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181.º aniversário do concelho do Seixal

Celebrar as memórias, 
projetar o futuro

Associação Humanitária de Bombeiros 
Mistos do Concelho do Seixal
Proteção e socorro no concelho e no país

A Associação Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal (AHBMCS) celebrou o 40.º aniversário no dia 4 de no-
vembro. No entanto, apesar do trabalho realizado, e de  projetos 
de futuro, como a construção da secção destacada em Fernão 
Ferro, a associação encontra-se numa situação difícil face a uma 
sentença do Tribunal do Trabalho do Barreiro. Assim, dois dias 
depois, os bombeiros mistos do concelho do Seixal realizaram no 
Barreiro uma concentração para defender a aprovação do Plano 
Especial de Revitalização pelo tribunal. 2, 3
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A AssociAção Humanitá-
ria de Bombeiros Mistos do 
concelho do seixal (AHBMcs) ce-
lebrou o 40.º aniversário no dia 4 de 
novembro. A comemoração incluiu 
a atribuição de mais de 30 certifi-
cados de formação a elementos do 
seu corpo de bombeiros, em áreas 
que vão do suporte básico de vida 
pediátrico ao salvamento e desen-
carceramento em acidentes de au-
tomóveis, do controle de acidentes 
com matérias perigosas à condu-
ção de ambulâncias de socorro, da 
assistência médica e reanimação 
à extinção de incêndios florestais, 
entre outras.

criada em 1977, a primeira 
associação humanitária de bom-
beiros do município nasceu com-
posta somente por voluntários e 
teve a primeira sede num espaço 
cedido pela câmara Municipal do 
seixal. cresceu com a dedicação dos 
seus trabalhadores, associados e 
amigos, e o apoio do Poder Local, 
conquistando uma nova sede e des-
centralizando a ação para Miratejo 

e Amora, onde nasceu a Unidade 
Local de Formação. 

Presentemente tem novas ins-
talações atribuídas pela câmara 
Municipal do seixal em santa Marta 
do Pinhal, para onde transferiu a 
secção de Miratejo, e encontra-se 
a construir uma secção destacada 
em Fernão Ferro, apoiada por fun-
dos europeus e em que a totalida-
de da comparticipação nacional é 
assumida pela câmara Municipal 
do seixal.

Entre janeiro e setembro de 
2017, a AHBMcs prestou traba-
lho em 288 acidentes rodoviários, 
6298 emergências médicas, 163 
incêndios rurais, 57 incêndios ur-
banos, 11500 serviços de ambula-
tório e 262 sinistros de outro tipo. 
o contingente integra quase 100 
bombeiros, entre profissionais e 
voluntários, e serve uma população 
de 110 mil habitantes na área que 
cobre no concelho, acorrendo ain-
da a outros pontos do concelho, do 
distrito e do país, como aconteceu 
o ano passado na ilha da Madeira, e 

já este verão em Góis, Figueiró dos 
Vinhos e Pedrógão Grande, entre 
outros.

considerando a AHBMcs «uma 
estrutura de grande dimensão na-
cional», António Matos lembrou 
que a corporação «ajuda, colabora, 
protege e assegura segurança e so-
corro a pessoas de todo o país». o 
presidente da direção da institui-
ção afirmou a necessidade de «os 
bombeiros se defenderem nas suas 
causas», assegurando porém que 
«os problemas dos bombeiros não 
são só deles, são problemas da pro-
teção civil, da estrutura de socorro 
nacional, do Estado, das populações 
e do país». 

«Não temos receitas que com-
portem todas as despesas necessá-
rias para dar resposta à salvaguarda 
de bens e vidas», assumiu António 
Matos. o responsável referiu-se à 
sentença do Tribunal do Trabalho 
do Barreiro no dia 2 de novembro 
(ver texto na página 3) e apelou «à 
defesa da associação, criada pelos 
cidadãos que sentiram a necessi-

Associação Humanitária de Bombeiros Mistos do con celho do seixal

Proteção e socorro no co ncelho e no país

A construção da secção destacada de Fernão Ferro da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal 
(AHBMCS) já está no terreno. O equipamento fica situado num 
terreno atribuído pela Câmara Municipal do Seixal, na Flor da Mata, 
junto à Estrada Nacional 378 e ao nó de acesso à A33. 
O novo quartel de bombeiros de Fernão Ferro será comparticipado 
em 344 951,57 euros por fundos europeus, correspondendo a 85 
por cento do valor global de 400 mil euros. O restante valor será 
assegurado pela Câmara Municipal do Seixal, que também prestou 
apoio técnico e logístico na elaboração do projeto.
O destacamento está a ser construído pela Amazing Change – Eng. 
Construção Lda. e terá uma área coberta para o estacionamento 
de viaturas e outra para albergar as áreas de comando, administra-
ção, operacionais e de apoio. Para além de receber a 2.ª secção da 
AHBMCS, a funcionar em Foros de Amora e que integra a Unidade 
Local de Formação da Escola Nacional de Bombeiros, o destaca-
mento receberá uma guarnição de cerca de 15 elementos, com 
viaturas de socorro e de combate a incêndios.
Lembre-se ainda que a AHBMCS inaugurou no dia 29 de junho um 
novo quartel em Santa Marta do Pinhal, constituindo uma nova sec-
ção destacada em Corroios, que substituiu a pequena unidade até 
então existente em Miratejo. O equipamento, inaugurado no Dia 
Municipal do Bombeiro, resultou da adaptação de um edifício mu-
nicipal com 1450 m2, incluindo um espaço para estacionamento, 
e recebeu um investimento de 250 mil euros por parte da Câmara 
Municipal do Seixal.

Equipamento tem um investimento 
de 400 mil euros
Novo quartel de bombeiros em 
Fernão Ferro já em construção

Presente na comemoração do 40.º aniversário da 
AHBMCS, Joaquim Santos assumiu «cinco compromis-
sos da Câmara Municipal do Seixal para o presente e 
para o futuro». O presidente da autarquia revelou que 
o primeiro é o de «apoiar a construção dos quartéis e 
investir nos equipamentos de bombeiros» e o segundo 
é o «de reforçar as viaturas e veículos de socorro e de 
combate a incêndios», revelando «a aprovação para 
breve pela Câmara Municipal do Seixal da aquisição de 
uma nova ambulância no valor de 60 mil euros para esta 
corporação».
«O terceiro compromisso é o empenho em encontrar 
novas parcerias e receitas para as nossas associações. 

Temos que garantir outras formas de financiamento que 
assegurem a sobrevivência e sustentabilidade dos nos-
sos corpos de bombeiros», assegurou.
Joaquim Santos assumiu ainda, enquanto quarto com-
promisso, a disponibilidade «para reforçar o apoio finan-
ceiro às associações de bombeiros, ainda antes do final 
do ano, de modo a que possam fazer face às necessida-
des de tesouraria de 2017». O quinto compromisso era 
há muito uma vontade da autarquia e será possível em 
2018: «vamos aumentar a comparticipação às associa-
ções humanitárias de bombeiros, no caso em concreto 
da AHBMCS com mais de 60 mil euros, passando dos 
atuais 690 para 750 mil euros anuais».

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal
Cinco compromissos para com os nossos bombeiros
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Associação Humanitária de Bombeiros Mistos do Con celho do Seixal

Proteção e socorro no co ncelho e no país
dade de ter um corpo de bombeiros 
para os servir e proteger» e alertou: 
«Sem associação não há corpo de 
bombeiros». 

O comandante do corpo de 
bombeiros da AHBMCS afirmou 
que «2017 foi um dos anos mais 
complicados para as associações 
de bombeiros, para o país, e para 
esta corporação em particular, de-
vido à complexidade dos desafios 
e à instabilidade financeira em que 
nos encontramos». José Raimundo 
assinalou ainda que estes bombei-
ros foram «a terceira corporação 
que mais serviços de emergência 
médica realizou em todo o país e a 
primeira do distrito».

O comandante distrital da Auto-
ridade Nacional de Proteção Civil, 
Elísio Oliveira, agradeceu aos bom-
beiros da AHBMCS «o trabalho 
digno que fizeram no distrito e no 
país», reconhecendo neste trabalho 
o verdadeiro significado da palavra 
solidariedade.

O presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal enfatizou que as ex-

pectativas face a uma nova lei de 
financiamento dos  bombeiros saí-
ram goradas, uma vez que «a nova 
lei, para esta associação, em vez de 
aumentar as verbas, reduziu-as».  
Joaquim Santos lembrou que, no 
seu conjunto, as duas associações 
de bombeiros do município rece-
bem um milhão de euros anuais de 
financiamento por parte da autar-
quia enquanto «nossos parceiros, 
nesta missão de proteção e socorro, 
segurança e bem-estar das nossas 
populações».

A sessão foi presidida por Rui 
Pablo, presidente da assembleia 
geral da AHBMCS, e contou com 
a presença de Amâncio Pinheiro, 
presidente do conselho fiscal, An-
tónio Santos, presidente da União 
das Freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires, Carlos Pica-
do, da Federação dos Bombeiros do 
Distrito Setúbal, e Rodeia Macha-
do, vice-presidente da Liga dos 
Bombeiros Portugueses, que inter-
vieram em representação das res-
petivas instituições. n

OS BOMBEiROS mistos 
do concelho do Seixal realiza-
ram uma concentração junto ao 
Tribunal do Barreiro com o obje-
tivo de reforçar a convicção de que 
a revitalização financeira da sua 
associação humanitária não só é 
possível como é uma questão de 
verdadeira justiça. A concentra-
ção decorreu dia 6 de novembro 
e contou com o apoio de várias 
corporações de bombeiros do dis-
trito, da Federação dos Bombeiros 
do Distrito de Setúbal, da Liga dos 
Bombeiros Portugueses (LBP), 
da Câmara Municipal do Seixal e 
representantes das juntas de fre-
guesia do concelho, assim como 
outras instituições e diversos po-
pulares. 

«Esperamos uma decisão do 
tribunal que nos permita conti-
nuar a trabalhar voluntária e pro-
fissionalmente no salvamento e 
socorro de vidas e bens», explicou 
José Raimundo, comandante do 
corpo de Bombeiros Mistos do 
Concelho do Seixal. Assumindo 
não estar inteiramente por dentro 
de um «processo administrativo 
e não operacional», o comandan-
te afirmou porém «a total con-
fiança na direção da Associação 
Humanitária de Bombeiros 
Mistos do Concelho do Seixal 
(AHBMCS) para resolver a situa-
ção de forma justa e equitativa».

Presente na iniciativa, Jaime 
Marta Soares, presidente da LBP, 
manifestou «o respeito e a im-

portância que nos merecem os 
bombeiros do Seixal» e assegu-
rou «não haver qualquer intenção 
de contestar a legitimidade das 
decisões da justiça», mas sim de 
defender uma solução que «não 
penalize os bombeiros e as popu-
lações que servem». 

A data escolhida para a con-
centração coincidiu com o pra-
zo definido pelo tribunal do 
Barreiro para a AHBMCS contes-
tar o despacho de dia 17 de ou-
tubro da não homologação pelo 
tribunal do Processo Especial de 
Revitalização, iniciado em março 
de 2017 e que deu inicio ao Plano 
de Recuperação, aprovado pela 
esmagadora maioria dos credo-
res, num total de 93 por cento do 
total dos créditos, tendo apenas 4 
credores, que representavam os 
restantes 7 por cento de créditos, 
votado contra.

O plano permite reestruturar 
o passivo da associação e criar 
condições de satisfação efetiva 
dos credores, na medida das re-
ais capacidades da associação, as-
sentando num compromisso de 
redução dos créditos e respetivo 
reembolso num prazo médio de 5 
anos. Esta estratégia foi igualmen-
te reconhecida pelo secretário de 
Estado da Administração interna, 
em reunião com a AHBMCS a 2 de 
novembro, assim como pelo BBVA 
Portugal que revelou no mesmo 
dia a intenção de conversão da dí-
vida da associação ao banco numa 

doação solidária à instituição e re-
tirando o pedido de não homolo-
gação do plano em tribunal.

«Temos solvência, não estamos 
numa situação de falência ou de 
insolvência, cumprimos e conti-
nuaremos a cumprir as obriga-
ções para com os nossos trabalha-
dores, as instituições bancárias 
e para com a Segurança Social», 
afirmou António Matos. O presi-
dente da direção da AHBMCS ape-
lou ainda «para que nos deixem 
trabalhar, fazendo aquilo que sa-
bemos e queremos fazer: defen-
der bens, salvar vidas e socorrer 
as populações». 

«Este processo ainda não en-
controu uma resolução definiti-
va e não queremos crer que não 
se encontre um desfecho que 
permita a continuidade do fun-
cionamento da AHBMCS e do 
trabalho que faz no socorro das 
populações», considerou Joaquim 
Santos. O presidente da Câmara 
Municipal do Seixal reiterou a 
«plena confiança que temos na 
viabilidade da AHBMCS, assim co-
mo no funcionamento da justiça 
portuguesa, pelo que acreditamos 
num final que, servindo os cre-
dores, não determine o fim desta 
associação, criada pela popula-
ção há 40 anos para assegurar o 
socorro e a salvaguarda das suas 
vidas e dos seus bens. Deste modo 
será feita justiça», defendeu. n

Concentração defendeu viabilidade financeira 

Continuidade 
dos bombeiros é uma 
questão de justiça



A Câmara Municipal do Seixal está a executar a pavimentação de vários arruamentos na Quinta das 
Laranjeiras, em Fernão Ferro, no âmbito do protocolo celebrado com a associação de moradores.
Entre os dias 23 de outubro e 3 de novembro foi pavimentada a Avenida do Seixal, onde foram aplicadas 
906 toneladas de massa betuminosa, fornecida pela autarquia.
Entre os dias 6 e 9 de novembro decorreu a pavimentação de um troço da Av. 25 de Abril, entre a Av. da 
Liberdade e a Rua Infante D. Henrique, onde foram aplicadas cerca de 450 toneladas de massa betumino-
sa, fornecida pela Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras. 

