celebração que atrai cada 
vez mais adolescentes.
A participação nesta iniciativa é gratuita, mas requer inscrição pré-
via, até dia 12 de outubro, através do telefone 210 976 100 ou do 
email biblioteca.jovem@cm-seixal.pt.
Os menores de idade devem apresentar autorização dos encarre-
gados de educação para participar na iniciativa.

A Associação de Moradores dos 
Redondos organizou, no dia 23 de 
setembro, o Festival de Folclore 
dos Redondos, uma tarde cheia 
de valsas e corridinhos, com muita 
animação, que visam a promoção 
do tradicional folclore português. 
O encontro contou com a participa-
ção do Grupo Folclórico de S. Pedro 
de Palhaça, Rancho Folclórico de 
Penha Garcia, Rancho Folclórico da 
Casa do Povo de Alpedrinha e do 
rancho da casa, o Grupo de Danças 
e Cantares dos Redondos.
Este grupo esteve ainda presente no 
dia 24 de setembro no XXI Festival 
de Folclore do Rancho Danças e 
Cantares de Vale de Milhaços, que 
decorreu na Quinta da Marialva, 
numa organização conjunta com 
a associação AESCA – Espaço 

Inscrições até dia 12 de outubro 
By Night – Serão na Biblioteca

Preservar as tradições
Folclore animou o concelho 

Ciência Viva no Verão
Viver uma aventura 
no sapal de Corroios

A Câmara Municipal do Seixal e o Centro de Ciências do Mar e do 
Ambiente – MARE realizaram, no dia 24 de agosto, a iniciativa Uma 
Aventura no Sapal, integrada no programa Ciência Viva no Verão.
O passeio contou com a participação de 33 pessoas oriundas de 
vários pontos do país, que partiram do Seixal a bordo do varino 
Amoroso e navegaram ao longo do sapal até ao Moinho de Maré de 
Corroios, ao qual realizaram uma visita. 
Durante o passeio os formadores Isabel Caçador, António Teixeira 
e José Lino, em representação do MARE, apresentaram algumas 
informações sobre o ecossistema do sapal, uma estrutura muito 
complexa, que dá abrigo e alimento a um conjunto muito variado 
de espécies, aves, peixes, macroinvertebrados, plantas, entre ou-
tros. Foi também realizada a observação de plantas halófitas e de 
alguns animais.
Ainda no âmbito do programa Ciência Viva no Verão decorreu, 
no dia 14 de setembro, um passeio/conversa junto à Ponte da 
Fraternidade, onde foi possível dar a conhecer as dinâmicas dos 
sapais, plantas halófitas e mostra de alguns macroinvertebrados.

As JornAdAs Europeias 
do Património são uma iniciativa 
da direção Geral do Património 
Cultural que, através de atividades 
dinamizadas a nível local, pretende 
divulgar o património histórico e 
natural de cada região.

o seixal associou-se uma vez 
mais às Jornadas Europeias do 
Património, este ano subordinadas 
ao tema «Património e natureza», 
e realizou, no dia 23 de setembro, 
na Fábrica de Pólvora de Vale de 
Milhaços, a iniciativa Cuidar da 
natureza e do Património com os 
Escoteiros, numa parceria com 

o Grupo 242 da Associação de 
Escoteiros de Portugal. no mesmo 
local decorreu, no dia 24 de setem-
bro, uma tarde de muita animação. 
A atividade novos sons e Histórias 
no Lugar da Fábrica permitiu a 
descoberta do Circuito da Pólvora 
negra ao som da atuação musical 
do Grupo de Cantares do Clube 
Associativo de santa Marta do 
Pinhal e do Grupo de Concertinas 
da Associação Águias Vermelhas 
da Charneca da Caparica.

Também no âmbito  das 
Jornadas, e assinalando em simul-
tâneo o dia Mundial do Turismo, 

decorreu no dia 27 de setembro 
um passeio no Tejo a bordo do vari-
no Amoroso e uma visita ao Espaço 
Memória – Tipografia Popular 
do seixal e ao Moinho de Maré de 
Corroios.

As comemorações termi-
nam no próximo sábado, dia 30 
de setembro, com o Circuito 
Património e natureza do seixal, 
um percurso pedestre na rede 
natura 2000: sítio de Fernão 
Ferro/Lagoa de Albufeira e uma 
visita ao núcleo naval, à Quinta da 
Fidalga e à oficina de Artes Manuel 
Cargaleiro. n

seixal celebra as Jornadas Europeias 
do Património

Divulgar o património 
histórico e natural

Sociocultural Adorar Artes. Para 
além destes dois grupos participa-
ram neste festival o Grupo Folclórico 
e Humanitário do Concelho de 

Sesimbra, o Grupo de Concertinas 
da Associação Águias Vermelhas 
da Charneca da Caparica e o Grupo 
Etnográfico Raízes de Sobral Gordo.



O Lar e Creche Social 
da associação Unitária de 
reformados, Pensionistas e 
Idosos do Seixal (aUrPIS) com-
pletou, no dia 12 de setembro, 6 
anos de existência. a data foi as-
sinalada com uma sessão solene 
e contou com uma atuação dos 
meninos da creche da instituição 
e do Grupo Coral e Instrumental 
Baía do Seixal.

No total das suas valências, a 
instituição soma 130 trabalhado-
res e apoia mais de 500 pessoas 
por dia, 200 das quais no domi-
cílio, tendo ao serviço 22 viatu-
ras. a aUrPIS presta serviço de 
lavandaria e está em processo de 
certificar a qualidade dos seus 
serviços.

Lembrando «a luta que se tem 
travado para chegarmos até ao 
dia de hoje», José Silva, presidente 
da direção da aUrPIS, afirmou 
que a conquista do lar e creche 
social «é um trabalho de todos os 
que se dedicaram a esta institui-
ção, desde os nossos fundadores 

ao momento presente». 
O dirigente lembrou o episó-

dio recente de uma avaria numa 
caldeira «que não se fabrica em 
Portugal e que teve de vir de Itália, 
mas em menos de um mês esta-
va substituída, com o apoio da 
Junta de Freguesia de amora, da 
União das Freguesias do Seixal, 
arrentela e aldeia de Paio Pires, 
assim como da Câmara Municipal 
do Seixal». 

O presidente da União das 
Freguesias do Seixal, arrentela 
e aldeia de Paio Pires relevou «a 
unidade e o trabalho conjunto re-
alizado em parceria entre todas 
as nossas associações de idosos» 
e salientou «a alegria no rosto dos 
utentes destas instituições, fru-
to da dedicação da sua direção, 
voluntários e trabalhadores». 
antónio Santos lembrou que «es-
ta casa é um bom exemplo de que 
vale a pena lutar, porque resultou 
de um percurso de luta com 18 
anos». 

«Todos os que viveram es-

te sonho e a sua concretização 
recordam-se que este lar e esta 
creche nasceram em 2011, num 
dos anos mais difíceis da história 
de democracia no nosso país, o 
ano da austeridade e da troika», 
contextualizou Joaquim Santos. 
«Nos anos seguintes, apesar de 
se manterem as dificuldades, esta 
casa continuou em funcionamen-

to, ao serviço da população, e esse 
é o desafio de solidariedade a que 
todos os dias temos sabido res-
ponder em conjunto», afirmou o 
presidente da Câmara Municipal 
do Seixal.

a sessão solene de aniver-
sário foi dirigida por Francisco 
arnaut, presidente da assem-
bleia geral da instituição, e con-

tou ainda com intervenções de 
Manuela Calado, vereadora do 
pelouro dos recursos Humanos 
e Desenvolvimento Social da 
Câmara do Seixal, e Cristina 
Lira, diretora da Unidade de 
Desenvolvimento Social  e 
Programas do Centro Distrital de 
Setúbal do Instituto da Segurança 
Social. n
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O Grupo Motard Paladinos assinalou o 3.º aniversário no dia 9 de setembro nas instalações do 
Clube Desportivo e Cultural do Casal do Marco. O grupo funciona em espírito de família alargada 
e junta vários motociclistas que, para além do gosto por viajar sobre duas rodas, têm ainda em 
comum o gosto pela solidariedade social.
Localizado provisoriamente no Mercado Municipal do Seixal, em sede atribuída em 2016 pela 
União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, o grupo organiza passeios e con-
vívios, mas também ações de apoio social dentro e fora do concelho, como são exemplo a recolha 
e distribuição de roupa, alimentos e brinquedos a instituições de solidariedade.
José Carlos Gomes, vereador da Câmara Municipal do Seixal, esteve presente no aniversário do 
grupo, que incluiu ainda animação, jogos tradicionais, música, tatuagens, exposições, comida, 
bebida e muita solidariedade.

