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Câmara Municipal do Seixal e Governo
assinaram protocolo
Realojamento das famílias de Vale
de Chícharos vai ser uma realidade
A Câmara Municipal do Seixal, o Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana (IHRU) e a Santa Casa da Misericórdia do 
Seixal assinaram um acordo de colaboração com vista à reso-
lução da situação de grave carência habitacional em Vale de 
Chícharos, no Fogueteiro. 
No núcleo de Vale de Chícharos, habitam atualmente 234 
famílias em precárias condições de salubridade e em sobre-
lotação. Para resolver esta situação de emergência social, as 
entidades vão proceder a uma intervenção global, realojando 
as famílias em habitações do concelho. 3
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Autarquias e população contra a política de encerramento de serviços

Fecho dos CTT é uma injustiça 
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«Contem ConnosCo. 
A luta continua!», proclamou 
Joaquim santos, presidente da 
Câmara do seixal, perante nume-
rosos habitantes de Paio Pires e 
do resto do concelho que se con-
centraram, no dia 9 de janeiro, 
em frente da estação dos Ctt da-
quela localidade. «É verdade que 
estamos revoltados, indignados, 
frustrados, mas não ficaremos por 
aqui. Vamos propor aos municí-
pios, onde se localizam as 22 esta-
ções que a administração dos Ctt 
pretende encerrar, a realização de 
uma reunião conjunta em Lisboa, 
no próximo dia 5 de fevereiro». 

Apesar do tempo chuvoso e 
vento desagradável, foram mui-
tos os que se deslocaram à esta-
ção de correios de Paio Pires para 
demonstrar o seu descontenta-
mento pelo fecho da estação, de 
vital importância para o quotidia-
no da população. «estamos aqui 
a expressar a nossa indignação, 
pois os habitantes de Paio Pires 
não merecem esta injustiça por 

parte dos Ctt», frisou Joaquim 
santos. «trata-se de uma decisão 
inaceitável. Aquando do contrato 
de concessão, disseram-nos que 
pretendiam melhorar o serviço. 
Afinal, o serviço está degradado 
como nunca e sobrecarregaram 
a população com mais custos». 
A câmara municipal «também 
paga muito pelo serviço postal, 
pelo que exige respeito, tanto pe-
los utentes, como pelos trabalha-
dores dos Ctt». Para o autarca, 
a reversão da privatização seria 
uma boa medida, e esta está nas 
mãos da administração central. 
«A AnACom, que é o regulador 
do setor, tem uma palavra a dizer, 
o Governo tem de vir a terreiro e 
condenar esta situação». 

o presidente da União das 
Freguesias do seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires, António 
santos, colocou-se ao lado da 
população «em defesa de um di-
reito que assiste a todos, mas que 
o poder da economia assente no 
lucro pretende sonegar. Isto faz- 

-me lembrar o desmembramento 
das freguesias, tudo feito a régua e 
esquadro», lamentou o autarca. e 
«é sempre a população mais idosa 
e as camadas mais desprotegidas 
que são as mais prejudicadas», 
acusou. A verdade, continuou 
António santos, «é que nem nu-
ma perspetiva economicista este 
encerramento faz sentido, já que 
a estação teve um lucro de 54 mil 
euros durante o exercício do ano 
passado». 

o presidente da união de fre-
guesias chamou a atenção para a 
utilidade da estação dos Ctt, pois 
é lá que a população efetua vários 
pagamentos, como o da água e da 
luz, recebe a reforma e encomen-
das enviadas por familiares que 
vivem e trabalham no estrangeiro. 
Portanto, garantiu: «não vamos 
atirar a toalha ao chão. em nome 
da população e dos trabalhadores 
dos Ctt, lutaremos até onde nos 
for possível. esta é uma reivindi-
cação justa, como o são muitas ou-
tras a que temos dado voz». 

O objetivo
é maximalizar o lucro
Paula santos, deputada muni-

cipal e parlamentar, associou-se 
à onda de descontentamento que 
assola a população de Paio Pires e 
do concelho perante a iminência 
do fecho do referido balcão dos 
Ctt. «estamos perante um con-
junto de opções inaceitáveis, re-
sultado da privatização a que sem-
pre nos opusemos. Alertámos, na 
devida altura, para a possibilida-
de da deterioração dos serviços 
e das condições de trabalho dos 
funcionários dos Ctt. tudo isto 
com um objetivo evidente: a ma-
ximalização dos lucros, quando a 

Autarquias e população contra a política de encerramento de serviços

Fecho dos CTT é uma injustiça 
Indignação generalizada

A indignação era generalizada entre os que acorreram ao protesto, 
sobretudo no seio dos mais idosos, a faixa etária mais castigada 
com a medida da administração dos CTT. Ouvimos algumas das 
vozes descontentes.

Alguns dados importantes

Com o fecho de 564 postos dos CTT, foram dispensados centenas de 
trabalhadores.
Em muitos pontos do país, o correio chega às casas dos destinatários 
uma vez por semana. Em certas zonas, a demora é ainda maior.
Noticiou a comunicação social que, recentemente, os vales das pen-
sões de reforma sofreram um atraso a rondar as duas semanas.
Estão identificadas zonas em que a distribuição é efetuada por cartei-
ros em «segundo giro», ou seja, depois de terem feito a distribuição que 
lhe é destinada normalmente.
A empresa distribuiu pelos acionistas 240 milhões de euros desde 
2014. 
O custo dos serviços pagos pela população tem subido despudorada-
mente. Em alguns casos esse aumento atinge os 47 por cento

Maria Joaquina 
Oliveira
Tudo isto me parece muito mal, 
muito injusto para nós. Muitos 
dos que aqui estão e recorrem 
a esta estação dos CTT que que-
rem fechar têm 70, 80 anos ou 
mais. Se, realmente, o fecho for 
por diante, onde vou receber a 
minha reforma, que é de 180 
euros?

António Lima 
Ferreira
Esta estação postal faz falta a 
toda a gente. Se fechar, a popu-
lação idosa terá muita dificulda-
de em deslocar-se a outra esta-
ção. Para mais, soube hoje que 
esta estação até dá lucro. A de-
cisão de fechar não se justifica 
de maneira nenhuma. Aqui, em 
Paio Pires, são 15 mil a quem 
tiram este serviço, que é um di-
reito. Digo isto porque acho que 
é a opinião de todos os outros.

Raquel Maria Aguiar

O encerramento desta estação é 
um absurdo, não tem cabimento. 
Os incómodos são muitos, pois 
é aqui que pago a luz, a água e 
outros serviços. Não têm respei-
to nenhum pelos mais velhos. 
Estou certa de que se o povo sair 
à rua, muita coisa se pode resol-
ver. Esta estação dos correios 
tem mais de meio século. Fechá- 
-la seria uma vergonha.
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Fecho dos CTT é uma injustiça 
prioridade devia apontar para a 
prestação de um serviço público 
de proximidade e qualidade». 

Vem a propósito referir que, há 
dias, na Assembleia da República, 
se disse alto e bom som que a 
«gestão privada dos CTT está a 
descapitalizar a empresa, a alie-
nar património e a degradar o 
serviço a níveis escandalosos». 

O Sindicato dos Correios e 
Telecomunicações esteve repre-
sentado pelo dirigente Eduardo 
Rita, que verberou a administra-
ção dos CTT por «querer a des-
truição total da empresa». O sin-
dicalista recordou que, em 2017, 
a estrutura sindical promoveu 
dezenas de plenários e greves, 
«não por aumentos salariais, mas 
contra o fecho de estações, pela 
qualidade do serviço e condições 
de trabalho dos funcionários dos 
CTT». O sindicalista questiona: 
«Dizem-nos que não há correio. E 
o grande fluxo de correio institu-
cional? E a entrega de encomen-
das que são feitas pela internet? 
O que nós queremos é um servi-
ço de qualidade, a segurança dos 
postos de trabalho e as popula-
ções bem servidas», rematou.  

Postal para assinar
e enviar
Durante a concentração, foi 

distribuído um postal para ser 
assinado por quem assim o en-
tender, e que será posteriormente 
entregue ao conselho de adminis-
tração dos CTT e ao ministro do 
Planeamento e Infraestruturas. 
Neste postal é reforçada a impor-
tância estratégica do serviço pos-
tal para as localidades, população 
e empresas. n

A CâmARA municipal do 
Seixal, o Instituto da Habitação 
e da Reabilitação Urbana (IHRU) 
e a Santa Casa da misericórdia 
do Seixal assinaram um acor-
do de colaboração com vista à 
resolução da situação de grave 
carência habitacional em Vale 
de Chícharos, no Fogueteiro. O 
acordo foi homologado por João 
Pedro matos Fernandes, mi-
nistro do Ambiente, e por Ana 
Pinho, secretária de Estado da 
Habitação. 

A cerimónia teve lugar no dia 
22 de dezembro, nos Serviços 
Centrais da Câmara municipal 
do Seixal, e contou ainda com a 
presença de Alexandra Barbosa, 
presidente do IHRU, Edison 
Dias, provedor da Santa Casa 
da misericórdia do Seixal, 
Alfredo monteiro, presidente da 
Assembleia municipal do Seixal, 
vereadores da autarquia, manuel 
Araújo e António Santos, presi-
dentes da Junta de Freguesia de 
Amora e da União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, respetivamente.

