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Eleições Autárquicas
Conheça os eleitos do Poder Local 
para o mandato 2017-2021

As eleições para os órgãos das autarquias locais que se rea-
lizaram no dia 1 de outubro definiram a composição para 
as câmaras, assembleias municipais, juntas e assembleias 
de freguesia para o mandato 2017-2021. A Assembleia de 
Apuramento Geral do Concelho do Seixal validou, no dia 4 de 
outubro, os resultados finais das eleições. 
A tomada de posse dos eleitos da câmara e assembleia munici-
pal terá lugar no dia 23 de outubro, pelas 21 horas, no Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do Seixal. 4, 5
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A obras de execução de infraestruturas urbanísticas nos Morgados – 6.ª fase, em Fernão Ferro, ficaram con-
cluídas com a pavimentação da Rua Almeida Garrett, onde foram utilizadas cerca de 450 toneladas de massa 
betuminosa.
A intervenção incluiu a remodelação e execução das redes de infraestruturas de água e saneamento, bem co-
mo de construção de passeios e pavimentação de vias e incidiu nas ruas dos Pioneiros (no troço entre as ruas 
Almeida Garrett e Fernão Lopes), Júlio Dantas, Liberdade, Júlio Dinis, Alda Lara, Fernando Pessoa e Almeida 
Garrett, sendo que esta foi apenas pavimentada por já ter as infraestruturas executadas em intervenções 
anteriores.

Alguns muros das Cavaquinhas es-
tavam a precisar de pintura, e disso 
se encarregou a autarquia, que tam-
bém instalou um novo corrimão nas 
escadas que dão acesso à Rua do 
Comércio, em Pinhal de Frades. 
Os serviços oficinais da junta de fre-
guesia estão, ainda, a requalificar o 
passeio da Rua do Parque, na Torre 
da Marinha. A obra contempla a elimi-
nação de um canteiro, pavimentação 
e construção de uma caldeira que 
alberga uma árvore. 

A Câmara Municipal do Seixal está a realizar uma ampla intervenção na 
área da Mundet, que irá qualificar a área, criando novos usos e devolven-
do o espaço para usufruto da população. Está a decorrer a recuperação 
de alguns dos edifícios que vão ter novas utilizações, como é o caso do 
edifício 56, que vai albergar o Espaço Artesãos, e ainda os edifícios 46, 
47 e 48, cuja qualificação vai permitir a ampliação das áreas expositivas 
do Ecomuseu Municipal, com a criação de uma nova receção para o pú-
blico e um espaço para o serviço educativo.

As obras de construção do Centro Distribuidor de Água encontram-
-se a decorrer. Já foi efetuada a regularização da base em toutve-
nant e colocado betão de limpeza. 
Atualmente, estão a ser realizados trabalhos de movimentação de 
terras, com a escavação geral das duas células (depósitos) e câ-
mara de manobra de válvulas. Também está em curso a execução 
de armaduras para as estruturas de betão.

Vários locais 
em Arrentela
Qualificação 
de espaço público

Morgados, Fernão Ferro
Pavimentação da Rua Almeida Garrett

Mundet, Seixal
Trabalhos de requalificação

Fernão Ferro
Construção do Centro 
Distribuidor de Água 
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Portugal Cultura 
e Recreio
Reparação 
da cobertura
A cobertura do edifício-sede do 
Portugal Cultura e Recreio foi rea-
bilitada. 
Esta obra integra um conjunto de 
intervenções que vão ser realiza-
das no clube ao nível da reabilita-
ção do edifício-sede, ginásio e bal-
neários, com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal no valor de  
79 199,67 euros.

Clube Recreativo 
e Desportivo 
de Miratejo
Correção das 
drenagens junto 
ao edifício-sede
De forma a resolver o problema das 
infiltrações nas paredes e no piso 
do ginásio do Clube Recreativo e 
Desportivo de Miratejo, a Câmara 
Municipal do Seixal está a realizar 
uma intervenção para corrigir a 
rede de drenagem envolvente ao 
edifício-sede.

Sociedade Filarmónica União Arrentelense
Coletividade tem nova sala polivalente

As obras de requalificação das instalações da Sociedade Filarmónica 
União Arrentelense (SFUA), incluindo a construção de um pavilhão anexo, 
investimento que rondou os cerca de 25 mil euros, e que servirá para a 
coletividade diversificar a oferta de serviços, motivou nova visita do pre-
sidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, à SFUA, no dia 
3 de outubro. Este foi acompanhado pelos vereadores dos pelouros do 
Urbanismo, Mobilidade e Cultura, Jorge Gonçalves, e do Desporto, Obras 
e Espaço Público, José Carlos Gomes.
Ao longo de 2017, a SFUA tem vindo a requalificar as instalações com um 
vasto conjunto de obras. As intervenções incluíram a reparação e pintura 
do edifício-sede, a reparação da cobertura, para a qual contou com a 
comparticipação financeira municipal de 63 mil euros, ao que se soma 
a comparticipação de 20 mil euros para o pavilhão anexo. Entre outras 
beneficiações, a SFUA também construiu um telheiro para servir de es-
planada de apoio ao bar, e na parte frontal do edifício pintou o símbolo e 
o nome da coletividade, criando uma identidade de boas-vindas. Quanto 
à via circundante ao edifício, foi pavimentada pela Câmara Municipal do 
Seixal, tendo sido aplicadas 25 toneladas de massa betuminosa, no sen-
tido de facilitar a circulação aos sócios e visitantes. De referir que ao nível 
da oferta desportiva, a SFUA tem como modalidades o karaté e a zumba. 
A nível cultural, o ex-libris é a banda filarmónica, secundada pela escola 
de música. 
António Aleixo, presidente da direção da SFUA, destacou o apoio da au-
tarquia: «sem a disponibilidade demonstrada pela Câmara Municipal do 
Seixal não teria sido possível concretizar as obras. Quando aqui chegá-
mos, encontrámos uma coletividade com dificuldades, algo que conse-
guimos reverter». 
Quanto ao pavilhão anexo, a sua primeira utilização já aconteceu. Este 
serviu para o apoio logístico à 28.ª edição do Festival Internacional de 
Bandas Filarmónicas realizado dias 6, 7 e 8 de outubro, o qual foi promo-
vido pela coletividade. No futuro, refere António Aleixo, «a infraestrutura 
servirá para acolher iniciativas desportivas e culturais da coletividade», 
e na perspetiva da sua rentabilização «o espaço estará disponível para 
acolher iniciativas de outras entidades e da comunidade». Quanto à 
conclusão das intervenções, diz que representa «uma lufada de ar fresco, 
temos condições para prosseguir a nossa atividade, graças ao apoio da 
autarquia e ao empenho da direção».
Joaquim Santos dialogou com os elementos da direção sobre os projetos 
da SFUA e referiu: «já tínhamos estado na coletividade para ver as obras 
gerais de requalificação. Na altura tinha sido equacionada a hipótese de 
acrescentar uma nova área de apoio à coletividade para eventos. É notá-
vel a capacidade de concretização de quem dirige a coletividade, quando 
consegue erigir um espaço com cerca de cerca de 200 metros quadrados 
em tão curto espaço de tempo». Para o presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, isso significa que «o investimento que já fizemos no apoio ao 
movimento associativo e que vamos prosseguir no novo mandato foi uma 
opção correta. Este apoio impulsiona o dinamismo das nossas coletivida-
des e o serviço que prestam à população».

A cada dia que passa as obras de requalificação da frente ribeirinha do Seixal e do núcleo urbano antigo do 
Seixal estão mais próximas do final, permitindo o seu usufruto por parte da população.
No total, a intervenção incidiu sobre uma área de 60 mil m2, e representou um investimento da autarquia no or-
dem dos 2 milhões e 150 mil euros. A obra redefiniu acessos, estacionamentos e zonas verdes, criando novos 
espaços pedonais e cicláveis com prolongamento do passeio ribeirinho, intervenção que se encontra pratica-
mente concluída. Foram também requalificadas as redes de infraestruturas de água, saneamento e pluvial.
De momento está a decorrer o arranjo de espaços exteriores e espaços verdes e a colocação de pavimento nas 
ruas do núcleo urbano antigo.

Frente ribeirinha e núcleo urbano antigo do Seixal
Obras de requalificação em fase final



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 694    12 OUTUBRO 2017

4     MUNICÍPIO

04

0101

05

ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS
Conheça os eleitos do Poder Local
para o mandato 2017-2021

As eleições para os órgãos das autarquias locais que se 
realizaram no dia 1 de outubro definiram 
a composição para as câmaras, assembleias 
municipais, juntas e assembleias de freguesia para o 
mandato 2017-2021. A Assembleia de Apuramento 
Geral do Concelho do Seixal validou, no dia 4 de 
outubro, os resultados finais das eleições. A tomada de 
posse dos eleitos da câmara e assembleia municipal 
terá lugar no dia 23 de outubro, pelas 21 horas, no 
Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal.

Câmara Municipal

Eleitores Inscritos 
137 302

Votantes

Votos 
em Branco

Votos 
Nulos

Abstenção

Número 

CDU – Coligação Democrática Unitária  21 715 / 36,54% 

PS – Partido Socialista   18 677 / 31,43%

PPD/PSD – Partido Social Democrata 7037 / 11,84%

BE – Bloco de Esquerda   4442 / 7,47%

PAN – Pessoas-Animais-Natureza            2449 / 4,12%

CDS-PP – Partido Popular   1640 / 2,76%

PTP – Partido Trabalhista Português 218 / 0,37%

Número 

CDU – Coligação Democrática Unitária  20 900 / 35,18% 

PS – Partido Socialista   17 963 / 30,24%

PPD/PSD – Partido Social Democrata 7072 / 11,90%

BE – Bloco de Esquerda   4972 / 8,37%

PAN – Pessoas-Animais-Natureza           2875 / 4,84%

CDS-PP – Partido Popular   1881 / 3,17%

PTP – Partido Trabalhista Português 421 / 0,71%

Distribuição de mandatos

CDU PS

PSD BE

11

34

13

Distribuição de mandatos CDU PS

PSD

 1PAN 1 CDS

BE

Candidatos eleitos
Joaquim Cesário Cardador dos Santos 
CDU
Jorge Osvaldo Dias dos Santos 
Gonçalves CDU
Maria Manuela Palmeiro Calado CDU
Joaquim Carlos Coelho Tavares CDU
José Carlos Marques Gomes CDU

Eduardo Manuel Rodrigues PS
Marco Paulo Teles Gonçalves Fernandes PS
Elisabete Manuela Pereira Adrião PS
José Carlos do Nascimento Pereira PS
Manuel Pires de Andrade Pereira PPD/PSD 
Luís Manuel Rendeiro Cordeiro BE

Candidatos eleitos
Alfredo José Monteiro Costa CDU
Paulo Alexandre da Conceição Silva 
CDU
Paula Alexandra Sobral Guerreiro 
Santos Barbosa CDU
Américo Augusto Oliveira da Costa CDU
Custódio Luís Q. Jesus Carvalho CDU
Maria Júlia dos Santos Freire CDU
Hernâni José Pereira Peixoto 
de Magalhães CDU
Nuno Filipe Oliveira Graça CDU
Rosária Maria Fernandes Antunes CDU
Fernando Júlio da Silva e Sousa CDU
Carlos Alberto de Sousa Pereira CDU
Ana Luísa Pereira Inácio CDU
Rui Fernando Valente Algarvio CDU
Samuel Pedro da Silva Cruz PS
Bruno António Ribeiro Barata PS
Angelina Maria de Sousa da Silva Dias 
Pereira PS
Tomás Baptista Costa dos Santos PS
Luís Pedro de Seia Gonçalves PS
Célia Maria Martins Cunha PS
Jorge Leonel Vaz Freire PS

Nelson Filipe Lampreia de Oliveira 
Patriarca PS
Sara Sofia Oliveira da Silva Lopes Oliveira 
PS
Rui Miguel Santos Brás PS
Sérgio Miguel Carreiro Ramalhete PS
Rui Miguel Lança Belchior Pereira  
PPD/PSD
Rui Alexandrino Calção Mendes  
PPD/PSD
Maria Luísa Marques da Gama PPD/PSD
Duarte Sérgio dos Santos Melo Correia  
PPD/PSD
Vítor Manuel Cavalinhos BE
Eduardo Manuel Lino Grêlo BE
Sandra Anabela Alves de Sousa BE
Nuno André Batista Nunes PAN
João Guilherme Nobre Prata Fragoso 
Rebelo CDS-PP

1892

1360

59 430

Assembleia Municipal

Eleitores Inscritos 
137 302

Votantes

Votos 
em Branco

Votos 
Nulos

Abstenção

1927

1399

59 41043,72%

3,18%

2,29%

56,72%

43,27%

3,24%

2,35%

56,73%
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Votantes

Votos 
em Branco

Votos 
Nulos

Abstenção

571 350

16 84240,08%

3,39% 2,08%

59,92%
Eleitores Inscritos 

42 016

Freguesia de Amora

Distribuição de mandatos

6

12

10

CDU PS

PSD BE

Candidatos eleitos
António Manuel Oliveira dos Santos CDU
Maria João Rosado Correia CDU
Leonel Fernando Gomes Fernandes CDU
Manuel António de Carvalho CDU
Vanda Patrícia Machado Correia Carvalho 
CDU
António Galhofa Ramos CDU
Helena Maria Landeiroto Cabrita 
dos Santos CDU

António Horta Pinheiro CDU
António Carlos Branco Lara Cardoso 
CDU
Maria Delfina Marques Pereira Inácio 
CDU
Irene Maria Trindade Soares PS
Helena Maria de Jesus dos Reis Brito 
PS
Luís António Gomes Pirão PS