Grupo Motard Paladinos assinala o 3.º aniversário
Gosto por viajar sobre duas rodas 
e pela solidariedade social

Escoteiros de Amora
Festa de aniversário na Verdizela

O Grupo 254 de Amora dos Escoteiros de Portugal comemorou o 3.º aniversário no dia 29 de 
julho, no Parque Desportivo da Verdizela, com a realização de diversas atividades. Os Escoteiros 
de Portugal são uma associação educativa para jovens, reconhecida como de utilidade pública 
e sem fins lucrativos, que conta com mais de 13 mil jovens em cerca de 150 unidades locais es-
palhadas pelo país, incluindo Açores e Madeira. As suas atividades assentam no método de edu-
cação não formal, privilegiam a proteção e o contacto com a natureza, a educação ambiental, a 
intervenção social, a cooperação para o desenvolvimento, a promoção para o voluntariado social, 
a educação para a paz, a cultura, o desporto, a educação para a saúde e a formação de adultos.
A vereadora Manuela Calado, do pelouro dos Recursos Humanos e Desenvolvimento Social, e 
Helena Quinta, do executivo da Junta de Freguesia de Amora, estiveram no evento comemorativo, 
para saudar os dirigentes e os escoteiros do grupo aniversariante.

associação Unitária de reformados, Pensionistas e Idosos do Seixal

Desafio da solidariedade 
conquistado todos os dias
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PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro | 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

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

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

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

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados
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Sublinhados: com partidas de Setúbal, os restantes partem de Coina

(*) n Partida do Fogueteiro

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

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

M 43 13

43

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

32

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

03

23

43

13

43 58

13 43 28

Sábados, domingos e feriados

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

M 43 13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43 43

13

43 43

13 13

707 127 127 

(*)

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

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 
Fogueteiro 15
Quinta da Torre 16
Central da Amora 17 
Vale Bidarra  18
Duarte Ramos  19 
Do Vale  ----
Novais 20
Nova Amorense 21
Bairro Novo 22
Central da Amora 23
Alves Velho    24 
Matos Lopes 25
São Bento  26
Pinhal de Frades 27
Central da Amora 28

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

A união das freguesias procedeu à reparação de um passeio na 
Avenida General Humberto Delgado, junto ao entroncamento 
com a Avenida José Relvas, em Aldeia de Paio Pires, permitindo 
à população circular em segurança.
A construção e manutenção de calçadas e passeios faz parte do 
trabalho regular da autarquia, tendo em conta que constituem 
uma parte importante do espaço público urbano destinado aos 
peões. 

Reparação de passeio Colocação de novos bancos Coreto da Sociedade 
Musical 5 de Outubro

A união das freguesias esteve a colocar novos bancos no Largo 
João de Freitas Branco, em Aldeia de Paio Pires.
Este novo mobiliário urbano, produzido com plástico 100 por 
cento reciclado, apresenta grande qualidade, resistência e 
duração e, ao mesmo tempo, irá permitir à população um maior 
usufruto daquele espaço público.

Encontram-se a decorrer as obras de restauro e recuperação do 
coreto da Sociedade Musical 5 de Outubro, em Aldeia de Paio 
Pires, acompanhadas por uma equipa do Departamento de 
Conservação e Restauro da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade Nova de Lisboa, especialista neste tipo de 
trabalhos.
O coreto foi construído em 1930 e apresenta deterioração nos 
azulejos, no ferro forjado, na cúpula e campanário. 

O 24.º aniversário da vila de Corroios foi o tema que inspirou 
os concorrentes da 20.ª edição do Concurso de Fotografia de 
Corroios, cujos prémios foram entregues no dia 16 de setem-
bro, na Galeria Municipal de Corroios. Na mesma ocasião foi 
inaugurada a exposição com os trabalhos dos concorrentes.
Os premiados foram os seguintes: Ana Filipa Scarpa: 1.º Prémio 
Cor – Ligação Superior III,  estação de caminho de ferro de 
Corroios e  2.º Prémio P/B – Regresso a Casa, estação de cami-
nho de ferro de Corroios; Ana Carolina Correia: 2.º Prémio Cor – 
Em Frente, Corroios; Luís Sarmento: 3.º Prémio Cor – A Nossa 
Liberdade, Corroios; Anabela Dias Luís: 1.º Prémio P/B – No 
Interior, Moinho de Maré de Corroios; e João Barros: 3.º Prémio 
P/B – Sombra da Saudade, Corroios.  

Concurso de Fotografia 
de Corroios

Corrida dos Mais Lentos Novas tabelas de
basquetebol na Marialva

O Parque Urbano da Quinta da Marialva recebeu, no dia 10 de 
setembro, a 5.ª edição da Corrida dos Mais Lentos, uma organi-
zação do Corroios Classic Cars e do Moto Clube de Corroios, com 
o apoio da junta de freguesia.
A iniciativa contou com dois momentos distintos: uma foto- 
-homenagem aos profissionais das duas rodas e uma pro-
va de equilíbrio onde participaram cerca de 20 motards que 
mostraram toda a sua destreza. O vencedor da prova foi Nuno 
Marques, que havia já vencido as duas edições anteriores. Em 
simultâneo decorreu também a habitual concentração de vá-
rios veículos clássicos.

Prosseguindo o trabalho de qualificação do espaço do Parque 
Urbano da Quinta da Marialva, a junta de freguesia procedeu 
à colocação de novas tabelas de basquetebol nos campos 
localizados junto ao pavilhão multiusos. Uma intervenção que 
permitiu assim criar mais uma área desportiva no parque, um 
espaço cada vez mais utilizado pela população para o lazer e 
prática desportiva.

Corroios Largo do Mercado, 2855-100 Corroios > Tel.: 212 535 814 > Fax: 212 546 583 > jf-corroios.pt
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Editais n.os 262, 263, 264 e 265
Eleições dos Órgãos das Autarquias 
Locais 2017 – secções de voto
Joaquim Cesário Cardador dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Seixal, faz públi-
co, nos termos e para os efeitos dos n.os 1 e 2 do artigo 71.º da Lei Eleitoral dos Titulares dos 
Órgãos das Autarquias Locais, que as secções de voto das freguesias de Amora, Corroios, 
Fernão Ferro e união das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires funcionarão 
das 8 às 19 horas do dia 1 de outubro.

Freguesia de Fernão Ferro

União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires

Sociedade Filarmónica União Seixalense, Rua D. Maria II, Seixal
 
 Secção de Voto De A
 01 B 1                              B 3706
 02 B 3708 B 5255 
 03 B 5256 B 6212
 03 ER B 1 ER B 1
 03 UE B 2 UE B 2
 03 BA 6 BA 887
Escola Secundária Dr. José Afonso, Av. José Afonso,
Cavaquinhas, Arrentela
 
 Secção de Voto De A
 04 A 1                              A 2474
 05 A 2477 A 5335
 06 A 5336 A 8768 
 07 A 8769 A 11348
 08 A 11352 A 14200
 09 A 14210 A 16552
 10 A 16554 A 18531
 11 A 18533 A 20042
 12 A 20043 A 21383
 13 A 21384 A 22591 
 13 ER A 7 ER A 435
 13 UE A 2 UE A 3

Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira,
Av. 25 de Abril, Torre da Marinha
 
 Secção de Voto De A

 14 AA 2 AA 2476
 15 AA 2478 AA 5211
 16 AA 5212 AA 8679
 17 AA 8682 AA 10910
 18 AA 10912 AA 12664
 19 AA 12665 AA 14262
 20 AA 14264 AA 15675
 21 AA 15676 AA 16916
 21 ER AA 12 ER AA 159
 21 UE AA 1 UE AA 6

Loja 7, Estação de Comboios da Fertagus, Torre da Marinha
 
 Secção de Voto De A
 22 AB 11 AB 2897
 22 ER AB 10 ER AB 14 
Escola Básica Carlos Ribeiro, Av. 25 de Abril, Pinhal de Frades
 
 Secção de Voto De A
 23 AC 6 AC 3140
 24 AC 3141 AC 5316
 25 AC 5317 AC 6948
 25 ER AC 6 ER AC 32
 25 UE AC 2 UE AC 3