No núcleo de Vale de Chícha-
ros, habitam atualmente 234 fa-
mílias em precárias condições de 
salubridade e em sobrelotação. 
Para resolver esta situação de 
emergência social, as entidades 
vão proceder a uma intervenção 
global, realojando as famílias 
em habitações do concelho, mas 
tendo em conta a localização dos 
empregos e das escolas. 

muitas dessas casas estão 
prontas a serem habitadas, ou-
tras requerem intervenções. O 
objetivo é otimizar o património 
habitacional construído e de-
voluto, reabilitando-o, tendo na 
sua base uma parceria de cor-
responsabilização social. Assim, 
as famílias passam a ter uma ha-
bitação a custos controlados e 
com apoios financeiros a fundo 
perdido, condições imprescindí-
veis para uma melhor integração 
social de quem é economicamen-
te mais vulnerável. 

Tendo em conta a dimensão 
e a complexidade da operação, 
que implica o realojamento deste 
elevado número de famílias e a 

rápida demolição dos edifícios 
ocupados, este processo será re-
alizado de forma faseada. Numa 
primeira fase, vai proceder-se ao 
realojamento das primeiras 64 
famílias, que habitam no lote 10 e 
que está em situação de particu-
lar fragilidade.

O realojamento das 234 famí-
lias terá um investimento global 
de 15 milhões de euros até 2022. 

Processo longo e penoso
O núcleo habitacional de Vale 

de Chícharos surgiu nos 80, após 
falência da empresa construtora. 
Como resultado, a obra ficou por 
concluir, com edifícios em várias 
fases de construção, que foram 
sendo ocupados progressiva-
mente, maioritariamente por fa-
mílias oriundas de países africa-
nos de língua oficial portuguesa.

Em 1993, a Câmara municipal 
do Seixal elaborou um levanta-
mento no âmbito do PER, tendo 
sido recenseados 47 agregados. 
Em pouco tempo, os edifícios fo-
ram sendo novamente ocupados, 
o que não impediu a Caixa Geral 
de Depósitos de vender o terreno 
ao atual proprietário.

Joaquim Santos lembrou que 
a autarquia «desenhou e propôs 
por diversas vezes estratégias e 
possíveis soluções para os pro-
blemas habitacionais» deste 
território, sem nunca ter obtido 
«a parceria necessária e à altura 
do desafio, quer das entidades 
privadas proprietárias dos ter-

renos, quer pelos vários orga-
nismos executores das políticas 
nacionais de habitação».

Com a criação da Secretaria de 
Estado da Habitação e a dispo-
nibilidade demonstrada para a 
resolução do problema, o mu-
nicípio do Seixal esteve desde 
logo em condições de avançar, 
«mesmo tendo em conta a com-
plexidade do processo», segundo 
afirmou o autarca.

O presidente da Câmara muni-
cipal do Seixal considera que, 
para os moradores de Vale de 
Chícharos, este momento será o 
princípio do fim de um processo 
demasiado longo e penoso, mas 
é também a oportunidade por 
que tanto esperaram para dar 
um novo início às suas vidas, ago-
ra com condições condignas de 
habitação».

Joaquim Santos agradeceu ain-
da à Santa Casa da misericórdia 
«por aceitar este desafio e abra-
çar mais este projeto que irá mu-
dar a vida de tantas famílias», à 
Associação de Desenvolvimento 
Social de Vale Chícharos «pela 
sua disponibilidade e abertura» 
e à Criar-T pelo trabalho desen-
volvido no bairro ao longo de 20 
anos, com «respostas para a in-
fância e juventude».

Um novo olhar
O ministro do Ambiente afir-

mou que a criação da Secretaria 
de Estado da Habitação corres-
ponde «a um novo olhar sobre 

uma nova geração das políticas 
de habitação», cuja estratégia 
«deixa clara a importância que a 
habitação tem na construção de 
um país e para uma sociedade 
mais justa».

Quanto a Vale de Chícharos, 
«é um problema grave, que tem 
urgência na sua solução e para 
a qual encontrámos o parceiro 
certo: a Câmara municipal do 
Seixal», disse João Pedro matos 
Fernandes.

Para a secretária de Estado da 
Habitação, a reabilitação do edi-
ficado é «um passo mais além de 
uma política de habitação para 
a melhoria da qualidade de vi-
da e desenvolvimento do país e 
é a forma mais sustentável de o 
fazer», uma vez que reaproveita 
recursos, matéria-prima e infra-
estruturação, garantindo que as 
populações ficam integradas no 
sistema urbano e não são coloca-
das nas periferias. n

Câmara municipal do Seixal e Governo assinaram protocolo

Realojamento das famílias 
de Vale de Chícharos 
vai ser uma realidade
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Execução de troço da rede de abastecimento de água de cerca de 80 metros na Rua 
Carvalho Araújo, remodelação de dois ramais de água e de duas válvulas de secciona-
mento e instalação de uma ventosa.

Ampliação de coletor de drenagem de águas residuais 
domésticas 
Execução de cerca de 108 metros de coletor de águas residuais domésticas junto ao 
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho.

Execução da rede predial de águas residuais
domésticas e de ramais domiciliários
Execução de ligação da rede predial de águas residuais domésticas à rede pública numa 
extensão de 95 metros e execução das ligações dos ramais domiciliários dos edifícios 
destinados ao posto de limpeza e ao quartel dos bombeiros, em St.a. Marta do Pinhal.
Execução de armário para instalação dos contadores de água.

Ampliação da rede de drenagem de águas pluviais
Ampliação da rede de drenagem de águas pluviais na Avenida Vale de Milhaços, numa 
extensão aproximada de 60 metros, e execução de dois ramais domiciliários, doméstico 
e pluvial, de ligação do edifício à rede pública.

Remodelação de ramal de águas residuais domésticas
Remodelação de ramal de águas residuais domésticas na Rua Dr. Bernardino Machado, 
em Corroios, com colocação da caixa do ramal à cota do pavimento e instalação de vál-
vula de retenção.

Ampliação da rede de abastecimento de água, 
Vale de Milhaços

Obras por administração direta em 2017

Intervenções nas redes de abastecimento de água e de saneamento
Em 2017, a Câmara Municipal do Seixal realizou várias obras na rede de abastecimento
de água e de saneamento por administração direta, uma tipologia de obra pública
com execução assumida pelos trabalhadores do município.

Corroios

Amora

Remodelação da rede de abastecimento de água 
Substituição de troços da rede de abastecimento de água numa extensão aproximada de 90 metros e colo-
cação de duas válvulas de seccionamento e de um novo marco de incêndio no âmbito da requalificação do 
espaço para estacionamento na Avenida Marcos Portugal, promovida pela Junta de Freguesia de Amora.

Limpeza de vala
Execução de limpeza do fundo da vala na Quinta da Herdeira numa extensão aproximada de 50 metros e 
de três passagens hidráulicas com manilhas de betão.

Remodelação da rede de abastecimento de água
Remodelação da rede de abastecimento de água na Avenida Baía Natural do Seixal, numa extensão 
aproximada de 150 metros.

Remodelação de troço da rede de abastecimento de água
na Rua Dr. Emídio Guilherme Garcia Mendes
Remodelação de troço da rede de abastecimento de água na Rua Dr. Emídio Guilherme Garcia Mendes, 
numa extensão aproximada de 66 metros.

Seixal

Arrentela

Aldeia
de Paio Pires

Execução da ligação da rede predial de águas 
residuais domésticas
Execução do ramal de ligação da rede predial de águas residuais domés-
ticas à rede pública do pavilhão do hóquei em patins, na Mundet.  

Ampliação da rede de abastecimento de água
Ampliação da rede de abastecimento de água na Avenida Albano 
Narciso Pereira, numa extensão aproximada de 100 metros, permitindo 
a ligação à rede pública do pavilhão 56, na Mundet. 
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Obras por administração direta em 2017

Intervenções nas redes de abastecimento de água e de saneamento

Fernão
Ferro

Arrentela

Aldeia
de Paio Pires

Remodelação da rede de abastecimento de água na Avenida 
do Seixal
Remodelação de troço da rede de abastecimento de água numa extensão de 300 metros e respeti-
vos ramais domiciliários.

Ampliação da rede de drenagem de águas pluviais
Ampliação da rede de drenagem de águas pluviais na Rua Joaquim Simões da Hora, nos 
Redondos, numa extensão aproximada de 50 metros e execução de ramal domiciliário pluvial, de 
ligação do edifício à rede pública.

Execução de caixas para montagens de equipamentos
do Furo FR14 no Casal do Sapo
Construção de duas caixas em blocos de cimento devidamente rebocadas para instalação dos equi-
pamentos para o furo FR14, no Casal do Sapo, tampas em betão, caseta para instalação do quadro 
elétrico, execução de maciços em betão para travamento dos órgãos da rede de água, ligação da 
descarga de fundo à rede pluvial.

Ligação da rede pública de abastecimento de água do Seixal 
à rede de Sesimbra no Pinhal do General
Obra de ligação da rede de abastecimento de água do Seixal à rede de Sesimbra, possibilitando 
o reforço do abastecimento de água ao Seixal em caso de necessidade. Execução de duas liga-
ções na Avenida Almirante Reis, uma junto à Rua Latino Coelho e outra junto à Avenida Brasil.

Limpeza de Vala Real nas Laranjeiras
Execução de limpeza e regularização de taludes da vala na Rua Bartolomeu de Gusmão, numa 
extensão aproximada de 180 metros.

Drenagem pluvial na Rua Júlio Augusto Henriques
Obra de drenagem superficial no tardoz dos prédios, ou seja, junto à parede 
exterior dos edifícios oposta à que se encontra virada para o arruamento. 
Colocação de cerca de 57 metros de meias manilhas de betão e executada a 
ligação à rede pública municipal numa extensão aproximada de 15 metros.

Remodelação da rede de abastecimento 
de água e execução de ramais 
Remodelação de troço da rede de abastecimento de água na Rua Jerónimo 
Costa, em Vale de Carros, Arrentela, numa extensão de 30 metros, execução de 
respetivos ramais domiciliários e instalação de duas válvulas de seccionamento.