União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela 

e Aldeia de Paio Pires

Número 

CDU – Coligação Democrática Unitária    7798 /46,20% 

PS – Partido Socialista       4597 / 27,24%

PPD/PSD – Partido Social Democrata     1555 / 9,21%

BE – Bloco de Esquerda      1452 / 8,60%

CDS-PP – Partido Popular      493 / 2,92%

Votantes

Votos 
em Branco

Votos 
Nulos

Abstenção

605 377

16 87743,79%

3,58% 2,23%

56,21%
Eleitores Inscritos 

38 545

Mónica Alexandra Gomes Barata 
Nabais PS
Sara Van-Der-Walt Pires PS
Wanderley Borges Luiz de Sousa PS
Mário Filipe Pederneira de Jesus 
PPD/PSD
Valter das Neves Bação Ferreira 
PPD/PSD
Haldane Pereira Amaro BE

Distribuição de mandatos

8

23

8

CDU PS

PSD BE

Candidatos eleitos
Manuel Ferreira Araújo CDU
Maria Helena Arraiolos Quinta CDU
Cláudia Raquel de Oliveira Reis CDU
Horácio Pinto Cardoso CDU
Joaquim Inácio Murteira Saiote CDU
Sofia Alexandra de Jesus Andrade CDU
Eugénio de Figueiredo Costa CDU
Pedro Manuel Silva Mogárrio CDU

Maria do Carmo Condeça Ganchinho 
Pereira Jorge PS
Rogério Manuel Coelho Fernandes PS
Maria Dias Antunes das Neves Andrade 
PS
Diamantino dos Santos Moreira PS
Elsa Cristina Chagas Ismael Santos PS
Joaquim Fernando das Neves Vieira PS
Telma Cristina Lopes de Lima PS

Número 

CDU – Coligação Democrática Unitária    6062 /35,99% 

PS – Partido Socialista       5498 / 32,64%

PPD/PSD – Partido Social Democrata     2135 / 12,68%

BE – Bloco de Esquerda      1525 / 9,05%

CDS-PP – Partido Popular      534 / 3,17%

PTP – Partido Trabalhista Português     167 / 0,99%

Ana Catarina Costeira Borralho PS

David Manuel Gonçalves Pereira 
PPD/PSD
Fátima Isabel Frazão Prior PPD/PSD
Cátia Sofia Almendra Barreira  
PPD/PSD
Almerinda Lopes Bento BE
Marta Sofia Anacleto da Costa BE

Votantes

Votos 
em Branco

Votos 
Nulos

Abstenção

652 482

18 01843,13%

3,62% 2,68%

56,87%
Eleitores Inscritos 

41 777

Freguesia de Corroios

Distribuição de mandatos

7

23

9

CDU PS

PSD BE

Candidatos eleitos
Eduardo Manuel Brito Rosa CDU
Maria Manuela de Sousa Faria  CDU
Joaquim Manuel de Oliveira Garcia CDU
Manuel Francisco Lopes de Antunes 
Pereira Guerra CDU
Maria Joaquina Maria Luís Garradas 
Valente CDU
Aníbal Manuel Pereira Ferreira CDU
António Alves Soares CDU
Mónica Maria Amaro Rodrigues CDU

Orlando Manuel Arsénio Ribeiro CDU
Maria de Lurdes Morais Lamas 
Rodrigues Cunha PS
Vítor Manuel Moreira Ramos PS
Rui Manuel Correia Vasques de 
Mesquita PS
Carla Alexandra Rodrigues da Cunha PS
Afonso José de Almeida Candeias PS
Vítor Manuel Sales Ferreira PS

Número 

CDU – Coligação Democrática Unitária    6509 /36,12% 

PS – Partido Socialista       5573 / 30,93%

PPD/PSD – Partido Social Democrata     2338 / 12,98%

BE – Bloco de Esquerda      1828 / 10,15%

CDS-PP – Partido Popular      636 / 3,53%

Joana Filipa Faustino Candeias PS
Cláudia Alexandra Martins de Oliveira 
PPD/PSD
António Dias da Costa Borges da Silva 
PPD/PSD
Luciano Álvaro Fernandes PPD/PSD
Albano Jorge Rodrigues Lopes BE
Sandra da Visitação Vieira Maltez BE

Votantes

Votos 
em Branco

Votos 
Nulos

Abstenção

174 189

767551,29%

2,27% 2,46%

48,71%
Eleitores Inscritos 

14 964

Freguesia de Fernão Ferro

Distribuição de mandatos

45

13CDU

PS

PSD

SFF

Candidatos eleitos
Carlos Manuel Silvestre Reis SFF
João Carvalho Martins SFF
Susana Alexandra de Oliveira Rodrigues SFF 
Carlos Alexandre Rosa Gomes SFF
José Alberto Gonçalves de Almeida SFF
Rui Miguel Pereira Santos PS
Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado PS

Maria de Lurdes Branquinho Petrolino 
Saraiva PS
Fernanda Maria Carvalho Fernandes PS
Jorge Carvalho da Silva CDU
Fernando José Gomes Sobral CDU
Maria Irena Dias Serrano Lourenço CDU
Ana Carla Rosa Vieira Ferreira PPD/PSD

Número 

SFF – Somos Fernão Ferro                       2605 /33,94% 

PS – Partido Socialista       1915 / 24,95%

CDU – Coligação Democrática Unitária    1534 /19,99% 

PPD/PSD – Partido Social Democrata     767 / 9,99%

BE – Bloco de Esquerda      376 / 4,90%

CDS-PP – Partido Popular      115 / 1,50%
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Integrada na Semana Europeia da Mobilidade, a Polícia de Segurança 
Pública dinamizou, no dia 26 de setembro, na Escola Básica de Cruz de 
Pau, a Pista PSP, uma simulação de um percurso rodoviário onde as crian-
ças puderam circular de bicicleta, de triciclos e a pé, ficando a conhecer 
um pouco melhor as regras de trânsito e de segurança rodoviária.
Esta atividade foi uma das várias iniciativas realizadas no município do 
Seixal, dedicadas à mobilidade sustentável, e organizadas em parceria 
pela Câmara Municipal do Seixal e a Agência Municipal de Energia do 
Seixal (AMESEIXAL). De salientar que 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 inteligente, realçando os benefícios dos meios de transpor-
tes mais ecológicos. 

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com a redação atualizada, torna-se público que a Câmara 
Municipal do Seixal emitiu, em 2-8-2017, o 1.º aditamento ao alvará 
de licença de loteamento n.º 2/2013 (n.º 16/2017), em nome de 
Comissão de Administração Conjunta da AUGI FF71, na sequência do 
Despacho n.º 2388/VJG, de 24-7-2017, relativo ao loteamento sito 
em Pinhal do General, freguesia de Fernão Ferro. 
 Seixal, 17 de agosto de 2017

O presidente da Câmara Municipal do Seixal
Joaquim Cesário Cardador dos Santos

Semana Europeia da Mobilidade
Promoção da segurança rodoviária

Pinhal do General
1.º aditamento ao alvará de 
licença de loteamento n.º 2/2013

Manifestar a solida-
riedade à população que utiliza 
regularmente o transporte fluvial 
entre o seixal e Lisboa e que é le-
sada pela supressão constante de 
carreiras da transtejo foi o motivo 
que levou o presidente da Câmara 
Municipal do seixal, Joaquim 
santos, o vice-presidente da au-
tarquia, Jorge Gonçalves, o presi-
dente da União das freguesias do 
seixal, arrentela e aldeia de Paio 
Pires, antónio santos, membros 
do executivo da união das fregue-
sias, elementos da Comissão de 
Utentes dos transportes fluviais 
do seixal (CUtfs) e da União dos 
sindicatos de setúbal (Uss) a jun-
tarem-se à população do concelho 
para viajarem até Lisboa, a bor-
do da embarcação que partiu do 
seixal às 8.10 horas.

Joaquim santos sublinhou que 
a transtejo «tem feito várias su-
pressões de barcos entre o seixal 

e Lisboa nos últimos meses, o 
que tem motivado um forte pro-
testo por parte das autarquias e 
dos utentes. e hoje estamos aqui 
a mostrar a nossa solidariedade 
à população». frisou que a situa-
ção «é insustentável» e explicou 
que a autarquia já se reuniu com a 
presidente da transtejo e realizou 
uma ação para alertar para esta 
questão e para o reforço e reposi-
ção de carreiras, incluindo as 16 
ligações diárias entre o seixal e 
Lisboa, suprimidas entre 2011 e 
2012. referiu ainda que o minis-
tro do ambiente, numa reunião 
realizada em junho, informou que 
estavam a ser tomadas medidas 
para a manutenção da frota, no va-
lor de 10 milhões de euros, «mas 
os problemas estão a agravar-se», 
pelo que «urge retomar as ações 
de manutenção e reforço da fro-
ta». 

O autarca lembrou que o trans-

porte fluvial no tejo é o 4.º no 
mundo com maior volume de 
passageiros por dia, cerca de 75 
mil, entre as ligações do seixal, 
Barreiro, almada e Montijo a 
Lisboa. «Por isso, há que preservá-
-lo e potenciá-lo», assim como «é 
preciso repor a operacionalidade 
deste transporte». também de-
fendeu a ligação transversal en-
tre os vários concelhos, ligando 
almada ao seixal, ao Barreiro e ao 
Montijo. 

antónio santos disse que «esta-
mos solidários com a população 
afetada pela supressão de carrei-
ras da transtejo e a sobrelotação 
das embarcações». também de-
fendeu a valorização do trans-
porte público fluvial, o qual «tem 
um enorme potencial para ligar 
as duas margens e todo o mar da 
Palha».

Orlando Gomes, da CUtfs, afir-
mou que «temo-nos reunido com 

os utentes para ter força e, com 
o apoio das autarquias, chegar à 
tutela e à administração da em-
presa, para repor as carreiras su-
primidas, alargar os horários e re-
tomar as carreiras para o Parque 
das nações».

Luís Leitão, da Uss, alertou para 
o facto de os trabalhadores destes 
transportes também «serem afe-
tados por várias medidas, estan-
do em causa a garantia dos seus 
postos de trabalho e do serviço da 
transtejo». 

Os utentes
antónio Prego, utente diário da 

transtejo, disse que foi prejudica-
do «várias vezes pela supressão 
de carreiras e principalmente pe-
los atrasos entre o seixal e Lisboa, 
quando vou para o trabalho».

também Cristina Vidal mani-
festa descontentamento por ser 
afetada com frequência devido 

à supressão de carreiras, «no-
meadamente a das 8.10 horas». 
explicou que os barcos «andam 
todos atrasados, o das 7.45 não le-
va as pessoas todas, o das 8.10 ho-
ras não existe e no das 8.30 já não 
cabem todos os que passageiros. 
e os barcos continuam atrasados. 
e de Lisboa para cá para também 
há atrasos mas em menor quanti-
dade». também apontou a «ante-
rior» supressão de carreiras, que 
«tornou tudo muito complicado».

isabel Jesus queixou-se dos 
«frequentes atrasos das carreiras, 
da supressão de outras e acaba-
mos por chegar bastante tarde ao 
trabalho. Pagamos passe mensal 
e não somos servidos condigna-
mente».

O estudante tiago Guizo referiu 
os atrasos «constantes» das car-
reiras, o que o obriga a «apanhar 
um barco mais cedo» para poder 
chegar a horas à faculdade. n

Contra a supressão de carreiras da transtejo 

Autarquias solidárias com os utentes
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O auditóriO dos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal recebeu, nos dias 25 e 26 
de setembro, o encontro Grupos 
Vulneráveis: Cuidar em rede, uma 
iniciativa da unidade de Cuidados 
na Comunidade (uCC) do Seixal, 
com o apoio da autarquia, que as-
sinalou o 7.º aniversário daquela 
unidade de saúde.

Com esta temática, a uCC Seixal, 
que integra o agrupamento de 
Centros de Saúde almada-Seixal, 
procurou debater a acessibilidade 
e equidade nos cuidados de saúde, 
abordando a importância do tra-
balho em rede para a prestação de 
melhores cuidados à população, 
em especial aos grupos mais vul-
neráveis. 

Um desafio exigente
Na sessão de abertura do en-

contro, Susana Santos, coordena-
dora da unidade de Cuidados na 
Comunidade do Seixal, afirmou 
que «a organização deste encontro 

anual tem sido um desafio exigen-
te, mas muito gratificante. a uCC 
Seixal é hoje uma resposta conso-
lidada de trabalho comunitário 
que, em parceria, tem contribuí-
do para mais e melhor saúde no 
nosso concelho». Falando sobre 
a temática do encontro, afirmou 
que «no âmbito da nossa missão 
prestamos cuidados de saúde e 
apoio psicológico e social em con-
texto domiciliário e comunitário, 
especialmente a pessoas, famílias 
e grupos vulneráveis. Os cuidados 
de proximidade que prestamos 
minimizam as desigualdades em 
saúde, que afetam sobretudo estes 
grupos-alvo».

Paula realista, vogal de enfer-
magem, considerou que «esta é 
uma iniciativa genuinamente re-
levante, pela importância dos te-
mas em debate, pela qualidade dos 
oradores e pelo diálogo interpares 
que promove. Quem trabalha per-
to da comunidade conhece bem a 
importância e a necessidade de en-

volvermos todas as estruturas da 
comunidade, para que possamos 
dar respostas integradas e integra-
doras aos nossos utentes».

Fernando Marques, presidente 
da Criar-t – associação de Soli-
dariedade, entidade parceira da 
uCC Seixal, disse que «ao longo 
destes anos temos caminhado ao 
lado da uCC, partilhando vários 
projetos, como por exemplo o Gira 
Lua ou o Saúde sobre rodas e além 
disso temos contado sempre com 
a disponibilidade da uCC em todas 
as situações com que somos con-
frontados».

O presidente da Secção regional 
do Sul da Ordem dos Enfermeiros, 
Sérgio Branco, esteve também na 
sessão de abertura e enalteceu o 
facto de os profissionais da uCC 
Seixal «terem desenvolvido um 
projeto que, já com sete anos, es-
tá muito próximo da maturidade, 
dando sempre à população o me-
lhor de si».

Luís amaro, diretor executivo 

do agrupamento de Centros de 
Saúde de almada-Seixal, destacou 
a importância do tema em debate 
«pois faz-nos lembrar a verdadeira 
missão para a qual a uCC foi criada. 
Esta equipa, para além do trabalho 
diário, não esquece a importância 
de realizar estes encontros, que re-
fletem o trabalho que realizamos 
no dia a dia e mostram-no à comu-
nidade». 