As obras de construção do centro distribuidor de água encontram-se a de-
correr. Já foram realizados os trabalhos de movimentação de terras, com 
a escavação geral das duas células (depósitos) e câmara de manobra de 
válvulas, tendo sido executada a betonagem da laje de fundo de uma das 
células e da câmara de manobra de válvulas, onde se encontra agora 
em curso a execução de armaduras para as estruturas de betão (laje de 
fundo e paredes).
Foi também feita a regularização da base em toutvenant e colocação de 
betão de limpeza.

A remodelação da rede de abastecimento de água na Avenida 1.º 
de Maio, no Alto dos Bonecos, Aldeia de Paio Pires, encontra-se 
executada. As ligações à rede existente serão concluídas até ao 
final do mês de novembro. Serão também requalificados todos 
os ramais domiciliários, o que poderá originar breves interrup-
ções no abastecimento de água à população.
Encontra-se ainda a ser construído o passeio nas zonas das 
ligações das redes de abastecimento de água e será realizada 
a repavimentação da avenida em toda a área intervencionada 
em breve.

Quinta das Laranjeiras, Fernão Ferro
Pavimentação de arruamentos

Sistema de abastecimento de água de Fernão Ferro
Construção do centro distribuidor de água

Alto dos Bonecos, Aldeia de Paio Pires
Requalificação da Avenida
1.º de Maio 
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Portugal Cultura 
e Recreio
Reabilitação
do edifício-sede
Depois da reabilitação da co-
bertura, também o edifício-sede 
do Portugal Cultura e Recreio 
está a ser intervencionado.
Trata-se de uma obra realiza-
da com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal no valor de 
79 199,67 euros e que inclui 
ainda intervenções no ginásio e 
balneários. 



  16 NOVEMBRO 2017    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 696

MUNICÍPIO     5

Visita a Corroios
Novo passeio melhora acessibilidades
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Lírios

Torre da Marinha

CONSTRUÇÃO
DE ROTUNDA

ROTUNDA PROVISÓRIA
A CONSTRUIR

DESVIO
Torre da Marinha

Seixal
Aldeia

de Paio Pires

Av. Resistentes Antifascistas
Av. Resistentes AntifascistasEN 10

EN 10

Av. 1.º de Maio

A Câmara Municipal do Seixal está a proceder à construção de uma rotunda entre a Avenida 1.º de Maio (EN10) 
e a Avenida dos Resistentes Antifascistas, numa intervenção que inclui ainda a criação de novas infraestruturas 
e a melhoria dos arruamentos e passeios.
A intervenção tem um prazo previsto de 3 meses, tendo já sido iniciada a 1.ª fase, que implica alguns condicio-
namentos de tráfego.
Nesta 1.ª fase será cortado o trânsito no troço final da Avenida dos Resistentes Antifascistas (na ligação à 
Avenida 1.º de Maio – EN10). Nesta via, no sentido norte/sul, não será possível virar à esquerda para a Av. dos 
Resistentes Antifascistas. Junto ao posto de abastecimento de combustível será implementada uma rotunda 
provisória e um trajeto alternativo que permitirá a circulação entre a Avenida dos Resistentes Antifascistas e a 
Avenida 1.º de Maio (EN10).
Neste trajeto, junto à Av. dos Resistentes Antifascistas, será sinalizada uma paragem de transportes públicos 
para substituição da existente, localizada na zona que estará cortada ao trânsito.
Será sempre assegurado o acesso aos moradores e para cargas e descargas no troço que se encontra condicio-
nado. A circulação continuará a decorrer na Avenida 1.º de Maio (EN10) em ambos os sentidos. 

Condicionamento de trânsito
Execução de rotunda entre a Avenida 1.º de Maio
e a Avenida dos Resistentes Antifascistas

Rua Bento de Moura Portugal, Foros de Amora
Obras de infraestruturas de água
e saneamento
A Câmara Municipal do Seixal tem estado a realizar obras de infra-
estruturas de água e saneamento nos Foros de Amora, de forma a 
beneficiar as habitações dos moradores e resolver os problemas 
de drenagem com a remodelação das ligações existentes à rede de 
saneamento.
A remodelação da rede de abastecimento de água nas ruas Bento de 
Moura Portugal e das Oliveiras encontra-se executada, bem como os 
sumidouros e respetivos ramais nas ruas Bento Moura de Portugal, 
das Nespereiras e dos Loendros.
Estão em falta as ligações da rede de abastecimento nova à rede exis-
tente para entrada em funcionamento da mesma, estando prevista 
a sua conclusão para breve. Serão também requalificados todos os 
ramais domiciliários, o que poderá originar breves interrupções no 
abastecimento de água à população.
Encontra-se em execução a construção do passeio nas ruas Bento 
Moura Portugal e das Oliveiras, ligando as Paivas aos Foros de Amora.
Será ainda executada a repavimentação da rua Bento Moura de 
Portugal nas áreas intervencionadas até ao final do mês de novembro. 

A Câmara Municipal do Seixal construiu um passeio na ligação entre a Rua da Associação de Reformados 
de Corroios e a variante à EN10, na zona que dá acesso à Quinta do Conde, em Corroios. Com uma extensão 
de 250 metros, o passeio em lajeta permitiu melhorar a circulação pedonal, aumentando a segurança de 
quem utiliza aquela via.
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, acompanhado por Joaquim Tavares e José 
Carlos Gomes, vereadores da autarquia, visitaram o local da obra, não só para ver o resultado final, mas 
também «para analisar outros assuntos que importa resolver na envolvência», tal como explicou o autarca.
O presidente da Câmara Municipal do Seixal explicou que se trata «de uma obra de proximidade, para 
melhor responder à população». O passeio serve agora muita gente entre a zona da Quinta da Conde e da 
Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Corroios.
De facto, foram muitos os peões a utilizar o passeio durante a visita, revelando a melhoria de condições 
para quem faz aquele percurso. Uma dessas pessoas foi Leonel Pires, morador da zona, que afirmou: «O 
passeio é ótimo, encontrei-o muito jeitoso. Tenho 78 anos e é muito melhor andar num passeio a direito do 
que andar num piso irregular».
A obra conta ainda com a parceria da Junta de Freguesia de Corroios, que irá colocar um corrimão nos de-
graus junto à variante à EN10, para maior segurança dos peões.
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Deliberações da Câmara Municipal do Seixal
Reunião de 9 de novembro

Fernão Ferro
Composição da assembleia 
e junta de freguesia 

Assembleia de Freguesia
Mesa
Presidente – Carla Magrinho, SFF
1.° secretário – Carlos Cascalheira, SFF
2.ª secretária – Mercês Gregório, SFF

Membros
António Ferreira, SFF; Joaquim Raposo, SFF; Rui Santos, PS; Luís 
Alcoforado, PS; Maria de Lurdes Saraiva, PS; Fernanda Fernandes, PS; 
Jorge Silva, CDU; Fernando Sobral, CDU; Maria Irene Lourenço, CDU; 
Ana Carla Ferreira, PSD

Junta de Freguesia
Presidente – Carlos Reis, SFF
Secretário – João Martins, SFF
Tesoureiro – Carlos Gomes, SFF
Vogal  – José Alberto, SFF
Vogal  – Susana Rodrigues, SFF

PRESIDÊNCIA

• Tomada de posição: Solidarie-
dade para com a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Mis-
tos do Concelho do Seixal.
• Ata da primeira reunião de 28 de 
outubro de 2017. Aprovação.
• Grandes Opções do Plano e 
Orçamento 2017. 2.ª revisão (alí-
nea a) do n.º 1 do art.º 25.º do 
Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, atualizado pela Lei n.º 
42/2016, de 28 de dezembro, que 
alterou a Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro). Aprovação.
• Fixação do valor da taxa do im-
posto municipal sobre imóveis 
(IMI), nos termos da alínea d) do 
n.º 1 do art.º 25.º do Anexo à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e alínea a) do art.º 14.º da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, altera-
da pela Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro. Aprovação.
• Lançamento de derrama, nos ter-
mos da alínea d) do n.º 1 do art.º 
25.º do Anexo à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, e alínea b) do 
art.º 14.º e 18.º da Lei n.º 73/2013, 
de 3 de setembro, alterada pela Lei 
n.º 42/2016, de 28 de dezembro. 
Aprovação.
• Definição da participação percen-
tual no IRS, nos termos do art.º 26.º 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setem-
bro, alterada pela Lei n.º 42/2016, 
de 28 de dezembro. Aprovação.

• Taxa municipal pelos direitos de 
passagem. Aprovação.
• Assembleia Geral da Associação 
Portuguesa de Distribuição e 
Drenagem de Águas. Represen-
tação.
• Assembleia Intermunicipal da 
CD-ARICD Rede Intermunicipal de 
Cooperação para o Desenvolvi-
mento – Associação de Municípios. 
Representação.
• Assembleia Geral da Associação 
Parque de Ciências e Tecnologia 
Almada/Seixal, Madan Parque. 
Exoneração de sócio-aderente. 
Aprovação.
• Comissão Alargada da Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens. 
Representação.
• Conselho Consultivo do Centro 
de Formação Profissional do Seixal, 
Cruz de Pau. Representação.
• Agência Municipal de Energia 
do Seixal, AMESEIXAL. Represen-
tação.
• Assembleia Geral da AMARSUL, 
Valorização e Tratamento de Resí-
duos Sólidos,  S.A. Representação.
• Assembleia Intermunicipal da 
Associação de Municípios da 
Região de Setúbal. Representação.
• Assembleia Intermunicipal 
da Associação de Municípios 
Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis. Representação.
• Assembleia-Geral da SIMARSUL, 
Sistema Integrado Multimunicipal 
de Águas Residuais da Península 

de Setúbal, S.A. Representação.
• Assembleia Intermunicipal 
da Associação Intermunicipal 
de Águas da Região de Setúbal. 
Representação.
• Presidência do Grupo de Coor-
denação do Pacto Territorial para 
o Diálogo Intercultural do Seixal. 
Representação.
• Conselho Consultivo do Hospital 
Garcia de Orta. Representação.

PELOURO DA EDUCAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
JUVENTUDE E GESTÃO 
URBANÍSTICA

• Apoio aos custos da edição tipo-
gráfica do livro «Fazes Parte desta 
História», da Escola Secundária Dr. 
José Afonso. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Protocolo de fornecimento de 
refeições escolares a crianças da 
educação pré-escolar/alunos do 
1.º ciclo do ensino básico a cele-
brar entre a Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares 
(DGEsTE) e o Município do Seixal. 
Aprovação de minuta.

As deliberações são publicadas na 
íntegra na ata da reunião, a qual 

pode ser consultada em cm-seixal.pt.

Tomada de posição 
Município solidário 
com os Bombeiros do Seixal

A Câmara Municipal do Seixal aprovou, na reunião de 9 de novembro, 
uma tomada de posição a manifestar solidariedade à Associação 
Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal (ABMCS) e o 
apoio incondicional a todas as medidas entendidas como apropriadas 
à reposição das condições de normal funcionamento desta associação, 
nomeadamente através da imprescindível homologação do plano de 
recuperação.
Esta tomada de posição advém do contexto criado com o facto de, recen-
temente, o Juízo do Comércio do Barreiro não ter homologado o plano de 
recuperação (Processo Especial de Revitalização – PER) da ABMCS, na 
sequência do pagamento que impende sobre a instituição devido a um 
anterior processo de despedimento de um trabalhador.
A autarquia considera que a decisão do Tribunal no Barreiro pode con-
denar os Bombeiros do Seixal à sua liquidação, cessando a atividade 
humanitária da corporação que serve cerca de 110 mil pessoas e provo-
cando o despedimento de 90 trabalhadores.
A tomada de posição também reitera o apoio às associações humanitá-
rias e aos seus corpos de bombeiros na luta pela valorização e dignidade 
da atividade humanitária e pelo seu papel inestimável no apoio às popu-
lações, tanto a nível local como nacional.

A Associação de Proprietários 
de Pinhal das Freiras e Quinta da 
Lobateira e a Câmara Municipal do 
Seixal têm vindo a trabalhar em par-
ceria para promover a reconversão 
urbanística na Quinta da Lobateira, 
onde foram edificadas muitas ha-
bitações de génese ilegal e cujo 
processo de legalização se encon-
tra condicionado pela presença 
da servidão militar do Depósito de 
Munições da NATO.

Com a publicação, em 2015, da re-
visão do Plano Diretor Municipal do 
Seixal, foram criadas as Unidades 
Operativas de Planeamento e 
Gestão (UOPG ), constituindo a 
Lobateira a UOPG63.
Foram delimitadas as áreas urba-
nas de génese ilegal e constituídas 
algumas comissões de administra-
ção, e foi celebrado, em agosto des-
te ano, o Contrato de Urbanização 
para a Reconversão da UOPG63 – 

Lobateira.
Para criar estratégias, debater o 
futuro e esclarecer as dúvidas da 
população, realiza-se uma sessão 
do Fórum Seixal no dia 18 de no-
vembro, às 10 horas, na Quinta 
Valenciana, em Fernão Ferro. 
Participe na construção do futuro do 
concelho!

Sessão do Fórum Seixal no dia 18 de novembro
Reconversão urbanística da Quinta da Lobateira
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Joaquim SantoS, pre-
sidente da Câmara municipal do 
Seixal, e a vereadora manuela 
Calado visitaram, nos dias 3 e 10 
de novembro, dois dos edifícios in-
tervencionados no âmbito do pro-
grama Reabilite o Seu Prédio: um 
situado na Rua quinta da Cabrinha, 
em aldeia de Paio Pires, e outro na 
av. 25 de abril, em Corroios. 

o programa promovido pela 
Câmara municipal do Seixal es-
timula a recuperação do parque 
habitacional privado e dirige-se a 
administrações de condomínio ou 
proprietários de edifícios multifa-
miliares, que podem candidatar-se 
a uma comparticipação financeira 
para a recuperação de fachadas do 
património edificado, desde que os 
edifícios tenham licença de utili-
zação com 10 anos ou mais. Com a 
candidatura aprovada ao Reabilite 
o Seu Prédio, o valor da comparti-
cipação municipal é de 200 euros 
por piso intervencionado, sendo 
contabilizados os pisos visíveis ex-
teriormente na fachada a intervir. 
além disso, as obras realizadas no 
âmbito do programa beneficiam 
de uma redução de 95 por cento 
na taxa de ocupação do espaço pú-
blico.