Ampliação da rede de drenagem de águas residuais 
domésticas
Ampliação da rede de drenagem de águas residuais domésticas na Qt.a da Fidalga, 
para permitir a ligação à rede pública de todos os edifícios no interior da quinta.

Remodelação de troços da rede de abastecimento 
de água na Quinta Manuel André
Remodelação de cerca de 500 metros da rede de abastecimento de água, 
substituição dos ramais de ligação e dos marcos de incêndio na Quinta Manuel 
André, em Arrentela.

Ampliação da rede de abastecimento de água na 
Rua José Régio, Bairro 1.º de Maio
Execução de troço da rede de abastecimento de água na Rua José Régio, Bairro 
1.º de Maio, numa extensão aproximada de 40 metros, por forma a fechar a 
malha e possibilitar alternativa de fornecimento de água no bairro.

Substituição de tampa em betão 
Substituição de tampa em betão na vala real e limpeza de troço da vala na Avenida 1.º de 
Maio.

Remodelação da rede de abastecimento de água
na EN10
Substituição da rede de abastecimento de água na Estrada Nacional 10, junto à ro-
tunda de acesso a Coina, numa extensão aproximada de 90 metros, com execução 
do ramal da unidade hoteleira, do marco de incêndio e da válvula de seccionamento 
e instalação de ventosa. Execução de caixa de descarga de fundo, de caixa para ins-
talação de ventosa e subida das alas laterais do murete da vala para instalação de 
conduta.

Alguns números...

Rede de saneamento 
  Execução de ramais 

101
Trabalhos de manutenção 

408
Intervenções do piquete

2099
Limpeza de fossas 

126
Rede de abastecimento

de água
Execução de ramais

409
Reparação de roturas

1463
Verificações técnicas 

757
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Zona ribeirinha de Amora
Demolição de imóvel devido
 a falta de segurança

No dia 15 de dezembro foi demolido um imóvel devoluto de dois an-
dares, localizado no n.º 5 da Avenida Silva Gomes, em Amora, o qual 
se encontrava em avançado estado de degradação, e foi considerado 
pelos Bombeiros de Amora em risco de derrocada e constituindo uma 
ameaça a pessoas e bens na via pública e aos números 1 e 3 que lhe 
são contíguos e que estavam habitados. 
Após o parecer dos bombeiros e a avaliação técnica da autarquia, 
procedeu-se à demolição do referido edifício, por ser a única medida 
possível para eliminar e reduzir de forma eficaz o risco para pessoas 
e bens.

Reforço da frota da autarquia
Novo veículo melhora resposta 
na área dos espaços verdes

A Câmara Municipal do Seixal tem vindo a investir de forma continua-
da no reforço da sua frota de veículos de trabalho e de transporte de 
passageiros. Depois de mais um autocarro de transporte de passagei-
ros foi agora adquirida uma nova viatura com plataforma elevatória 
(carro barquinha) que vai apoiar a equipa de arborização da Divisão 
de Espaços Verdes. Com o novo veículo, que está já ao serviço, as 
equipas da autarquia vão poder responder de forma mais adequada 
aos trabalhos de podas e abates sanitários de árvores que acontecem 
regularmente em todo o concelho. O veículo tem um alcance de cerca 
de 23 metros de altura e representou um investimento de cerca de  80 
mil euros por parte da autarquia.

 Joaquim SantoS, pre-
sidente da Câmara municipal do 
Seixal, acompanhado pela verea-
dora manuela Calado, visitou no 
dia 12 de janeiro um dos edifícios 
intervencionados no âmbito do 
programa Reabilite o Seu Prédio. 
Situado na Rua Joaquim Valentim 
Correia, em amora, o edifício com 
6 pisos foi alvo da reabilitação da 
fachada e o valor da compartici-
pação da autarquia foi de 1200 
euros.

o programa promovido pela au-
tarquia estimula a recuperação 
do parque habitacional privado 
e dirige-se a administrações de 
condomínio ou proprietários de 
edifícios multifamiliares, que po-
dem candidatar-se a uma com-
participação financeira para a re-
cuperação de fachadas, desde que 
os edifícios tenham licença de uti-
lização com 10 anos ou mais. Com 
a candidatura aprovada, o valor da 
comparticipação municipal é de 
200 euros por piso intervenciona-
do, sendo contabilizados os pisos 

visíveis exteriormente na fachada 
a intervir. além disso, as obras re-
alizadas no âmbito do programa 
beneficiam de uma redução de 95 
por cento na taxa de ocupação do 
espaço público.

quanto ao edifício visitado, 
construído há 17 anos, tinha o des-
gaste natural que um prédio sofre 
em virtude da idade e do estado 
de conservação. Em nome dos 
proprietários, Joaquim Grilo ex-
plicou que tiveram conhecimen-
to do programa através do Seixal 
Boletim Municipal e «decidimos 
avançar com a candidatura, que 
nos permitiu reduzir os custos da 
intervenção que já tínhamos pre-
visto. aqui vivem 10 famílias, e 
a comparticipação representou 
uma ajuda, que utilizámos para a 
manutenção do edifício. Projetos 
que incentivem a reabilitação são 
sempre de louvar», conclui.  

após seis meses do lançamen-
to do programa Reabilite o Seu 
Prédio, Joaquim Santos fez um 
balanço do mesmo ao afirmar 

que «tem tido uma boa adesão». 
a prová-lo estão as mais de 60 
candidaturas apresentadas. «Dos 
contactos que temos feito com os 
moradores, o resultado é favorá-
vel». Para o presidente da Câmara 
municipal do Seixal, «desta forma, 
estamos a contribuir para melho-
rar o conforto das habitações e 
para que o edificado do concelho 
fique mais qualificado».

até ao momento, foram apre-
sentadas 65 candidaturas ao 
programa Reabilite o Seu Prédio, 
destas foram aprovadas 58, o 
que representa um investimento 
municipal de 61 200 mil euros. 
Para os interessados, as candi-
daturas devem ser formalizadas 
em requerimento próprio dispo-
nível no Balcão Único da Câmara 
municipal do Seixal, Lojas do 
munícipe e nos Serviços online, 
em cm-seixal.pt, onde também 
podem ser consultadas as normas 
regulamentares e outras informa-
ções.

incentivo à recuperação de edifícios

Programa Reabilite o 
Seu Prédio é um sucesso

No âmbito das candidaturas para 
o IFRRU 2020, um instrumento fi-
nanceiro destinado a apoiar inves-
timentos na reabilitação urbana e 
eficiência energética de imóveis, 
realiza-se no dia 25 de janeiro pe-
las 15 horas, nas instalações da 
Área Metropolitana de Lisboa, uma 
sessão de esclarecimento. Esta 
pretende divulgar as oportunida-
des de financiamento do IFRRU 

2020 junto dos interessados.
No âmbito do IFRRU 2020, serão 
apoiadas a reabilitação integral de 
edifícios com 30 ou mais anos, a 
reabilitação de espaços e unida-
des industriais abandonadas e as 
intervenções em edifícios de ha-
bitação social que sejam integral-
mente reabilitadas. Os edifícios 
podem destinar-se a habitação ou 
atividades económicas, mas têm 

de estar localizados numa Área 
de Reabilitação Urbana (ARU). 
Caso a reabilitação a efetuar se-
ja num edifício de habitação so-
cial, este tem de estar localizado 
na área delimitada pelo município 
no Plano de Ação Integrado para 
as Comunidades Desfavorecidas 
(PAICD).
Mais informações em portaldaha-
bitacao.pt.

Apoio à reabilitação urbana
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Deliberações da Câmara Municipal do Seixal
Reuniões de 21 de dezembro e 11 de janeiro

Reunião de 21 de dezembro

PRESIDÊNCIA

• Tomada de posição: Pela concre-
tização dos projetos estruturantes 
necessários para o desenvolvimen-
to económico e social do concelho 
do Seixal.
• Ata da reunião ordinária de 7 de 
dezembro de 2017. Aprovação.
• Minuta de Acordo de Colaboração 
a celebrar entre o Instituto da Habi-
tação e da Reabilitação Urbana, 
IP, o Município do Seixal e a Santa 
Casa da Misericórdia do Seixal pa-
ra alojamento de 234 agregados 
familiares residentes no loteamen-
to Quinta Vale de Chícharos e mi-
nuta de Protocolo a celebrar entre 
o Município do Seixal e a Santa 
Casa da Misericórdia do Seixal, pa-
ra realojamento de 64 famílias que 
vivem no lote 10 do Loteamento 
Quinta Vale de Chícharos, em 
execução do acordo de colabo-
ração a celebrar com o Instituto 
da Habitação e da Reabilitação 
Urbana, IP. Aprovação.
• Estado de necessidade e posse 
administrativa com demolição. 
Nomeação de comissão de ava-
liação específica. Prédio sito na 
Avenida Silva Gomes, n.º 5, em 
Amora. Ratificação do despacho 
n.º 2957-PCM/2017, de 14 de de-
zembro.
• Estado de necessidade e pos-
se administrativa com demolição. 
Nomeação de comissão de ava-
liação específica. Prédio sito na 
Avenida Silva Gomes, n.os 1 e 3, em 
Amora. Ratificação do despacho 
n.º 2978-PCM/2017, de 15 de de-
zembro.
• Preçário para 2018. Revisão e 
atualização de preços. Aprovação.
• Estrutura flexível da Câmara 
Municipal do Seixal. Alteração à 
deliberação n.º 201/2014-CMS, 
de 11 de setembro.
• Aquisição de terreno com a área 
total de 20 000 m2, sito em Sapal 
da Pedrosa, Amora, freguesia de 
Amora. Aprovação.
• Associação Humanitária de Bom-
beiros Mistos de Amora. Aditamento 
ao protocolo de colaboração. 
Aprovação.