Sociedade Musical 5 de Outubro, Largo D. Paio Peres Correia, 
Aldeia de Paio Pires  
 Secção de Voto De A
 26 C 7 C 3858
 27 C 3864 C 7600
 28 C 7606 C 9514
 29 C 9517 C 11433
 30 C 11434 C 12936 

 Sociedade Musical 5 de Outubro, Largo D. Paio Peres Correia, 
Aldeia de Paio Pires 
 
 Secção de Voto De A 
 31 C 12937 C 14247
 32 C 14248 C 15370 
 33 C 15371 C 16152
 33 ER C 5 ER C 146  

 33 UE C 1 UE C 7 
 33 CA 17 CA 1737

Escola Básica do Casal do Marco, Rua do Desembargador, Casal do Marco
 
 Secção de Voto De A
 34 CB 3 CB 2931  

 35 CB 2932 CB 4631
 36 CB 4632 CB 6118
 37 CB 6119 CB 7379
 37 ER CB 6 ER CB 40
 37 UE CB 1 UE CB 1

Escola Básica da Quinta dos Morgados, 
Rua Luís de Camões, Fernão Ferro  
 
 Secção de Voto De A

 01 7                              3211
 01 ER 5 ER 158
 01 UE 4 UE 29
 02 3214 8057
 03 8058 12145 
 04 12146 15950
 05 15951 17456
 06 17458 18723

 
Escola Básica dos Redondos,
Av. da Liberdade, Fernão Ferro  

 Secção de Voto De A
 07 A 1                              A 1797

 07 ER A 3 ER A 14  
 07 UE A 1 UE A 8 

 08 A 1799 A 3465
 09 A 3468 A 4577
 09 B 1 B 271
 09 ER B 1 ER B 28
 09 UE B 1  UE B 7
 10 B 272 B 1877  

 11 B 1878 B 3405
 12 B 3406 B 4725

       Associação dos Amigos do Pinhal do General, 
Rua Dr. Ricardo Jorge, Fernão Ferro

 Secção de Voto De A
 13 C 2 C 1158

 13 UE C 1 UE C 5
 14 C 1161 C 2248
 14 ER C 1 ER C 6
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Freguesia de Amora Freguesia de Corroios

Escola Secundária João de Barros, Rua Dr. Manuel de Arriaga, Corroios

 Secção de Voto De A
 01 1                              3819
 02 3820 7597
 03 7598 12235 
 04 12238 16269
 05 16272 18666
 06 18675 23096
 07 23097 25437
 08 25438 26807
 09 26808 27909
 09 ER 19 ER 406
 09 UE 1 UE 29

Escola Básica de Vale de Milhaços, Rua Gil Vicente, Vale de Milhaços
 
 Secção de Voto De A
 10 A 2                              A 3418
 11 A 3419 A 6659
 12 A 6661 A 9699
 13 A 9700 A 12006
 14 A 12007 A 13816
 15 A 13818 A 15516
 16 A 15517 A 17153
 17 A 17154 A 18681
 18 A 18682 A 20159
 19 A 20160 A 21625
 19 ER A 1 ER A 10
 19 UE A 1 UE A 7

Escola Básica do Alto do Moinho, Av. Guerra Junqueiro, Alto do Moinho  
 

 Secção de Voto De A
 20 B 1 B 2827
 21 B 2831 B 5431
 22 B 5433 B 6780
 23 B 6781 B 7896
 23 ER B 2 ER B 3
 23 UE B 1 UE B 1

Escola Básica de Corroios, Rua Sebastião da Gama, Miratejo      
                             
  Secção de Voto De A
 24 C 10 C 4075
 25 C 4079 C 8113
 26 C 8114 C 11993
 27 C 11999 C 14720
 28 C 14721 C 16563
 29 C 16564 C 18170
 30 C 18171 C 19538
 31 C 19539 C 20776
 32 C 20777 C 21936
 32 ER C 1 ER C 37

Piscina Municipal de Corroios, Av. Rui Grácio, Santa Marta do Pinhal    
                   
 Secção de Voto De A
 33 D 1  D 2883
 34 D 2884 D 5004
 35 D 5009 D 6890
 36 D 6891 D 8621
 37 D 8622 D 10178 
 38 D 10179 D 11639
 38 ER D 1 ER D 28
 38 UE D 1 UE D 1

Escola Básica Paulo da Gama, Rua Ana de Castro Osório, Amora
 
 Secção de Voto De A
 01 1 2321
 02 2324 4984
 03 4985 8428
 04 8431 10846
 05 10847 13571
 06 13572 17385 
 07 17392 19683
 08 19684 20998
 09 20999 22158 
 10 22159 22980
 10 ER 43 ER 1424
 10 UE 5 UE 54
 11 A 1 A 2585
 12 A 2592 A 6012
 13 A 6014 A 8133
 14 A 8135 A 9729
 15 A 9730 A 11019 
 16 A 11021 A 12088
 16 ER A 1 ER A 130
 16 UE A 1 UE A 7
 17 B 2 B 2301 
 18 B 2303 B 5719
 19 B 5727 B 8161
 20 B 8162 B 9841
 21 B 9845 B 11153
 22 B 11158 B 12053
 22 ER B 5 ER B 127
 22 UE B 1 UE B 9

Escola Básica da Cruz de Pau, Rua Fernão Lopes, Cruz de Pau
 
 Secção de Voto De A 
 23 C 2 C 2147
 24 C 2151 C 4247
 25 C 4248 C 6710 
 26 C 6711 C 10028
 27 C 10029 C 13579
 28 C 13580 C 16117
 29 C 16123 C 17952
 30 C 17953 C 19727
 31 C 19728 C 21356
 32 C 21358 C 22770 
 33 C 22771 C 24067
 34 C 24068 C 25267
 35 C 25268 C 26298
 35 ER C 1 ER C 323
 35 UE C 1 UE C 14
 36 E 2 E 2655
 37 E 2656 E 3769
 37 ER E 2 ER E 25 
 37 UE E 1 UE E 5

Escola Básica dos Foros de Amora, Av. Central, Foros de Amora
 
 Secção de Voto De A
 38 D2 D 1953
 39 D 1956 D 4413
 40 D 4414 D 6232
 41 D 6235 D 7636
 42 D 7637 D 8886
 43 D 8887 D 10049
 44 D 10050 D 11040
 44 ER D 3 ER D 32
 44 UE D 1 UE D 18
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Bilhetes à venda na bilheteira do Fórum Cultural do Seixal 
e na agência ABEP dos Restauradores, em Lisboa.

Reservas de segunda a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
e das 14.30 às 16 horas, através dos telefones 

210 976 103 ou 915 635 090.

cm-seixal.pt
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Autarquia e comunidade educativa juntas no regresso às aulas

Escola Básica de Santa Marta 
do Pinhal reforça rede pública

ano letivo 2017-2018 começou, no concelho do 
Seixal, com a abertura de uma nova escola. No dia 
13 de setembro abriu a Escola Básica de Santa 
Marta do Pinhal, uma obra da responsabilidade da 
Câmara Municipal do Seixal, que representou um 
investimento na ordem dos 2 milhões de euros. 
A escola alberga 300 alunos do 1.º ciclo e 75 do 
ensino pré-escolar e localiza-se na Rua Martinho 
d’ Assunção. Tem uma sala de atividades de tem-
pos livres, três salas de pré-escolar, 12 salas de 
aula e três salas para atividades para o 1.º ciclo, 
para além de gabinetes vários. Inclui ainda um 
refeitório com 180 lugares, copa, cozinha, área 
polivalente para atividade física, com balneários, 
amplos espaços de recreio livre, uma zona para 
horta pedagógica, área de jogos e área de apare-
lhos gímnicos.

Pais e filhos satisfeitos
No dia de abertura realizou-se uma sessão de 
apresentação com os professores, a qual serviu 
para alunos e pais conhecerem a nova escola. 
Patrícia Barbosa tem o filho no 1.º ano e disse que 
«as primeiras impressões são muito positivas. A 
escola é muito bonita e parece ter todas as con-

dições. Foi uma obra muito rápida». Anesia Maia 
também disse estar «a gostar da escola. Os meus 
filhos vêm os dois para o 1.º ano e estão a adorar 
tudo. As salas são boas, os recreios também e co-
mo moro aqui em frente, é ótimo!»
João Silva também tem uma filha no 1.º ano e 
afirmou que «a escola é muito bonita e espaçosa e 
tem tudo o que as crianças precisam. Esperemos 
que todos os professores correspondam às nos-
sas expectativas. A minha filha está a gostar muito 
e sem dúvida que já fazia falta nesta área uma 
escola porque há aqui muitas crianças».