Parcerias locais
O presidente da Câmara Muni-

cipal do Seixal, Joaquim Santos, 
afirmou que «a saúde é para nós 
um tema muito importante pois é 
um dos fatores críticos de desen-
volvimento do concelho do Seixal. 
temos, por isso, sido um parceiro 
das estruturas locais, desenvolven-
do um conjunto de políticas e ações 
de intervenção nos determinantes 
da saúde», destacando, neste con-
texto, o projeto Seixal Saudável.

O autarca destacou ainda as ne-
cessidades nos cuidados de saúde 

primários, nomeadamente de mé-
dicos, enfermeiros e equipamen-
tos e afirmou: «Contarão connos-
co quer no plano reivindicativo, 
quer no plano da concretização de 
novos equipamentos de saúde», 
dando como exemplo o Centro 
de Saúde de Corroios, «e ainda na 
construção do hospital no Seixal».

ao longo dos dois dias em que 
decorreu o encontro estiveram em 
debate diversas temáticas que con-
taram com a presença de médicos, 
enfermeiros e outros especialistas. 
Entre os temas abordados estive-
ram as respostas existentes a nível 
nacional e local para grupos vul-
neráveis, bem como as respostas 
integradas no concelho do Seixal, 
a rede nacional de cuidados conti-
nuados integrados, as necessida-
des nutricionais ao longo da vida, 
o problema da confidencialidade 
dos dados, as epidemias do século 
XXi (como as atopias, doenças car-
diovasculares ou a obesidade) e a 
importância da vacinação.  n

aniversário da unidade de Cuidados na Comunidade do Seixal 

Encontro debateu importância 
do trabalho em rede

A Liga Portuguesa contra o Cancro 
(LPCC) vai realizar um peditório 
nacional entre os dias 1 e 5 de 
novembro. 
A iniciativa reveste-se de grande 
importância para a LPCC, uma 
vez que constitui a maior fonte 

de financiamento da intervenção 
da associação ao nível do apoio 
aos doentes oncológicos e famí-
lias, na promoção da saúde, na 
prevenção do cancro e no apoio 
à formação e investigação em on-
cologia.

A Liga Portuguesa contra o Cancro 
é uma organização da socieda-
de civil, é fundamentada grande-
mente no seu voluntariado, inter-
vindo na comunidade e na huma-
nização da assistência ao doente 
oncológico.

Liga Portuguesa contra o Cancro
Peditório nacional de 1 a 5 de novembro
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Nova aplicação móvel Seixal APPé 

Um guia para 
a biodiversidade
A CâmArA municipal 

do Seixal apresentou, no dia 27 
de setembro, a rede de Trilhos 
de Interpretação Ambiental do 
município do Seixal, um conjun-
to de trilhos pedestres onde se 
pode ficar a conhecer melhor a 
natureza e a biodiversidade de 
áreas da rede Fundamental de 
Conservação da Natureza, nomea-
damente no Sítio da rede Natura 
2000 Fernão Ferro/Lagoa de 
Albufeira e na zona de estuário 
(sapal e Baía).

A apresentação decorreu no 
auditório dos Serviços Centrais 
da Câmara municipal do Seixal 
e contou, em simultâneo, com a 
apresentação de uma nova aplica-
ção móvel, gratuita, o Seixal APPé, 
que irá guiar os caminhantes por 
uma viagem, com algumas aven-
turas e desafios, através da rede 
de trilhos. 

O aplicativo, desenhado para 
tablets e smartphones, integra 
conteúdos e ações de sensibili-
zação para a conservação da na-
tureza especialmente dirigidos à 
comunidade jovem e escolar, mas 
tambem à restante população.

O vereador do pelouro do 
Ambiente da Câmara municipal 
do Seixal, Joaquim Tavares, es-
teve presente na apresentação e 
destacou o facto de «esta aplica-
ção permitir um conhecimento 
mais profundo da rede de Trilhos 
de Interpretação Ambiental do 
município. resulta do trabalho 
dos técnicos da autarquia, traduzi-
do numa candidatura aprovada ao 

POSEUr – Programa Operacional 
de Sustentabilidade e Eficiência 
no Uso de recursos, e que per-
mitiu construir este aplicativo, 
que integra conteúdos e ações de 
sensibilização ambiental, espe-
cialmente dirigidos à comunidade 
jovem e escolar». Afirmou ainda 
que «as ações e projetos de sensi-
bilização que desenvolvemos são 
prioridade na promoção dos va-
lores ambientais, não só junto das 
crianças e jovens, mas também da 
população em geral». 

Os técnicos da autarquia res-
ponsáveis pelo projeto apresen-
taram depois a rede de trilhos e a 
aplicação móvel. 

A rede de Trilhos de Inter-
pretação Ambiental do município 
do Seixal inclui sete traçados: 
Seixal-Amora; Atalaia-Talaminho; 
moinho de maré de Corroios- 
-Ponta dos Corvos; rede Natura 
2000 – 3 km; rede Natura 2000 – 
4 km; rede Natura 2000 – 6 km; e 
rede Natura 2000 – 12 km. 

Para dar início à aventura bas-
ta descarregar gratuitamente a 
aplicação Seixal APPé, disponível 
temporariamente no site do pro-
jeto em seixalappe.cm-seixal.pt, 
e muito em breve na App Store 
ou no Google Play. Depois de criar 
uma conta é só escolher um dos 
sete traçados disponíveis. 

A aplicação Seixal APPé não ne-
cessita de dados para conduzir os 
participantes durante o passeio e 
conta com vários conteúdos ilus-
trativos, como peças documentais 
em vídeo e fotografias, que funcio-

nam como ferramentas pedagógi-
cas e de apoio às respostas que de-
verão ser dadas durante o passeio.

Durante o percurso o utilizador 
pode também criar alertas sobre 
constrangimentos que encon-
tre durante a caminhada e dessa 
forma alertar a autarquia, contri-
buindo com este gesto para um 
ambiente melhor. Para aceder a 
este serviço, entre outros (por 
exemplo, atualizar o seu perfil ou 
consultar as listas de classifica-
ções atualizadas), será necessário 
o acesso a uma rede de dados.

A apresentação integrou-se na 
receção à Comunidade Educativa 
e contou com a presença de vários 
professores e diretores de agru-
pamentos. Como forma de dina-
mizar esta aplicação e promover 
o conhecimento dos trilhos junto 
dos alunos, as escolas da rede pú-
blica receberam um tablet onde 
poderão explorar a aplicação.

Se é professor, aluno, encarre-
gado de educação ou se integra 
alguma associação juvenil do con-
celho pode ainda consultar os ser-
viços municipais para ficar a saber 
como ser parceiro neste projeto. n
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A Chama da Solidariedade é o símbolo da Festa da Solidariedade, organi-
zada pela Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS),  
cujo objetivo é propagar os valores que unem as instituições de solidarie-
dade do país e que têm como missão diária o bem-estar do outro. Todos os 
anos, é selecionado um distrito anfitrião para a Chama da Solidariedade. 
Este ano, é o distrito de Setúbal que a recebe, sendo a União Distrital das 
Instituições Particulares de Solidariedade Social de Setúbal (UDIPSSS) a 
organizadora do seu percurso.
O Seixal foi o primeiro concelho do distrito a receber a Chama da Solidarie-
dade. No dia 8 de setembro, Joaquim Santos, presidente da Câmara Munici-
pal, entregou-a, no Parque Urbano das Paivas, ao padre Geraldo Finatto, do 
Centro Paroquial de Amora, a primeira instituição a ser a sua fiel depositária.
Da freguesia de Amora, a Chama da Solidariedade passou, no dia 20 de se-
tembro, para a freguesia do Seixal, tendo atravessado a Baía a bordo de um 
barco-dragão. A passagem de testemunho decorreu na Quinta da Fidalga, 
em Arrentela, tendo sido entregue a José Silva, presidente da Associação 
Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos do Seixal, e depois transpor-
tada em charrete até às instalações desta instituição.
No dia 4 de outubro, a Chama da Solidariedade marcou presença na 62.ª 
reunião do Conselho Local de Ação Social do Seixal, que decorreu no salão 
da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal.
É de referir que os membros da Rede Social do Seixal iniciaram uma parceria 
para a elaboração do Livro da Solidariedade, com mensagens solidárias, que 
acompanhará a chama em todo o seu percurso. 
A chama ficou no município do Seixal até dia 10 de outubro, data em que foi 
entregue ao município de Almada, seguindo depois para Palmela, Santiago 
do Cacém, Sines, Alcácer do Sal, Grândola, Barreiro, Moita, Alcochete, 
Montijo, Sesimbra e Setúbal. A viagem culmina na Festa da Solidariedade 
no dia 8 de junho de 2018, em que a Chama da Solidariedade será entregue 
noutra zona do país e em que o Livro da Solidariedade será entregue ao presi-
dente da CNIS, passando a fazer parte do espólio dessa entidade.  

A 62.ª reunião ple-
nária ordinária temática do 
Conselho Local de Ação Social 
do Seixal (CLASS) foi marcada 
pela temática da solidariedade 
e análise de alguns projetos que 
estão em curso no terreno. 

A reunião, presidida por 
Manuela Calado, vereadora do 
pelouro dos recursos Humanos 
e Desenvolvimento Social, teve 
lugar no dia 4 de outubro, na se-
de da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Mistos do 
Concelho do Seixal (AHBMCS), 
uma iniciativa que integrou 
as comemorações do Mês das 
Pessoas idosas.

estiveram ainda presentes 
representantes das juntas de 
freguesia, Francisco Arnaut, 
em nome da AHBMCS, e Luís 
Marvão, em representação do 
Centro Distrital de Segurança 
Social de Setúbal.

A sessão contou com quatro 
momentos principais: informa-
ções gerais do CLASS, a apresen-
tação e aprovação das ativida-
des do CLDS Ser Seixal, a apre-
sentação do projeto oráculo + 
e o colóquio A Solidariedade no 
Contexto Atual, com a preleção 
de Carlos Sousa, reconhecido 
pela sua atividade na adminis-
tração local e regional e antigo 
dirigente da Cáritas de Setúbal.

Sendo o primeiro ato públi-
co após as eleições autárqui-
cas, Manuela Calado afirmou: 
«espero que continuemos a dar 
continuidade ao nosso projeto 
social como temos feito até ago-
ra, em parceria, para tornar o 
nosso município cada vez mais 

inclusivo e solidário».
É de destacar ainda a presen-

ça da Chama da Solidariedade 
nesta reunião, símbolo do tra-
balho solidário das instituições 
sociais, e que iniciou o seu per-
curso pelo distrito no concelho 
do Seixal, e que tem passado por 
várias associações e iniciativas 
do município.

CLDS Ser Seixal
Após terem sido dadas algu-

mas informações sobre eventos 
de âmbito social no concelho 
até ao final do ano, Margarida 
Briosa,  da Associação de 
reformados e idosos de Amora 
(AriFA) e coordenadora do pro-
jeto CLDS Ser Seixal, apresentou 
propostas de alteração ao plano 
de ação deste projeto, que foram 
aprovadas pelos parceiros. 

 o programa de Contratos 
Locais de Desenvolvimento 
Social (CLDS) tem por finalida-
de promover a inclusão social 
dos cidadãos, através de ações 
em parceria, que combatam a 
exclusão social e situações de 
fragilidade económica. o terri-
tório do Seixal já vai na tercei-
ra geração do programa CLDS 
e, desde 2014, a Associação 
de reformados e idosos de 
Freguesia de Amora (AriFA) de-
senvolve projetos de desenvol-
vimento social em parceria com 
a Santa Casa da Misericórdia do 
Seixal, a CriAr-T – Associação 
de Solidariedade e o Centro 
Social e Paroquial de Corroios.

os territórios abrangidos 
são os bairros da Quinta da 
Princesa, de Vale de Chícharos 

e de Santa Marta do Pinhal. os 
projetos desenvolvidos nestes 
territórios visam a formação e 
qualificação dos residentes e 
têm como eixos de intervenção 
o emprego, formação e quali-
ficação através da criação de 
postos de trabalho; a interven-
ção familiar e parental com a 
promoção de unidades de apoio 
especializado para famílias, 
crianças e jovens destinatárias 
do CLDS 3G; e a capacitação das 
comunidades e das instituições.

Margarida Briosa fez ainda 
um resumo do trabalho reali-
zado, desde o início do projeto, 
em setembro de 2016, e durante 
o primeiro semestre de 2017. 
entre as atividades que já rea-
lizaram, estão sessões sobre 
igualdade de género, promoção 
da autoestima, violência no na-
moro e bullying, workshops so-
bre segurança, aulas de tai chi 
e zumba, colónias de incentivo 
ao estudo, gabinete de empre-
go, tertúlias com moradores, 
rastreios da tuberculose e HiV e 
promoção da saúde oral.

Projeto Oráculo+
Também em debate esteve o 

projeto oráculo+, desenvolvido 
pela r@To – Associação para a 
Divulgação Cultural e Científica. 
Dinamizado no âmbito do pro-
grama erasmus+ – Juventude 
em Ação, e que visa a criação 
de propostas políticas de infor-
mação juvenil com enfoque na 
promoção das oportunidades 
de mobilidade europeia. 

estas propostas resultaram 
em diferentes encontros reali-

Chama da Solidariedade no concelho
Valorizar o trabalho 
pelo bem-estar de todos

Conselho Local de Ação Social do Seixal

Estratégias para a solidariedade



zados na península de Setúbal 
entre jovens e diferentes atores 
políticos e sociais, em que parti-
ciparam jovens da Polónia e da 
Jordânia.

«Queríamos encontrar um 
modelo participativo em que 
pudéssemos ter a opinião dos 
jovens e também dos decisores 
políticos, sem que houvesse 
constrangimento dos jovens em 
dizer o que pensam», afirmou 
Nuno Carvalho, da R@to.

Marta Silva, aluna da Escola 
Secundária Manuel Cargaleiro, 
foi uma das participantes no 
projeto Oráculo+ e deu o seu 
testemunho. «O nível de apren-
dizagem foi enorme, fiquei a 
saber que existe voluntariado 
europeu e foi uma inspiração 
para ir à procura de mais infor-
mação. No encontro com outras 
culturas aprendi imenso. Por 
exemplo, fiquei a saber que, na 
Jordânia, não dão importância 
aos jovens».