Uma boa ajuda 
à qualificação
o edifício visitado em aldeia de 

Paio Pires tem mais de 20 anos e 
nunca tinha sido alvo de pintura ou 
outro tipo de reabilitação da facha-
da. Por se tratar de um edifício com 
três pisos, a comparticipação foi de 
600 euros. Em nome dos proprie-

tários, manuel arsénio explicou 
que tiveram conhecimento do pro-
grama através de um outdoor colo-
cado junto à Sociedade musical 5 
de outubro e «decidimos avançar 
com a candidatura. a reabilitação 
teve o custo total de 7200 euros, e 
a comparticipação de 600 euros 
representou para nós uma boa aju-
da». aqui vivem quatro famílias e, 
por vezes, as infiltrações ou a falta 
de isolamento térmico são fatores 
que retiram qualidade de vida aos 
moradores. assim, «é sempre de 
louvar este tipo de programas que 
servem de incentivo para que os 
proprietários preservem os edifí-
cios», menciona.

Em Corroios, Carla Grou, uma 
das administradora do condomí-
nio disse que tomou conhecimen-
to do programa «através do Seixal 
Boletim Municipal e do site da au-
tarquia. Foi um processo simples 
e bastante rápido e é um projeto 
bastante interessante, até porque 
nesta área os edifícios precisam 
de reabilitação. o nosso tem cerca 
de 60 anos e nunca tinha tido ne-
nhuma intervenção. Foi muito im-
portante este apoio de 800 euros 
para concretizar um objetivo que 
já tínhamos há uns anos. ao longo 
dos anos fomos fazendo peque-
nas intervenções urgentes, mas as 
obras estruturais e pintura geral, 
como agora fizemos, eram muito 
necessárias e nesse sentido este 
programa foi uma grande ajuda.

Joaquim Santos disse que «é 
nosso anseio que o concelho tenha 
um parque habitacional conserva-
do, uma urbanização atualizada e 

harmonizada com o espaço públi-
co». a Câmara municipal do Seixal 
está a investir em novos parques, 
jardins e artérias, mas se «ao lado 
estiver um edifício degradado, isso 
representa uma menos-valia para 
a cidade. nesse sentido pretende-
mos que os proprietários dos pré-
dios promovam a sua estratégia de 
reabilitação e para isso lançámos o 
programa Reabilite o Seu Prédio há 
cerca de 5 meses».

Explicou ainda que já foram 
aprovadas 54 candidaturas das 60 
apresentadas, o que representa 
um investimento de mais de 57 mil 
euros. «Constatámos um excelente 
trabalho feito pelos condomínios, e 
a satisfação dos proprietários. Com 
este apoio podem não só reabilitar 
a fachada do seu prédio, como fa-
zer face a pequenas intervenções 
ao nível de infiltrações ou proble-
mas térmicos. o que permite me-
lhorar o conforto das habitações 
e a sua durabilidade». o autarca 
afirmou ainda que «este é um pro-
grama para continuar. vamos re-
forçá-lo em 2018, e apelamos para 
que os proprietários avancem com 
a requalificação dos seus prédios. 
queremos uma cidade mais boni-
ta». 

Candidaturas
as candidaturas devem ser for-

malizadas em requerimento pró-
prio disponível no Balcão Único da 
Câmara municipal do Seixal, Lojas 
do munícipe e nos Serviços online, 
em cm-seixal.pt, onde também po-
derá consultar as normas regula-
mentares e outras informações. n

Por uma cidade mais qualificada

Município incentiva 
a reabilitação de edifícios

60
candidaturas apresentadas

54
candidaturas aprovadas

57 800 euros
comparticipados pela autarquia

Valores apurados
até 10 de novembro
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Reunião no Ministério da Saúde

Unidade de Cuidados 
Continuados Integrados
de Arrentela é prioritária

No sentido de manter as reservas de sangue, torna-se essencial 
a captação de novos dadores. Desta forma, a Associação dos 
Dadores Benévolos de Sangue do Concelho do Seixal promove a 
realização de recolhas até ao final do ano.
A doação de sangue é um ato importante para preservar a vida. 
Além disso, é um processo simples e sem dor. Se é uma pessoa 
saudável e tem entre os 18 e os 65 anos, participe nas próximas 
dádivas. Estas acontecem entre as 9 e as 13 horas, nas seguintes 
datas e locais:

Dia 19 de novembro, domingo
Sociedade Musical 5 de Outubro
Largo D. Paio Peres Correia – Aldeia de Paio Pires

Dia 3 de dezembro, domingo
Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre Seixalense
Av. D. Nuno Alvares Pereira, 119 – Seixal

Dádivas de sangue no concelho
Conheça os locais da recolha 

A neceSSidAde da cons-
trução da Unidade de cuidados 
continuados integrados (Ucci) 
de Arrentela, um projeto da Santa 
casa da Misericórdia do Seixal, mo-
tivou a reunião de dia 7 de novem-
bro, entre o secretário de estado 
Adjunto e da Saúde, Fernando 
Araújo, edison dias, provedor da 
Santa casa da Misericórdia do 
Seixal, António Santos, presidente 
da União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
a vereadora Manuela calado e o 
presidente da câmara Municipal 
do Seixal, Joaquim Santos.

A reunião surge na sequência 
das várias diligências já efetuadas, 
tendo sido a última em setembro, 
com a visita ao local previsto pa-
ra a  construção do equipamen-
to. Recorde-se que esta é uma 
antiga aspiração das instituições 
e população, no entanto, ainda 
não passou do papel por falta de 
financiamento da Administração 
central. Refira-se que existe um 
projeto para a unidade, elaborado 
pela autarquia, que cedeu também 
o terreno, um espaço com 10 mil 
metros, avaliado em cerca de 700 
mil euros.

O provedor edison dias falou so-
bre a reunião que teve como objeti-
vo alertar para a necessidade desta 
infraestrutura «devido ao défice 
de camas desta tipologia no muni-
cípio.  Hoje transmitimos os nossos 
pontos de vista ao secretário de 
estado. Já candidatámos o projeto 
a programas de apoio do governo, 
por duas vezes, a última em 2011, 

e não obtivemos financiamento».
durante o encontro ficou ainda 

expressa a necessidade de «esta-
belecermos um protocolo para o 
funcionamento desta unidade», 
refere o provedor que acrescenta: 
«creio que estão abertos os cami-
nhos para que este equipamento 
seja uma realidade nos próximos 
dois, três anos». 

Segundo Joaquim Santos, nes-
ta reunião o secretário de estado 
assinalou a prioridade do equipa-
mento, mas «infelizmente não há 
nenhuma linha de financiamen-
to que o estado possa prever. no 
entanto, comprometeu-se com a 
contratualização das camas, em 
termos do que é a comparticipação 
do Ministério da Saúde, mas isto na 
fase pós-construção». Ou seja, até à 
construção, um investimento de 4 
milhões e meio de euros, a verdade 
é que «o estado não tem qualquer 
forma de financiamento, não exis-
tem fundos europeus para a área 

da saúde, nem o Orçamento do 
estado acomoda estas situações. 
entre a Santa casa da Misericórdia 
do Seixal e a câmara Municipal  
do Seixal vamos tentar procurar 
soluções alternativas. no entanto 
reiteramos que este equipamento 
devia ser construído pelo estado», 
afirmou. 

A reunião serviu ainda para fa-
zer um ponto de situação sobre 
a construção do novo centro de 
Saúde de corroios. O presidente 
da câmara Municipal do Seixal re-
feriu: «Foi-nos transmitido que o 
despacho para o lançamento do 
concurso público já foi autoriza-
do». Quanto ao centro de Saúde 
em Foros de Amora, ficou o com-
promisso de «podermos fazer uma 
reunião no local e analisar a ques-
tão. Hoje saímos como entrámos. 
contudo, existe boa vontade entre 
as partes, e vamos tentar encon-
trar uma solução no sentido de via-
bilizarmos este projeto». n

Assinalando o Dia Mundial da Alimentação que se celebrou a 16 de 
outubro, as escolas do concelho do Seixal dinamizaram mais uma 
edição da Semana da Sopa, em parceria com a Câmara Municipal 
do Seixal.
Entre os dias 16 e 20 de outubro, as escolas básicas Dr. António 
Augusto Louro, Carlos Ribeiro, Cruz de Pau, Nun’Álvares e Paulo 
da Gama e a Escola Secundária de Amora procuraram sensibilizar 
os alunos para a importância que o consumo diário de sopa tem 
na manutenção de uma alimentação equilibrada e saudável, pela 
sua riqueza nutricional e baixo valor calórico. No início da semana 
os alunos receberam um passaporte, que foi carimbado cada vez 
que comeram sopa no refeitório escolar. O objetivo foi conseguirem 
cinco carimbos, sendo que todos os alunos envolvidos receberam 
diplomas de participação. 
A campanha contou ainda com a colaboração da Liga Portuguesa 
contra o Cancro, que assegurou a dinamização de 10 sessões so-
bre alimentação saudável e leitura de rótulos em todas as escolas 
participantes. No total, a iniciativa contou com a participação de 
cerca de 2100 alunos.

Alimentação saudável nas escolas
Mais de 2 mil alunos participaram 
na Semana da Sopa
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O Olhar, o Traço e a Mente é o nome da exposição que esteve presente no 
átrio dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal entre 25 de 
outubro a 3 de novembro. A mostra reuniu trabalhos artísticos realizados 
no ateliê de desenho e pintura dos utentes do Fórum Sócio-Ocupacional da 
GIRA – Grupo de Intervenção e Reabilitação Activa, semanalmente dinami-
zado pela artista plástica Federicca Maccelli.
A exposição foi realizada com o objetivo de assinalar o Dia Mundial da 
Saúde Mental, 10 de outubro, e procurou dar visibilidade a criações artísti-
cas que espelham o potencial criativo dos utentes, abrindo horizontes para 
o reconhecimento e valorização das obras de arte e dos seus autores.
Fundada em 1995, por familiares e amigos de pessoas com doença men-
tal, a GIRA – Grupo de Intervenção e Reabilitação Activa é uma instituição 
particular de solidariedade social que oferece várias tipologias de res-
posta nas valências Retiro de Alfama e Gaivota. Parceira do Projeto Seixal 
Saudável, tem como missão promover a reabilitação e inclusão social da 
pessoa com doença mental, investindo no seu potencial e na proximidade 
com os cuidadores e a comunidade.

«Alimentação Saudável – Conversas sobre Necessidades Nutricionais 
do/a Adolescente» é a sessão que dá início a um novo ciclo da iniciativa 
À Conversa com os Pais... A Confusão Está Instalada?. A sessão decorre 
no dia 24 de novembro de 2017, às 19 horas, no auditório dos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do Seixal.
Esta sessão terá como oradoras Dulce do Ó, enfermeira da Associação 
Protetora dos Diabéticos de Portugal, e Sara Andrade, nutricionista do 
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Almada-Seixal, e conta com 
moderação de Susana Santos, enfermeira da Unidade de Cuidados na 
Comunidade do Seixal. As inscrições para participar na sessão podem ser 
realizadas através do email ucc.seixal@arslvt.min-saude.pt.
O ciclo À Conversa com os Pais... A Confusão Está Instalada? teve início 
em 2012 e é uma organização da Câmara Municipal do Seixal, Escola 
Secundária Dr. José Afonso e Unidade de Cuidados na Comunidade do 
ACES Almada-Seixal. A ideia é promover o debate sobre temas que preo-
cupam pais, mães, encarregados de educação e a comunidade educati-
va em geral. 
O ciclo decorre sempre no auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal às 19 horas e tem uma sessão por período letivo. As 
próximas sessões são em 2018 e incidem sobre a gestão do tempo na 
adolescência, dia 16 de fevereiro, e o desenvolvimento harmonioso do/a 
adolescente, a 18 de maio.

Dia Mundial da Saúde Mental
Trabalhos artísticos de pessoas 
com doença mental

À Conversa com os Pais... 
A Confusão Está Instalada?
Alimentação na adolescência 
no dia 24 de novembro

A UnidAde de Cuidados 
de Saúde Personalizados de 
Corroios (UCSPC) está com me-
nos dois médicos de família que 
saíram desta valência para uni-
dades de saúde familiares e não 
foram substituídos, deixando 
mais 3800 utentes sem médico 
de família, a acrescentar aos já 
existentes.

Além disso, as horas de clíni-
cos contratados, para agudos e 
utentes sem médico de família, 
caíram de 190 para 36 horas 
semanais. A assistência médica 
à população de Corroios, que já 
deixava muito a desejar, está a 
degradar-se a olhos vistos. 

no dia 3 de novembro, José 
Lourenço, da Comissão de Uten-
tes da Saúde do Concelho do Sei-
xal (CUSCS), comunicou a pre-
ocupação que se abateu sobre 
os utentes de Corroios ao presi-
dente executivo do Agrupamento 
de Saúde (ACeS) Almada-Seixal, 
Luís Amaro, no entanto, ainda 
não obteve uma resposta formal. 
Todavia, José Lourenço e Maria 
Luís, da CUSCS, souberam tele-
fonicamente, em contacto com 
Luís Amaro, que a «contratação 
de médicos à hora é para acabar», 
ou seja, as autoridades de saúde 
pensam dar solução ao impasse 
«distribuindo as horas em falta 
pelos médicos de família coloca-
dos nas UCSP». estas, dizem os 
nossos interlocutores, «não têm 
utentes sem médicos de família, 
pois só os aceitam até preenche-
rem a sua capacidade».

Sendo assim, «temos que ver 
como isto vai funcionar», até por-

que o diretor executivo da ACeS 
«conseguiu da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo (ARSLVT) autoriza-
ção para contratar médicos re-
formados recentemente, forma 
de suprir as necessidades das 
UCSP do concelho do Seixal». 