PELOURO DO PLANEAMENTO, 
MOBILIDADE, CULTURA 
E RECURSOS HUMANOS

• Plano de Mobilidade e Transpor-
tes Intermunicipal na área de in-
fluência da Terceira Travessia do 
Tejo (TTT) na margem Sul (PMTI). 

Proposta de aprovação de docu-
mento final.
• Cedência em direito de superfície 
de terreno municipal com a área 
de 5 015 m2, à Fábrica da Igreja 
Paroquial de Fernão Ferro. Processo 
n.º 3/M/2015. Retificação à delibe-
ração n.º 21/2016-CMS, de 28 de 
janeiro.
• Apoio ao movimento associati-
vo cultural. Independente Futebol 
Clube Torrense. Aquisição de instru-
mentos. Contrato-programa e com-
participação financeira.
• Normas e critérios de apoio ao 
movimento associativo cultural. 
Alteração. Aprovação.
• Processo disciplinar n.º 012/ 
/2016. Relatório e decisão final.

PELOURO DA EDUCAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
JUVENTUDE E GESTÃO 
URBANÍSTICA

• Associação Unitária de Reforma-
dos, Pensionistas e Idosos da Torre 
da Marinha. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Projeto Povos, Culturas e Pontes. 
Contrato-programa e comparticipa-
ção financeira.

PELOURO DO AMBIENTE, 
SERVIÇOS URBANOS, ENERGIA 
E ESPAÇO PÚBLICO

• Contratação pública. Procedi-
mento por ajuste direto para 
execução de empreitada de re-
qualificação da Rua Bento Moura 
de Portugal, Foros de Amora. 
Habilitação do adjudicatário e apro-
vação da minuta do contrato.

PELOURO DO DESPORTO, 
EMPREITADAS, 
ADMINISTRAÇÃO GERAL 
E MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

• Extinção do direito de superfície 
constituído a favor da Associação 
Inter Desporto e Cultura, sobre 
o prédio urbano com a área de  
37 212 m2, sito na Rua Elina Gui-
marães, Fontainhas, freguesia de 
Fernão Ferro, e consequente re-
versão para o Município do Seixal. 
Aprovação.

Reunião de 11 de janeiro

PRESIDÊNCIA

• Tomada de posição: Contra o 
encerramento da Loja dos CTT da 
Aldeia de Paio Pires.

• Ata da reunião ordinária de 21 de 
dezembro de 2017. Aprovação.
• Protocolo de colaboração para 
a instalação e gestão da Loja do 
Cidadão do Concelho do Seixal. 
Retificação do Anexo II. Aprovação.

PELOURO DO PLANEAMENTO, 
MOBILIDADE, CULTURA 
E RECURSOS HUMANOS

• Hasta pública mediante licitação 
para instalação de 3 mupis digitais. 
Abertura de procedimento.
• Processo disciplinar n.º 009/ 
/2016. Relatório e decisão final.

PELOURO DA EDUCAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
JUVENTUDE E GESTÃO 
URBANÍSTICA

• Contrato de comodato ce -
lebrado entre o Município do 
Seixal e a Associação Unitária de 
Reformados, Pensionistas e Idosos 
da Torre da Marinha. Processo n.º 
15/M/2006. Adenda. Aprovação 
de minuta.

PELOURO DO AMBIENTE, 
SERVIÇOS URBANOS, ENERGIA 
E ESPAÇO PÚBLICO

• Regulamento do Abastecimento 
de Água e do Saneamento de Águas 
Residuais do Município do Seixal. 
Atualização das tarifas dos artigos 
1.º a 19.º do Anexo V.
• Regulamento dos Serviços de 
Gestão de Resíduos Urbanos do 
Município do Seixal. Atualização 
das tarifas dos artigos 1.º a 2.º do 
Anexo I.
• Protocolo de parceria para o de-
senvolvimento do Laboratório Vivo 
para a Descarbonização da Baía do 
Seixal (LVpD). Aprovação de minuta.
• Contratação pública. Procedimen-
to por ajuste direto para a execução 
da empreitada de remodelação da 
rede de abastecimento de água 
do Casal do Marco – Avenida 25 
de Abril/EN 10/Avenida da Ponte 
– Arrentela. Habilitação do adjudi-
catário e aprovação da minuta do 
contrato.

As deliberações são publicadas na 
íntegra nas atas das reuniões, as 
quais podem ser consultadas em 

cm-seixal.pt.

Vale Boeiro, Vale de Milhaços
Aditamento a alvará 
de licença de loteamento
Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com a redação atualizada, torna-se público que a 
Câmara Municipal do Seixal emitiu em 23-11-2017 o 3.º aditamento 
ao alvará de licença de loteamento n.º 25/1970 (n.º 17/2017), em 
nome de Jorge Manuel da Silva Miranda, na sequência dos despa-
chos n.º 1829/PCM, de 11-9-2017, e 3248/VJG, de 22-11-2017, 
relativo ao loteamento sito em Vale Boeiro, Vale de Milhaços, fre-
guesia de Corroios, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Amora sob o n.º 9393/20100104 da freguesia de Corroios e inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo n.º 2519 da referida freguesia 
deste município.
O presente aditamento altera no lote 296 o uso de habitação para 
serviços (residência sénior).
Seixal, 11 de dezembro de 2017
 

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

Reuniões da Câmara Municipal do Seixal  
de 21 de dezembro e de 11 de janeiro
Realojamento e projetos 
estruturantes em destaque 

O acordo de colaboração para o realojamento social de Vale de 
Chícharos e um aditamento ao protocolo de colaboração com a 
Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Amora para re-
forço de comparticipação financeira no valor de 40 mil euros foram 
duas das propostas aprovadas pela Câmara Municipal do Seixal, na 
reunião de 21 de dezembro.
O acordo entre o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 
o Município do Seixal e a Santa Casa da Misericórdia do Seixal  
para a resolução da situação de carência habitacional em Vale de 
Chícharos foi aprovado por unanimidade.
O executivo aprovou um conjunto de contratos-programa e com-
participações financeiras ao movimento associativo, que permitirá 
qualificar os respetivos equipamentos desportivos e culturais. 
A autarquia aprovou ainda uma tomada de posição pela concretiza-
ção dos projetos estruturantes necessários para o desenvolvimento 
económico e social do concelho, reivindicando o investimento públi-
co fundamental da responsabilidade do Poder Central.  
Na reunião de 11 de janeiro, o executivo aprovou, por unanimidade, 
uma tomada de posição contra o encerramento dos CTT de Aldeia 
de Paio Pires, considerando que se trata de «um novo ataque ao 
serviço prestado» pela empresa. O presidente da autarquia referiu 
mesmo que as privatizações dos CTT e de outros sectores «mos-
traram-se ruinosas para as empresas e a qualidade do serviço que 
prestam às populações».
Do conjunto das deliberações na primeira reunião de 2018, des-
taca-se o protocolo de parceria com diversas entidades que irá 
permitir o desenvolvimento de projetos para a implementação do 
Laboratório Vivo para a Descarbonização da Baía do Seixal. O proje-
to  integra 17 ideias de iniciativas a desenvolver e a aplicar de forma 
integrada na Baía, referentes às áreas da mobilidade, energia, 
economia circular, ambiente e edifícios. São exemplos dessas ideias 
um comboio elétrico com painéis fotovoltaicos, chapéus de sol foto-
voltaicos, minieólicas ou um eco-restaurante.
Refira-se também a aprovação da execução da empreitada de re-
modelação da rede de abastecimento de água no Casal do Marco 
(Avenida 25 de Abril/EN 10/Avenida da Ponte – Arrentela), adjudica-
da por 137 447,29 euros, com o prazo de 90 dias.  
Destaque ainda para a aprovação das tarifas de água, saneamento 
e resíduos urbanos para 2018, as quais mantém o custo da água 
como um dos mais baixos da Área Metropolitana de Lisboa. 
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30 Ideias para Poupar Energia
      

A Câmara Municipal do Seixal, a 
Agência Municipal de Energia do 
Seixal (AMESEIXAL) e a Associa-
ção do Comércio, Indústria, 
Serviços e Turismo do Distrito de 
Setúbal (ACISTDS) – Delegação 
do Seixal estão a lançar a cam-
panha 30 Ideias para Poupar 
Energia. Trata-se de uma ação 
conjunta que tem como objeti-
vo sensibilizar os comerciantes, 
empresários e população em ge-
ral para a importância de pou-
par energia no dia a dia, seja em 
viagem, no local de trabalho ou 
em casa.
A campanha irá prolongar-se du-

rante alguns meses e consiste na 
divulgação de pequenas mensa-
gens onde são explicadas algu-
mas curiosidades, sensibilizan-
do para a adoção de pequenos 
gestos que podem significar uma 
poupança de energia e de orça-
mento.
No lançamento da campanha 
deixamos as primeiras dicas de 
poupança:
EM CASA: 
• Desligue a box do seu operador 
de televisão quando não a está a 
utilizar. 
Em modo standby pode gastar 
cerca de 30 Wh, o que equivale 

a um custo aproximado de 50 € 
por ano.
NO TRABALHO: 
• Antes de comprar um novo 
equipamento, verifique a etique-
ta energética. 
Opte por aquele que apresentar 
um menor consumo de energia
EM VIAGEM:
• Evite ligar o ar condicionado do 
carro. 
Pode consumir até meio litro de 
combustível por hora, o que no 
início de cada viagem pode repre-
sentar um aumento de consumo 
instantâneo de cerca de 10  por 
cento.