Entre as conclusões do proje-
to, encontram-se a necessidade 
de haver mais momentos infor-
mativos, com metodologias ati-
vas e participativas, mais encon-
tros interculturais, utilização da 
internet e redes sociais, parce-
rias entre associação, empresas 
e escolas.

A solidariedade
Seguiu-se um colóquio orga-

nizado pela União Distrital das 
Instituições Particulares de 
Solidariedade Social de Setúbal 
(UDIPSSS), cujo presidente, 
Fernando Sousa, afirmou que «a 
solidariedade já existe no traba-

lho que fazemos todos os dias, 
mas podemos chegar ainda mais 
longe». 

Carlos Sousa acredita que ser 
solidário poderá fazer parte da 
nossa formação enquanto ci-
dadãos: «Ser solidário não é só 
partilhar, envolve perceber as 
diferenças, acreditar que é possí-
vel mudar o que está errado, não 
ver esta questão só ao nível do 
nosso bairro, mas acreditar que 
é possível construir um mundo 
melhor, amar os outros».

O palestrante falou sobre a so-
lidariedade praticada pelo cida-

dão individual e pelas organiza-
ções e abordou ainda a solidarie-
dade e a globalização, o aumento 
das desigualdades a nível mun-
dial, a forma como os diversos 
movimentos solidários podem 
transformar as sociedades e os 
desafios e papel dos agentes lo-
cais em contexto de crise.  n
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O primeiro dia de outubro é dedicado internacionalmente ao idoso, mas no 
concelho do Seixal este é o primeiro dia de um mês inteiramente dedicado à 
idade de ouro. As comemorações já começaram, com o primeiro momento 
a corresponder à sessão solene de aniversário da Associação Unitária de 
Reformados, Pensionistas e Idosos da Torre da Marinha.
Igualmente incluída no programa esteve a 62.ª reunião ordinária do CLASS, 
a qual incluiu o colóquio A Solidariedade no Contexto Atual, a cargo de Carlos 
Sousa, ex-autarca com trabalho junto da solidariedade social, e decorreu no 
dia 4 de outubro no salão da Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos 
do Concelho do Seixal. A 7 de outubro, o aniversário da Associação Unitária 
de Reformados, Pensionistas e Idosos de Paio Pires também integrou o pro-
grama. 
Já hoje, dia 12, tem lugar no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal 
o Festival de Grupos Corais das Associações de Reformados do Concelho 
do Seixal, sujeito ao tema «As Canções da Minha Vida». Do programa de co-
memorações fazem ainda parte as formações da R@to – Associação para a 
Divulgação Cultural e Científica, Programa Teclar e Teclar +, este último com 
sessões  de 24 a 27 de outubro, com entrega de certificados de participação 
no dia 31 de outubro.
Entre 16 e 31 de outubro, o projeto Avós, Contem-me Uma História irá per-
correr as instituições de solidariedade social da área da infância. E já a 2 de 
novembro, o Mês das Pessoas Idosas no Seixal encerra com a estreia da pe-
ça «D. Quixote La Seixal», a cargo do Projeto Municipal de Teatro Sénior (Des)
dramatizar, e tem lugar no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal.

A decorrer até dia 2 de novembro
Um mês inteiro para valorizar 
papel dos idosos na sociedade

Conselho Local de Ação Social do Seixal

Estratégias para a solidariedade
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O Ecomuseu Municipal do Seixal promoveu, no dia 30 de setembro, a 
visita temática O Seixal à Luz do Foral: Um Território pelo Tejo Banhado, 
que assinalou o Dia Nacional da Água, o qual se celebra a 1 de outubro. 
Cerca de 25 pessoas participaram numa visita guiada ao Moinho de Maré 
de Corroios, património municipal associado à água, que assumiu uma 
importância fundamental ao longo dos séculos no âmbito não só do abas-
tecimento, mas também como meio de transporte e de produção de ener-
gia.  Aqui visitaram também a exposição temporária Território, Economia e 
Administração: o Seixal no Foral de Almada de 1513. 
Os participantes fizeram ainda um percurso pedestre até à Ponta do 
Corvos. Durante o percurso pedestre observaram diversos vestígios da 
associação do território ao rio Tejo, explorando assim o património natural 
existente no sapal de Corroios. 

Visita temática no Moinho de Maré de Corroios 
Seixal à Luz do Foral

Antiga Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços
2.º Torneio de Malha do Ecomuseu 
Municipal do Seixal

Na antiga Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços decorre, no dia 21 
de outubro, o 2.º Torneio de Malha do Ecomuseu Municipal do Seixal, 
promovido pelo Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal (CASMP) e 
pelo Clube Recreativo da Cruz de Pau (CRCP), com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal.
O objetivo desta iniciativa é aproveitar as características daquele recin-
to de reconhecido valor patrimonial, gerido pela Câmara Municipal do 
Seixal, e conciliando o convívio descontraído do jogo da malha com um 
pouco da história local.  O torneio terá início às 9 horas, e está convidado 
a assistir ou participar. Para se inscrever, poderá contactar os clubes 
organizadores: CRCP – 212 244 313/crcp1954@gmail.com ou CSSMP –  
939 925 520/c.a.santamartadopinhal@gmail.com.

O Festival internacional 
de Bandas Filarmónicas de 
arrentela teve como convi-
dada estrangeira a Banda de 
Música de valdemoro, da região 
de Madrid. No encontro musical 
participaram ainda as bandas 
da sociedade Filarmónica União 
arrentelense (sFUa), a anfitriã, da 
sociedade Filarmónica Progresso 
Matos Galamba, de alcácer, e da 
sociedade Filarmónica Palmelense 
«loureiros».

O festival, organizado pela filar-
mónica do concelho, com os apoios 
da Câmara Municipal do seixal e 
da União das Freguesias do seixal, 
arrentela e aldeia de Paio Pires, 
vai na sua 28.ª edição e decorreu 
nos dias 7 e 8 de outubro. O pro-
grama incluiu concertos no Clube 
Recreativo da Cruz de Pau, na 
Quinta da Marialva, em Corroios, 
e no auditório da sFUa, bem como 
arruadas, desfiles e cerimónias já 
habituais, como a do hastear das 
bandeiras e da receção das autar-
quias às bandas e entidades con-
vidadas, sem esquecer o almoço, 
sempre animado, gerador de tro-
cas de conhecimentos e cimenta-
dor de amizades, antes do concerto 
final. 

Espaço de partilha
antes do almoço, no domingo, 

autarcas, responsáveis pela orga-
nização do festival e pelos agru-
pamentos musicais reuniram-se 
informalmente para trocarem re-
cordações e cumprimentos. 

Jorge Gonçalves, vice-presidente 
da Câmara Municipal do seixal, 
aproveitou o momento para sau-

dar os dirigentes, os maestros e os 
músicos, em particular os que se 
deslocaram do país vizinho, e cha-
mou a atenção para o «espaço de 
partilha que constituem as bandas 
filarmónicas», que no nosso conce-
lho só «alcançaram a sua máxima 
expressão depois do 25 de abril». 
este «festival só é possível com o 
espírito de dedicação da sFUa, o 
seu trabalho diário e de qualida-
de», frisou o autarca.

 entretanto, o presidente da 
união das freguesias, antónio 
santos, lembrou a grande tradição 
da música filarmónica no conce-
lho do seixal, onde se realiza, por-
ventura, o mais antigo festival de 
bandas do país. «É obrigação das 
autarquias apoiarem estas ma-
nifestações culturais, até porque 
assentam em trabalho de décadas 
das coletividades. e, neste parti-
cular, há que reconhecer o traba-
lho da Comissão Organizadora do 
Festival», salientou.

antónio aleixo, por sua vez, pre-

sidente da sFUa, reconheceu que 
o «festival vai melhorando de ano 
para ano, embora as coisas nem 
sempre se apresentem fáceis» e 
deixou a promessa de que «have-
mos de chegar ao ponto que quere-
mos», e agradeceu ainda os apoios 
da Câmara Municipal do seixal e da 
união das freguesias. 

américo Costa, em representa-
ção da assembleia Municipal do 
seixal, enalteceu a «força progres-
siva do festival e o que ele repre-
senta na cultura e no tecido social 
do concelho», enquanto alfredo 
Panadero, presidente da Federação 
das sociedades Musicais da Região 
de Madrid, que participa pela 8.ª 
vez no festival, disse-se muito agra-
dado com «esta gente boa que nos 
trata tão bem». n

Festival internacional de Bandas de arrentela

A música filarmónica 
desceu à rua
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O Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal recebeu, no dia 16 de 
setembro, o 36.º Encontro de Corais Alentejanos do Concelho do Seixal, 
que reuniu grupos de vários pontos do país, numa homenagem às tradi-
ções do Alentejo e ao cante alentejano, Património Cultural Imaterial da 
Humanidade.
Este ano o encontro foi organizado pelo Grupo Coral Feminino As Papoilas, 
da associação de reformados do Fogueteiro, em parceria com a Câmara 
Municipal do Seixal e juntas de freguesia. Para além do grupo organi-
zador, participaram o Grupo Coral Alentejano Os Populares do Cacém, 
o Grupo de Cante Feminino da associação de reformados da Torre da 
Marinha, o Grupo Coral Feminino As Ceifeiras de Pias, o Grupo Coral 
Operário Alentejano do CCD das Paivas, o Grupo Coral Os Amigos do 
Rosário, o Grupo Coral Alentejano Lírio Roxo da SM 5 de Outubro, o Grupo 
Coral de Ourique, o Grupo Coral dos Trabalhadores de Montoito e o Grupo 
Coral Alentejano dos Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias 
do Seixal. Na iniciativa estiveram presentes a vereadora Vanessa Silva e o 
presidente da união das freguesias, António Santos.

Encontro de Corais Alentejanos
As tradições do cante alentejano

Olga Prats e António Victorino d’Almeida 
Desafio entre amigos à descoberta 
de estilos e épocas musicais
Um Piano – Interpretação e Improviso foi o espetáculo com que o muni-
cípio do Seixal assinalou o Dia Mundial da Música, comemorado a 1 de 
outubro. O concerto reuniu em palco a pianista Olga Prats e o maestro 
António Victorino d’Almeida e teve lugar no Auditório Municipal do 
Fórum Cultural do Seixal no dia 30 de setembro.
Amigos de longa data, com um percurso de vida dedicado à música e à 
divulgação musical, a intérprete e o compositor abordaram diferentes 
estilos e épocas musicais, procurando o que têm em comum e o que os 
distingue. Num desafio ao maestro e ao público, Olga Prats escolheu 
as pautas que interpretou no concerto, cabendo a António Victorino 
d’Almeida identificar o que foi tocado e improvisar sobre o tema. 

A edição deste ano do 
drive in Arte reuniu 19 obras 
de jovens artistas do distrito de 
Setúbal, na modalidade de pin-
tura em telas de grande forma-
to, que estão expostas nas Paivas, 
ao longo da estrada Nacional 10, 
transformando este espaço numa 
grande galeria de arte ao ar livre, 
permitindo a visibilidade destas 
criações artísticas para milhares 
de pessoas.

o drive in Arte é um projeto 
bienal da Câmara Municipal do 
Seixal que existe há mais de 20 
anos, destinado a jovens dos 15 
aos 30 anos. 

A abertura da exposição decor-
reu no dia 23 de setembro, com a 
entrega dos prémios. o vencedor 
desta edição foi o Pedro Roque, 
com a pintura Foi Ontem à Tarde. 

o jovem agradeceu à autarquia 
«por organizar estes eventos que 
dão apoio ao pessoal mais novo da 
Margem Sul». o jovem estreou-se 
nesta edição e disse que não esta-
va à espera de vencer mas «estou 
muito contente porque me deu 

muito trabalho». Pintou algo do 
concelho do Seixal que lhe fosse 
«querido», e a sua inspiração re-
caiu no depósito de água da Torre 
da Marinha, imaginando «um ce-
nário engraçado, algo de surre-
alista. disse ainda que todos os 
participantes são «muito fortes», 
o que lhe dá «ainda mais gosto» 
vencer.

Houve também duas men-
ções honrosas, entregues a João 
oliveira e Ana Quintino, com as 
obras S&X e Olho É Peixe, respeti-
vamente.

A Ana mostrou-se «muito fe-
liz por ver que alguém dá valor 
ao nosso trabalho» e considera o 
drive in Arte «uma ótima» iniciati-
va «por apoiar os jovens».

o João admira os outros partici-
pantes e diz que todos e «tiveram 
muita qualidade». Considera o 
drive in Arte «muito bom» e «de-
via haver mais iniciativas  destas».

os elementos do júri deste con-
curso foram Ana Rita duarte, ar-
tista plástica, Manuela Rolão, pro-
fessora de artes plásticas, e Luísa 

Rodrigues, em representação da 
Câmara Municipal do Seixal. Ana 
Rita duarte, que já concorreu ao 
drive in Arte em duas edições, foi 
a porta-voz do júri. Afirmou que 
este projeto da autarquia «é mui-
to bom e deve continuar, porque 
incentiva os jovens artistas» e o 
júri foi unânime na atribuição dos 
prémios.

A vereadora Vanessa Silva, do 
Pelouro da Juventude, sublinhou 
que esta iniciativa «tem o objetivo 
de apoiar a autonomia dos jovens 
e a sua capacidade criativa» e que 
o projeto «nos enche de orgulho 
pelo facto de muitos artistas já te-
rem passado por aqui». 

o espaço que dá visibilidade ao 
projeto, a eN10, é, para a vereado-
ra, «a galeria que tem mais público 
do país», a qual pode ser vista até 
final do ano. Acrescentou que para 
a equipa municipal «tem sido um 
gosto trabalhar nesta exposição», 
felicitou todos os participantes 
no concurso, «porque todos são 
vencedores pela sua qualidade», e 
agradeceu a colaboração do júri. n

Galeria de arte ao ar livre nas Paivas

Pedro Roque vence  
Drive in Arte
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Com vozes de Maria Passarinho, Lina Almeida, Carla Marono, Milai 
Santos, Tiago Conceição, Gonçalo Conde e Nélio Nunes, a guitarra 
de Alberto Raia e a viola de Nuno Rafael, o Miradouro da Igreja 
de Arrentela viveu uma Grande Noite de Fados, a 8 de setembro. 
Organizado pelo Grupo de Animação da Paróquia de Arrentela e in-
serido nos festejos consagrados a Nossa Senhora da Consolação, 
o espetáculo teve como finalidade a angariação de fundos para a 
paróquia.    