Trata-se, segundo Maria Luís e 
José Lourenço, de uma resposta 
insatisfatória. «A única e acerta-
da saída está na construção do 
Centro de Saúde de Corroios», 
defendem. Por isso, questiona-
ram Luís Amaro pelo facto de 
ainda não ter sido lançado o con-
curso para a obra. «não havendo 
condições de acolhimento, não 

há médicos recém-formados em 
medicina geral e familiar que 
queiram trabalhar no Centro de 
Saúde de Corroios».

na opinião de ambos, o «espí-
rito dos utentes é de desconfian-
ça. É que, em dois anos do atual 
governo, o panorama degradante 
manteve-se ou piorou. O execu-
tivo avança medidas, mas estas 
não são postas em prática». O 
que nos leva a crer que há uma 
intenção clara de descredibilizar 
o Sistema nacional de Saúde em 
favorecimento da medicina pri-
vada». n

População de Corroios descontente

Faltam médicos nas 
unidades de saúde

Fusão das comissões de utentes
As comissões de utentes da saúde do concelho do Seixal decidi-
ram, em maio do ano em curso, fundir-se numa única entidade, 
designada Comissão de Utentes da Saúde do Concelho do Seixal. 
A razão foi melhorar a informação e apoio aos utentes, concentrar 
esforços na luta pela construção do hospital no Seixal, do Centro 
de Saúde de Corroios e das extensões de saúde de Paio Pires e 
Foros de Amora. A defesa do SNS é outros dos objetivos da CUSCS.
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A Câmara Municipal do Seixal, em 
parceria com as associações de re-
formados pensionistas e idosos, as-
sinalou o Dia Internacional do Idoso, 
a 1 de outubro, e promoveu, ao lon-
go do mês um conjunto de iniciati-
vas consagradas a esta faixa etária 
da população. O Mês das Pessoas 
Idosas procurou incentivar o enve-
lhecimento ativo e impulsionar o 
convívio entre as gerações. 
Entre várias ações que incluíram 
comemorações dos aniversários 

das associações unitárias de refor-
mados, pensionistas e idosos da 
Torre da Marinha e de Paio Pires, 
um colóquio sobre Solidariedade no 
Contexto Atual e uma sessão do pro-
jeto Avós, Contem-me Uma História, 
o programa incluiu um Festival de 
Grupos Corais das Associações de 
Reformados, que teve por tema «As 
Canções da Minha Infância». Pelo 
Auditório Municipal, no dia 12, pas-
sou uma dezena de grupos corais. 
Entretanto, no dia 30, na Oficina da 

Juventude de Miratejo, a vereadora 
Manuela Calado entregou os certifi-
cados do Programa Teclar, dinamiza-
do pela Câmara Municipal e pela R@
TO – Associação para a Divulgação 
Cultural e Científica. Esta ação tem 
como finalidade abrir as portas do 
mundo informático aos mais idosos. 
O Mês das Pessoas Idosas encerrou 
com a estreia da peça «D. Quixote de 
Lá Seixal», do Projeto Municipal de 
Teatro Sénior (Des)dramatizar, que 
esgotou o Auditório Municipal. 

Mês das Pessoas Idosas
O conhecimento e a experiência homenageados

«A Chama da Solidariedade assina-
la como prioridade a solidariedade 
para com os outros, enquanto indiví-
duos, mas também enquanto socie-
dade». As palavras são de Joaquim 
Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, na entrega ao 
município de Almada da Chama 
da Solidariedade, que decorreu na 
Praça S. João Batista, no dia 10 de 
outubro.
A chama foi entregue a Almada 
após percorrer as instituições par-
ticulares de solidariedade social do 

Seixal. Joaquim Santos lembrou que 
«Almada, como o Seixal, tem um per-
curso que respeita as conquistas de 
Abril e põe as pessoas e populações 
em primeiro lugar, atendendo às su-
as necessidades culturais, despor-
tivas e sociais, e promovendo a sua 
qualidade de vida e o seu desenvol-
vimento individual e coletivo».
Símbolo da Festa da Solidariedade, 
uma organização da Confederação 
Nacional das Instituições de 
Solidariedade, a Chama da Soli-
dariedade tem como objetivo difun-

dir os valores comuns às diferentes 
instituições de solidariedade social 
ao serviço do bem-estar da comuni-
dade, através da realização de um 
conjunto de iniciativas de índole so-
cial, cultural ou desportiva. 
Todos os anos a Chama da Soli-
dariedade percorre um distri-
to, encontrando-se até julho de 
2018 a percorrer a península de 
Setúbal, com o percurso a cargo 
da União Distrital das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social 
de Setúbal (UDIPSSS). 

Chama da Solidariedade entregue ao município de Almada 
Iluminar com a solidariedade um mundo melhor para todos

Santa Marta de Corroios
Associação Raízes promoveu 
evento comunitário

A Associação Raízes do Bairro de Santa Marta de Corroios promoveu, 
no dia 21 de outubro, a 1.ª edição do Nu Djunta Mó, um evento aberto à 
comunidade que incluiu jogos tradicionais, demonstração de capoeira e 
uma componente musical, com a atuação de vários artistas. Ao longo do 
dia também se efetuaram rastreios de saúde e distribuição de roupas, 
brinquedos, artigos de puericultura, livros, louças e outros. 
Na organização do evento participaram entidades locais,como o Centro 
Comunitário Casa Branca, da Santa Casa da Misericórdia do Seixal, e 
o Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS). A iniciativa contou 
com o apoio da Câmara Municipal do Seixal e das juntas de freguesia de 
Amora e de Corroios. A Associação Raízes desenvolve a sua ação neste 
bairro da freguesia de Corroios, dinamizando projetos de intervenção e 
interação com os jovens da comunidade.

Dia Municipal da Igualdade
Câmara apresentou kit pedagógico

A Câmara Municipal do Seixal assinalou, no dia 24 de outubro, o Dia 
Municipal da Igualdade. Esta jornada, instituída em 2010 pela Comissão 
para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), tem como finalidade 
chamar a atenção da sociedade para a importância da igualdade de 
oportunidades em todos os capítulos da vida em sociedade. Por conse-
guinte, a autarquia, que se rege por práticas que contemplam o princípio 
da igualdade, aproveitou a efeméride para reafirmar os seus princípios 
neste domínio. Assim, na manhã desse dia, nos Serviços Centrais da 
autarquia, foram dadas a conhecer as ações que têm sido levadas a cabo 
com o fim de alertar as instituições e a população para a importância da 
igualdade de género. Por outro lado, foi apresentado, na mesma altura, 
um kit pedagógico com um CD interativo sobre a cultura, língua, hábitos 
e tradições ciganas, para ser distribuído pelos alunos do ensino básico. 
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Fotografia no Torrense
Diogo Vilhena expôs 
a preto e branco
A Cru é o nome da exposição de fotografia que esteve patente ao 
público no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha de 14 de outubro 
a 4 de novembro. Diogo Vilhena, o autor do conjunto de trabalhos a 
preto e branco, é um colecionador e estudioso entusiasta de câmaras 
analógicas, das quais deitou mão para elaborar as obras que agora 
apresentou.
Interessante também é o que se lê num volante distribuído no dia 
da inauguração do certame, a 14 de outubro: «O pequeno erro, as 
falhas e imperfeições conferem às imagens uma genuinidade maior, 
em muitos casos irrepetível. Um processo que é, ao fim e ao cabo, 
semicontrolado pelo fotógrafo e em que o fator surpresa passa a ser 
divertido e até desejado».
Para Diogo Vilhena, a «câmara é um ícone» que «se nos mete na pe-
le». O autor, que pertence ao Grupo de Fotografia do Independente 
Futebol Clube Torrense, também cultiva a fotografia de rua e o retrato, 
e gosta de «fazer uma bela fotografia com o material» que tem à mão. 
Porque, num tempo em que o «digital assume o papel principal, há 
que reforçar o impacto do filme fotográfico na nossa vida e nos nos-
sos dias, de hoje e de sempre». 
António Santos, presidente da União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, teceu considerações elogiosas à 
exposição de Diogo Vilhena, num pavilhão que «expressa a simbiose 
perfeita que pode existir entre o desporto e a cultura». 

Estação do Livro decorre 
até 24 de novembro
Iniciativas nas escolas 
promovem a leitura
«Símbolo e Forma» é o tema deste ano da Estação do Livro, uma 
iniciativa que está a decorrer desde o dia 13 de novembro nas es-
colas do concelho com atividades de animação relacionadas com 
os livros e a leitura.
Este ano, a Estação do Livro envolve 34 escolas dos 1.º, 2.º, 3.º 
ciclos e secundárias, permitindo aos alunos a participação em 
diversas iniciativas, como animações de leitura e de conto tradi-
cional, jogos, apresentações de livros e ateliês, num programa que 
decorre durante 10 dias e que termina a 24 de novembro. 
O objetivo é desenvolver a imaginação e a criatividade e mostrar 
como as histórias podem ser o ponto de partida para inúmeras 
atividades divertidas e de aprendizagem.
A Estação do Livro realiza-se desde 2002 tendo como objetivo 
promover a leitura junto dos alunos do concelho. É organizada pela 
Câmara Municipal do Seixal, através da Biblioteca Municipal, em 
colaboração com a Rede de Bibliotecas Escolares do concelho

Eduardo Palaio expôs no PróRio 

«Pintar o Seixal é fácil»
O RiO, a vida à volta da 

Baía, as casas, as ruas, as esquinas 
e as gentes do Seixal são a maté-
ria que inspira Eduardo Palaio na 
criação dos seus desenhos e pin-
turas, mas também dos seus poe-
mas. Artista, escritor, tipógrafo, 
comprometido com a sua terra, 
Eduardo Palaio é uma referência 
incontornável e a exposição de 
um conjunto de obras suas no es-
paço PróRio, situado à beira-rio, 
foi o motivo para reunir amigos 
num fim de tarde de outono, a 20 
de outubro.    

«Eu ciclicamente faço exposi-
ções sobre o Seixal porque gosto 
muito do Seixal», explicou as-
sim Eduardo Palaio o porquê do 
evento e confessou que o convi-
te para expor naquele espaço foi 
irrecusável, «porque este sítio é 
bonito, as obras do núcleo antigo 
do Seixal estão em conclusão e o 
Seixal é magnífico» e este «é um 
momento importante». 

Confidenciou que já deve ter 
feito uns 200 ou 300 quadros so-
bre o Seixal, «porque é fácil, e o 
mérito é do Seixal: a arquitetura, 
as linhas, os traços, as ruas, o cru-
zamento das ruas, as esquinas e 
sobretudo a luz». 

O artista partilhou algumas 
histórias relativas às obras ex-
postas. A um dos quadros deu o 
título de «Um Pedaço do Muro da 
Mundet», que representa os ros-
tos «dos nossos pais, dos nossos 
sogros, dos nossos avós. Eu quis 
que resultasse como um pedaço 
do muro onde estivessem inscri-
tas as pessoas quais fantasmas, 
o testemunho, um rasto que ti-
vesse ficado das pessoas que lá 
trabalharam». Revelou que se ba-
seou nas fotografias recolhidas 

no arquivo do Ecomuseu, as quais 
faziam parte das fichas dos traba-
lhadores da fábrica. «Depois foi 
só “plantá-las” no muro, atrás da 
caliça... e há pessoas que de fac-
to poderiam reconhecer aquelas 
caras». 

A outra história revelada é 
mais pessoal e refere-se à sua 
progenitora. Trata-se da obra 
com o título «A Minha Mãe como 
Nunca a Vi», com a qual decidiu 
fazer «justiça» à sua mãe e a to-
das as mães, pintando a sua mãe 
«de uma maneira como eu nunca 
a vi, pondo-lhe um ar sensual, e 
fazendo-lhe assim justiça».

São traços da conversa com o 
artista, que foi felicitado pelos 
muitos amigos que quiseram es-
tar presentes. 

Dar vida às memórias
Um desses amigos é Hugo 

Castanheira, outro pintor do 
Seixal, para quem Eduardo Palaio 
«é um ícone da terra, pintor con-
sagrado». Achou a exposição 
«muito interessante, muito no 
seu estilo». Disse ainda que es-
pera «poder expor um dia neste 
espaço fantástico». 

Para António Santos, presiden-
te da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, Eduardo Palaio «é uma re-
ferência artística e pessoal para 
todos nós» e o evento reúne «o 
melhor de dois mundos: o espaço 
onde estamos e a exposição fan-
tástica do Eduardo».

O vereador Jorge Gonçalves 
considerou a exposição «muito 
interessante» e disse que a obra 
de Eduardo Palaio «traduz as 
memórias das gentes e do Seixal 
num momento marcante da re-

vitalização do Seixal, que quere-
mos continuar a construir, com as 
pessoas que nos visitam, que aqui 
vivem e trabalham».  

Alfredo Monteiro, presiden-
te da Assembleia Municipal do 
Seixal, afirmou que o artista «tem 
dado vida à memória do Seixal» 
e «estarmos aqui com o Eduardo 
Palaio é vivermos a história e o 
futuro do Seixal».

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, re-
alçou o facto de este evento «aliar 
a arte a um espaço novo e mo-
derno, nesta nova visão do Seixal, 
que tenta juntar a preservação da 
tradição e da cultura com a inova-
ção, associada a esta intervenção 
no núcleo urbano antigo do Seixal 
com novas áreas de lazer e frui-
ção». Deu os parabéns ao autor 
pela exposição e por toda a obra 
que «tem feito e pela sua entrega 
à cultura e à arte seixaleira», e 
porque «é um artista que retrata 
muito bem diversas épocas do 
Seixal». 