Reforço da escola pública
A vereadora do pelouro da Educação da Câmara 
Municipal do Seixal, Vanessa Silva, deu as boas- 
-vindas aos alunos, pais e professores, afirmando 
que «este é um momento muito importante para 
todos, pois representa mais um reforço da escola 
pública. É a maior obra deste início de ano letivo e 
surge no âmbito do trabalho que temos vindo a de-
senvolver, no sentido de dotar o concelho de oferta 
de pré-escolar para todas as crianças, e de colocar 
todas as escolas em horário normal, algo que esta 
escola vem concretizar, pois as escolas básicas do 

Alto do Moinho e da Quinta da Cabouca passam a 
ter horário normal. A EB Santa Marta do Pinhal tem 
todas as condições de trabalho e, neste primeiro 
dia, tanto pais como alunos e professores saíram 
daqui muito satisfeitos com as salas e o amplo 
espaço de jogo e recreio».
A coordenadora da escola, Fátima Soares, disse 
que «este é um edifício fantástico, mas a verdadei-
ra construção da escola começa hoje. Pais, alunos 
e professores, todos estávamos expectantes com 
o que iríamos encontrar. Para os alunos do 1.º ano 
e do jardim de infância foi uma novidade ainda 
maior, pois é sempre um momento marcante, e 
ainda mais por ser numa escola nova. Agora va-
mos juntos a caminho do sucesso, que é o lema do 
agrupamento».
A diretora do agrupamento, Ana Sofia Dias, con-
gratulou-se com a nova escola e «com o facto de 
a termos aberto no dia previsto, em simultâneo 
com as outras escolas do agrupamento. O espaço 
é fantástico e todos estão muito motivados para 
trabalhar e desenvolver muitos projetos e ativida-
des no âmbito do nosso projeto educativo. A partir 
de agora temos três escolas do agrupamento a 
funcionar em horário normal, o que é muito bom».

O
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A Escola Básica da Quinta da Courela (EBQC) recebeu a 
visita de Joaquim Santos, presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal, que verificou as intervenções realizadas 
no estabelecimento de ensino. A visita decorreu no dia 
15 de setembro, acompanhada por Maria Rosa Char-
neca, coordenadora da escola, e Célia Dias, diretora do 
Agrupamento de Escolas Dr. António Augusto Louro.
A intervenção realizada foi uma das 26 obras realiza-
das pela autarquia no parque escolar, durante a inter-
rupção letiva das férias de verão, num investimento 
global de 925 mil euros. Com uma população de 225 
alunos e 21 trabalhadores, a EBQC passou a dispor de 
uma nova sala de ensino pré-escolar e foi intervencio-
nada com pintura interior e exterior, beneficiação das 
instalações sanitárias e colocação de estores nas sa-
las de aula. «As obras respondem a necessidades da 
escola», explica Maria Rosa Charneca. A coordenadora 
da EBQC enfatiza que «também esta nova sala, que nos 
permite acolher mais alunos, responde a uma necessi-
dade da população, porque havia grande procura para 
o pré-escolar e não tínhamos resposta». 
«As escolas do agrupamento tinham necessidade de 
pinturas e de qualificação de algumas infraestruturas, 
portanto são intervenções que recebemos com ale-
gria», diz Célia Dias. A diretora do agrupamento conta 
ainda que no ano letivo anterior «chegámos a 97 por 
cento de sucesso escolar dos nossos alunos do 1.º ci-
clo». 
«Esta escola recebeu um investimento de cerca de 100 
mil euros, é um bom exemplo das intervenções de qua-
lificação feitas nas escolas pela Câmara Municipal do 
Seixal», explica Joaquim Santos. O presidente da Câma-
ra Municipal do Seixal lembra que «este ano letivo as 
escolas do concelho contam com mais seis salas de 
jardim de infância, num total de mais 18 salas de pré- 
-escolar abertas ao longo dos últimos quatro anos, que 
abrangem mais mil alunos, representando a opção da 
autarquia na valorização da escola pública».

Pré-escolar abrange mais alunos
Já no dia 14 de setembro, a vereadora do pelouro da 
Educação, Juventude e Modernização Administrativa, 
Vanessa Silva, visitou escolas onde abriram novas 
salas de pré-escolar. A Escola Básica (EB) de Vale de 
Milhaços alterou a tipologia e abriu mais uma sala de 
pré-escolar que acolhe 25 alunos e a EB Quinta da Prin-
cesa, com a nova sala de pré-escolar, recebe mais 24 
crianças. No ano letivo 2017-2018 abriram seis novas 
salas de pré-escolar: três na EB Santa Marta do Pinhal, 
uma na EB Quinta da Courela e a outra na EB Quinta da 
Princesa. Segundo as educadoras, vêm colmatar ne-
cessidades que se sentiam e dar respostas às famílias.
Vanessa Silva mencionou que «este ano conseguimos 
alargar a rede pré-escolar. Recentemente a legislação 
foi alterada, pelo que procurámos, desde já, dar res-
posta às crianças de 4 anos. No próximo ano, o desafio 
passa por dar resposta aos meninos de 3 anos. Não se 
amplia de um momento para o outro a rede. Podemos 
dizer que é um esforço da autarquia abrir seis salas 
num ano». 
Para a vereadora, a educação pré-escolar é muito im-
portante «para o sucesso educativo no futuro», e relem-
bra: «em 1991 iniciámos  a resposta no pré-escolar, 
mas é importante que os fundos comunitários ou o fi-
nanciamento central acompanhem o esforço das autar-
quias ao nível de novos equipamentos. Quando se quer 
ampliar o pré-escolar para dar resposta às crianças dos 
3 aos 5 anos, é indispensável que o investimento do 
ponto de vista do parque escolar possa ser feito». 
No concelho com a taxa de natalidade positiva sente- 
-se a falta de escolas. «O que significa que o desafio de 
construir escolas novas para todos os níveis de ensino 
continua em cima da mesa. Recentemente oficiámos o 
ministro da Educação sobre a necessidade de construir 
uma nova escola do 2.º e 3.º ciclo. As crianças veem a 
oferta ampliada no pré-escolar  e 1.º ciclo, mas depois 
precisam de escolas para continuar a sua aprendiza-
gem».

Investimento global na ordem 
dos 925 mil euros

Autarquia aposta 
na qualificação  
das escolas

Apoio às famílias no início do ano letivo
Autarquia entrega material escolar aos alunos 
do 1.º ciclo e jardins de infância

Neste início de ano letivo, a Câmara Municipal do Seixal está a entregar às crianças dos jardins de in-
fância e 1.º ciclo um kit escolar, adaptado ao ano escolar, com um saco-mochila, um estojo e material 
escolar diverso. 
Com esta iniciativa a autarquia procura apoiar as famílias, fornecendo aos alunos algum do material 
escolar que habitualmente é necessário no início de cada ano, já que o conjunto do material que é 
inevitável adquirir representa uma despesa elevada para as famílias.   
Os autarcas da Câmara Municipal do Seixal estiveram, entre os dias 15 e 19 de setembro, em algu-
mas das escolas da rede pública onde, simbolicamente, fizeram a entrega destes kits às crianças, 
ação que vai prosseguir, sendo efetuada a todos os alunos do pré-escolar e 1.º ciclo.
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Um sorriso nos lábios e o coração cheio, 
assim ficaram os participantes na Festa da 
Criança que teve lugar no dia 23 de setem-
bro, no Parque Urbano das Paivas. Anima-
ção, ateliês e desporto preencheram a ini-
ciativa integrada no programa de Receção 
à Comunidade Educativa do Seixal. Esta 
foi promovida pela Associação Pioneiros 
de Portugal e pela Câmara Municipal do 
Seixal e teve o apoio da Junta de Freguesia 
de Amora.