O Grupo Coral Alentejano da Asso-
ciação dos Serviços Sociais dos 
Trabalhadores das Autarquias do 
Seixal celebrou o 34.º aniversário 
com um espetáculo no Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do Sei-
xal, no dia 7 de outubro.
No evento atuaram o grupo aniver-
sariante e três grupos convidados: o 
Grupo Coral Os Ceifeiros de Serpa, o 
Grupo Coral Alentejano Fora D’Oras 
(Montemor-o-Novo) e o Grupo Coral 
Alentejano Vozes do Campo Branco 
(Cascais).

Arrentela
Noite de fados no miradouro

Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias do Seixal
34.º aniversário do Grupo Coral Alentejano

Centro de Assistência Paroquial de Amora
Comemoração de 65 anos 
de bons serviços à comunidade
Uma celebração eucarística marcou as comemorações do 65.º 
aniversário do CAPA – Centro de Assistência Paroquial de Amora, na 
Igreja de N.ª Sr.ª Senhora do Monte Sião, no dia 2 de outubro.
«O CAPA tem como principal missão contribuir para o desenvolvimen-
to de respostas sociais emergentes de problemáticas sociofamilia-
res, visando o crescimento e promoção de cada indivíduo, através 
de valores cristãos, concretizados no lema – “A Felicidade que se 
tem pelo bem que se faz”», lê-se numa nota da direção técnica da 
instituição.
Cerca de 320 crianças frequentam creches, o ensino pré-escolar ou 
a área de tempos livres mantidos pelo CAPA, que serve uma média 
de 100 refeições diárias a «pessoas com graves carências sociais, 
sem qualquer custo para as mesmas». A instituição apoia, no quadro 
do Rendimento Social de Inserção, cerca de 600 famílias de baixos 
recursos económicos das freguesias de Amora e Corroios. 
Ao serviço religioso que acima aludimos assistiram Manuela Calado, 
vereadora da Câmara Municipal do Seixal, e Manuel Araújo, pre-
sidente da Junta de Freguesia de Amora, bem como Natividade 
Coelho, diretora do Centro Distrital da Segurança Social de Setúbal. 

 A ARTES – Associação 
Cultural do Seixal comemorou o 
28.º aniversário no dia 30 de se-
tembro reunindo sócios e amigos 
num dia animado de convívio na 
sede da coletividade, em Amora.

Para além de uma sessão solene 
comemorativa, decorreram várias 
atividades culturais ao longo do 
dia. Durante o momento solene, 
Umbelina Ribeiro, presidente da 
direção da ARTES, falou sobre a 
necessidade de renovar a dire-
ção «pois as associações devem 
ser participadas por todos e deve 
haver rotatividade. Além disso, o 
associativismo precisa dos jovens 
para continuar». 

Lembrou que «a ARTES é das 
poucas associações artísticas no 
nosso concelho e foi das primeiras 
do distrito a ser fundada. Por cá já 
passaram grandes artistas que se 
lançaram daqui para o mundo das 

artes e queremos que assim con-
tinue». Agradeceu ainda o apoio 
das autarquias «porque se assim 
não fosse não tínhamos meios pa-
ra subsistir». Falou das atividades 
que desenvolvem, nomeadamen-
te o Prémio ARTES, a exposição 
anual e exposições coletivas na 
galeria do Pavilhão Municipal da 
Torre da Marinha e nas galerias 
municipais.

O presidente da Junta de 
Freguesia de Amora, Manuel 
Araújo, destacou a «grande ativi-
dade da nossa freguesia em várias 
vertentes, sendo que na área cul-
tural a ARTES é o expoente má-
ximo dessa atividade. Tem sido 
responsável por grande parte da 
intervenção cultural na freguesia 
de Amora, quer através de exposi-
ções, quer no dinamização de vá-
rias atividades com jovens e ido-
sos, e ainda na área da formação».

O vereador do pelouro da Cul-
tura da Câmara Municipal do 
Seixal, Jorge Gonçalves, afirmou 
que «a ARTES está há 28 anos a 
enriquecer a vida cultural do 
concelho, num papel único e in-
substituível enquanto associação 
cultural. Temos um movimento 
associativo muito diversificado e a 
ARTES ocupa um espaço próprio e 
que se traduz na parceria que tem 
com a câmara municipal, quer em 
apoios, quer na dinamização das 
galerias municipais». 

Estiveram ainda presentes 
nesta sessão representantes de 
instituições que colaboram com 
a ARTES, nomeadamente da 
Unisseixal, Casa do Educador, a 
ARIFA, a Associação das Colec-
tividades do Concelho do Seixal 
e o Independente Futebol Clube 
Torrense. n

Aniversário da ARTES 

Espaço cultural único 
no concelho
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A SociedAde Musical 5 de outubro, 
implantada na operária Aldeia de Paio Pires, 
cumpriu 129 anos de existência. Na come-
moração da efeméride uniram-se dirigentes 
associativos, autarcas, sócios da coletividade 
e ainda atletas, músicos, dançarinos e escu-
teiros. 

o vereador Jorge Gonçalves, perante um 
salão cheio de sócios interessados, saudou 
os fundadores da coletividade e os atuais 
corpos diretivos, «estes homens e mulheres 
que estão a dar uma nova força e um novo 
olhar de futuro ao trabalho que aqui se vai 
desenvolvendo». Não deixou ficar de fora 
o empenho das crianças e dos jovens, dos 
dançarinos e dos músicos, que elogiou, bem 
como o contributo dado por esta sociedade 
para a constituição do conselho Municipal de 
cultura. «Felizmente, temos um movimen-
to associativo muito diversificado e um dos 
mais dinâmicos do país, verdadeiro espaço de 
encontro e troca de conhecimentos», frisou 
o autarca. «Por isso, faremos o que estiver 
ao nosso alcance para dotar esta coletivida-
de de melhores condições, de modo a que 
possa prosseguir o seu trabalho meritório. 
A Sociedade Musical 5 de outubro está bem 
viva!», rematou. 

Uma das cinco centenárias 
do concelho
Por sua vez, Manuel Rocha, presidente da 

assembleia geral, realçou o orgulho que sen-
tem os associados perante a história da co-
letividade, cuja fundação «remonta aos tem-
pos da monarquia», bem como a dedicação 
e lealdade existente entre dirigentes, sócios 
e a câmara Municipal do Seixal, enquanto a 
presidente da direção, Ana Paula Tavares, 
agradeceu à câmara municipal e à união das 
freguesias o apoio prestado à restauração 
do coreto, à pintura do exterior da sede e ao 
arranjo de janelas e portadas. 

A dirigente manifestou a sua gratidão aos 
técnicos de todas as modalidades e aos atletas 
das danças de salão, entre os quais há cam-

peões nacionais. Aproveitou a oportunidade 
para anunciar a realização do campeonato 
regional da disciplina, no próximo sábado, 14, 
no Pavilhão da casa do Pessoal da Siderurgia 
Nacional.  

Presentes também estiveram Manuel 
carvalho, em representação da união das 
freguesias, e Helder Rosa, presidente da 
Associação de colectividades do concelho 
do Seixal. o primeiro referiu-se à obra feita, 
«fruto de um trabalho gigantesco que leva em 
conta o conhecimento e as necessidades da 
população» e prometeu que a autarquia que 
representa continuará a apoiar a coletivida-
de; o segundo realçou os «129 anos de luta, 
por vezes, em tempos não muito fáceis», lem-
brando que a 5 de outubro é uma das cinco 
sociedades centenárias do concelho. 

durante a sessão solene, num momento 
pleno de significado, foram agraciados com 
medalhas e diplomas os associados com 65, 
50 e 25 anos de casa.   

Implantação da República 
deu o nome
isto foi em 1888 e é assim descrito por 

António Nabais, no 3.º volume da sua preciosa 
«História do concelho do Seixal»: «Tomado o 
gosto pela música, os homens de Paio Pires 
resolveram a contento geral adquirir os ins-
trumentos alugados, sendo então fundada 
a “Sociedade União e capricho Aldeense” 
(…) entretanto, a 5 de outubro de 1910 é 
implantado o regime Republicano. A coin-
cidência de datas e a natural influência do 
novo regime originaram a mudança de nome 
da Sociedade, que passa a ser designada por 
Sociedade Musical 5 de outubro».

com altos e baixos durante a sua longa vida, 
como quase todas as suas congéneres, a 5 de 
outubro é hoje uma coletividade que respira 
confiança e estabilidade, tendo várias secções 
a funcionar, algumas com assinalável êxito, 
como é o caso das danças de salão. o ioga foi 
a última disciplina a integrar esse leque de 
atividades.   n 

«Dinamizar o Pinhal do Gene-
ral» é o lema que esteve em destaque no 
palco do salão da Associação de Amigos 
do Pinhal do General (AAPG) durante 
a comemoração do 33.º aniversário da 
agremiação, assinalado no dia 23 de se-
tembro. o momento foi ainda marcado 
pelo lançamento do novo cd do Grupo 
de cavaquinhos do Pinhal do General 
e pela abertura da pista de radiomode-
lismo.

A APPG é uma associação viva e dinâ-
mica, com muitas atividades nas ver-
tentes desportiva, cultural e recreativa. 
É também muito procurada por resi-
dentes da Quinta do conde, localidade 
com a qual mantém uma relação de con-
vivência e convivialidade. Já este ano, 
a câmara Municipal do Seixal investiu 
na substituição da cobertura do edifí-
cio, que passou a ter um telhado novo, 
com especial incidência no salão, onde 
foram também substituídas as madei-
ras das paredes e o chão foi tratado, 
afagado e envernizado. esta primeira 
intervenção constituiu um investimen-
to da autarquia acima dos  38 mil euros, 
reforçados posteriormente com um va-
lor de mais de 7 mil euros que permitiu 
igualmente  qualificar o palco.

cristina Taveira, presidente da dire-
ção da APPG, justificou o facto de a cele-
bração não incluir a tradicional sessão 
solene: «entendemos fazer uma cele-
bração com menor solenidade, mais 
próxima das pessoas, sem com isso 
deixar de transmitir o mesmo carinho 
pelos nossos associados e o respeito pe-
la instituição». A dirigente disse igual-
mente que «a AAPG faz anos no primei-
ro dia inteiro de outono, estação em 
que caem as folhas e os dias diminuem, 
em que a natureza se recolhe para se 
renovar. essa é uma boa imagem do que 
tem sido a história desta associação», 

assegurou.
A presidente da associação convidou 

igualmente Jorge Gonçalves, vereador 
da câmara Municipal do Seixal, para 
intervir. «o que assinalamos com maior 
alegria na AAPG é constituir um ponto 
de encontro para os homens e mulheres 
do Pinhal do General, a partir do qual se 
realiza o trabalho coletivo de qualifica-
ção da localidade», disse o vereador.

Jorge Gonçalves assinalou ainda que 
o «Pinhal do General está num momen-
to muito importante da sua reconver-
são urbanística e esta casa foi palco des-
te processo, sendo ainda responsável 
pela dinamização cultural, recreativa 
e desportiva sem a qual não podemos 
falar de verdadeira qualidade de vida». 

o momento foi seguido pela apresen-
tação do cd do Grupo de cavaquinhos 
do Pinhal do General, com intervenções 
de Ricardo Verdelho, produtor musical, 
Rita Gonçalves, membro do grupo que 
lançou a ideia de se gravar um registo 
com o reportório que tocam, e António 
Goufa, igualmente membro do grupo. 
em palco esteve igualmente o professor 
Rolando Barros, maestro da formação.

criado em 2011, o Grupo de cava-
quinhos da AAPG tem cerca de 20 ele-
mentos e só em 2017 contou já com 
mais de 20 atuações fora da AAPG. 
enquanto produtor do cd, Ricardo 
Verdelho confessou nunca ter grava-
do anteriormente cavaquinhos, o que 
constituiu «um desafio também para 
mim que tive que descobrir e aprender 
muita coisa para realizar este traba-
lho». o produtor musical assegurou ain-
da que «este é um grupo amador, sobre 
o qual não tinha qualquer expectativa 
quando aceitei gravar o cd, mas que 
vim a descobrir ter grande qualidade, 
e digo-o também enquanto músico», 
concluiu. n

Sociedade Musical 5 de outubro
Fez 129 anos e está 
bem viva!

Aniversário da Associação 
de Amigos do Pinhal do General
Envolver a comunidade
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O Seixal vai participar no Salão 
Imobiliário de Lisboa (SIL) 2017, que 
decorre na Feira Internacional de 
Lisboa, entre 18 e 22 de outubro.
O SIL é o evento líder do setor imobi-
liário em Portugal e um ponto de en-
contro para investidores, empresá-
rios, organismos públicos e demais 
interessados.
Tendo  como objetivo 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, promoven-
do o concelho como território de ex-
celência na Área Metropolitana de 
Lisboa para investir, residir e visitar. 
No stande vai poder encontrar infor-
mação sobre o município sob o lema 
«Seixal, Uma Terra com Um Mar de 
Oportunidades». Este ano, será ain-

da realizado um passatempo para 
atribuição de ofertas aos visitantes.
Visite o stande do Seixal e deixe-se 
levar por um novo cenário criado pa-
ra o receber da melhor forma.
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.