Joaquim Santos salientou que 
o facto de o município estar pre-
sente na iniciativa «é uma forma 
de incentivar os artistas locais 
a continuarem a criar obras e 
promovê-las juntamente com 
os operadores que existem. O 
PróRio é um bom exemplo de um 
projeto que vem qualificar o nú-
cleo urbano do Seixal». n
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Clube Recreativo da Cruz de Pau faz 63 anos

Um exemplo 
de dinamismo

A L1B – Associação Cultural co-
memorou, a 22 de outubro, o 5.º 
aniversário, e para assinalar a data 
realizou uma tarde cultural e de 
convívio na sede da associação, 
no Seixal. 
Em parceria com o Ecomuseu Mu-
nicipal do Seixal, realizou-se uma 
sessão de divulgação do projeto 
Histórias & Memórias Fotográficas, 
que consiste na organização de 

doações e empréstimos de foto-
grafias antigas da população, pa-
ra enriquecimento do Centro de 
Documentação e Informação do 
Ecomuseu. 
Esta sessão contou com a parti-
cipação de Adelino Tavares e de 
Carlos Ribeiro, que falaram com 
os presentes sobre vivências e 
memórias do Seixal, e de Manuela 
Calado, vereadora da Câmara 

Municipal do Seixal. Decorreu ain-
da uma exposição sobre a memó-
ria e os costumes do Seixal.
A L1B tem-se dedicado a vários 
projetos de índole cultural e artís-
tica e no espaço Janelas 31 apre-
senta o formato de uma galeria 
dinâmica, que artistas e artesãos 
usam como ateliê, desenvolvendo 
e expondo os seus trabalhos, com 
especial incidência no Seixal.

Aniversário da L1B – Associação Cultural
Divulgar as tradições do Seixal

«TRabalhaR com todos 
é a forma da Câmara Municipal 
do Seixal estar na comunidade», 
afirmou a vereadora Manuela 
Calado na sessão solene que assi-
nalou o 63.º aniversário do Clube 
Recreativo da Cruz de Pau (CRCP), 
no dia 1 de novembro.

Depois de prestar homenagem a 
todos os que fizeram daquela uma 
«casa de referência, muito para 
além dos limites do concelho», a 
autarca disse do «orgulho da câ-
mara municipal» na parceria que 
mantém com o CRCP e agradeceu 
a «permanente disponibilidade do 
clube no apoio às distintas iniciati-
vas municipais». 

Vítor Gonçalves, o presidente 
da assembleia geral, lembrou que 
os mais novos «são o coração da 
coletividade, são eles que lhe dão 
vida», e enalteceu o «dinamismo, a 
pujança e o sentido de renovação, 
mesmo a nível de cargos diretivos, 
do CRCP». 

Depois de um ano de um CRCP 

sem música, o vazio foi preenchi-
do pela big band, composta por 
uma vintena de jovens músicos 
dirigidos por Pedro Simões. a sua 
apresentação pública, a anteceder 
a sessão solene, foi um episódio de 
encantamento. «New York» e «You 
don’t know me», duas peças míti-
cas do género, foram executadas 
com refinada mestria.

O presidente do clube, Júlio 
Marquês, enalteceu a apresenta-
ção da big band. «agora, vamos 
pensar no relançamento da es-
cola de música, até porque já há 
algumas inscrições», declarou, 
lembrando as vertentes culturais 
e desportivas do CRCP. O que im-
porta, também, é que o CRCP se 
mantenha como um «clube ecléti-
co, movimentando 20 modalida-
des desportivas». 

Manuel araújo, presidente da 
Junta de Freguesia de amora, elo-
giou o regresso da música à coleti-
vidade com a big band, que «veio 
preencher o vazio deixado pela or-

questra ligeira». aliás, «há muitas 
orquestras espalhadas pelo país 
que integram músicos formados 
nas nossas filarmónicas».

Do programa de aniversário 
constaram ainda provas despor-
tivas e um jantar comemorativo. 
Pela frente, honras para o teatro, 
no próximo sábado, e noite de fa-
dos, dia 25. 

Futsal solidário
a Secção de Futsal do CRCP pro-

moveu um espetáculo de solidarie-
dade para com as vítimas dos fogos 
florestais, no dia 5 de novembro. 
Contam-se por dezenas os artistas 
e grupos corais que responderam 
ao gesto humanitário dos jovens 
atletas.

Segundo o presidente do clube, 
recolheram «uma carrinha cheia 
de bens alimentares, produtos de 
higiene, comida para animais e me-
dicamentos».  n

A Associação Clube Recreativo e Cultural de Proprietários da Quinta 
da Aniza (ACRCPQA) comemorou o 2.º aniversário no dia 14 de outu-
bro com uma sessão solene e atividades culturais e desportivas. A 
ocasião serviu ainda para assinalar a inauguração da nova sala mul-
tiusos, prontamente animada com um baile a cargo do Grupo António 
Lucas.
Na sequência do processo de reconversão urbanística da Quinta da 
Aniza, a associação de proprietários alterou os seus estatutos para 
alargar o âmbito da sua ação inicial e manter o espírito associativo, 
dando origem a uma nova coletividade. Atualmente conta com cerca 
de 85 associados. 
«Temos trabalhado muito, primeiro para conseguir a sede, depois para 
construir o telheiro e agora a cobertura das partes laterais desta nova 
sala multiusos», recordou Alfredo Silva. Garantindo que «ainda quere-
mos ir mais longe», o presidente da direção da ACRCPQA afirmou que 
esta é uma obra para todos os residentes da Quinta da Aniza, «mas 
também para o futuro».
«A força e riqueza do movimento associativo e das gentes de Corroios 
está bem evidente no surgimento e crescimento de novas coletivida-
des na nossa freguesia, como acontece com esta associação, que 
completa agora o 2.º aniversário», saudou Eduardo Rosa, presidente 
da Junta de Freguesia de Corroios.
Joaquim Tavares, vereador da Câmara Municipal do Seixal, enfatizou 
que «a democracia também se expressa no dia a dia das nossas co-
letividades, onde nos reunimos e debatemos as nossas realidades e 
necessidades locais». O vereador reconheceu ainda «o trabalho feito 
pelos homens e mulheres que se empenham nesta coletividade, que 
com pequenos passos tem crescido em atividades e qualificado as 
suas instalações».

Associação Clube Recreativo e Cultural 
de Proprietários da Quinta da Aniza
Coletividade nascida do trabalho 
de reconversão urbanística
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Desde outubro que os Escuteiros 
Marítimos do Seixal têm nova se-
de. O hangar junto ao Mercado 
Municipal do Seixal funciona num 
espaço cedido pela autarquia.
Este foi construído pelos escutei-
ros do Agrupamento 253, com 
o apoio de algumas empresas e 
instituições. A estrutura criada no 
hangar servirá para a realização 

de atividades, como pequenos 
acampamentos, a realização de 
construções escutistas e a imple-
mentação do método aprender 
fazendo. Serve igualmente para 
guardar as embarcações do agru-
pamento. 
O novo espaço coincidiu com a co-
memoração dos 25 anos do agru-
pamento e a forma de assinalar 

esse marco foi com a inauguração 
da base náutica do Agrupamento 
253 – Escuteiros Marítimos do 
Seixal. 
No seguimento da inauguração, 
a União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires 
procedeu à construção de um 
acesso pedonal às instalações, 
situadas no Seixal.

Escuteiros Marítimos do Seixal
Novas instalações permitem desenvolver a atividade

Fundado a 26 de outubro de 1979, o 
Centro de Convívio e Desportivo de Vale 
de Milhaços (CCDVM) reúne cerca de mil 
sócios e dinamiza perto de 80 atletas num 
vasto conjunto de modalidades desporti-
vas, como futebol, artes marciais (karaté, 
aikido, judo), zumba, kizomba, ginástica pa-
ra os mais novos e de manutenção, pilates, 
jogos tradicionais e de mesa, entre outras. 
O clube também proporciona aulas de gui-
tarra para 12 jovens. Saliente-se que em 
termos de palmarés desportivo, o CCDVM 
é tricampeão de futebol do Campeonato 
Distrital do INATEL. 
O clube celebrou o 38.º aniversário no dia 
28 de outubro com uma sessão solene, 
antecedida de uma atuação da classe de 
guitarra e demonstração de algumas moda-
lidades desportivas. Foram também entre-
gues os troféus aos três primeiros classifi-
cados nos torneios de malha e de sueca que 
decorreram no âmbito das comemorações.
Abílio Santos, presidente da direção do 
CCDVM, afirmou que o clube, «apesar das 
dificuldades, tem conseguido atingir os 
seus objetivos e proporcionar aos associa-
dos e população um grande envolvimento 
desportivo e animações recreativas diver-
sas». O dirigente chamou a atenção para a 

necessidade de remodelar as instalações, 
desde o pavilhão desportivo, designada-
mente a cobertura, as instalações balneá-
rias e ainda um campo de futebol «com as 
devidas condições para a prática despor-
tiva». 
O presidente do CCDVM agradeceu aos atle-
tas e técnicos que «têm contribuído para 
o engrandecimento da coletividade», às 
empresas patrocinadoras e às autarquias 
pelo apoio, 
Eduardo Rosa, presidente da Junta de 
Freguesia de Corroios, enalteceu o «vasto, 
rico e exigente» movimento associativo do 
município, disse que as suas «reivindica-
ções são importantes e que continuamos 
sempre ao vosso lado, procurando encon-
trar convosco as melhores soluções».
Joaquim Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, referiu todo o traba-
lho feito ao longo de 38 anos pelo CCDVM. 
Anunciou que a Câmara Municipal do Seixal 
«está disponível para realizar a intervenção 
na cobertura do pavilhão e a requalificação 
das instalações». Também comunicou que 
a autarquia vai avançar com o projeto do 
Estádio Municipal de Vale de Milhaços, «e 
vamos tentar lançar a obra ainda neste 
mandato».

Centro de Convívio e Desportivo de Vale de Milhaços
Autarquia anuncia remodelação 
das instalações

Os Redondos são um exemplo de um proces-
so de reconversão bem-sucedido. De terra 
loteada de forma clandestina passou a ser 
um dos locais mais procurados por novos 
habitantes. Nesta evolução, a associação 
de moradores tem tido um papel fundamen-
tal, trabalhando sempre em parceria com a 
junta de freguesia e a Câmara Municipal do 
Seixal. O seu papel na reconversão e na vida 
dos moradores dos Redondos foi bastante 
destacado na celebração do seu 36.º ani-
versário, que decorreu no dia 22 de outubro. 
No pavilhão da Associação de Moradores 
dos Redondos (AMR) decorreu um almo-
ço convívio em que estiveram presentes 
Joaquim Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Carlos Reis, presiden-
te da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, 
corpos sociais, convidados e amigos da ins-
tituição.
Anabela Monraia, secretária da AMR, desta-
cou o trabalho realizado por João Lopes, pre-
sidente da direção da AMR há 27 anos, e fa-
lou sobre as várias iniciativas culturais e des-
portivas promovidas pela AMR, através do 
Grupo de Danças e Cantares dos Redondos, 
do Grupo de Concertinas dos Redondos ou 
do grupo de ginástica acrobática. É toda esta 
atividade «que nos permite estar aqui a hon-
rar o passado, a viver o presente e a idealizar 
o futuro», disse Anabela Monraia.

João Lopes lembrou que, nos 27 anos que 
tem estado à frente da AMR, o seu objetivo 
tem sido sempre «melhorar a qualidade de 
vida dos moradores dos Redondos». Hoje 
em dia, os Redondos têm infraestruturas 
de abastecimento de água e saneamento, 
arruamentos, espaços verdes, sinalização, 
comércio local e uma escola básica do 1.º 
ciclo com jardim de infância. E prepara-
se agora para ganhar um novo pavilhão, 
situado junto às instalações da AMR, que 
está a ser construído: «Trata-se de mais um 
equipamento para colocar ao serviço da 
população dos Redondos».
Carlos Reis felicitou a AMR pelo 36.º aniver-
sário e afirmou que «a junta de freguesia 
está disponível para, em parceria com a 
Câmara Municipal do Seixal, apoiar finan-
ceiramente e logisticamente esta casa nas 
áreas do desporto e da cultura».
O presidente da Câmara Municipal do Seixal 
felicitou a associação pelo aniversário, rea-
firmando a disponibilidade da autarquia 
para continuar a parceria e «continuar o 
caminho para concluir esta urbanização».
Para Joaquim Santos, a AMR «tem promovi-
do um trabalho de excelência», numa linha 
de «insatisfação permanente, espírito de ini-
ciativa, construção de pontes e de diálogo 
com as instituições».

Associação de Moradores dos Redondos
Uma associação com espírito de iniciativa
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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
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(*) n Partida do Fogueteiro
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Aos dias úteis o comboio das 8.13 horas termina no Fogueteiro

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

M 43 13

43

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

32

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

03

23

43

13

43 58

13 43 28

Sábados, domingos e feriados

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

M 43 13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43 43

13

43 43

13 13

707 127 127 

(*)

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

808 203 050 TRANSTEjO  

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

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 919 374 732

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

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

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

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

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

Serviço permanente

ABReU CARDoSo | R. Cidade Setúbal, 1-B, 
Corroios | 212 545 585
ALVeS VeLHo | R. Luís de Camões, 27, 
Torre da Marinha | 212 211 132
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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A 34.ª SeixAliAdA, sob o lema «Orgu-
lho no Passado, Ambição no Futuro», decorreu 
de 23 de setembro a 21 de outubro. durante a 
iniciativa, 64 modalidades passaram por mais 
de 50 equipamentos desportivos municipais, do 
movimento associativo e espaços públicos. Mais 
de quatro semanas de intensa atividade que se 
traduziram em cerca de 200 iniciativas que con-
taram com perto de 20 mil participantes. 

da competição a demonstrações, passando 
pela prática experimental de algumas modali-
dades, atletas e novos desportistas viveram a 
Festa do desporto para Todos. Novas modali-
dades como stand up paddle ou pool estiveram 
em campo, e também o desporto adaptado con-

quistou destaque neste verdadeiro movimento 
inclusivo. Crianças e adultos praticaram artes 
marciais, atividades náuticas, jogos tradicionais 
e futebol, entre muitas outras atividades des-
portivas.

Para o sucesso da iniciativa muito contribuí-
ram as parcerias estabelecidades entre o movi-
mento associativo, as autarquias, instituições e 
tecido empresarial locais.