O grupo de percussão Tocá Rufar abriu a 
festa que já vai na 7.ª edição, e que incluiu 
uma oficina de dança, uma Hora do Conto 
dinamizada pela Biblioteca Municipal do 
Seixal, e a peça de teatro «A Ilha de Plás-
tico» que esteve a cargo da Animateatro – 
Associação de Teatro e Animação do Sei-
xal. Após o piquenique, a música tomou 
conta dos presentes com a aula aberta efe-
tuada pela Sociedade Filarmónica União 
Seixalense. Durante todo o dia decorreram 

ateliês de barro, fabrico de instrumentos 
musicais, origami e pinturas faciais, entre 
muitas outras atividades.
A vereadora do pelouro da Educação, Ju-
ventude e Modernização Administrativa, 
Vanessa Silva, também marcou presença 
neste espaço de partilha entre monito-
res, pais e crianças. «O objetivo é que as 
crianças se divirtam», afirmou. A iniciativa 
resulta da parceria que a Câmara Munici-
pal do Seixal promove com o movimento 

associativo juvenil e que, segundo a vere-
adora, «assim prova a sua capacidade e 
dinamismo, com iniciativas que mobilizam 
crianças e pais por uma educação mais 
rica. Neste início de ano letivo reafirmamos 
a necessidade de lutar pela escola pública 
que signifique o acesso a uma educação 
gratuita e de qualidade». 

O convite estava feito. A Câmara Munici-
pal do Seixal iria promover um espetáculo 
com António Zambujo para, em conjunto 
com a comunidade educativa do conce-
lho, assinalar o início de mais um ano 
letivo e promover o convívio entre todos 
aqueles que contribuem todos os dias 
para a valorização da escola pública no 
município.
A adesão superou as expectativas. De tal 
forma que o Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal se tornou demasia-
do pequeno para receber todos aqueles 
que acederam ao convite. Assim, em 24 
horas, as equipas de António Zambujo 
e da autarquia conseguiram preparar o 
concerto num outro local: no pavilhão do 
Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional, 
em Aldeia de Paio Pires.
Casa cheia para receber um músico que 
este ano já atuou três vezes no concelho: 
«Acho melhor mudar-me para o Seixal e 
dizer às pessoas para virem cá ver-me», 
afirmou António Zambujo, recebendo uma 

forte salva de palmas. De facto, o público 
presente mostrou porque o músico conti-
nua a vir atuar ao concelho, cantando de 
cor alguns dos seus temas mais conheci-
dos e revelando a presença de muitos fãs 
entre a comunidade educativa.
Acompanhado de excelentes músicos, 
Zambujo provou porque continua a estar 
entre os artistas nacionais mais popula-
res, não só pelo talento, mas pela simpli-
cidade e empatia com a plateia.

Projetos feitos e por fazer
Entre o público encontravam-se Joaquim 
Santos, presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Alfredo Monteiro, presidente da 
Assembleia Municipal do Seixal, vereado-
res da autarquia, presidentes das juntas 
de freguesia e seus executivos.
Antes de o espetáculo começar, Joaquim 
Santos, acompanhado de Alfredo Montei-
ro e de Vanessa Silva, vereadora do pe-
louro da Educação, Juventude e Moderni-
zação Administrativa, deu as boas-vindas 

a todos os presentes.
«Neste início de ano letivo queremos 
desejar-vos os maiores sucessos edu-
cativos, realçando a parceria entre a co-
munidade educativa e as autarquias do 
concelho do Seixal», disse o presidente 
da Câmara Municipal do Seixal.
O autarca fez referência aos projetos con-
cretizados nos últimos anos, como foi o 
caso da construção das escolas básicas 
dos Redondos e de Santa Marta do Pi-
nhal, a abertura de 18 novas salas de jar-

dim de infância e o desenvolvimento do 
Plano Educativo Municipal, que este ano 
inclui 122 projetos e 12 programas de 
apoio dirigidos à comunidade educativa.
Joaquim Santos afirmou ainda: «Quere-
mos prosseguir este caminho de valoriza-
ção da escola pública, ao mesmo tempo 
reivindicando mais respostas do Ministé-
rio da Educação», salientando a necessi-
dade da conclusão da Escola Secundária 
João de Barros e a construção de mais 
pavilhões desportivos.

Receção à Comunidade Educativa 
com concerto de António Zambujo
Reforçar parcerias 
e valorizar a escola pública

Festa da Criança assinala início do ano letivo 
Com jogos e atividades lúdicas também se aprende
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A Câmara Municipal do Seixal está a dar as 
boas-vindas à comunidade educativa, atra-
vés de um programa que dá a conhecer o 
trabalho desenvolvido pelo Poder Local no 
sentido da valorização da escola pública.
Várias são as iniciativas que já decorreram, 
entre elas ateliês e mostras realizadas na Bi-
blioteca Municipal do Seixal e nos polos de 
Amora e Corroios, de que é exemplo a mos-
tra informativa e bibliográfica De Volta à Es-
cola. No dia 15 de setembro, foi inaugurada 
a exposição Valorização e Defesa da Escola 
Pública, que está patente até 20 de outubro, 

nos Serviços Centrais da Câmara Municipal 
do Seixal. A mostra retrata a ação e os pro-
jetos que a Câmara Municipal do Seixal, em 
parceria com a comunidade educativa, de-
senvolve para a qualificação do ensino públi-
co. A mesma reflete a forma como a escola 
pública enquadra o princípio da igualdade 
de oportunidades, ao proporcionar os meios 
para o desenvolvimento da educação. 
No dia 22 de setembro foi inaugurada a ex-
posição O Património Perto de Nós: Cinema 
S. Vicente. Uma mostra dos trabalhos reali-
zados por alunos da Escola Básica Nun’ Ál-

vares. no âmbito do projeto com o mesmo 
nome, que integra o Plano Educativo Muni-
cipal. O desafio é dar a conhecer o equipa-
mento cultural na sua dimensão histórica, 
arquitetónica e funcional, através do envol-
vimento da comunidade escolar no estudo e 
interpretação do património.
A pensar nas novas gerações, este ano a 
comunidade escolar vai ter à sua disposição 
o aplicativo móvel Seixal APPé, relativo ao 
projeto Rede de Trilhos de Interpretação Am-
biental do Município do Seixal. Este foi apre-
sentado no dia 27 de setembro, no auditório 

dos Serviços Centrais da Câmara Municipal 
do Seixal. Aprofundar o conhecimento sobre 
as áreas protegidas do município, nomeada-
mente o Sítio da Rede Natura 2000 Fernão 
Ferro/Lagoa de Albufeira e a Baía do Seixal,  
e sensibilizar para a conservação da natu-
reza é o objetivo da aplicação. Esta é uma 
aplicação resultante de uma candidatura ao 
POSEUR – Programa Operacional Sustenta-
bilidade e Eficiência no Uso dos Recursos. 
A programação da Receção à Comunidade 
Educativa decorrerá ainda durante o mês de 
outubro. Pode conhecê-la em cm-seixal.pt. 

Em parceria com instituições das mais di-
versas áreas, a Câmara Municipal do Seixal 
prepara todos os anos o Plano Educativo Mu-
nicipal (PEM), com um conjunto de atividades 
a desenvolver nas escolas. Neste ano letivo, 
o PEM oferece à comunidade educativa 12 
programas de apoio e 122 projetos em que 
as escolas se podem inscrever.
De forma a que a comunidade educativa co-
nheça melhor as propostas para este ano, 
realizou-se uma sessão de apresentação no 
dia 21 de setembro, no Auditório dos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do Seixal.
A sessão foi dirigida por Vanessa Silva, vere-
adora do Pelouro da Educação, Juventude e 
Modernização Administrativa da câmara mu-
nicipal. Estiveram ainda presentes os respon-
sáveis pelo Departamento de Educação, Cul-
tura e Juventude e pela Divisão de Educação 
e Juventude, Eduardo Rosa, presidente da 
Junta de Freguesia de Corroios, que falou em 
nome das juntas de freguesia do concelho, 
representantes da comunidade educativa e 
dos serviços da autarquia que contribuem 
para o PEM.
No final da sessão, realizaram-se dois mo-
mentos teatrais. Alunos das escolas básicas 
de Santa Marta e de Miratejo apresentaram 
um trecho da peça «As Aventuras de Constan-

tino», um projeto teatral que conta a história 
de um espantalho com um grande coração. 
Depois, entraram em cena alunos do 10.º e 
12.º ano da disciplina de Expressões do Cur-
so Profissional de Apoio Psicossocial da Esco-
la Secundária Alfredo dos Reis Silveira para 
um espetáculo com marionetas.
«O PEM é um instrumento de valorização da 
escola pública porque ele congrega medidas 
e ações que a autarquia desenvolve para 
convosco construí-la todos os dias», explicou 
Vanessa Silva. Relativamente ao trabalho da 
autarquia, a vereadora destacou a ampliação 
da cobertura de alunos no serviço de trans-
porte escolar e a abertura de 18 novas salas 
de pré-escolar e duas escolas básicas nos úl-
timos três anos letivos.
A diretora de departamento apresentou al-
guns dados sobre a educação no concelho, 
nomeadamente um crescimento do número 
de alunos a solicitar a ação social escolar, 
sendo que, atualmente, cerca de 43,5 por 
cento da população escolar usufrui deste pro-
grama.
Eduardo Rosa disse que o apoio das juntas 
de freguesia às escolas é para manter, sa-
lientando que a parceria das autarquias com 
a comunidade educativa é um exemplo «de 
como é possível fazer sempre mais e melhor».