Entre 18 e 22 de outubro, na FIL
Visite o stande do Seixal no Salão Imobiliário de Lisboa

Navegar no rio Tejo, conhecer o pa-
trimónio do concelho e fazer percur-
sos pedestres e caminhadas estão 
entre as propostas dos Circuitos 
Turísticos 2017 da Câmara Muni-
cipal do Seixal, a decorrer até no-
vembro. 
O preço por pessoa é de 5,50 euros, 
sendo gratuito para crianças até 12 
anos. Os circuitos estão abrangidos 
por seguro. O ponto de encontro 
é no Posto Municipal de Turismo, 
no Seixal. Para mais informações 
e inscrições, contacte o Gabinete 
de Desenvolvimento Económico e 

Turismo através dos telefones 212 
275 732 ou 915 335 347 e do email 
posto.municipal.turismo@cm-sei-
xal.pt. Também se pode inscrever 
através dos Serviços Online em cm-
-seixal.pt.

Programa
Circuito Património do Seixal
Dia 14 de outubro, sábado
Das 14 às 17.30 horas
Caminhada no passeio ribeirinho, 
com visita ao Núcleo Naval, Quinta 
da Fidalga e Espaço Memória – 
Tipografia Popular do Seixal

A Navegar pelo Tejo
Dia 22 de outubro, domingo
Das 14.30 às 17.30 horas
Visita ao Espaço Memória – 
Tipografia Popular do Seixal e pas-
seio a bordo do varino Amoroso

Circuito Património do Seixal
Dia 11 de novembro, sábado
Das 14 às 17.30 horas
Caminhada no passeio ribeirinho, 
com visita ao Núcleo Naval, Quinta 
da Fidalga e Espaço Memória – 
Tipografia Popular do Seixal

Circuitos Turísticos até novembro
Inscreva-se nos passeios pela natureza e património

Dia Mundial do Turismo
Conhecer a natureza 
e o património do concelho

Celebrando as Jornadas Europeias do Património e, em simultâ-
neo, o Dia Mundial do Turismo, decorreu, no dia 27 de setembro, 
um passeio no Tejo a bordo do varino Amoroso, com partida da 
Doca de Alcântara, em Lisboa, e chegada à Estação Náutica Baía 
do Seixal. 
Para além do passeio, que recordou a faina fluvial de outrora e 
permitiu aos participantes desfrutar da bela paisagem do mar da 
Palha e da Baía do Seixal, a visita passou pelo Espaço Memória – 
Tipografia Popular do Seixal e o Moinho de Maré de Corroios, es-
paços patrimoniais de grande significado no concelho do Seixal.
Este passeio integrou-se num conjunto mais vasto de iniciativas 
que celebraram as Jornadas Europeias do Património, este ano 
dedicadas ao tema «Património e Natureza».

Seixal recebeu 15 veleiros 
Destino náutico de excelência

O Seixal é cada vez mais um destino náutico por excelência, receben-
do nautas de vários pontos do país e de diversas nacionalidades.
No dia 5 de outubro, a Estação Náutica Baía do Seixal foi ponto de 
acostagem de 15 veleiros e cerca de 100 navegadores de recreio, que 
escolheram o Seixal para visitar e almoçar.
A Estação Náutica Baía do Seixal tem contribuído para a valorização 
da Baía e para a atratividade do rio Tejo, e tem sido essencial na 
promoção do turismo e das atividades náuticas no município. Este 
equipamento está a atrair cada vez mais visitantes que recorrem ao 
conjunto de serviços oferecidos, como as excelentes condições de 
acostagem e de fundeadouro.



  12 OUTUBRO 2017    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 694

DESPORTO     17     

O Fórum Desportivo da Seixalíada, 
organizado pela Associação de 
Colectividades do Concelho do 
Seixal, debate temáticas relaciona-
das com o desporto. Este ano cen-
tra-se na importância da prática 
desportiva, seja no alto rendimento 
em que os praticantes obtêm re-

sultados desportivos de elevado 
mérito, ou na vertente lúdico-des-
portiva, contribuindo para a quali-
dade de vida. O Fórum Desportivo 
da 34.ª Seixalíada realiza-se dia 
13 de outubro, pelas 21 horas, no 
auditório dos Serviços Centrais da 
Câmara Municipal do Seixal com o 

tema: «Desporto Federado versus 
Desporto Popular»

Programa
Abertura
Representantes da Câmara Muni-
cipal do Seixal; União das Fre-  
guesias do Seixal, Arrentela e 

Aldeia de Paio Pires; Associação 
das Colectividades do Concelho do 
Seixal e Comissão Organizadora da 
34.ª Seixalíada

Debate
Preletores: Marco Alves, Comité 
Olímpico de Portugal – diretor 

do Departamento de Missões e 
Preparação Olímpica; e António 
Fortuna, Federação Portuguesa de 
Remo
Moderador: José Rafael Geraldo, 
presidente da mesa da assembleia 
geral da Associação das Colec-
tividades do Concelho do Seixal

Dia 13 de outubro, Fórum Desportivo da Seixalíada
Desporto Federado versus Desporto Popular 

DecorriDas três se-
manas do arranque, a seixalíada 
prossegue a intensa atividade 
desportiva, movimentando cente-
nas de atletas e dezenas de moda-
lidades, incluindo as que fizeram 
a sua estreia na 34.ª edição, como 
o corfebol adaptado e o stand up 
paddle. 

No dia 28 de setembro, o Pa-
vilhão Municipal do alto do Moi-
nho recebeu o 1.º encontro de 
corfebol adaptado, com a partici-
pação de 12 atletas da cercisa – 
cooperativa para a educação 
e reabilitação de cidadãos 
inadaptados do seixal e almada. 
Um impulso para que a modali-
dade se passe a desenvolver de 
forma regular. 

remar em pé, ou seja, o stand up 
paddle motivou 23 pessoas com 
idades entre os 8 e os 63 anos a 
participarem num batismo (au-
la aberta) da modalidade. esta foi 
uma das novidades da seixalíada, 
e aconteceu no dia 30 de setembro, 
na Prainha do ti João, no seixal.

No andebol, no escalão mais no-
vo da modalidade, os bambis rea-

lizaram uma prova no pavilhão do 
centro de solidariedade social de 
Pinhal de Frades (cssPF). Foram 
44 os intervenientes na manhã 
de 30 de setembro, que acabou 
por ser especial para as equipas 
do cssPF, independente Futebol 
clube torrense (iFct) e Boa Água 
andebol, ao apresentarem duas 
equipas cada, para a disputa do 
4x4. No período da tarde, a ação 
desenrolou-se nos 4 campos de 
miniandebol, com 87 interve-
nientes no escalão de minis em 
4x4, que obtiveram as seguintes 
classificações:1.º, iFct B; 2.º - 
iFct a; 3.º, cFsassoeiros B.

seja nos equipamentos des-
portivos ou no plano de água, a 
seixalíada percorre todo o conce-
lho com uma vasta oferta. a fren-
te ribeirinha de amora recebeu a 
regata dos trade, de barcos-dra-
gão, na sua 7.ª edição organizada 
pela associação Naval amorense 
com o apoio do turismo de 
Macau e das autarquias locais. 
contou com 252 participantes, 
enquadrados em 14 tripulações. 
apurados os finalistas e realizada 

a regata final, o pódio ficou assim 
definido: 1.º, associação Naval 
amorense; 2.º, KLM / air France; 
3.º, alhandra sporting clube.

Marchar ou caminhar são pro-
postas em voga. a 3.ª Grande 
Marcha da seixalíada realizou-se 
no dia 7 de outubro com 85 cami-
nhantes. a atividade pedestre, de 
resistência, não competitiva, de-
senrolou-se em caminhos rurais 
e florestais pelo concelho, e teve 
uma distância de 35 quilómetros.

Nesta edição da seixalíada pode 
assistir ainda a muito mais, no-
meadamente ao 7.º encontro de 
Ginástica acrobática, dia 22 de 
outubro, no Pavilhão Municipal 
do alto do Moinho, ou à Gala de 
artes Marciais, a 28 de outubro, 
no Pavilhão do clube do Pessoal 
da siderurgia Nacional. a esco-
lha é sua, acompanhe a Festa do 
Desporto para todos através da 
aplicação disponível no Google 
Play ou em seixaliada.net. n

corfebol adaptado, stand up paddle e muito mais

Seixalíada em plena atividade
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APCAS apresenta projeto inclusivo 
no Museu do Oriente 

Desporto com Sentido

A Associação de Futebol de Setúbal, 
em parceria com os seus núcleos, 
vai realizar um curso de árbitros de 
futsal com início no mês de outubro. 
No concelho do Seixal, o curso vai 
ser promovido através da Academia 
de Arbitragem de Futsal da Margem 
Sul (AAFMS), sediada na Torre da 
Marinha. 
Para se candidatar, os interessados 
têm de ter entre os 14 e os 35 anos, 

nacionalidade portuguesa ou de país 
comunitário, residir no distrito de 
Setúbal e ter a escolaridade obriga-
tória.
Os candidatos poderão optar por 
apenas tirar o curso para as provas 
promovidas pela Câmara Municipal 
do Seixal ou, após a formação, efetu-
ar exame na Associação de Futebol 
de Setúbal para o quadro de árbitros 
de provas federadas (neste caso, o 

limite de idade é de 34 anos).
As inscrições estão a decorrer, são 
gratuitas, e podem ser feitas através 
do email aafms.academiafutsal@
gmail.com com nome, data de nasci-
mento, morada/localidade e contac-
tos (email e telemóvel).
 Mais informações no site aafms.pt.

Inscrições abertas 
Curso de árbitros de futsal

A ASSOCiAçãO de Parali-
sia Cerebral de Almada-Seixal 
(APCAS) promoveu, no dia 26 de 
setembro, a conferência de apre-
sentação do projeto Desporto com 
Sentido, que decorreu no Museu 
do Oriente. Esta teve como objeti-
vos divulgar os resultados do pro-
jeto Desporto com Sentido e lançar 
a coleção de 21 manuais de des-
porto adaptado produzidos pela 
APCAS, que serão distribuídos de 
norte a sul do país. Os manuais pre-
tendem ajudar os professores e os 
técnicos na preparação de sessões 
de treino, organização de compe-
tições e ações de dinamização des-
portiva direcionadas para as pes-
soas portadoras de deficiência. A 
apresentação pública contou com 
a presença de José Patrício, presi-
dente da direção da APCAS, e do 
presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Joaquim Santos.

O projeto Desporto com Sentido 
centra-se na produção de ferra-
mentas com vista à inclusão pelo 

desporto adaptado. Para além da 
conceção dos manuais específicos 
de várias modalidades desportivas 
adaptadas, acompanhados de su-
porte digital e materiais didático-
-pedagógicos, o projeto capacita, 
sensibiliza e disponibiliza uma 
plataforma de e-learning, através 
do site www.desportocomsentido.
org, com documentação e vídeos 
de várias modalidades. 

Promover a inclusão das crian-
ças e jovens com deficiência nas 
escolas e na comunidade através 
da prática desportiva, bem como 
contribuir para a mudança de po-
líticas educativas e desportivas 
é o objetivo. O projeto Desporto 
com Sentido é cofinanciado pela 
Fundação Calouste Gulbenkian, 
no âmbito do Programa Cidadania 
Ativa – EEA Grants, promovido 
pela APCAS e tem como parcei-
ros a Direção Geral de Educação, 
a Câmara Municipal do Seixal 
e a Faculdade de Motricidade 
Humana.

Segundo José Patrício, presiden-
te da direção da APCAS, a apresen-
tação pública do projeto represen-
ta «um marco assinalável na nossa 
afirmação enquanto promotores 
ativos e efetivos de inclusão das 
pessoas portadoras de deficiência. 
Acima de tudo queremos partilhar 
conhecimento e sensibilizar pa-
ra as questões ligadas à prática do 
desporto adaptado».

Joaquim Santos enalteceu o 
projeto que faz do desporto uma 
das ferramentas utilizadas para 
a inclusão das pessoas portado-
ras de deficiência, «devido às suas 
potencialidades na área social, da 
saúde e bem-estar, quer nas esco-
las, quer fora delas. Estes manuais 
pedagógicos vêm colmatar a fal-
ta de formação que existe na área 
do desporto adaptado». Quanto à 
autarquia, «promovemos regular-
mente ações e projetos na área do 
desporto adaptado, por uma efeti-
va concretização da igualdade de 
direitos dos cidadãos», referiu. n

O Clube de Praticantes Lobatos Volley apresentou os plantéis 
das equipas dos diversos escalões – minis, infantis, iniciados, 
cadetes, juvenis, juniores e seniores –, na tarde do passado dia 5 
de outubro, no Pavilhão Desportivo Escolar Pedro Eanes Lobato, 
durante uma festa desportiva. 
Numa curta intervenção, Jorge Gonçalves, vereador da Câmara 
Municipal do Seixal, desejou ao clube felicidades na época que 
agora se inicia. «Desejamos que o Lobatos Volley possa crescer, se 
torne mais forte» e saudou os «pais dos atletas, bem como os técni-
cos e dirigentes que promovem e acompanham esse crescimento 
desportivo».
Manuel Araújo, presidente da Junta de Freguesia de Amora, asse-
gurou que a «autarquia reconhece o valoroso trabalho que o clube 
vem desenvolvendo ao longo dos anos», ao mesmo tempo que 
«leva o nome da terra aos pontos mais longínquos do país». 
Por sua vez, Pelágio Moreira, presidente do clube e treinador da 
formação principal, agradeceu a competência e empenho dos 
técnicos com quem trabalha, os quais «se têm que desdobrar dia-
riamente por serem tão poucos». 
A festa de apresentação fechou com um jogo de seniores entre 
a equipa da «casa» e o Clube Nacional de Ginástica. Lembre-se 
que o Lobatos Volley desceu à II divisão nacional, onde militará 
na época de 2017-2018. Todavia, atendendo aos meios ao seu 
alcance, teve um honroso comportamento durante a época, tendo 
até alcançado o direito a disputar a «final four» da Taça de Portugal.
Tendo dado os primeiros passos como um projeto desportivo e 
pedagógico, o clube acabou por sobressair no voleibol. Foi a pri-
meira equipa feminina da Margem Sul a atingir o primeiro escalão 
nacional.  