Ainda nesta edição esteve disponível para uti-
lizadores de smartphone android uma aplicação 
gratuita que permitiu acompanhar a Seixalíada. 
Muitos foram os momentos partilhados por 
todos! em 2018, a Seixalíada está de volta para 
comemorar a 35.ª edição. n

Festa do desporto para Todos 
chega ao fim

34.ª Seixalíada 
com 20 mil 
participantes
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181.º aniversário do concelho do Seixal

Celebrar as memórias, 
projetar o futuro

o dia 6 de novembro comemorou-se o 181.º ani-
versário do concelho do Seixal. Data marcante 
na vida do município, foi assinalada com a reali-
zação da sessão solene comemorativa, que de-
correu no Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal, durante a qual foram atribuídas as 
medalhas municipais a pessoas e entidades que 
se destacaram na vida municipal e foram home-
nageados os trabalhadores das autarquias que 
cumpriram 25 e 40 anos de serviço e também os 
trabalhadores aposentados em 2016.

Para além das intervenções dos eleitos muni-
cipais, a sessão contou ainda com alguns mo-
mentos culturais: Edgar Branco e Milene Matias 
e Sérgio Lourenço e Cátia Cerqueira abriram a 
sessão com um momento de dança, acompa-
nhado por imagens do concelho. Mais tarde foi 
a vez dos dançarinos pertencentes à Sociedade 
Musical 5 de Outubro, ao Clube Recreativo e 
Desportivo de Miratejo e ao Clube Desportivo e 
Recreativo do Fogueteiro fazerem uma demons-
tração de vários estilos. Em palco estiveram 

mais de 30 alunos dos referidos clubes, com 
idades entre os 7 e os 56 anos.
A identidade do concelho, as suas memórias, o 
sentimento de pertença e o caminho para o futu-
ro são as ideias-chave presentes nas comemo-
rações, que decorrem sob o lema «Celebramos 
as Memórias, Projetamos o Futuro». 
Até ao final do mês realizam-se diversas inicia-
tivas culturais e desportivas que assinalam o 
181.º aniversário da fundação do concelho do 
Seixal. 

N
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O presidente da Câmara Municipal do 
Seixal começou por saudar a população, 
forças vivas e instituições do concelho 
pela passagem de mais um aniversário. 
Destacou depois o lema das comemora-
ções, «Celebramos as Memórias, Projeta-
mos o Futuro», e lembrou o Seixal como 
uma «terra com história e com memória, 
que ao longo dos tempos se tem afirmado 
e que tem transformado dificuldades em 
forças, e levando mais longe a ambição 
de um povo que, vindo de muitos lugares, 
encontrou junto à nossa Baía o solo fértil 
para construir o futuro da sua vida».
Lembrou um concelho do Seixal que 
«acompanhou os tempos, contribuindo 
para as transformações sociais e polí-
ticas operadas no nosso país, com um 
povo trabalhador e, ao mesmo tempo, in-
terventivo, estando sempre na vanguarda 
da luta pela melhoria das condições de 
vida da sua população», e referiu momen-
tos relevantes da história, como a queda 
da monarquia e a implementação  da re-
pública, a luta pela liberdade no fascis-
mo; no 25 de Abril; e as últimas quatro 
décadas «quando lançámos mãos à obra 
e transformámos este território num con-
celho de referência no país».
Joaquim Santos deixou uma palavra de 
reconhecimento aos trabalhadores da 
autarquia homenageados na sessão so-
lene, bem como às «diversas persona-
lidades do concelho que na sua vida se 
destacaram nas mais diversas áreas de 
intervenção», nomeadamente «cinco au-
tarcas com mais de 20 anos de exercí-

cio da democracia local», bem como «as 
personalidades que se destacaram na 
área cultural, desportiva e empresarial» 
e outras personalidades do concelho 
«pela sua dedicação e entrega ao bem 
comum».

Um novo ciclo 
de desenvolvimento 
Falando sobre o futuro, o presidente da 
autarquia afirmou que o mesmo se cons-
trói «com a experiência do passado e a 
ação do presente. E o futuro que ambi-
cionamos para a população do nosso 
concelho é de maior progresso, felicidade 
e qualidade de vida. Mas para o alcan-
çarmos precisamos de continuar o nosso 
trabalho, desenvolvido em parceria com 
todas as forças vivas e população».
No momento em que também se assina-
la um novo mandato autárquico, afirmou 
que «a autarquia se assume de forma cla-
ra como líder e motor do desenvolvimento 
do concelho, como motor de desenvolvi-
mento económico e social da nossa po-
pulação», lançando o desafio a todas as 
instituições sociais, coletividades, forças 
humanitárias, empresas, associações de 
moradores e forças vivas «que queiram 
trabalhar e avançar para um novo ciclo 
de desenvolvimento económico e social 
que precisamos de lançar e concretizar». 
Considerou que este novo ciclo «vai exigir 
mais de cada um nós, mais das autar-
quias do concelho, mais de cada institui-
ção e parceiro, e mais, sem dúvida ne-
nhuma, do Poder Central que tem estado 
ausente deste caminho de progresso do 
concelho».

Projetos e equipamentos 
para que o concelho avance
O presidente da Câmara Municipal do 
Seixal destacou depois os «fatores críti-

cos de desenvolvimento que são neces-
sários serem concretizados para que 
o concelho avance. Nas mais diversas 
áreas – da saúde, dos transportes, do 
emprego e produção, da habitação, da 
segurança, da mobilidade, do ambiente, 
da educação, da cultura, do desporto, do 
apoio social – precisamos de concreti-
zar projetos e equipamentos para que o 
concelho avance e para que a população 
ganhe com esse novo avanço». Deu como 
exemplo, na área da saúde, «a concretiza-
ção do hospital no concelho e do Centro 
de Saúde de Corroios, que irão aumentar 
e qualificar as respostas à população, 
capacitando o concelho para melhor res-
ponder às necessidades dos nossos con-
cidadãos».
Joaquim Santos entende que a concre-
tização destes fatores críticos de desen-
volvimento e deste novo ciclo irão trazer 
«benefícios para todos», pelo que «cabe 
a cada um de nós, seja eleito, dirigente 
associativo, trabalhador, empresário ou 
voluntário levar por diante esta tarefa», 
apelando à união de todos «no caminho 
que leve a esta concretização e avanço. 
Lançamos assim um apelo a todos, para 
que nos unamos neste desígnio, que 
construamos as embarcações para atra-
vessar a nossa Baía e o rio Tejo como fi-
zeram os nossos antepassados, que cru-
zemos essas águas e esses mares, e que 
conquistemos aquilo que a população 
precisa e merece». 

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal

Construir um futuro de progresso 
e qualidade de vida

«...que construamos 

as embarcações para 

atravessar a nossa 

Baía e o rio Tejo como 

fizeram os nossos 

antepassados, que 

cruzemos essas águas 

e esses mares, e que 

conquistemos aquilo 

que a população 

precisa e merece», 

disse o presidente 

da autarquia.
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Medalha de Mérito Municipal
A Medalha de Mérito Municipal, em prata, é atribuída a pessoas individuais ou coletivas que se tenham 
salientado de forma perene e cuja ação tenha contribuído para o engrandecimento e divulgação dos valores 
do município ou do país. 

Francisco Manuel Russo Arnaut

Francisco Arnaut nasceu a 7 de março de 1947. Natural de Mora, Alentejo, é casado, 
tem dois filhos e três netas.
Em dezembro de 1962, os seus pais foram colocados na Fábrica Mundet e veio com 
a sua família para o Seixal, onde vive desde os 15 anos, terra que também considera 
sua. Até aos 25 anos, trabalhou em Lisboa em duas oficinas como carpinteiro e em 
1968 foi cumprir o serviço militar obrigatório, sendo mobilizado para a Guerra Colonial 
em Angola, onde permaneceu dois anos.
De regresso ao Seixal trabalhou, em 1972, numa pequena oficina no Bairro Novo, in-
gressando depois na firma A. Silva & Silva, como carpinteiro. Aqui foi membro da 1.ª 
Comissão de Trabalhadores, aquando do 25 de Abril de 1974.
Trabalhou depois na STENAVE, como carpinteiro, maquinista e modelista, e foi também 
delegado sindical.
No seu percurso como autarca, foi presidente da Assembleia de Freguesia do Seixal, 
membro da Assembleia de Freguesia do Seixal e 1.º secretário da mesa na União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires. 
Desde muito jovem que se dedica ao movimento associativo do concelho e atualmente 
pertence à direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos do Concelho do 
Seixal e da Associação de Reformados do Seixal. 
Entregou a medalha a vereadora Manuela Calado.

Ângelo Marcelino Gaspar

Natural de Sobral de S. Miguel, na Covilhã, Ângelo Gaspar nasceu a 26 de fevereiro de 
1949. 
Iniciou a sua atividade profissional com apenas 16 anos, numa fábrica de lanifícios da 
Covilhã, e para além do trabalho diário, dedicava-se aos estudos na Escola Industrial 
Campos Melo. 
Após o serviço militar foi para Lisboa estudar no Instituto Superior de Economia, onde 
se licenciou em Gestão de Empresas, trabalhando em simultâneo no Banco Nacional 
Ultramarino, onde esteve até 1997.
Casado e pai de dois filhos, veio para o Seixal há cerca de 40 anos. 
Esteve ao serviço do Poder Local Democrático e da população durante seis mandatos. 
Entre 1986 e 1997 integrou a Assembleia Municipal do Seixal e deu um contributo es-
sencial ao desenvolvimento do concelho enquanto vereador da Câmara Municipal do 
Seixal, onde assumiu os pelouros dos Recursos Humanos, Departamento Financeiro, 
Informática e Sistema de Informação Geográfica, entre 1998 e 2005.
Entre 2009 e 2013 desempenhou funções enquanto presidente da Assembleia de Fre-
guesia de Corroios. Atualmente reformado, preside ao Conselho Fiscal da Santa Casa 
da Misericórdia do Seixal e continua a dedicar-se ao movimento associativo. 
Entregou a medalha o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos. 

António Afonso Rodrigues

António Afonso Rodrigues nasceu em 28 de janeiro de 1954 na freguesia de Abela, em 
Santiago do Cacém.
Estudou em Silves e cumpriu serviço militar na Trafaria. Veio para o Seixal em 1971, 
onde trabalhou na Fábrica Mundet até 1978, tendo depois ingressado na Siderurgia 
Nacional, onde se manteve até 1997. 
Com 63 anos, é casado e é atualmente técnico da empresa Amarsul, onde trabalha 
há já 20 anos.
Dedicou parte da sua vida ao trabalho autárquico e foi eleito na Junta de Freguesia e 
na Assembleia de Freguesia de Amora entre 1977 e 2005. Foi também eleito da As-
sembleia Municipal do Seixal, onde esteve até 2009.
O movimento associativo é outras das áreas a que se tem dedicado ao longo da vida, 
em especial na Sociedade Filarmónica Operária Amorense, onde ocupou cargos na 
direção, entre os quais o de presidente da assembleia geral. 
Entregou a medalha o vereador Jorge Gonçalves. 
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José Manuel Rodrigues da Cruz 

José Manuel Rodrigues da Cruz nasceu no Seixal a 30 de março de 1956. 
Assistente administrativo principal de profissão, iniciou o seu percurso profissional 
com 13 anos, como marçano no Armazém Tutti Praia, no Largo da Igreja do Seixal. Aos 
15 anos, foi trabalhar para a firma Confidente, em Lisboa, onde chegou a 1.º escriturá-
rio. Nestes anos estudou à noite até concluir o Curso Geral de Comércio.
Em julho de 1982 começou a trabalhar para os Bombeiros do Seixal, na secretaria da 
direção, onde permanece até hoje. 
No início dos anos 70 jogou futebol de onze no Seixal Futebol Clube como júnior e foi 
músico na Sociedade Filarmónica União Seixalense. 
Desde os anos 80 que se dedica ao movimento associativo do concelho, tendo exerci-
do funções de direção em várias associações. Atualmente é vice-presidente da mesa 
da assembleia geral da Sociedade Filarmónica União Seixalense.
José Manuel Rodrigues da Cruz começou o seu percurso no Poder Local Democrático 
no ano de 1983, enquanto vogal da Junta de Freguesia de Arrentela e entre 1994 e 
2009 foi eleito da Assembleia de Freguesia de Arrentela.
Entregou a medalha o vereador Eduardo Rodrigues.

João Manuel Sequeira Seabra 

João Manuel Sequeira Seabra nasceu em África, tendo vivido em Angola até 1975. 
Foi docente do ensino preparatório e técnico, tendo trabalhado em organismos públi-
cos na vertente da fiscalização e obras públicas.
A partir de 1975 veio para Portugal onde desempenhou várias funções a nível profis-
sional. Foi docente do ensino técnico e no Setor Público de Recursos Naturais e do 
Ambiente e dirigente sindical nacional do SINTAP e da UGT.
Entre os vários cargos que desempenhou, foi membro do Conselho de Opinião da RTP 
e RDP, do Conselho Geral do Inatel e da Comissão Administrativa da Cruz Vermelha do 
Seixal. Pertence ainda às Comissões Consultivas de Técnicos no domínio da certifica-
ção e qualificação de serviços e produtos.
Enquanto eleito do Poder Local Democrático foi membro da Assembleia Municipal do 
Seixal entre 1986 e 2005, tendo em seguida assumido a vereação da Câmara Muni-
cipal do Seixal, cargo que desempenhou até 2009. No mandato seguinte integrou a 
Assembleia Municipal do Seixal.
Durante 3 anos foi ainda deputado da Assembleia Metropolitana da AML. 
Entregou a medalha o vereador Manuel Pires.

Medalha de Mérito Municipal

Ricardo Toscano

Considerado por muitos como uma das mais sólidas promessas do jazz em Portugal, 
Ricardo Toscano cresceu ao som da música.
Nascido em 6 de setembro de 1993, é natural de Amora e desde muito cedo desenvol-
veu uma ligação à música por intermédio do pai, também saxofonista. Oriundo de uma 
família de músicos, aos 8 anos começou a aprender clarinete na banda da Sociedade 
Filarmónica Operária Amorense, e passou também pela banda da Sociedade Filarmó-
nica Democrática Timbre Seixalense, por intermédio do seu tio, também ele músico.
Aos 13 anos entrou no Conservatório Nacional na classe de clarinete, e aos 15 ingres-
sou na Escola Profissional Metropolitana. Aos 16 começou a frequentar a Escola de 
Jazz Luiz Villas Boas, e aos 17 entra na Escola Superior de Música de Lisboa, no regime 

de sobredotado, tendo ao longo dos anos realizado masterclasses com vários artistas 
conceituados.
Em 2011 formou o Ricardo Toscano 4teto, formação que ganhou a 25.ª edição do Pré-
mio Jovens Músicos na categoria de Jazz. Com apenas 22 anos, esgotou duas datas na 
Culturgest e já em 2016 lotou o Centro Cultural de Belém. Nesse mesmo ano regressou 
a «casa» para atuar no palco maior do SeixalJazz com o seu quarteto, perante uma pla-
teia repleta. Na edição deste ano abrilhantou o Seixal Jazz Clube, na Mundet Factory, 
com 3 concertos.
Ricardo Toscano não esteve presente na sessão por motivos profissionais, tendo a 
medalha sido entregue posteriormente ao seu pai, Aniceto Toscano.