Apresentação do Plano Educativo Municipal 2017-2018
Priorizar a educação e reforçar o ensino

Câmara municipal promove programa de boas-vindas
Ao encontro da comunidade educativa
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Pauta e 
improviso 
no Dia 
Mundial
da Música

Olga Prats e António Victorino d’Almeida sobem ao palco do Auditório Municipal do 
Fórum Cultural do Seixal no dia 30 de setembro para um espetáculo de características 
únicas. Um Piano – Interpretação e Improviso apresenta duas atitudes distintas face 
ao piano, à música e à pauta.

É com esta cumplicidade que o concelho do Seixal assinala o Dia Mundial da Música. 
Lado a lado, frente a um único piano, a pianista e o compositor dialogam e desafiam-se, 
aproximam-se e distanciam-se, em torno do instrumento e da música, afirmando-se 
como duas identidades distintas, ao encontro uma da outra, do piano e da plateia. 

A atuação é resultado da amizade que os une, mas também da sua paixão pela música 
erudita e pela sua divulgação junto do grande público. 

O repertório do concerto é escolhido em segredo pela pianista, como desafio para o 
maestro, a quem competirá um improviso sobre os temas tocados e um comentário 
sobre os textos musicais, os compositores, os estilos e as suas diferentes épocas.

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

Visita ao Moinho 
de Maré de Corroios 
e ao sapal
O Ecomuseu Municipal do Seixal promove, no dia 30 de setembro, sábado, a 
partir das 14.30 horas, a iniciativa O Seixal à Luz do Foral: Um Território pelo Tejo 
Banhado, que visa assinalar o Dia Nacional da Água. 
A iniciativa inclui uma visita guiada ao Núcleo do Moinho de Maré de Corroios e 
à exposição Território, Economia e Administração: o Seixal no Foral de Almada 
de 1513. 
Aliando o património edificado ao património natural do sapal de Corroios, 
segue-se um percurso pedestre à Ponta dos Corvos, onde se conservam 
diversos vestígios da associação do território ao rio Tejo. 
As inscrições são gratuitas e efetuam-se através do telefone 210 976 112 ou pelo 
email ecomuseu.se@cm-seixal.pt.

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

Drive In Arte 
edição 12
A Estrada Nacional 10, nas Paivas, está transformada em galeria de arte ao ar 
livre com a mostra de pintura em grande formato Drive in Arte edição 12.
O projeto fomenta a criatividade, a criação plástica e a fruição cultural, 
assumindo-se como um espaço de encontro entre o trabalho de jovens artistas 
e um público vasto e heterogéneo.
O Drive in Arte permite também o convívio e interação entre os artistas 
relativamente às suas diferentes opções estéticas. 
Nesta 12.ª edição estão expostas 19 obras inéditas.

Até 31 de dezembro | Estrada Nacional 10, Paivas, Amora 



____________________________
Das 14.30 às 19 horas
O Seixal à Luz do Foral: Um 
Território pelo Tejo Banhado
Visita temática . Inscrição (1)
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios e 
Ponta dos Corvos
____________________________
Das 21 às 24 horas
17.º Torneio de Boxe
Boxe olímpico
Cineteatro do Ginásio Clube de Corroios
____________________________
21.30 horas
Um Piano – Interpretação e 
Improviso
Olga Prats e António Victorino d’Almeida
M/ 6 anos . Ingresso: 8 euros (9)
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

1 out. domingo
____________________________
16 horas
A Bonequinha Tagarela
Teatro infantil por Meleca, Mafra
M/ 3 anos . Ingresso (6)
Cinema S. Vicente
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28 set. quinta
____________________________
Das 19 às 20.30 horas
Aula Aberta de Gojuryu Karatedô
Karaté
Org.: Escola Tradicional de Gojuryu Karatedô
Espaço envolvente ao Moinho de Maré de 
Corroios

30 set. sábado
____________________________
9 horas
Circuito Património e Natureza 
do Seixal
Inscrição (3)
Ponto de encontro: junto à Quinta da Fidalga, 
Arrentela
____________________________
Das 9 às 12.30 horas
Turismo de Natureza – Do Moinho de 
Maré de Corroios à Ponta dos Corvos
Passeio pedestre . Inscrição (3)
Ingresso: 5,50 euros (gratuito para crianças até 
12 anos)
Corroios
____________________________
Das 9.45 às 12.30 horas
Visita ao Centro Distribuidor de 
Água de Santa Marta de Corroios
Inscrição (7)
Ponto de encontro: Centro Distribuidor de 
Água de Santa Marta
____________________________
10 horas
4.º Torneio CCRamtástico
Corfebol
Org.: Centro Cultural e Recreativo do Alto 
do Moinho
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho

Aula Aberta de Stand Up Paddle
Org.: Associação Náutica do Seixal
Prainha do Ti João, Seixal

Regata dos Trade
Barcos dragão
Org.: Associação Naval Amorense
Zona ribeirinha de Amora

2 out. segunda
____________________________
Das 10 às 12 horas ou das 14.30 às 16.30 horas
A Minha História da República
Ateliê . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet
____________________________
Das 19.30 às 21.30 horas
Aula Aberta de Gojuryu Karatedô
Karaté
Casa do Povo de Corroios

4 out. quarta
____________________________
Das 10.30 às 12.30 horas
1.º Encontro de Andebol Adaptado
Org.: Associação dos Deficientes das Forças 
Armadas e Federação de Andebol de Portugal
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

____________________________
Das 14 às 17 horas
Colóquio A Solidariedade no 
Contexto Atual
62.ª reunião plenária ordinária temática do 
Conselho Local de Ação Social do Seixal
Chama da Solidariedade
Associação Humanitária dos Bombeiros
Mistos do Concelho do Seixal

5 out. quinta
____________________________
Das 10 às 11.30 horas
Aula Aberta de Gojuryu Karatedô
Karaté
Org.: Escola Tradicional de Gojuryu Karatedô
Espaço envolvente ao Moinho de Maré de 
Corroios
____________________________
Das 10 às 12 horas
Visita à Sede da Procuradoria-Geral 
da República
Inscrição: 915 335 347
Ponto de encontro: em frente ao Palácio Pal-
mela, Lisboa, pelas 9.45 horas
____________________________
Das 11 às 15 horas
Concurso de Pesca Desportiva
Org.: Associação Náutica do Seixal
Baía do Seixal
____________________________
Das 14 às 18 horas
Taça de Portugal de Barcos Dragão
Org.: Associação Naval Amorense
Zona ribeirinha de Amora

    

7 out. sábado
____________________________
Das 7 às 18.30 horas
3.ª Grande Marcha da Seixalíada
Org.: Clube Associativo de Santa Marta do 
Pinhal, Clube Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas, Grupo Desportivo Unidos do Arco e 
Cruz Vermelha Portuguesa
Início no Clube Associativo de Santa Marta do 
Pinhal
____________________________
Das 9 às 19 horas
Torneio de Patinagem Artística da 
34.ª Seixalíada
Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional
____________________________
Das 14 às 18 horas
I Rampa Mundet
Atletismo
Org.: Casa do Benfica
Estrada lateral junto ao muro Mundet, Seixal
____________________________
15 horas
34.º Aniversário do Grupo Coral 
Alentejano da Associação dos 
Serviços Sociais dos Trabalhadores 
das Autarquias do Seixal
Música . M/ 6 anos . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal
____________________________
15.30 horas
Há Música na Ludoteca
Crianças de 3 e 4 anos, acompanhadas de um 
adulto
Inscrição (8)
Orientação técnica: Associação Acrescer
Ludoteca – Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
16 horas
2.º Encontro da Amizade de Grupos 
Corais e Instrumentais
Grupo de Cantares de Farminhão (Viseu), 
Grupo Coral e Instrumental Os Amigos da 
Malagueira (Évora), Grupo Coral e Instrumental 
Os Flamingos (Seixal)
Entrada livre
Ginásio do Clube Desportivo e Recreativo das 
Cavaquinhas