Ação conjunta sensibiliza munícipes
Saiba como poupar energia em casa, no trabalho e em viagem

AMORA
CORROIOS

FERNÃO
FERRO

SEIXAL

ARRENTELA

PAIO
PIRES

Rede Municipal de Recolha 
de Óleos Alimentares Usados 

Colocação de novos oleões 
em todo o concelho
A Câmara Municipal do Seixal está a proceder à 
renovação da Rede Municipal de Recolha de Óleos 
Alimentares Usados com a instalação, numa 1.ª 
fase, de 15 oleões na via pública, dois nos edifícios 
da autarquia e nove nos mercados municipais, 
estando prevista a colocação, até final do ano, de 
um total de 60 equipamentos distribuídos por todo 
o concelho.
Para além dos oleões na via pública serão ainda 
colocadas barricas de recolha de óleo em nove 
instituições sociais e em 39 escolas do concelho. 
Esta iniciativa resulta de um protocolo entre a 
autarquia, a AMESEIXAL – Agência Municipal de 
Energia do Seixal e a Hard Level Energias 
Renováveis, num compromisso de incrementar o 
contributo local para a resolução dos problemas 
ambientais resultantes da incorreta deposição 
destes resíduos.
No âmbito desta colaboração, a empresa que opera 
sob a marca Prio Top Level irá proceder à recolha, 
transporte e valorização de óleos alimentares 
usados, transformando-os em biodiesel.

0 26/60
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021.ª 
fase 

CORROIOS FERNÃO FERRO

Avenida Rui Grácio, 
Sta. Marta do Pinhal 

Rua Rouxinol, Miratejo 

Praça Latino Coelho, 
Qtª. Marialva 

Mercado Municipal 
de Corroios

Mercado Levante Corroios 

Mercado de Miratejo

Rua Luísa Todi, junto 
ao Mercado Municipal 
de Fernão Ferro

Avenida dos Redondos

PAIO PIRES

Avenida General Humberto 
Delgado 

Rua Jerónimo Costa, 
Vale da Abelha 

Rua Thomaz de Mello, Qt.ª 
da Flamância

Mercado Municipal 
de Aldeia de Paio Pires

Mercado Municipal 
do Casal do Marco

Câmara Municipal do Seixal
- Serviços Operacionais
 

ARRENTELA

Avenida Manuel da 
Fonseca, Qt.ª da Fidalga 

Av. 25 de Abril, 
Qt.ª N.ª Sr.ª do Monte 
Sião

Mercado Municipal 
da Torre da Marinha

Mercado Municipal 
de Pinhal de Frades
 

AMORA

Rua Foros de Amora 
(junto ao ecoponto)

Rua da Escola Primária, 
Fogueteiro (junto ao ecoponto)

Artéria sem Toponímia, Cruz 
de Pau (junto ao ecoponto – 
Continente Bom Dia)

Rua Movimento das Forças 
Armadas, Correr d’Água

Mercado Municipal da Cruz de Pau

SEIXAL

Avenida Vasco da Gama, 
Qt.ª D. Maria 

Câmara Municipal do Seixal
- Serviços Centrais

Mercado Municipal do Seixal

06 05 04

03

06

Rede Municipal de Oleões
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A EscolA Básica dos 
Redondos começou o ano, e o 2.º 
período escolar, de uma forma di-
ferente. o ministro da Educação, 
Tiago Brandão Rodrigues, e o pre-
sidente da câmara Municipal do 
seixal, Joaquim santos, acompa-
nhados da vereadora do pelouro 
da Educação, Manuela calado, 
fizeram uma visita às crianças da 
escola e aos professores no dia 
3 de janeiro, desejando um bom 
reinício de aulas.

As crianças cantaram algumas 
canções e falaram sobre as su-
as férias de Natal. o ministro da 
Educação saudou toda a comuni-
dade educativa e «todas as crian-
ças do país que hoje reiniciam as 
aulas. Escolhemos esta escola pe-
lo trabalho que têm desenvolvido 
e fomos muito bem recebidos». 
confrontado com algumas ques-
tões que afetam várias escolas 
do país, Tiago Rodrigues afirmou 
que «tem sido feito um esforço 
para reforço do orçamento da 
Educação e esse dinheiro tem si-
do para as escolas. os diretores 
tem tido a possibilidade de pedir 
apoio para resolver questões prá-
ticas como problemas de eletrici-
dade, aquecimento, ou outras». 

Reforço do ensino
pré-escolar
sobre a EB Redondos e o 

Agrupamento de Escolas carlos 
Ribeiro, o ministro da Educação 

disse que têm «trabalhado e co-
laborado de forma intensa com a 
autarquia do seixal para reforçar 
e dar resposta às necessidades 
deste agrupamento. Que são ne-
cessidades positivas porque há 
muitas crianças com idade pré-
-escolar e estamos a trabalhar 
de forma coordenada, para dar 
resposta a estas crianças e às su-
as famílias». Disse ainda que as 
obras na Escola secundária João 
de Barros, em corroios, «estão a 
decorrer».

Nova escola
em Fernão Ferro
o presidente da câmara Muni-

cipal do seixal considerou impor-
tante «a presença do sr. ministro 
nesta escola, também pelo compro-
misso que nós, aqui no concelho, 
temos com a educação. No seixal 
toda a comunidade educativa e as 
autarquias trabalham no sentido 
de dar o melhor às nossas escolas 
e às nossas crianças. Mas nem tudo 
está resolvido e foi isso que colocá-
mos nesta visita: em primeiro lugar 
a necessidade de uma nova escola 
básica do 2.º e 3.º ciclo para Fernão 
Ferro, que é uma freguesia com 20 
mil pessoas, tem 800 alunos no 
1.º ciclo e a Escola Básica carlos 
Ribeiro já não dá resposta a este 
crescimento. As crianças de Fernão 
Ferro já não têm lugar nesta escola 
e têm que se deslocar para outras 
escolas mais longe». 

Um pavilhão
desportivo por ano
Joaquim santos disse ainda ser 

«urgente a construção de um pa-
vilhão desportivo na EB carlos 
Ribeiro e noutras quatro escolas 
do concelho, pelo que a autarquia 
está disponível para uma parce-
ria, tal como já aconteceu antes. 
o sr. ministro não deu nenhuma 
resposta à questão da nova es-
cola e sobre o pavilhão remeteu- 
-nos para secretária de Estado e 
é isso que iremos fazer. A nossa 
perspetiva seria a de construção 
de um pavilhão por ano e seria 
muito importante para resolver 
mais um problema que temos no 
concelho».

Em relação ao alargamento da 
rede pré-escolar, o autarca disse 
ser «uma área em que estamos 
a trabalhar e nos últimos 4 anos 
abrimos 16 novas salas de jardim 
de infância. Temos vários investi-
mentos previstos para continuar 
a aumentar a oferta de salas, mas 
para conseguirmos ampliar ainda 
mais a nossa capacidade de in-
vestimento era importante que se 
dinamizassem também as linhas 
de financiamento europeu para 
esta área». n

Ministro da Educação esteve na Escola 
Básica dos Redondos

Governo não assume 
nova escola 
em Fernão Ferro

Projeto Povos, Culturas e Pontes
Valorizar e promover a diversidade
No âmbito da implementação do projeto Povos, Culturas e Pontes 
durante o presente ano letivo, a Câmara Municipal do Seixal está a 
apresentar um conjunto de atividades de promoção da interculturali-
dade e da cidadania global junto da comunidade educativa do conce-
lho, as quais contam com o cofinanciamento do FAMI – Fundo para o 
Asilo, a Migração e a Integração e o apoio do Alto Comissariado para as 
Migrações.
Já se realizaram mais de 30 sessões de storytelling sobre direitos 
humanos e interculturalidade, dinamizadas pela Conceitos do Mundo, 
proporcionando momentos de aprendizagem, reflexão e discussão 
sobre estas temáticas a cerca de 800 alunos da rede pública escolar, 
desde o ensino pré-escolar ao secundário. Esta atividade está integra-
da no Plano Municipal de Integração dos Imigrantes do Concelho do 
Seixal e no Plano Educativo Municipal.  
Lembre-se que a autarquia está a implementar o projeto educativo 
Povos, Culturas e Pontes desde 2006, visando contribuir para um 
bom processo de integração das comunidades migrantes em contex-
to escolar, trabalhando-se o diálogo intercultural e a valorização da 
diversidade. O projeto também integra a realização de momentos de 
reflexão crítica e de mobilização para as questões da cidadania global, 
sensibilizando-se para a importância da ação local para a construção 
de um mundo melhor e mais justo, assente na divulgação e sensibiliza-
ção da Carta dos Direitos Humanos e na concretização dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, preconizados pelas Nações Unidas.
Neste contexto, são apresentadas nas escolas atividades que têm por 
objetivo dar novas ferramentas aos agentes educativos para traba-
lharem a interculturalidade e os direitos humanos, em sala de aula, e 
possíveis caminhos para um trabalho regular com os alunos, na cons-
trução de cidadãos mais atentos, críticos e ativos na mudança.
Todas as escolas podem aderir. Para saber como ou obter informações 
adicionais, devem contactar a Câmara Municipal do Seixal, através do 
email ddsc@cm-seixal.pt ou do telefone 212 276 792.
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A 63.ª reunião plenária ordinária 
do Conselho Local de Ação Social 
do Seixal (CLASS) ficou marca-
da pela apresentação da primei-
ra monitorização do 4.º Plano de 
Desenvolvimento Social do Seixal 
(PDS) 2016-2018 e a apresentação 
e aprovação de duas candidatu-
ras ao Fundo de Apoio à Estratégia 
Nacional para a Integração das 
Comunidades Ciganas (FAPE). 
A reunião, presidida pela vere-
adora do pelouro da Educação, 
Desenvolvimento Social, Juventude 
e Gestão Urbanística, Manuela 
Calado, teve lugar no dia 12 de de-
zembro, no auditório dos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal. 
Os parceiros do CLASS ficaram a co-