Medalha de Mérito 
Cultural
A Medalha de Mérito Cultural, em prata, é atribuída 
a pessoas individuais ou coletivas que se tenham 
notabilizado nas artes e na cultura ou ao serviço 
do movimento associativo ou comunidade educativa 
e que tenham contribuído para a área cultural e das artes 
no concelho.
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Barbearia Central do Fogueteiro, de Roberto Pereira

Roberto Santos Pereira abriu as portas da sua barbearia na Avenida 1.º de Maio, no Fogue-
teiro, no dia 1 de abril de 1965 e hoje, com 82 anos de idade, continua todos os dias a cor-
tar cabelo e barba aos seus clientes. Nascido no Alentejo, em Santiago do Cacém, começou 
no ofício ainda em criança. O que ao princípio começou por uma brincadeira tornou-se no 
ofício da sua vida, num talento reconhecido desde o início por quem lhe ensinou a profis-
são. Ainda jovem, no Alentejo, trabalhou em várias barbearias, mas a procura de uma vida 
diferente abriu caminho até Almada. 
Um desafio de um amigo levou-o, em 1965, a adquirir em sociedade a Barbearia Central do 
Fogueteiro e três anos depois passou a gerir o negócio sozinho. Desde então tem tido uma 
clientela fiel e muitas histórias de gerações de avós, filhos e netos a quem cortou, e ainda 
corta, o cabelo. Tem uma parceria com algumas associações de idosos, nomeadamente 
com a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Amora, onde vai periodicamen-
te cortar o cabelo aos idosos.
Entregou a medalha o vereador Marco Fernandes.

Milene Matias e Edgar Branco

Edgar Branco nasceu a 22 de setembro de 1985 e pratica dança desportiva desde 2000. 
Tem várias certificações nas danças latinas e standard, é treinador credenciado de dança 
desportiva e juiz de prova da Associação Portuguesa de Professores de Dança de Salão 
Internacional. Realiza espetáculos em todo o país e participou como dançarino residente 
nos programas «Dança Comigo», da RTP1, «Dança com as Estrelas», da TVI, e foi coreógrafo 
do programa «Let’s Dance», também da TVI.
Milene Matias nasceu em 11 de junho de 1979 em Lisboa, e sempre viveu em Almada, 
com ligação ao Seixal através dos seus avós. Pratica dança desportiva desde 2000 e tem 
um diploma em danças latinas e standard, é treinadora de dança desportiva e juiz de prova 
da Federação Portuguesa de Dança Desportiva. Para além da competição desportiva e da 
vertente letiva, realiza espetáculos em todo o país e participou como dançarina residente 
no programa «Dança com as Estrelas», da TVI.
Edgar Branco e Milene Matias são casados desde 2016, dançam juntos há 15 anos e têm 
uma filha em comum. Em todas as competições de dança realizadas em Portugal foram 
sempre finalistas, somando alguns títulos relevantes, nomeadamente campeões nacionais, 
campeões regionais, vencedores da Taça de Portugal e vários pódios em competições in-
ternacionais. Sob o selo da Escola de Dança Dance Step, lecionam no Clube Desportivo e 
Recreativo do Fogueteiro e em várias escolas e clubes do distrito.
Entregou a medalha o vereador José Carlos Gomes.

Medalha de Mérito 
Empresarial

Esta medalha, em prata, é atribuída a pessoas 
individuais ou coletivas que tenham contribuído 
para a valorização económica e social do município. 

Cátia Cerqueira e Sérgio Lourenço 

Sérgio Lourenço nasceu em 7 de outubro de 1981 e com apenas sete anos veio viver para 
o Seixal com a família. Licenciado em Ciências do Desporto, é professor e dançarino certi-
ficado pelas mais conceituadas escolas de dança internacionais. Iniciou-se nas danças de 
salão em 2004 na vertente competitiva, e é também personal trainer, professor de pilates 
e 1.º dan de taekwondo.
Cátia Cerqueira nasceu em 18 de setembro de 1985 e é natural de Lisboa. Mestre em Me-
dicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa é, para além de 
bailarina, médica de família. Começou a dançar em 1996, tendo enveredado pela vertente 
de espetáculo e iniciou a competição em 2001.
Começaram a dançar juntos em 2007, e desde então atingiram o topo das danças de salão 
em Portugal, tendo ascendido, em 2013, à categoria de profissionais e ao convívio com a 
elite internacional. São par de topo no ranking nacional e já participaram em diversos pro-
gramas televisivos, como o «Dança Comigo» na RTP1 ou na novela da SIC «Perfeito Coração».
Têm a Escola SWAY – Danças de Salão como elemento central do seu projeto e represen-
tam o Clube Desportivo e Recreativo de Miratejo. Nos últimos três anos foram chamados à 
Seleção Nacional e em 2016 participaram em cerca de 30 provas nacionais, quatro campe-
onatos do mundo, dois da Europa e uma Taça do Mundo, prosseguindo este ano o mesmo 
caminho de sucesso. 
Entregou a medalha o vereador José Carlos Gomes.

Medalha de Mérito Desportivo
A Medalha de Mérito Desportivo, em prata, é atribuída a pessoas individuais ou coletivas que se tenham notabilizado 
na prática de modalidades desportivas ou tenham, de forma notória, contribuído para a divulgação e desenvolvimento 
do desporto no concelho do Seixal.
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Medalha de Bons Serviços Municipais
Esta medalha, em prata, é atribuída aos munícipes ou entidades que tenham contribuído pelos seus conhecimentos, 
interesse ou dedicação, para a melhoria e eficiência dos serviços prestados à população.

Manuel Duran Clemente

Nascido em Almada em 28 de junho de 1942, Duran Clemente estudou nos Pupilos do 
Exército, tendo ingressado na Academia Militar em 1961. Licenciado em Administração, é 
técnico de contas desde 1966. Teve vários cargos, militares e civis, na área administrativa, 
financeira e de gestão. Ao ser mobilizado, em 1973, para a Guiné-Bissau, iniciou a sua par-
ticipação no movimento de capitães e é um dos Capitães de Abril. Neste período, foi o ele-
mento de ligação ao MFA e participou na tomada de poder em Bissau e em toda a colónia.
Regressou a Lisboa em outubro de 1974 e a 11 de março de 1975, aos microfones da então 
Emissora Nacional, alertou o país para a invasão do RALIS e o golpe de Spínola. Foi a última 
voz do Movimento das Forças Armadas em 25 de novembro de 1975, ao defender a revolu-
ção nos ecrãs da televisão. A nível profissional exerce, desde 1967, a atividade de consultor 
em várias áreas. Em março de 1991 foi admitido como consultor profissional independente 
à Câmara Municipal do Seixal, onde desempenhou vários cargos e colaborou em vários 
projetos relevantes durante mais de 25 anos. 
Entregou a medalha o vereador Joaquim Tavares. 

António Hernande dos Santos

António Hernande dos Santos, mais conhecido por António Boga, é neto do republicano 
Joaquim dos Santos Boga e nasceu no Seixal a 2 de janeiro de 1933, terra onde sempre 
residiu. Ainda em criança ajudava o pai na distribuição de água porta a porta no Seixal, 
mas, quando o pai faleceu, «fugiu» para o mar e escondido nos barcos começou a sua vida 
na pesca no alto mar.
Em 1960 abandonou a profissão que abraçou durante cerca de 20 anos e ingressou na 
Siderurgia Nacional, onde trabalhou até à aposentação. Tem dedicado a sua vida ao asso-
ciativismo e foi dirigente do Seixal Futebol Clube, Associação Náutica do Seixal e Sociedade 
Filarmónica União Seixalense. Continuou a praticar vela na Associação dos Pescadores do 
Seixal, conquistando alguns títulos e representando Portugal em vários países da Europa. É 
o sócio n.º 1, fundador e honorário da Associação Náutica do Seixal. Com 84 anos é o pes-
cador mais antigo do Seixal e muitas vezes ajudou os pescadores do Seixal na reparação 
das redes, e apoiou as reparações do varino Amoroso.
Entregou a medalha a vereadora Elisabete Adrião.

José Avelino Almeida de Oliveira 

José Avelino Almeida de Oliveira nasceu a 26 de junho de 1937 no concelho de Penafiel. 
Veio para Lisboa com 20 anos e licenciou-se em Economia, no Instituto Superior de Econo-
mia e Gestão. Trabalhou durante mais de 40 anos numa empresa petrolífera e, há cerca 
de 30 anos, veio para o Seixal, para os Foros da Catrapona. Participou na criação de uma 
comissão de moradores, a qual evoluiu, em 1988, para a Associação de Moradores dos 
Foros da Catrapona. Sócio fundador, foi desde sempre o presidente da associação, cargo 
que ainda mantém. Fez parte da Comissão Instaladora da Freguesia de Fernão Ferro e foi 
autarca durante 16 anos. Foi eleito da Assembleia de Freguesia de Fernão Ferro, tendo sido 
o seu primeiro presidente, e tesoureiro da Junta de Freguesia de Fernão Ferro.
Entregou a medalha o vereador Luís Cordeiro.

Padre Casimiro Henriques

Casimiro Simão Abreu Henriques nasceu a 28 de outubro de 1977 no Funchal, Madeira, 
mas veio para o continente ainda criança. Estudou na Atalaia, Montijo, e foi aí que iniciou o 
seu percurso religioso. Em 2000 esteve em missão em Moçambique. Frequentou o Semi-
nário Maior de S. Paulo de Almada e, em 2005, obteve a licenciatura em Teologia na Univer-
sidade Católica Portuguesa. Estudou também Expressão Dramática e História de Arte. Foi 
ordenado presbítero em 2008 e e nesse ano iniciou o seu percurso na paróquia de Nossa 
Senhora da Graça em Corroios. É de destacar a sua intervenção junto da comunidade, no-
meadamente através do trabalho desenvolvido no Centro Paroquial e Social. Participou ati-
vamente no processo de construção da Creche St.ª Teresinha e da Creche dos Pastorinhos.
Entregou a medalha o vereador José Carlos Pereira.
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Medalha de 40 Anos 
de Serviço

Fernando Marques Janeiro – Setor Administrativo de Água, Saneamento e Resíduos
Maria Dulce Diniz Brilhante Proença – Setor Administrativo de Água, Saneamento e 
Resíduos
Entregaram as medalhas Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e 
Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do Seixal.

Manuel António Silva Pereira – Setor de Abastecimento de Água em Baixa
Manuel Ramires Cesário – Setor de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos
Maria da Conceição da Silva Paiva Ferreira Costa – Divisão de Administração Geral
Nelson Alexandre da Conceição – Setor Administrativo de Água, Saneamento e Resíduos
Paula Margarida de Jesus Salvador Chagas – Secção de Licenciamento de Obras Parti-
culares
Entregaram as medalhas Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e 
Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do Seixal.

Ana Paula dos Santos Sela – Divisão de Gestão Urbanística e Empreitadas
António Manuel da Silva Santos – Setor de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos 
Carla Cristina Branco dos Santos Almeida Morais – Divisão de Cultura e Património
Francisca Maria Gonçalves Valente de Jesus Rosa – Secção de Licenciamento de Obras 
Particulares
Isabel Maria Delicioso Lopes de Sousa Vilela – Divisão de Atendimento Público e Moder-
nização Administrativa
Entregaram as medalhas Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e 
Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do Seixal.

Medalha de 25 Anos de Serviço
A Medalha de 25 Anos de Serviço, em bronze, é atribuída aos funcionários da câmara municipal 
e juntas de freguesia que tenham cumprido 25 anos ao serviço da população do concelho. 

A Medalha de 40 Anos de Serviço, em prata, é atribuída aos 
trabalhadores que completam 40 anos ao serviço da autarquia 
e da população do concelho.

Homenagem aos 
trabalhadores aposentados
Homenagem aos trabalhadores da Câmara Municipal do Seixal 
que passaram no ano anterior para a aposentação e que ao longo 
da sua carreira contribuíram para o progresso e para a qualidade 
de vida da população do concelho do Seixal.

António Jacinto Florêncio – Gabinete de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos 
Maria Jacinta de Jesus Cordeiro Baptista – Divisão de Administração Geral
Maria Natália Madureira Teixeira Lopes – Divisão do Planeamento do Território e Mobili-
dade
Vítor Manuel Gonçalves Silveira da Cunha – Divisão de Gestão da Frota Municipal
Entregaram as medalhas Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e 
Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do Seixal.
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34.º Festival 
de Teatro 
do Seixal

O 34.º Festival de Teatro do Seixal decorre entre 17 de novembro e 9 de dezembro nos 
palcos do Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, Cinema S. Vicente (Aldeia 
de Paio Pires), auditório José Queluz (Corroios) e das coletividades de cultura e recreio 
do concelho.

Nesta quinzena, entre 16 e 30 de novembro, são já várias as propostas, entre as quais 
«Rabo de Saia», peça escolhida para a abertura do festival. «Rabo de Saia» apresenta 
as peripécias dos já conhecidos Quim, António, Xavier e Manel, personagens de «Crise 
dos 40» e «Loucura dos 50», e reflete com humor sobre preconceitos, desejos, traumas 
e identidade.