5.ª Regata do CCA
Canoagem de pista
Org.: Clube de Canoagem de Amora
Zona ribeirinha de Amora

Área de Participação Desportiva
Org.: Clube Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas
Parque Urbano do Fanqueiro, Amora

Aula Aberta de Karatedô Gojuryu
Karaté
Org.: Casa do Povo de Corroios
Parque Urbano da Quinta da Marialva, Corroios

Passeio Caiaque Seixalíada
Canoagem de turismo
Org.: Associação Náutica do Seixal e Clube 
Recreativo e Desportivo Brasileiro-Rouxinol
Baía do Seixal
____________________________
Das 17.30 às 18.30 horas
Vamos Descobrir, Onde Está?
Bebés dos 12 aos 18 meses
Inscrição (8)
Orientação técnica: Associação Acrescer
Bebeteca – Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
21 horas
Três Irmãs
Teatro pela associação cultural UMCOLETIVO, 
Elvas
M/ 12 anos . Ingresso (6)
Cinema S. Vicente

8 out. domingo
____________________________
Das 6 às 22 horas
Seixal Open de Taekwondo
Org.: Centro Cultural e Recreativo do Alto do 
Moinho, Clube Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas e Associação de Taekwondo do Distrito 
de Setúbal
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho
____________________________
Das 8 às 17.30 horas
3.º Troféu ANS de Kayak Polo
Org.: Associação Náutica do Seixal
Piscina Municipal de Corroios
____________________________
9 horas
2.ª edição Carlimbo
Org.: Ginásio Clube de Corroios
Parque Urbano da Quinta da Marialva, Corroios



3.º Saúde em Movimento
Atividades gímnicas
Org.: Espaço Reyel
Quinta da Fidalga, Arrentela

Área de Participação Desportiva
Org.: Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix
Parque do Serrado, Amora
____________________________
Das 10 às 12 horas
Área de Participação Desportiva
Parque da Quinta dos Franceses, Seixal
____________________________
16 horas
Rosa dos Ventos
Teatro infantil pela associação cultural 
UMCOLETIVO, Elvas
M/ 3 anos . Ingresso (6)
Cinema S. Vicente

11 out. quarta
____________________________
Das 15 às 17 horas
Fazedores de Histórias
Jovens dos 13 aos 18 anos . Inscrição (5)
Núcleo de Amora – Biblioteca Municipal do 
Seixal

12 out. quinta
____________________________
Das 19 às 20.30 horas
Aula Aberta de Gojuryu Karatedô
Karaté
Org.: Escola Tradicional de Gojuryu Karatedô
Espaço envolvente ao Moinho de Maré de 
Corroios

e ainda…

28 de set. 
a 12 de out.

_________________________________
28, 29 e 30 de setembro e 1 de outubro
De quinta-feira a domingo, das 9 às 20 horas
VIII Open Securitas
Ténis de campo
Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro-
Rouxinol

____________________________
28 de setembro e 12 de outubro, quinta-feira
Das 10 às 12.30 horas e das 14 às 17.30 horas
O Mundo Maravilhoso de Tim 
Burton
Ateliê . Dos 13 aos 18 anos . Inscrição (5)
Biblioteca Municipal do Seixal ou escolas do 
concelho

____________________________
30 de setembro e 7 de outubro, sábado
Das 11 às 18 horas
Circuito Rota do Bacalhau
Passeio no varino «Amoroso» e visita à Quinta 
da Fidalga e Oficina de Artes Manuel Carga-
leiro
Informações/reservas (4)
Org.: On-Innovation
Lisboa / Seixal

16.30 horas
Arca de Histórias
Dos 4 aos 12 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
3 e 10 de outubro, terça-feira
Das 15 às 17 horas
Estampa ao Teu Estilo
Ateliê . Dos 13 aos 18 anos . Inscrição (5)
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
6, 7 e 8 de outubro
Sexta-feira e sábado – 21 horas
Domingo – 9.30 horas
XXVIII Festival Internacional de 
Bandas Filarmónicas de Arrentela
Sociedade Filarmónica União Arrentelense

____________________________
7 e 8 de outubro, sábado e domingo
Das 10.30 às 17.30 horas
Vem Aprender Capoeira
Org.: Centro Cultural e Desportivo das Paivas
Zona ribeirinha do Seixal

Das 14 às 18.30 horas
Regata de Vela 34.ª Seixalíada
Org.: Associação Náutica do Seixal
Prainha do Ti João, Seixal

____________________________
7, 14, 21 e 28 de outubro, sábado
Das 15 às 18 horas
Aprender Numa Tarde
Oficina de Competências em Tecnologias da 
Informação. 
Utilizadores avançados, maiores de 16 anos
Colaboração: R@TO – Associação para a Divul-
gação Cultural e Científica
Inscrição: presencialmente | 210 976 100 | 
sic@cm-seixal.pt
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
Até 14 de outubro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
ARTES 2017
Exposição coletiva de artes plásticas
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

____________________________
Até 21 de outubro
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas
20.º Concurso Fotografia 2017
Exposição de fotografias selecionadas
Galeria Municipal de Corroios

____________________________
Até 31 de dezembro
Drive In Arte
Exposição de pintura de grande formato 
Estrada Nacional 10 (Cruz de Pau, Amora)

____________________________
De segunda a sexta-feira, das 10 às 12 horas ou 
das 14.30 às 16.30 horas
À Descoberta da Fotografia
A partir de outubro. Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

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

Circuito da Pólvora Negra
Visita temática. Grupos . Inscrição (1)
Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços

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

Quem Conta Um Conto, 
Acrescenta-lhe Um Ponto…
A partir de outubro. Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

Um Mapa para Descobrir
A partir de outubro
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

Visita Acompanhada à Fábrica 
de Pólvora de Vale de Milhaços
Grupos . Inscrição (1)
Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços

____________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 20 horas
Brincar Livre
Dos 6 meses aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Hoje Sou… Bibliotecário!
Dos 8 aos 18 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

Mercado dos Brinquedos
Dos 3 aos 12 anos e familiares
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
De terça a sexta-feira, 10.30 e 16.30 horas
Hora do Conto: «A Lenda do Cavalo 
de Troia»
«A Cavalo Dado» – Ateliê 
Complementar à Hora do Conto
Dos 4 aos 12 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas e 
das 14 às 17 horas
A Cortiça na Fábrica: a Preparação
Exposição de longa duração
Núcleo da Mundet – Edifício das Caldeiras 
de Cozer

Cortiça ao Milímetro
Exposição temporária
Núcleo da Mundet – Edifício das Caldeiras 
de Babcock & Wilcox

____________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas e das 
14 às 17 horas
Sábado e domingo, das 14.30 às 18.30 horas

Barcos, Memórias do Tejo
Exposição de longa duração
Núcleo Naval

Território, Economia e Administração: 
o Seixal no Foral de Almada de 1513
Exposição temporária
Moinho de Maré de Corroios

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

O Choco Vai ao Estaleiro
Visita temática . Grupos. Inscrição (1)
Núcleo Naval
____________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas ou 
das 14.30 às 16.30 horas
Dança dos Barcos
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo Naval

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

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

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

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

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

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

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

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

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

____________________________
De terça-feira a sábado, das 10 às 18 horas
A Essência da Forma
Exposição temporária
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

____________________________
De quarta a sexta-feira, em diversos horários
Descobertas no Ecomuseu –
Embarcações Tradicionais
Nós e o Rio
Passeio . Inscrição (1)
Cais do Seixal, Estação Náutica e/ou cais de 
Amora

____________________________
Aos sábados e domingos, às 10.30, 11.30, 14.30, 
15.30 e 16.30 horas
Gutenberg no Seixal
Visita temática, sem inscrição prévia
Espaço Memória – Tipografia Popular do Seixal