Com todos os escalões
Lobatos Volley 
apresenta-se em festa
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PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro | 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro
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Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30
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11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

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

(*) n Partida do Fogueteiro

Sublinhados: com destino a Setúbal, os restantes terminam em Coina. 
Aos dias úteis o comboio das 8.13 horas termina no Fogueteiro
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O atendimento público dos pelouros da Câmara Municipal 
do Seixal é realizado mediante marcação prévia, de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 17.30 horas, através dos gabinetes 
de apoio aos vereadores.

808 203 050 TRANSTEjO  

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

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 919 374 732

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

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

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

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

Romana 12 12      
Seruca Lopes 13 13
Foros de Amora 14 14 
Fogueteiro 15 15
Quinta da Torre 16 16
Central da Amora 17  17
Vale Bidarra  18 18
Duarte Ramos  19 ---- 
Do Vale  ---- 19
Novais 20 20
Nova Amorense 21 21
Bairro Novo 22 22
Central da Amora 23 23
Alves Velho    24 24 
Matos Lopes 25 25
São Bento  26 26
Pinhal de Frades 27 27
Central da Amora 28 28
Lusitana 29 29
Duarte Ramos 30 30
Moura Carneiro 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

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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Festa de encerramento
21 de outubro, sábado

Pavilhão do Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional, Aldeia de Paio Pires

18 horas
Gala de Artes Marciais
     
20 horas
• Encerramento oficial da 34.ª Seixalíada
• Momento protocolar
• Arrear da Bandeira da Seixalíada
• Apagar da pira

20.30 horas
Gala de Atividades Gímnicas



De 19 a 28 de outubro, às quintas, sextas e sábados

O melhor do jazz nacional 
e mundial no 18.º SeixalJazz
O SeixalJazz 2017 traz ao Auditório Muni-
cipal do Fórum Cultural do Seixal músicos 
e projetos do melhor e mais promissor jazz 
nacional, europeu e norte-americano. A di-
versidade dos instrumentos e instrumen-
tistas da edição constitui uma oportunida-
de para conhecer sonoridades distintas e 
complementares e celebra a maioridade 
do festival, honrando o passado e home-
nageando o futuro, através de uma mostra 
significativa dos caminhos trilhados pelas 
novas promessas e nomes consagrados 
do melhor jazz da atualidade.
O quinteto de Wolfgang Muthspiel abre o 

festival no dia 19 de outubro. Para além 
do guitarrista austríaco que dá nome à for-
mação, o quinteto é composto por grandes 
nomes do jazz americano contemporâneo. 
Na noite seguinte, a sala recebe o projeto 
de seis jovens músicos portugueses, Slow 
Is Possible, uma das mais recentes reve-
lações do jazz português com influências 
de música erudita, a par de rock, pós-rock, 
blues, fado e improvisação livre. O quarte-
to de Michaël Attias é liderado por um dos 
músicos mais proeminentes da cena jazz 
nova-iorquina do século XXI e atua a 21 de 
outubro, encerrando a primeira série de 

concertos do festival. 
Na segunda semana, no dia 26 de outu-
bro, o SeixalJazz abre com o quinteto de 
João Barradas, um dos mais conceitua-
dos e reconhecidos acordeonistas euro-
peus, senhor de um som entre a música 
clássica, o jazz e o improviso. A 27, toca 
Dominique Pifarély, músico que combina 
a tradição clássica do violino com o swing 
da música contemporânea europeia, ten-
do contribuído para a modernização deste 
instrumento no jazz com mestria na exe-
cução e uma forma criativa e imaginativa 
de compor. Dia 28, o festival encerra com 

um nome incontornável, Lee Konitz, um 
dos mais criativos e prolíficos intérpretes 
do jazz moderno, com uma longa carreira 
em que atravessou todos os estilos do jazz 
e tocou com os grandes intérpretes.
A iniciativa integra ainda o projeto A Es-
cola Vai ao SeixalJazz, com um concerto 
comentado do Quinteto de Gonçalo Mar-
ques, num espetáculo gratuito direciona-
do às escolas básicas do concelho. Os 
bilhetes para as noites do festival já estão 
à venda e podem ser adquiridos quer para 
espetáculos individuais como para a tota-
lidade do programa.
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Na edição de 2017, o SeixalJazz Clu-
be regressa e vai estar a funcionar na 
Mundet Factory com um conjunto de 
atuações gratuitas com Ricardo Toscano 
Trio, saxofonista nascido em Amora que 
deu um dos concertos mais aclamados 
na última edição do festival, Volúpia das 
Cinzas e The Rite of Trio. 

SeixalJazz Clube na Mundet Factory
Programa
Dias 19, 20 e 21 de outubro
23 horas
Ricardo Toscano Trio
Ricardo Toscano – saxofone
Nelson Cascais – contrabaixo
Nemanja Delic – bateria

Dia 26 de outubro
23 horas
Volúpia das Cinzas
Gabriel Ferrandini – bateria
Hernâni Faustino – contrabaixo
Pedro Sousa – saxofone tenor

Dias 27 e 28 de outubro
23 horas
The Rite of Trio
André Silva – guitarra
Filipe Louro – contrabaixo
Pedro Alves – bateria



Dia 20 de outubro, sexta-feira, às 22 horas

Slow Is Possible
André Pontífice – violoncelo; Bruno Figueira – saxofone alto; Duarte Fonseca – bateria 
João Clemente – guitarra; Nuno Santos Dias – piano; Ricardo Sousa – baixo elétrico e 
contrabaixo

Estes seis jovens músicos de formação clássica são uma das mais recentes revelações do 
jazz português. Cresceram fora dos circuitos habituais do jazz nacional (são todos oriundos 
da Beira Interior) e isso, juntamente com a raiz da sua formação, contribui para um projeto 
que não alinha com pré-conceitos. Slow Is Possible é um projeto novo e inovador que se 
apresenta em formato de música de câmara contemporânea.
Em palco estará um jazz com evidentes influências eruditas, mas que também vai beber 
ao rock, pós-rock, blues, fado e à improvisação livre. É a instrumentação invulgar do sexteto 
que lhe dá uma dimensão de câmara, com incursões que vão para além de uma sonorida-
de unicamente clássica.
Revelando inspiração e carácter cinematográficos, estas são composições construídas pa-
cientemente, como se fossem explorando caminhos desconhecidos, desvendando melo-
dias que permanecem e pedem imagens que as ilustrem.
Os Slow Is Possible editaram o primeiro álbum homónimo pela JACC e acabam de editar 
o segundo, intitulado «Moonwatchers», com chancela da editora portuguesa Clean Feed.

21 de outubro – sábado – 22 horas

Michaël Attias Quartet
Michaël Attias – saxofone alto; Aruán Ortiz – piano; John Hebert – contrabaixo
Nasheet Waits – bateria

Um dos músicos mais proeminentes e ativos da cena jazz nova-iorquina do século 
XXI. Saxofonista e compositor «altamente cosmopolita», de acordo com o The New 
York Times, Michaël Attias nasceu em Haifa (Israel). Passou a infância em Paris, ci-
dade onde deu os primeiros passos no violino; mudou-se para Mineápolis, em 1977, 
e consolidou os estudos de música. Em 1994 fixou-se em Nova Iorque, onde reside 
atualmente.
Attias lidera atualmente três projetos: o trio Renku, o projeto Spun Tree e este quarte-
to que vai atuar no SeixalJazz para apresentar o seu último trabalho, «Nerve Dance» 
(Clean Feed), registo que tem recebido a aprovação generalizada da crítica interna-
cional. O quarteto é considerado um dos projetos mais criativos e consistentes a sur-
gir nos últimos tempos e «Nerve Dance», um trabalho ao mesmo tempo imprevisível 
e cerebral, é capaz de proporcionar alegria aos ouvidos e um abanão no sistema (All 
About Jazz).
Da formação que o acompanha no Seixal, destaque para o pianista cubano Aruán 
Ortiz e para o baterista Nasheet Waits, filho do lendário Freddie Waits e músico de 
uma grande qualidade técnica que já integrou as formações de Joe Lovano, Fred 
Hersch ou Jason Moran.
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Dia 19 de outubro, quinta-feira, 22 horas

Wolfgang Muthspiel Quintet
Wolfgang Muthspiel – guitarra; Ralph Alessi – trompete; Jon Cowherd – piano
Scott Colley – contrabaixo; Eric Harland – bateria 

Músico de formação clássica, Wolfgang Muthspiel iniciou a sua aprendizagem aos 6 
anos de idade no violino. Aos 14 entregou-se à guitarra clássica. Completou os estudos 
em Boston, na Berklee College of Music.
Com um estilo intuitivo e exploratório, o guitarrista e compositor austríaco Wolfgang Mu-
thspiel tocou e gravou com figuras grandes do jazz e não só, contando trabalhos com 
Gary Burton, Youssou N’Dour, Dave Liebman, Paul Motian, Tom Harrell e Gary Peacock, 
entre outros. Considerado «a shining light» (uma luz brilhante) entre os guitarristas de 
jazz da atualidade pela revista norte americana The New Yorker, Wolfgang Muthspiel 
trabalha regularmente com a editora alemã ECM com a qual editou o seu trabalho mais 
recente, «Rising Grace» (2016),
Nesta gravação, o austríaco reúne um conjunto de músicos excecionais: o pianista Brad 
Mehldau, o trompetista Ambrose Akinmusire e Larry Grenadier e Brian Blade na secção 
rítmica. A prestigiada Down Beat classificou «Rising Grace» como uma «obra-prima», 
atribuindo-lhe nota máxima.



Dia 27 de outubro, sexta-feira, às 22 horas 

Dominique Pifarély Quartet
Dominique Pifarély – violino; Antonin Rayon – piano; Bruno Chevillon – contrabaixo
François Merville – batería

Dominique Pifarély combina a tradição clássica com o swing da música contemporânea 
europeia, tendo contribuído para a modernização do violino no jazz. A mestria na execução 
e a forma criativa e imaginativa de compor permitem-lhe deambular com sucesso entre 
esses dois mundos.
O músico iniciou a aprendizagem do violino clássico aos 6 anos de idade. Frequentou o 
conservatório de Montreuil, sendo distinguido, em 1977, com o grau máximo no estudo e 
prática do violino. Dois anos depois, em 1979, entrou em digressão com o contrabaixista 
Didier Levallet e o guitarrista Gérard Marais. Na década de 1980, deu início ao percurso 
musical em nome próprio. Trabalhou com Louis Sclavis e com o pianista François Couturier. 
No virar do século, envolvido em vários projetos pessoais, Pifarély desenvolveu numerosos 
cruzamentos de texto e música com o escritor francês François Bon e com os atores Vio-
laine Schwartz e Pierre Baux. Enquanto líder, iniciou também formações em duo e trio que 
incluíram Joachim Kühn, Daniel Humair e o português Carlos Zíngaro, entre outros. Gravou 
para a editora portuguesa Clean Feed, integrando o quarteto de Hugo Carvalhais. 
No Seixal, apresenta-se em quarteto para tocar os dois últimos trabalhos gravados para a 
prestigiada editora ECM: «Time Before and Time After» e «Tracé Provisoire».

Dia 28 de outubro, sábado, às 22 horas

Lee Konitz Quartet
Lee Konitz – saxofone alto; Dan Tepfer – piano; Jeremy Stratton – contrabaixo
George Schuller – bateria

Saxofonista e compositor natural de Chicago, Lee Konitz é um dos mais criativos 
e prolíficos intérpretes do jazz moderno. Nome incontornável da história do jazz e 
detentor de uma imensa discografia, gravou para as principais editoras e tocou com 
quase todos os grandes intérpretes. Liderou várias formações, gravou a solo e parti-
lhou o estúdio em duetos de grande relevo. A sua longa carreira atravessou todos os 
estilos do jazz, dos quais foi elemento ativo: bebop, cool e avant garde.
Na década de 1940, criou o som cool no saxofone com Warne Marsh e o pianista 
Lennie Tristano. Esta fase culminaria com a sua participação na gravação do álbum 
«Birth of the Cool», de Miles Davis. Pela Prestige, editou o primeiro trabalho como 
líder, «Subconscious-Lee». 
Este ano, Konitz voltou a surpreender na sua primeira gravação para a editora Impul-
se, «Frescalalto», com o trio do pianista Kenny Barron, trabalho em que as improvi-
sações sobre temas clássicos, as composições próprias e as partes vocalizadas em 
scatting surpreenderam toda a crítica. Com seis décadas de carreira e 90 anos de 
idade, o norte-americano mostra uma energia e capacidade de improvisação inesgo-
táveis e mais vivas do que nunca. 