nhecer os resultados da monitoriza-
ção do 4.º PDS, cuja estrutura assen-
ta nos eixos: Planeamento Social, 
Capacitação de Comunidades e 
Pessoas, Espaços de Diversidade e 
Parcerias e Recursos, com a apre-
sentação de ações e resultados. De 
referir que o acesso à habitação so-
cial e o desenvolvimento de estraté-
gias e programas de realojamento 
fazem parte deste PDS.
Durante a reunião foram também 
apresentados dois projetos, cuja 
implementação resulta das can-
didaturas ao FAPE. São eles o pro-
jeto Romano ATMO sobre Rodas, 
promovido pela Associação para 
o Desenvolvimento das Mulheres 
Ciganas Portuguesas (AMUCIP). 
Este consiste na divulgação do kit 

pedagógico que retrata a história, 
a língua romanon, a dança e as 
curiosidades da cultura cigana, e 
que pretende desconstruir estereó-
tipos culturais. O projeto Empoderar: 
Educação e Participação das 
Mulheres Ciganas é promovido pela 
Rede Portuguesa de Jovens para a 
Igualdade de Oportunidades entre 
Mulheres e Homens (REDE). Este fo-
menta um conjunto de ações para a 
certificação da escolaridade de um 
grupo de 22 mulheres ciganas, entre 
os 18 e os 35 anos, bem como pre-
tende estimular a sua participação 
para o exercício da cidadania ativa 
na comunidade. Da reunião ficou 
a importância de políticas sociais 
ativas, que visam a qualificação do 
bem-estar das comunidades. 

Conselho Local de Ação Social do Seixal
Promover a integração das comunidades ciganas

Hospital Garcia de Orta comemora 25 anos 
Ministro assume para breve o 
lançamento de concurso para 
projetos do hospital no Seixal

O Hospital Garcia de Orta (HGO) encerrou as comemorações 
dos seus 25 anos no dia 19 de dezembro, num evento que con-
tou com a presença de Adalberto Campos Fernandes, ministro 
da Saúde, Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Inês Medeiros, presidente da Câmara Municipal de 
Almada, Daniel Ferro, presidente do conselho de administração 
do HGO, e Manuel Araújo e António Santos, presidentes da Junta 
de Freguesia de Amora e da União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, respetivamente.
A iniciativa incluiu a inauguração da Unidade de Cirurgia de 
Ambulatório e do Centro de Rastreio do Hospital Garcia de Orta 
e visitas ao espaço onde irá ser instalado o PET – Tomografia por 
Emissão de Positrões (medicina nuclear) e à nova Unidade de 
Internamento, com 30 camas, ainda em construção.  
Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal do Seixal questio-
nou o ministro sobre o avanço do hospital no Seixal, tendo Alberto 
Campos Fernandes adiantado que o despacho do lançamento de 
concurso para o projeto do hospital estaria para breve.

O PrOcessO especial de 
revitalização, iniciado em março 
de 2017 e que deu início ao Plano 
de recuperação da Associação 
Humanitária de Bombeiros 
Mistos do concelho do seixal 
(AHBMcs), recebeu a aprova-
ção do Tribunal do comércio do 
Barreiro, permitindo assim à ins-
tituição prosseguir a sua missão 
de proteção e salvamento de bens 
e vidas. 

A decisão tomada no dia 15 
de dezembro não foi objeto de 
qualquer recurso e transitou 
em julgado no dia 11 de janei-

ro. Lembre-se que este plano de 
recuperação havia já sido apro-
vado pela esmagadora maioria 
dos credores, num total de 93 por 
cento do total dos créditos, tendo 
apenas 4 credores, que represen-
tavam os restantes 7 por cento de 
créditos, votado contra.

Num comunicado emitido pela 
AHBMcs, no dia 12 de janeiro, 
a instituição compromete-se a 
cumprir o plano e reconhece a 
importância do apoio prestado 
pelos seus trabalhadores e bom-
beiros, câmara e assembleia mu-
nicipais do seixal, juntas de fre-

guesia do concelho, população, 
Liga dos Bombeiros Portuguesa 
e Federação dos Bombeiros do 
Distrito de setúbal.

Neste contexto, lembre-se a 
concentração junto ao mesmo 
tribunal, no dia 6 de novembro 
de 2017, em que os bombeiros 
mistos do concelho do seixal fo-
ram acompanhados por diver-
sas instituições e populares na 
afirmação da convicção de que 
a revitalização financeira da sua 
associação humanitária não só 
é possível como uma questão de 
verdadeira justiça. n

Associação Humanitária de Bombeiros 
Mistos do concelho do seixal

Revitalização financeira 
aprovada pelo tribunal

Conferência de lançamento 
no dia 31 de janeiro, às 14 horas
Associação Acrescer 
tem nova resposta para famílias

O auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal 
acolhe, no dia 31 de janeiro, às 14 horas, a conferência de lança-
mento dos Grupos Aprender, Brincar, Crescer. 
A iniciativa é promovida pela Associação Acrescer e pela Câmara 
Municipal do Seixal e visa apresentar à comunidade uma nova 
resposta direcionada para famílias com crianças até aos quatro 
anos, que sejam residentes no concelho. Os Grupos Aprender, 
Brincar, Crescer têm como objetivo fomentar a aprendizagem na-
tural da criança através da brincadeira, num espaço de partilha, 
relação e descoberta. A conferência destina-se a entidades locais, 
agentes educativos, famílias e a todas as pessoas interessadas. A 
participação é gratuita e as presenças podem ser confirmadas, com 
indicação do nome, profissão ou entidade que representa, correio 
electrónico e contacto telefónico, através do email depsocialdespor-
to@cm-seixal.pt ou do telefone 918 657 918.
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O grupo coral Seixal Vocalis cele-
brou quatro anos de existência 
e, para assinalar a data, realizou 
um espetáculo comemorativo no 
dia 13 de dezembro, no Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal.
O Seixal Vocalis começou por ser 
constituído por trabalhadores da 
Câmara Municipal do Seixal, mas 
foi recebendo outros talentos e hoje 
o elenco integra também elemen-
tos fora da autarquia, num total de 

27 intérpretes. É dirigido pelo maes-
tro Jacinto Montezo, que acompa-
nha o coletivo desde a sua criação.
Como em qualquer celebração, 
houve convidados: o Ensemble 
de Violinos Quatro Cordas, da 
Sociedade Filarmónica União 
Ar tística Piedense; o Or feão 
da Sociedade Imparcial 15 de 
Janeiro de 1898, de Alcochete; 
e Vozes d’Água, dos Serviços 
Municipal izados de Água e 
Saneamento de Almada.

No final do espetáculo, houve 
ainda uma surpresa: o Orfeão da 
Sociedade Imparcial 15 de Janeiro 
de 1898, o Vozes d’Água e o Seixal 
Vocalis interpretaram em conjunto 
o Coro dos Escravos Hebreus, da 
ópera Nabucco, de Verdi.
Manuela Calado, vereadora da 
Câmara Municipal do Seixal, e 
António Santos, presidente da 
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, es-
tiveram presentes no evento.

Quatro anos a celebrar a música
Aniversário do grupo coral Seixal Vocalis

A Comissão Executiva do Conselho 
Municipal de Cultura reuniu-se no 
dia 13 de dezembro, nos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal 
do Seixal. Na reunião, presidida 
por Jorge Gonçalves, vereador do 
Pelouro da Cultura, foram debatidos 
temas como as normas e critérios 
de apoio ao movimento associativo 
cultural e a realização da Mostra 
Cultural Associativa.
O vereador explicou que o apoio da 

autarquia ao movimento associati-
vo cultural irá continuar, nomeada-
mente com a atribuição de verbas 
para a realização de intervenções 
nas instalações de coletividades e 
associações.
Foi ainda debatida a constituição 
de um grupo de trabalho para fa-
zer um balanço da Mostra Cultural 
Associativa de 2017 e a preparação 
da edição seguinte, prevista para 9 
e 10 de março de 2018. Na ocasião 

foi ainda identificada a necessidade 
de escolher um representante para 
integrar o Programa Estratégico de 
Desenvolvimento do Município do 
Seixal (PEDIMS).

Conselho Municipal de Cultura
Reunião da comissão executiva

Galeria Beltrão Coelho, em Lisboa
Exposição de Carlos Pé-Leve 
e de alunos dos Ateliês da Artes

Entre 14 de dezembro e 12 de janeiro, a Galeria Beltrão Coelho rece-
beu a exposição Os Nossos Nus, uma coletiva de cerâmica que junta 
a obra do mestre Carlos Pé-Leve à dos seus alunos. A exposição resul-
ta de um convite executado pela galeria de Lisboa ao artista plástico 
do concelho para que expusesse conjuntamente com os seus alunos 
dos Ateliês da ArtES – Associação Cultural do Seixal.
O convite foi aceite pelo também fundador da ArtES, formado em 
Artes Gráficas pela Escola de Artes Decorativas António Arroio, e que 
completou ainda diferentes cursos de serigrafia, gravura e escultura. 
Em resultado do convite, Carlos Pé-Leve levou a Lisboa trabalho seus, 
assim como de Alda Abranches, Ana Paula Ferreira, Ilda Santos, 
Maria Amélia ramos, Mário Santos, rui Moura, Susana Cardoso e 
Suzete rego. O dia da inauguração incluiu ainda uma atuação musi-
cal pelo grupo Os Maranus.