1) Inscrição: 210 976 112 | ecomuseu.se@cm-
seixal.pt
2) Inscrição: 210 976 100 | biblioteca.junior@
cm-seixal.pt
3) Inscrição: 212 275 732 | 915 335 347 | posto.
municipal.turismo@cm-seixal.pt
4) Informações/reservas: 217 937 170 | 916 153 
202 | www.rotadobacalhauseixal.com
5) Inscrição: 210 976 100 | biblioteca.jovem@
cm-seixal.pt
6) Ingresso: 5 euros | com desconto: 4 euros | 
Animamigos: 3 euros
7) Inscrição: 210 976 011 | div.ambiente.salubri-
dade@cm-seixal.pt
8) Inscrição: 210 976 100 | biblioteca.ludote-
ca@cm-seixal.pt
9) Desconto: 50 % de desconto para jovens 
até 25 anos, reformados e trabalhadores das 
autarquias do Seixal

____
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt



equipamentos 
municipais

--------------------------------------------------------
Auditório Municipal
Fórum Cultural do Seixal
Quinta dos Franceses, Seixal
T. 210 976 103 - 915 635 090 
(reservas)

--------------------------------------------------------
Biblioteca Municipal do Seixal
Quinta dos Franceses, Seixal
T. 210 976 100
Núcleo de Amora
Largo da Rosinha, Amora
T. 210 976 165
Núcleo de Corroios
Rua 1.º de Maio 13, Corroios
T. 210 976 180

--------------------------------------------------------
Centro de Apoio ao Movimento 
Associativo Juvenil
Rua Paiva Coelho 34, Seixal
T. 212 275 674

--------------------------------------------------------
Cinema S. Vicente
Av. General Humberto Delgado, 
20 A, Aldeia de Paio Pires
T. 210 976 103 ou 915 635 090 
(dias úteis)

--------------------------------------------------------
Complexo Municipal de Atletismo 
Carla Sacramento
Av. Seixalíada, Cruz de Pau
T. 210 976 120

--------------------------------------------------------
Ecomuseu Municipal do Seixal
Núcleo da Mundet
Serviços centrais e exposições
Praça 1.º de Maio, Seixal
T. 210 976 112
Espaço Memória - Tipografia 
Popular do Seixal
Praça Luís de Camões 39-41, Seixal
Extensão Campo Arqueológico 
da Quinta de S. Pedro
Rua da Quinta de S. Pedro, Corroios

Extensão da Fábrica de Pólvora 
de Vale de Milhaços
Av. Fábrica da Pólvora, Vale de 
Milhaços
Núcleo da Olaria Romana 
da Quinta do Rouxinol
Rua Rouxinol, Miratejo
Núcleo da Quinta da Trindade
Av. MUD Juvenil, Seixal
T. 210 976 133
Núcleo Moinho de Maré de Corroios
Rua Rouxinol, Miratejo
T. 212 540 467
Núcleo Naval
Av. República, Arrentela
T. 210 976 176

--------------------------------------------------------
Espaço Arte Jovem
Largo do Mercado, Miratejo
T. 212 275 684

--------------------------------------------------------
Estação Náutica Baía do Seixal
Cais de acostagem
Av. Dom Nuno Álvares Pereira, Seixal
T. 919 306 580

--------------------------------------------------------
Galeria de Exposições Augusto Cabrita
Quinta dos Franceses, Seixal
T. 210 976 105
Galeria Municipal de Corroios
Rua Cidade de Leiria 1A, Corroios
T. 915 633 228

--------------------------------------------------------
Oficina da Juventude do Miratejo
Largo do Mercado, Miratejo
T. 212 275 684

-------------------------------------------------------
Parque Desportivo Municipal 
da Verdizela
Av. Verdizela, Verdizela
T. 210 976 155

--------------------------------------------------------
Pavilhão Desportivo Escolar 
Alfredo dos Reis Silveira
Av. 25 de Abril, Torre da Marinha
T. 212 271 627

--------------------------------------------------------
Pavilhão Desportivo Escolar 
António Augusto Louro
Av. Vale da Romeira, Arrentela
T. 212 277 200 ou 910 017 954

--------------------------------------------------------
Pavilhão Desportivo Escolar 
Manuel Cargaleiro
Rua Bento de Moura Portugal, 
Fogueteiro
T. 210 131 948

--------------------------------------------------------
Pavilhão Desportivo Escolar 
Pedro Eanes Lobato
Praceta Joaquim Pinto Malta, Amora
T. 212 211 020

--------------------------------------------------------
Pavilhão Municipal da Torre da 
Marinha
Rua Independente Futebol Clube 
Torrense, Torre da Marinha
T. 210 976 138

--------------------------------------------------------
Pavilhão Municipal do Alto 
do Moinho
Rua João de Deus 24, Alto do 
Moinho
T. 210 976 240

--------------------------------------------------------
Piscina Municipal de Amora
Rua Domingos Bomtempo, Cruz 
de Pau
T. 210 976 125

--------------------------------------------------------
Piscina Municipal de Corroios
Av. Rui Grácio, Santa Marta do 
Pinhal
T. 210 976 130

--------------------------------------------------------
Pista Municipal de Aeromodelismo
Av. Vieira da Silva, Santa Marta do 
Pinhal
T. 210 976 120

---------------------------------------------------------
Posto Municipal de Turismo
Rua Sociedade União Seixalense, 
Seixal
T. 212 275 732

--------------------------------------------------------
Quinta da Fidalga
Av. da República, Arrentela
T. 212 275 637 (serviços centrais)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro
Av. da República, Arrentela
T. 210 976 108

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

Seixalíada para todos
A 34.ª Seixalíada já rola! Os destaques da quinzena são o stand up paddle, a caminhada 
e a capoeira.
A 30 de setembro, das 10 às 12 horas, a Associação Náutica do Seixal realiza uma aula 
aberta de stand up paddle na Prainha do Ti João, Seixal. 
A 3.ª Grande Marcha da Seixalíada, 42 quilómetros de resistência, sem competição, 
desenrola-se pelas freguesias do concelho no dia 7 de outubro, com início às 7.30 horas 
no Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal (CASMP) e término às 18.30 horas 
junto à Quinta da Fidalga. A atividade é organizada pelo CASMP, Clube Desportivo 
e Recreativo Águias Unidas, Grupo Desportivo Unidos do Arco e Cruz Vermelha 
Portuguesa – Centro Humanitário Estuário do Tejo. Pode participar na totalidade do 
percurso ou parcialmente.
A zona ribeirinha do Seixal recebe o Vem Aprender Capoeira, nos dias 7 e 8 de outubro, 
das 10.30 às 17.30 horas, iniciativa aberta a todos, organizada pelo Centro Cultural e 
Desportivo das Paivas. 

Inscreva-se nas coletividades organizadoras e participe na Seixalíada!

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

Festival 
Internacional 
de Bandas 
de Arrentela
O XXVIII Festival Internacional de Bandas Filarmónicas 
de Arrentela decorre de 6 a 8 de outubro.
É organizado pela Sociedade Filarmónica União 
Arrentelense (SFUA), cuja banda participa, assim como 
a Banda de Música de Valdemoro (Madrid), a Filarmónica 
Progresso Matos Galamba e a Sociedade Filarmónica 
Palmelense Loureiros.
A banda madrilena atua nos dias 6 e 7, às 21 horas, na 
Sociedade Filarmónica Operária Amorense e na Quinta 
da Marialva, em Corroios, respetivamente No dia 8, 
às 9.30 horas, há arruada das bandas em Arrentela, 
seguindo-se o hastear das bandeiras na SFUA, o desfile 
na marginal e um momento protocolar às 11 horas. 
O festival termina com o concerto por todas as bandas 
às 15 horas, no auditório da SFUA.

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

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

Teatro infantil no S. Vicente
«Era uma vez uma menina que sabia entrar para dentro de um livro de contos e viajar… chamava-
se Rosa dos Ventos. De vez em quando abria o livro fora do seu quarto e deixava a imaginação 
contaminar toda a gente.» Trata-se da peça infantil «Rosa dos Ventos», uma criação da associação 
UMCOLETIVO, a apresentar no Cinema S. Vicente, em Aldeia de Paio Pires, no dia 8 de outubro, às 16 
horas, a convite da Animateatro.
Ingresso: 5 euros. Reservas: 212 254 184 ou comunicacaoanimateatro@gmail.com.

Passatempo: Oferecemos 2 bilhetes duplos para o espetáculo às primeiras respostas corretas à 
pergunta: Qual o nome da menina da peça? Envie a resposta até às 17 horas do dia 3 de outubro 
para o email dci@cm-seixal.pt, com o nome, n.º de BI ou CC e o n.º de telefone.
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