«Chá Pra 9» é uma tertúlia poética à moda antiga, numa produção do Grupo de Teatro 
Almagesto/AESCA e sobe ao palco do auditório José Queluz da Junta de Freguesia 
de Corroios. «C(ri)ses e Fa(r)dos» é apresentado na Sociedade Filarmónica União 
Arrentelense, numa noite de revista à portuguesa apresentada pelo Grupo Cénico José 
Viana.

A última peça da quinzena é «Daqui Ninguém Passa!», construída a partir do livro 
homónimo de Isabel Minhós Martins e Bernardo P. Carvalho (Planeta Tangerina, 
2014), uma criação coletiva da Actos Urbanos e da Turma de Teatro da UNISSEIXAL 
– Universidade Sénior do Seixal que adapta para palco esta crítica à autoridade, 
reconhecida pela sua abordagem humorística e narrativa invulgar. 

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

Leitura encenada 
oferece bilhetes
Uma tarde de domingo bem animada, com as artes de palco, é sempre uma boa 
proposta cultural. Desta vez, a Animateatro convida os mais novos para uma 
sessão de leitura encenada, com Literaturinha – O Macaco do Rabo Cortado, a 
partir de textos de Júlio Verne, pelo teatro MOSCA, no Cinema S. Vicente, em 
Aldeia de Paio Pires, no dia 26 de novembro, domingo, às 16 horas

Participe no passatempo para ganhar um bilhete duplo para a sessão, ao 
responder acertadamente à pergunta: Em que textos se baseia a encenação? 
Envie a resposta até às 17 horas do dia 20 de novembro, 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 4 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.

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

24.º aniversário 
do Fórum Cultural 
do Seixal
O Fórum Cultural do Seixal integra a Biblioteca Municipal, a Galeria de 
Exposições Augusto Cabrita e o Auditório Municipal, os quais disponibilizam 
várias valências de divulgação do conhecimento, das artes plásticas e do 
espetáculo, contribuindo para a qualificação da oferta cultural.

Para celebrar o 24.º aniversário deste equipamento cultural, no dia 25 de 
novembro vão decorrer várias atividades, como a Banca de Oferta de Livros, 
o ateliê Enigmas e Brincadeiras com Matemática, a Arca de Histórias, Música 
para Bebés e dança pelo Quorum Ballet. 

À noite realiza-se o Serão de Contos, com marionetas dos alunos do curso 
profissional de técnico de apoio psicossocial da Escola Secundária Alfredo dos 
Reis Silveira e os consagrados narradores de contos António Fontinha, Luís 
Carmelo e Rodolfo Castro. Segue-se um moscatel de honra e os parabéns ao 
Fórum Cultural do Seixal.

Os contadores: António Fontinha é um dos pioneiros da narração oral em 
Portugal e vive exclusivamente de contar histórias desde 1995. | Rodolfo Castro, 
mais conhecido como «o pior contador de histórias do mundo», começou a 
contar histórias profissionalmente em 1993. | Luís Carmelo conta histórias desde 
2003, em bibliotecas, escolas, associações, teatros e festivais, em Portugal e no 
estrangeiro.
Venha celebrar connosco!

25 de novembro | Fórum Cultural do Seixal



____________________________
Das 17.30 às 18.30 horas
Ginástica para Bebés
Bebés dos 8 aos 12 meses, acompanhadas 
por um adulto
Inscrição (4)
Dinamização: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
21.30 horas
13.ª edição das Noites de Fado 
do S. Vicente (2.ª sessão)
Música . M/ 4 anos . Ingresso (9)
Cinema S. Vicente

19 nov. domingo
____________________________
9.15 horas
28.º Corta-Mato Cidade de Amora
Org.: Câmara Municipal do Seixal, Junta de 
Freguesia de Amora, movimento associativo 
concelhio, Federação Portuguesa de Atletismo 
e Associação de Atletismo de Setúbal
Parque do Serrado, Amora

____________________________
16 horas
Espírito da Natureza
Teatro infantil . M/ 3 anos . Ingresso (6)
Cinema S. Vicente

seixal
acontece

17 nov. sexta
____________________________
21.30 horas
Rabo de Saia – Abertura do 34.º 
Festival de Teatro do Seixal
Com Almeno Gonçalves, Joaquim Nicolau, 
António Melo e Fernando Ferrão
Produção: Margem Narrativa
M/ 12 anos . Ingresso (8)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

18 nov. sábado
____________________________
10 horas
Fórum Seixal – Reconversão 
da Quinta da Lobateira e Pinhal 
de Frades
Quinta Valenciana, Fernão Ferro

____________________________
15 horas
Final do Regional 2017 de Dança 
Desportiva
Org.: Clube Desportivo e Recreativo 
do Fogueteiro
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho

____________________________
Das 15 às 17 horas
Searinhas de Natal no Moinho 
de Maré de Corroios
Ateliê . Inscrição (1)
Famílias com crianças e utentes da CERCISA – 
Cooperativa para a Educação e Reabilitação 
de Cidadãos Inadaptados do Seixal e Almada
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

____________________________
Das 17 às 18.30 horas
Tipografando
Convidado: professor Jorge dos Reis, 
Faculdade de Belas Artes da Universidade 
de Lisboa
Inscrição (1)
Extensão no Espaço Memória – Tipografia 
Popular do Seixal

20 nov. segunda
____________________________
Das 9.30 às 11 horas
Visita à Recielectric
Gratuito . Inscrição (5)
Parceiro: Recielectric S.A.
Ponto de encontro: estacionamento do Parque 
da Quinta dos Franceses, Seixal

23 nov. quinta 
____________________________
10.30 e 14.30 horas
Para Lá do Mar de Sophia – Quorum 
Ballet
Dança infantil . M/ 3 anos . Ingresso (9)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

24 nov. sexta
____________________________
Das 10 às 12 horas
Oficinas Abertas na Fábrica 
da Pólvora de Vale de Milhaços
Visita . Inscrição (1)
Extensão na Fábrica de Pólvora de Vale 
de Milhaços

____________________________
10.30 e 14.30 horas
Para Lá do Mar de Sophia – Quorum 
Ballet
Dança infantil . M/ 3 anos . Ingresso (9)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

____________________________
21.30 horas
Chá Pra 9 – 34.º Festival de Teatro 
do Seixal
Grupo de Teatro Almagesto/AESCA . Entrada 
livre
Auditório José Queluz, Junta de Freguesia de 
Corroios

25 nov. sábado
____________________________
Das 9 às 17 horas
Campeonato Nacional 
de Judo – Juvenis e Juniores
Org.: Centro Cultural e Recreativo do Alto 
do Moinho, Federação Portuguesa de Judo 
e Associação Distrital de Judo de Setúbal
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho

____________________________
Das 15 às 18 horas
Conhecer e Degustar Cogumelos
Visita temática . Inscrição (1)
Parceria: Ecofungos – Associação Micológica 
e L1B – Associação Cultural
Extensão na Fábrica de Pólvora de Vale 
de Milhaços

____________________________
Das 15.30 às 16.30 horas
Enigmas e Brincadeiras com 
Matemática
Crianças dos 3 aos 4 anos, acompanhadas 
de um adulto
Inscrição (4)
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
Das 17.30 às 18.30 horas
Música para Bebés
Bebés dos 18 aos 24 meses . Inscrição (4)
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
21.30 horas
«A Modern Perspective» 
e «Mesa» – Quorum Ballet
Dança . M/ 6 anos . Ingresso: 8 euros
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

Concerto Solidário da Banda 
da Armada
Espetáculo solidário para a construção da 
Unidade de Cuidados Continuados
Entrada livre
Átrio dos Serviços Centrais da Câmara Munici-
pal do Seixal

C(ri)ses e Fa(r)dos – 34.º Festival 
de Teatro do Seixal
Grupo Cénico José Viana . Entrada livre
Sociedade Filarmónica União Arrentelense

Serão de Contos
Narradores: António Fontinha, Luís Carmelo 
e Rodolfo Castro
Biblioteca Municipal do Seixal

26 nov. domingo
____________________________
15 horas
Oficinas Abertas na Fábrica 
da Pólvora de Vale de Milhaços
Visita . Inscrição (1)
Extensão na Fábrica de Pólvora de Vale 
de Milhaços

____________________________
16 horas
Literaturinha – O Macaco do Rabo 
Cortado
Teatro infantil . M/ 4 anos . Ingresso (6)
Cinema S. Vicente

28 nov. terça
____________________________
14.30 horas
Comemorações do Dia Internacional 
para a Eliminação da Violência 
contra as Mulheres
Sala lateral ao auditório dos Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal

30 nov. quinta
____________________________
21.30 horas
Daqui Ninguém Passa! – 34.º 
Festival de Teatro do Seixal
Produção: Teatro de Areia – Associação Cultu-
ral O Mundo do Espectáculo
M/ 6 anos . Ingresso: 2 euros
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal



e ainda…
16 a 30 de nov.
____________________________
18 e 19 de novembro, sábado e domingo
13.30 horas
1.ª PAR Optimist – Prova de 
Apuramento Regional de Vela – 
Classe Optimist
Org.: Associação Náutica do Seixal
Baía do Seixal

____________________________
18 e 25 de novembro, sábado
16.30 horas
Arca de Histórias
Dos 4 aos 12 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
De 23 a 30 de novembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Banca de Oferta de Livros
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
Até 25 de novembro
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas
So What
Exposição de pintura de Américo Prata
Galeria Municipal de Corroios

____________________________
Até 2 de dezembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Lugares de Pessoa
Exposição
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
Até 9 de dezembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
O Devir da Forma
Exposição de homenagem a Helder Batista
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

____________________________
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 (3)
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 às 17 horas
600 Anos de Moagem no Moinho de 
Maré de Corroios
Exposição de longa duração
Moinho de Maré de Corroios

Barcos, Memórias do Tejo
Exposição de longa duração
Núcleo Naval

Barcos do Mar Português na 
Coleção de Modelos de Estêvão 
Carrasco
Exposição temporária
Núcleo Naval

____________________________
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 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

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 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 17 horas
A Essência da Forma
Exposição temporária
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

____________________________
De quarta a sexta-feira, das 10 às 12 horas ou 
das 14.30 às 16.30 horas
Visita Acompanhada ao Espaço 
Memória – Tipografia Popular do 
Seixal
Gutenberg no Seixal
Visitas temáticas . Grupos . Inscrição (1)
Espaço Memória – Tipografia Popular no Seixal

____________________________
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: 210 976 100 | biblioteca.jovem@
cm-seixal.pt
4) Inscrição: 210 976 100 | biblioteca.ludote-
ca@cm-seixal.pt
5) Inscrição: 210 976 011 | div.ambiente.salubri-
dade@cm-seixal.pt
6) Ingresso: 5 euros | com desconto: 4 euros | 
Animamigos: 3 euros
7) Ingresso/desconto: 10 euros (50 % de des-
conto para jovens até 25 anos, reformados e 
trabalhadores das autarquias do Seixal)
8) Ingresso/desconto: 4 euros (50 % de des-
conto para jovens até 25 anos, reformados e 
trabalhadores das autarquias do Seixal)
9) Ingresso/reservas: 4 euros | 919 028 243 | 
maria.dolores@quorumballet.com

__________________
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

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

Dança para crianças 
e adultos
O Auditório Municipal do Seixal recebe o Quorum Ballet nos dias 23, 24 e 25 
de novembro, com espetáculos distintos.
«Para Lá do Mar de Sophia» é uma dança infantil baseada nos contos de 
Sophia de Mello Breyner Andresen, com coreografia de Inês Godinho e 
direção artística de Daniel Cardoso. Dias 23 e 34 de novembro, às 10.30 e 
14.30 horas. 
Ingresso: 4 euros (reservas: 919 028 243 ou maria.dolores@quorumballet.
com).

A dança «A Modern Perspective» e «Mesa» integra-se no 24.º aniversário do 
Fórum Cultural do Seixal. É uma coreografia de Daniel Cardoso, destinada ao 
público em geral que tem lugar no dia 25, às 21.30 horas. 

Ingresso: 8 euros. Reservas pelo telefone 210 976 103 ou 915 635 090 
(segunda a sexta-feira, das 10 às 12 horas e das 14.30 às 16 horas).

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

A arte tipográfica e 
o circuito da pólvora 
negra 
Nesta quinzena, convidamos os leitores para participarem nas iniciativas 
do Ecomuseu Municipal que privilegiam a arte tipográfica e o circuito da 
pólvora negra.

Tipografando é uma conversa sobre a arte da tipografia, apelando à partilha 
de memórias, experiências e opiniões entre o público e o professor Jorge dos 
Reis, da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, que acontece 
dia 18, na Extensão no Espaço Memória – Tipografia Popular no Seixal. 

Para assinalar a Semana da Ciência e Tecnologia, realizam-se vistas 
temáticas na Extensão na Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços. No 
dia 25, venha conhecer e degustar cogumelos e, nos dias 24 e 26, tem a 
oportunidade de conhecer o circuito da pólvora negra. 

A participação é gratuita para as três atividades e as que se realizam na 
Fábrica de Pólvora carecem de inscrição prévia.

Informações e inscrições pelo telefone 210 976 112 ou email ecomuseu.se@
cm-seixal.pt.

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

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

Noites de Fado 
do S. Vicente 
A segunda e última sessão da edição deste ano das Noites de Fado do S. Vicente realiza-se 
no próximo dia 18 de novembro e os nomes dos participantes já são conhecidos. 
Venha ouvir e descobrir as novas vozes do fado e conhecer os fadistas amadores do 
concelho, acompanhados de músicos profissionais, num espetáculo de qualidade. 
No palco do Cinema S. Vicente estarão Quim Marujo, Ana Beatriz, Fernando Viegas, 
Rosa Maria, António Dias, Maria de Lourdes, Maria Passarinho, Tiago Conceição, Joana 
Carvalhas e Paula Trovão, acompanhados pelos músicos Carlos Fonseca, na viola de fado, 
e Sérgio Costa, na guitarra portuguesa.
O fadista convidado da sessão é Luís Almada. 

Ingresso: 4 euros (50 % de desconto para jovens até 25 anos, reformados e trabalhadores 
das autarquias do concelho). Telefone 210 976 103.

18 de novembro, sábado | 21.30 horas | Cinema S. Vicente | Aldeia de Paio Pires
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