Acácio Malhador, Ana Galvão, 
Margarida Lourenço e Maria Gabriel
Exposição Quatro Percursos 
patente até dia 20 de janeiro
A Galeria de Exposições Augusto Cabrita acolhe, até 20 de janeiro, 
a exposição Quatro Percursos, mostra que reúne trabalhos de 
Acácio Malhador, Ana Galvão, Margarida Lourenço e Maria Gabriel. 
Inaugurada no dia 16 de novembro, a exposição coletiva apresen-
ta quatro olhares diferentes e a aplicação de técnicas distintas por 
igual número de artistas plásticos com visões singulares sobre a 
sua arte e aquilo que nela representam.



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 699    18 JANEIRO 2018

12     NATAL

É tradição cantarem-se as janeiras no Dia de Reis, 
6 de janeiro. No nosso concelho, foram vários os grupos do 
movimento associativo que cantaram as janeiras.

O cenário foi o passeio ribeirinho do Seixal, com a atuação 
de nove grupos das associações de reformados do concelho: 
Seixal; Torre da Marinha; Fogueteiro; Pinhal de Frades; 
Arrentela; Casal do Marco; Paio Pires e Corroios.

Seguiu-se a participação do movimento associa-

tivo cultural, no auditório da Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre Seixalense, com a presença de doze 
coletividades: Grupo Coral e Instrumental Ventos e Marés; 
Grupo de Concertinas e Grupo Coral da Associação de Ami-
gos do Pinhal do General; Grupo de Folclore Estrelinhas do 
Sul; Coral Polifónico de Fernão Ferro e Associação de 
Reformados, Pensionistas e Idosos de Pinhal de Frades; 
Grupo Danças e Cantares dos Redondos; Grupo Coral e 

Instrumental Moinho de Maré; Grupo Coral e Instrumental 
Os Flamingos; Rancho de Danças e Cantares de Vale de 
Milhaços; Rancho Folclórico Honra e Glória de Arrentela; 
Rancho Folclórico Andorinhas do Pinhal e Rancho 
Folclórico da Casa do Povo de Corroios. 

O eleitos da câmara municipal estiveram presentes na 
atuação dos grupos. n

Seixal preserva tradição popular

Movimento associativo cantou as janeiras

ARPI de Arrentela

ARPI do Fogueteiro

AURPI do Casal do Marco

AURPI de Paio Pires ARPI de Pinhal de Frades

AURPI de Corroios

AURPI do Seixal AURPI da Torre da Marinha Rancho Folclórico da Casa do Povo de Corroios
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Seixal preserva tradição popular

Movimento associativo cantou as janeiras

Grupo de Animação da Paróquia de Arrentela Grupo de Cavaquinhos  Amigos do Pinhal do General Grupo Coral Amigos do Pinhal do General

Rancho Folclórico Andorinhas do PinhalRancho de Danças e Cantares de Vale de MilhaçosGrupo de Folclore Estrelinhas do Sul

Rancho Folclórico Honra e Glória de Arrentela Grupo Coral e Instrumental Ventos e Marés Grupo Coral e Instrumental Os Flamingos

Grupo Coral Polifónico e ARPI de Fernão Ferro Grupo de Danças e Cantares dos Redondos Grupo Coral e Instrumental Moinho de Maré
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Para dar as boas-vindas ao novo ano, a Junta de Freguesia de Corroios 
proporcionou aos munícipes um concerto de Ano Novo com a Banda da 
Armada que decorreu no pavilhão multiusos do Parque Urbano da Quinta 
da Marialva. 
O pavilhão encheu-se e mais de 800 pessoas puderam assistir a um 
espetáculo de grande qualidade, proporcionado pelos cerca de 100 
músicos que compõem a Banda da Armada. O concerto foi um sucesso e 
sempre muito aplaudido pelo público.
Com um extenso repertório, neste espetáculo a banda foi dirigida pelo 
maestro José Veloso e apresentou composições de Rossano Galante, 
Alfred Reed, Charles Gounod, Otto Schwarz, entre outros. 

Banda da Armada
atuou perante 
uma plateia repleta
Concerto de Ano 
Novo em Corroios

De 7 a 23 de dezembro, 
a aldeia Natal do Seixal, a decor-
rer no núcleo urbano antigo do 
Seixal, proporcionou aos visitan-
tes um conjunto de animações 
que tornaram a celebração da 
quadra ainda mais divertida.

Pista de gelo, comboio de 
Natal, ateliês e teatros infantis, 
pinturas faciais, modelagem de 
balões, selfie points, animação 
musical com a atuação de grupos 
corais, carrossel francês, insu-
fláveis e Mercado de Natal com 

Núcleo urbano antigo do Seixal tra  nsformado em cenário do Polo Norte

Aldeia Nata l do Seixal 
foi um suce sso

Várias iniciativas com fins solidá-
rios foram  promovidas pelo movi-
mento associativo, concretizan-
do o verdadeiro espírito natalício.
O Lions Clube do Seixal realizou, 
no dia 16 de dezembro, na Escola 
Secundária Manuel Cargaleiro, a 
tradicional festa de Natal, um al-
moço com carácter solidário que 
contou com a presença de vários 
representantes de outros Lions 
Clubes. Nesse evento foi entre-
gue um donativo de 150 euros à 
Associação Pata D’Açúcar, valor 
angariado durante a Caminhada 
Strides contra a Diabetes, que 
se realizou em novembro, e a pri-
meira tranche de duas bolsas de 
estudo atribuídas a jovens uni-
versitários pelo Lions Clube do 
Seixal. Também se realizaram 
momentos culturais, com música 
e uma peça de teatro.
Na quadra natalícia, o Lions 
Clube do Seixal realizou também 
uma recolha de alimentos e a 
atribuição de cabazes a famílias 
apoiadas pela Associação Ajuda 
a Ajudar, da Escola Secundária 
Manuel Cargaleiro, e uma reco-
lha de brinquedos para as crian-

ças do Centro de Assistência 
Paroquial de Amora (CAPA), bem 
como a entrega, em colabora-
ção com a Câmara Municipal do 
Seixal e juntas de freguesia, de 
vários cabazes com produtos 
alimentares a famílias carencia-
das do concelho. Uma dessas 
entregas decorreu no dia 14 de 
dezembro na sede da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires e outra de-
correu no dia 20 de dezembro na 
sede da Junta de Freguesia de 
Corroios.
No dia 16 de dezembro o Centro 
de Assistência Paroquial de 
Amora realizou a festa de Natal 
das crianças do jardim de infân-
cia e ATL. Intitulada O Natal na 
Casa Azul, contou com atuações 
musicais e pequenos teatros alu-
sivos ao Natal.
Em Santa Marta do Pinhal os 
moradores, em parceria com o 
comércio local, realizaram uma 
ação de decoração do jardim. A 
associação de moradores colo-
cou laços vermelhos gigantes 
nas árvores e colocou uma árvo-
re de Natal comunitária em que 

todos os moradores e lojistas 
puderam colocar enfeites, sen-
sibilizando assim a comunidade 
para a importância de cuidar do 
espaço público que é de todos. 
Por sua vez, o Clube Associativo 
de Santa Marta do Pinhal orga-
nizou, no dia 17 de dezembro, 
a 3.ª Caminhada Solidária de 
Pais Natal, onde participaram 
cerca de 400 pessoas, entre 
elas Nelson Rosado, dos Anjos, 
o vereador da Câmara Municipal 
do Seixal José Carlos Gomes e 
membros do executivo da Junta 
de Freguesia de Corroios, nomea-
damente o presidente Eduardo 
Rosa. 
Nesta iniciativa foram angaria-
dos alimentos que foram entre-
gues na loja social para apoiar as 
famílias mais carenciadas.

O Natal nas associações
Solidariedade e convívio em época natalícia
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Núcleo urbano antigo do Seixal tra  nsformado em cenário do Polo Norte

Aldeia Nata l do Seixal 
foi um suce sso

No âmbito da celebração da quadra natalícia, a empresa Velas a Bordo 
realizou um passeio ao Seixal no dia 16 de dezembro, tendo acostado 
na Estação Náutica Baía do Seixal 19 veleiros, envolvendo cerca de 120 
participantes.
A Velas a Bordo promove a prática dos desportos náuticos, em particular 
a vela, e realiza frequentemente visitas ao concelho a bordo do veleiro 
Ilha Azul, o qual fica acostado no cais da Estação Náutica Baia do Seixal. 
Com esta iniciativa, a entidade pretendeu dar a conhecer o Seixal aos 
participantes do evento, prova de que o concelho do Seixal é cada vez 
mais um destino náutico de eleição.

Seixal é destino 
náutico de eleição
Evento de Natal 
reuniu 19 veleiros

gastronomia e artesanato foram 
algumas das diversões disponí-
veis. 

Este ano, todas estas ativida-
des foram distribuídas em ten-
das em formato iglô, transfor-
mando o núcleo urbano antigo 

do Seixal, num cenário de aldeia 
do Polo Norte.