Dia 26 de outubro, quinta-feira, às 22 horas

João Barradas Quinteto
João Barradas – acordeão e acordeão midi; André Fernandes – guitarra; João Paulo 
Esteves da Silva – piano; André Rosinha – contrabaixo; Bruno Pedroso – bateria

Movendo-se simultaneamente entre a música clássica, o jazz e o improviso, João Bar-
radas é um dos mais conceituados e reconhecidos acordeonistas europeus, pela sua 
capacidade técnica e facilidade de improvisação, qualidades que lhe trouxeram o mere-
cido reconhecimento na cena jazz internacional. Fruto desta afirmação, João Barradas 
já editou pela editora nova-iorquina Inner Circle Music e colaborou com diversos músi-
cos de renome, como Greg Osby, Gil Goldstein, Fabrizio Cassol, entre outros.
Em 2016, com a Inner Circle Music, gravou o seu primeiro álbum enquanto líder. «Di-
rections» conta com a produção de Greg Osby e com as participações de Gil Goldstein 
e Sara Serpa. A prestigiada Down Beat atribuiu-lhe 4,5 estrelas! A improvisação chega-
lhe pela audição de acordeonistas históricos do jazz como Gil Goldstein, Art Van Dam- 
-me, Tommy Gumina e Johnny Meijer. 
Estudou com alguns dos maiores nomes do jazz português, como João Paulo Esteves 
da Silva, Afonso Pais, Filipe Melo, Pedro Madaleno, Paula Sousa, entre muitos outros.
É o atual vencedor do Made in New York Jazz Competition e de alguns dos mais presti-
giados concursos internacionais.
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Fórum Cultural do Seixal

19 a 28 outubro

19 de outubro
quinta-feira – 22 horas

Wolfgang 
Muthspiel 
Quintet

20 de outubro
sexta-feira – 22 horas

Slow Is 
Possible

21 de outubro 
sábado – 22 horas

Michaël Attias 
Quartet

26 de outubro
quinta-feira – 22 horas

João Barradas 
Quinteto

27 de outubro
sexta-feira – 22 horas

Dominique 
Pifarély 
Quartet

28 de outubro
sábado – 22 horas

Lee Konitz 
Quartet

SeixalJazz Clube
Entrada livre – 23 horas

Mundet Factory

19, 20 e 21 _Ricardo Toscano Trio
26 _Volúpia das Cinzas

27 e 28 _The Rite of Trio

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.



seixal
acontece

12 a 26 de outubro

DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA

SBM 694
12 DE OUTUBRO 2017

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

Cinema 
celebra 
aniversário 
da Revolução 
de Outubro

O Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal recebe o ciclo 100.º Aniversário da 
Revolução de Outubro, com a exibição de duas obras do cinema universal realizadas 
pelo cineasta soviético Sergei Eisenstein, que serão acompanhadas por música ao vivo, 
composta por Arsénio Martins. 
Realizado em 1925, o «O Couraçado Potemkin» assinala os 20 anos da revolta de 
marinheiros de um navio de guerra em 1905, que constituiria o prenúncio da revolução 
russa de outubro de 1917. A mestria de Eisenstein transforma o episódio do motim a 
bordo do couraçado no tema central do filme. Chaplin considerou este o melhor filme 
do mundo. A sessão tem acompanhamento musical por Arsénio Martins, ao piano, e 
Elmano Caleiro, no contrabaixo.
Em 1928 estreia «Outubro», um filme histórico que recria os acontecimentos em 
Petrogrado, na Rússia, desde o fim da monarquia, em fevereiro de 1917, até ao fim do 
governo provisório em novembro desse ano. O argumento é de John Reed, autor do 
livro «Dez Dias Que Abalaram o Mundo», que relata na primeira pessoa a revolução 
bolchevique.
No Seixal, «Outubro» terá acompanhamento musical de Arsénio Martins, ao piano, e 
Paulo Lopes, no saxofone tenor, soprano e flauta. 
Nos dias 13 e 14, não perca a oportunidade de (re)ver estes dois clássicos de Sergei 
Eisenstein, considerado um dos pioneiros da arte cinematográfica. 

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

Passatempo para 
teatro infantil
A convite da Animateatro, a companhia Byfurcação vem ao Cinema S. Vicente, 
em Aldeia de Paio Pires, apresentar a «verdadeira estória» d’«Os Três Porquinhos 
– E Tudo Um Sopro Levou», nos dias 15 e 22, às 16 horas.

O Seixal Acontece tem dois bilhetes duplos para oferecer para a sessão de 22 de 
outubro, às primeiras respostas certas à pergunta: Qual o nome da companhia? 
Envie a resposta até às 17 horas do dia 17 de outubro, para o email dci@cm- 
-seixal.pt, com o nome, n.º de BI ou CC e o n.º de telefone.

Espetáculo para maiores de 3 anos. Ingresso: 5 euros (bilhete normal) e 3 euros 
(Animamigos).Reservas: 212 254 184 (dias úteis, das 10 às 13 e das 15 às 18 horas) 
ou comunicacaoanimateatro@gmail.com.

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

Concerto pela Banda 
da Força Aérea no Seixal
Integrado nas comemorações do Mês da Música na Sociedade Filarmónica 
União Seixalense, vai realizar-se no dia 13 de outubro, sexta-feira, pelas 21.30 
horas, um concerto pela Banda de Música da Força Aérea Portuguesa.

O evento musical é promovido pela coletividade centenária, com o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal e da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires.

13 de outubro, sexta-feira | 21.30 horas | Salão António da Cunhada, Sociedade 
Filarmónica União Seixalense



____________________________
Das 14 às 17.30 horas
Circuito Património do Seixal
Caminhada no passeio ribeirinho do Seixal, 
com visita ao Núcleo Naval, Quinta da Fidalga e 
Espaço Memória – Tipografia Popular do Seixal
Inscrição (3) . Ingresso: 5,50 euros (gratuito 
para crianças até 12 anos)
Seixal

____________________________
Das 14 às 19 horas
Festival de Capoeira
Org.: Judo Clube do Sul, em parceria com 
Santa Casa da Misericórdia do Seixal
Parque Urbano Quinta da Marialva, Corroios
____________________________
Das 14.30 às 17 horas
À Roda de Uma Olaria Romana
Visita temática . Inscrição (1)
Núcleo da Olaria Romana da Quinta do Rouxi-
nol e área envolvente
____________________________
21.30 horas
Outubro
Cinema . M/ 12 anos . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

seixal
acontece

12 out. quinta
____________________________
Das 19 às 20.30 horas
Aula Aberta de Goju-ryu Karate-dô
Karaté
Org.: Escola Tradicional de Goju-ryu Karate-dô
Espaço envolvente ao Moinho de Maré de 
Corroios

13 out. sexta
____________________________
Das 9.30 às 12.30 horas
5.º Torneio de Boccia Sénior
Org.: Associação de Paralisia Cerebral de 
Almada-Seixal e União de Associações de Re-
formados, Pensionistas e Idosos do Concelho 
do Seixal
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha
____________________________
Das 21 às 24 horas
By Night – Serão na Biblioteca
Dos 13 aos 18 anos . Inscrição (5)
Biblioteca Municipal do Seixal

Fórum Desportivo da 34.ª Seixalíada 
– Desporto Federado vs. Desporto 
Popular
Org.: Associação das Colectividades do Conce-
lho do Seixal
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal
____________________________
21.30 horas
Concerto pela Banda de Música da 
Força Aérea Portuguesa
Salão António da Cunhada, Sociedade Filarmó-
nica União Seixalense

O Couraçado Potemkin
Cinema . M/ 12 anos . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

14 out. sábado
____________________________
9 horas
9.º Encontro de Ginástica em 
Conjunto
Org.: Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro-
Rouxinol e Centro Cultural e Recreativo do 
Alto do Moinho
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho

10.º Torneio de Goalball da 
Seixalíada
Org.: União dos Cegos e Amblíopes do Seixal
Pavilhão Desportivo Escolar Pedro Eanes 
Lobato

Seixal Open Karaté
Org.: Centro Cultural e Desportivo das Paivas
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

15 out. domingo
____________________________
9 horas
III Trail Quinta do Pinhão
Trail, caminhada, passeio BTT
Org.: Clube Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas
Quinta do Pinhão, Belverde, Amora
____________________________
Das 10 às 12 horas
Área de Participação Desportiva
Parque da Quinta dos Franceses, Seixal
____________________________
Das 10.30 às 12 horas
Aula Aberta de Zumba
Ginásio Clube de Corroios
____________________________
Das 15.30 às 18 horas
Gala de Danças de Salão
Sociedade Musical 5 de Outubro
____________________________
16 horas
Os Três Porquinhos – E Tudo Um 
Sopro Levou
Teatro infantil por Byfurcação, Sintra
M/ 3 anos . Ingresso (6)
Org.: Animateatro
Cinema S. Vicente

16 out. segunda
____________________________
Das 19.30 às 21.30 horas
Aula Aberta de Goju-ryu Karate-dô 
Karaté
Casa do Povo de Corroios

17 out. terça
____________________________
Das 15 às 17 horas
Estampa ao Teu Estilo
Ateliê . Dos 13 aos 18 anos . Inscrição (5)
Biblioteca Municipal do Seixal

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

19 out. quinta
____________________________
Das 9.30 às 12.30 horas
Visita ao Ecoparque do Seixal 
(AMARSUL)
Gratuito . Inscrição (7)
Ponto de encontro: estacionamento do Parque 
da Quinta dos Franceses – frente ribeirinha do 
Seixal

____________________________
22 horas
Wolfgang Muthspiel Quintet
Festival Internacional SeixalJazz 2017
M/ 6 anos . Ingresso (9)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

20 out. sexta
____________________________
22 horas
Slow Is Possible
Festival Internacional SeixalJazz 2017
M/ 6 anos . Ingresso (9)
Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal

21 out. sábado
____________________________
8.30 horas
2.º Torneio de Malha do Ecomuseu 
Municipal do Seixal – Fábrica de 
Pólvora de Vale de Milhaços
Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços
____________________________
Das 14 às 18 horas
Taça de Portugal de Barcos-Dragão
Org.: Associação Naval Amorense
Zona ribeirinha de Amora
____________________________
14.30 horas
Sessão de apresentação pública do 
livro «A Fábrica: Vidas à Sombra da 
Pólvora em Vale de Milhaços»
Livro de Margarida Pogarell
Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços
____________________________
15 horas
O Choco Vai ao Estaleiro
Teatro de fantoches . Inscrição (1)
Famílias com crianças até aos 8 anos e utentes 
da CERCISA – Cooperativa para a Educação 
e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados do 
Seixal e Almada
Núcleo Naval
____________________________
15.30 horas
Torneio Inter-regional de 
Kickboxing
Org.: Ginásio Clube de Corroios e Federação 
Portuguesa de Kickboxing e Muaythai
Cineteatro do Ginásio Clube de Corroios

____________________________
Das 17.30 às 18.30 horas
O Espirro do Arco-Íris!
Bebés dos 18 aos 24 meses, acompanhados 
por um adulto
Inscrição (8)
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
Das 18 às 24 horas
Festa de Encerramento da 34.ª 
Seixalíada - Gala Gímnica da 
Seixalíada e Gala de Artes Marciais
Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional

____________________________
22 horas
Michaël Attias Quartet
Festival Internacional SeixalJazz 2017
M/ 6 anos . Ingresso (9)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal



22 out. domingo
____________________________
Das 8 às 13 horas
7.º Encontro de Ginástica 
Acrobática
Org.: Clube Recreativo da Cruz de Pau
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho

____________________________
Das 8.30 às 19 horas
5.º Torneio de Jiu Jitsu Brasileiro
Pavilhão Desportivo Escolar Pedro Eanes 
Lobato
____________________________
Das 14.30 às 17.30 horas
A Navegar pelo Tejo
Visita ao Espaço Memória – Tipografia Popular 
do Seixal e passeio a bordo do varino «Amo-
roso»
Inscrição (3) . Ingresso: 5,50 euros (gratuito 
para crianças até 12 anos)
Seixal
____________________________
Das 15 às 19 horas
Torneio de Natação 34.ª Seixalíada
Org.: Associação Naval Amorense
Piscina Municipal de Amora
____________________________
16 horas
Os Três Porquinhos – E Tudo Um 
Sopro Levou
Teatro infantil por Byfurcação, Sintra
M/ 3 anos . Ingresso (6)
Org.: Animateatro
Cinema S. Vicente

26 out. quinta
____________________________
22 horas
João Barradas Quinteto
Festival Internacional SeixalJazz 2017
M/ 6 anos . Ingresso (9)
Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal

e ainda…

12 a 28 de out.
_________________________________
14 e 21 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

_________________________________
15 e 22 de outubro, domingo
Das 9 às 19 horas
Área de Participação Desportiva
Org.: Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix
Parque do Serrado, Amora

_________________________________
19 e 26 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

_________________________________
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
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…
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

Um Mapa para Descobrir
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

_________________________________
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
600 Anos de Moagem no Moinho de 
Maré de Corroios
Exposição de longa duração
Moinho de Maré de Corroios

Barcos, Memórias do Tejo
Exposição de longa duração
Núcleo Naval

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 | http://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.ludoteca@
cm-seixal.pt
9) Ingresso/desconto: 10 euros/dia | 50 euros/
assinatura (6 dias) | 25 % de desconto para jo-
vens 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

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

Participe 
na Seixalíada!
Do vasto leque de atividades promovidas pela Seixalíada 
nesta quinzena, sugerimos a ginástica, a zumba, o BTT e 
o corta-mato.

• 9.º Encontro de Ginástica em Conjunto, no dia 14, 
sábado, das 9 às 13 horas, no Pavilhão Municipal do Alto 
do Moinho.

• Aula Aberta de Zumba, no dia 15, domingo, das 10.30 
às 12 horas, no Ginásio Clube de Corroios – arena de 
desportos de combate.

• 2.º Passeio de BTT, no dia 22, domingo, das 8.30 às 12.30 
horas, com partida do Centro de Solidariedade Social de 
Pinhal de Frades.

• IX Corta-Mato Curto de Pinhal de Frades, no dia 22, 
domingo, das 9 às 12.30 horas, nas traseiras da Escola 
Básica Carlos Ribeiro, em Pinhal de Frades.

Inscrições: seixaliada.net/inscricoes 
Participe na Seixalíada!

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

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

Ateliê para bebés 
na biblioteca
Pequeninos e crescidos, com ferramentas muito especiais, terão a grande 
missão de encontrar, misturar e explorar o mundo mágico das cores, ao 
participar no ateliê O Espirro do Arco-Íris!, promovido pela Biblioteca 
Municipal do Seixal, sob orientação técnica da Associação Acrescer.
A iniciativa destina-se a bebés dos 18 aos 24 meses, acompanhados por um 
adulto. 

A participação é gratuita e carece de inscrições prévia, pelo telefone 210 976 
100 ou pelo email biblioteca.ludoteca@cm-seixal.pt.

21 de outubro, sábado | Das 17.30 às 18.30 horas | Bebeteca – Biblioteca 
Municipal do Seixal

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

À Roda de Uma Olaria 
Romana 
O Ecomuseu Municipal do Seixal convida a comunidade a participar na visita temática à 
Olaria Romana da Quinta do Rouxinol e sua envolvente, com especial atenção sobre o sítio 
arqueológico e os elementos naturais que contribuíram para a sua existência neste local 
entre os séculos II e V.

A visita é orientada para o público em geral, com participação gratuita e inscrição prévia 
pelo telefone 210 976 112 ou email ecomuseu.se@cm-seixal.pt. 

14 de outubro, sábado | Das 14.30 às 17 horas | Núcleo da Olaria Romana da Quinta do 
Rouxinol e área envolvente
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