A Aldeia Natal do Seixal foi ver-
dadeiramente um espaço onde 
se viveu em pleno a quadra na-
talícia com atividades para toda 
a família. n

Valorizar os costumes populares
Escolas cantaram as janeiras
As escolas são fundamentais pa-
ra a preservação e valorização 
dos costumes populares. Nesse 
sentido, algumas escolas e infan-
tários do concelho cantaram as 
janeiras para os representantes 
das autarquias. 
No dia 5, o Agrupamento de 
Escolas Nun’Álvares foi o palco 
das janeiras, com a entoação de 
temas que celebram a quadra 
pelo grupo coral da Associação 
de Reformados, Pensionistas e 

Idosos de Arrentela e por alunos  
do 1.º ciclo, estes trajados de reis 
magos. Foram aplaudidos pelo 
presidente e membros do execu-
tivo da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires. 
No mesmo dia, no átrio do edi-
fício dos Serviços Centrais da 
Câmara Municipal do Seixal, 
o vice-presidente da autarquia, 
Jorge Gonçalves, e membros 
do executivo municipal recebe-

ram e conviveram com as crian-
ças janeireiras do Infantário 
da Associação dos Serviços 
Sociais dos Trabalhadores das 
Autarquias do Seixal.
Também os alunos da Escola 
Básica do Bairro Novo e da Escola 
Básica de Aldeia de Paio Pires, 
cantaram as janeiras para a 
vereadora Manuela Calado, do 
Pelouro da Educação, nos dias 9 
e 12, respetivamente.

Jardim de Infância da ASSTAS EB Aldeia de Paio Pires

EB Bairro Novo EB Nun’ Álvares
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A partir janeiro e até novembro rea-
lizam-se na Quinta da Fidalga, em 
Arrentela, as oficinas mensais de 
desenho em cadernos, sempre no 
segundo sábado de cada mês, entre 
as 10 e as 13 horas. 
O projeto intitula-se 10 Meses, 10 
Temas para Desenhar na Fidalga e 
as oficinas são subordinadas a um 
tema mensal, sendo que «Abstrato» 
foi o primeiro tema.
Fruir de um espaço de interesse na-

tural, histórico e patrimonial é um 
dos objetivos do projeto, mas as ofi-
cinas também visam dar a conhe-
cer a Quinta da Fidalga através do 
desenho de observação; promover o 
gosto pelo desenho e desenvolver as 
capacidades de observação e con-
centração.
As oficinas são dinamizadas pela 
LB1 – Associação Cultural e a for-
madora é Manuela Rolão, professo-
ra de educação visual e educação 

tecnológica, licenciada em Pintura, 
membro fundadora da associação.
A inscrição é efetuada através do 
link https://tinyurl.com/ya3tsqd2 e  
a cada participante é oferecido um 
caderno artesanal, concebido para 
a oficina. 
Mais informações através dos 
emails l1b.geral@gmail.com e quin-
tadafidalga@cm-seixal.pt. 

Oficinas na Quinta da Fidalga
Dez temas para desenhar

Estão abertas até dia 2 de feverei-
ro as inscrições para o Seixalmoda 
2018 – 25.º Concurso de Estilismo 
Interescolas do Seixal. 
A iniciativa destina-se a alunos a 
partir dos 14 anos que frequentem 
as escolas básicas do 2.º e 3.º ci-
clos, escolas secundárias e/ou 
técnico-profissionais do concelho 
do Seixal, podendo participar como 
estilistas ou modelos. 
Aos estilistas participantes serão 
atribuídos subsídios de apoio à con-
feção dos fatos, prémios para os 

3 primeiros classificados e prémio 
para o melhor coordenado. Aos mo-
delos serão entregues prémios para 
o melhor modelo masculino e femi-
nino, e prémio para o modelo like 
(votação online).
A final do Seixalmoda 2018 realiza-
-se no dia 5 de maio. A ficha de ins-
crição e as normas de participação 
estão disponíveis nas associações 
de estudantes e centros de recursos 
das escolas, Oficina da Juventude 
de Miratejo (junto ao Largo do 
Mercado de Miratejo), CAMAJ (no 

Seixal), no site da Câmara Municipal 
do Seixal (Serviços Online) e em fa-
cebook.com/seixalmoda. 
As inscrições podem ser entregues 
em mão na Oficina da Juventude 
de Miratejo, CAMAJ e nas associa-
ções de estudantes, ou através do 
email associação.nestilos@gmail.
com. Para mais informações, deve-
rá contactar a organização também 
através deste email ou a Área da 
Juventude da Câmara Municipal do 
Seixal através do email area.juven-
tude@cm-seixal.pt. 

Até dia 2 de fevereiro
Inscrições para o Seixalmoda 2018 

Inscrições abertas
Espaço 58 acolhe projetos
musicais de jovens

Os projetos musicais desenvolvidos por jovens com idades entre os 14 e 
os 30 anos do distrito de Setúbal têm no Espaço 58, situado no CAMAJ – 
Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil, um lugar privilegiado 
para se darem a conhecer. 
A iniciativa da Câmara Municipal do Seixal tem como objetivo incen-
tivar projetos musicais desenvolvidos na península, através de uma 
programação anual que promove a sua atuação e transmissão ao vivo 
na Internet através de streaming no Youtube. O CAMAJ fica situado na 
antiga Escola Conde de Ferreira, no núcleo urbano antigo do Seixal, e 
nos últimos meses de 2017 recebeu, no âmbito desta mesma iniciativa, 
bandas como os Disthrone ou os Brothers Soul.
Os interessados em integrar a iniciativa podem propor a sua participa-
ção, através do email: area.juventude@cm-seixal.pt.

Espaço Arte Jovem, em Miratejo
Pintura e fotografia 
de jovens artistas 

O Espaço Arte Jovem é uma galeria municipal situada em Miratejo, 
especialmente dedicada à divulgação do trabalho de jovens artistas. 
Entre os dias 15 de dezembro e 10 de janeiro esteve patente a exposição 
de pintura EGO, da artista Sara Damasceno, uma jovem de Almada, 
formada em arquitetura com intervenções na área da pintura, design, 
graffiti e desenho.  No dia 12 de janeiro foi inaugurada no mesmo espaço 
a exposição de fotografia UNTIED, de Sovvlaki, nome artístico de Miguel 
Gil, um jovem estudante de Design Gráfico que apresenta uma exposição 
onde não aborda um tema específico, mas onde cada fotografia conta 
a sua própria história e apresenta o quotidiano de um estudante. Esta 
exposição pode ser visitada até dia 7 de fevereiro.
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Clube Desportivo Águias Unidas 
celebra o 40.º aniversário

Preparar o futuro
da coletividade
O ClUbe Desportivo e 

Recreativo Águias Unidas (CDRAU) 
fez 40 anos de existência no primei-
ro dia do ano, efeméride assinala-
da com uma sessão solene a 16 de 
dezembro. Associados, amigos e 
convidados do clube encheram o 
salão da coletividade para testemu-
nharem o seu respeito e admiração 
pelo trabalho que o CDRAU tem 
realizado ao longo destas quatro 
décadas. 

O vereador José Carlos Gomes, 
em representação da Câmara 
Municipal do Seixal, referiu-se ao 
«engenho, arte e ousadia» de que 
o clube deu provas quando se ini-
ciou na vida associativa, para ultra-
passar, «sem dinheiro», os vários 
obstáculos que lhe surgiram pela 
frente. O autarca lembrou os diri-
gentes que passaram pelo CDRAU, 
afirmando que «são vocês, homens 
e mulheres, uma referência para 
o trabalho da nossa câmara muni-
cipal. Ao mesmo tempo, ajudem- 
-nos a denunciar as falhas do Poder 
Central. É que é inadmissível que 
as nossas coletividades paguem 23 
por cento de IVA, e por isso, garan-
to-vos que podem continuar a con-
tar sempre com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal». 

O vereador disse-se satisfeito 
com o andamento da construção 
do pavilhão polidesportivo, um in-
vestimento municipal, através de 
um apoio já efetuado ao clube, de 
200 mil euros que «dotará a coleti-
vidade de melhores condições para 
a prática desportiva». 

O presidente do clube, Manuel 
Sezões, declarou que, perante a 

«riqueza das intervenções», pou-
co lhe deixaram para dizer. «Como 
bom aluno que procuro ser, tentei 
aprender o mais possível» com o 
que «me foi dado ouvir». e, mais 
adiante: «Conscientes da nos-
sa responsabilidade para com os 
nossos herdeiros, procuraremos, 
no presente, preparar o futuro da 
coletividade, assente no respeito 
pelos valores humanos». Todavia, 
tal só será possível com o apoio das 
autarquias, particularmente da câ-
mara municipal e da junta de fre-
guesia, que «tornaram possível que 
estejamos aqui a desfrutar deste 
espaço», quando fazemos 40 anos 
de vida. «e digo-vos: para mim, esta 
sessão foi muito mais do que uma 
cerimónia protocolar!».

O presidente da Confederação 
Portuguesa das Colectividades 
de Cultura, Recreio e Desporto, 
Augusto Flores, disse estarem 
«aqui para intervir na sociedade e 
transformá-la, para transmitir va-
lores aos mais novos, de modo a 

que se tornem verdadeiros homens 
e mulheres». 

O primeiro presidente da coleti-
vidade, Jorge Alberto Dias, evocou, 
emocionado, os sócios fundadores 
e agradeceu a possibilidade que lhe 
foi dada de «estar com pessoas que 
não via há muitos anos». 

Por sua vez, Américo Costa, pre-
sidente da Assembleia Municipal, 
elogiou o «sacrifício de todos para 
edificarem o clube e a projeção que 
ele hoje tem».

Helena Quinta, em nome da au-
tarquia amorense, relevou o «tra-
balho extraordinário» realizado, 
hoje em dia, pelo CDRAU, tanto em 
atenção dos sócios como da popu-
lação da zona». 

Pedro Mogárrio, presidente da 
mesa da assembleia geral, apresen-
tou um vídeo sobre o trabalho da 
coletividade durante quatro déca-
das e, durante a sessão solene, fo-
ram entregues medalhas aos sócios 
fundadores e aos que contam com 
mais de 25 anos de associados. n

Grupo Desportivo Unidos do Arco 
Quatro décadas ao serviço 
da comunidade

Corria o ano de 1974 quando um grupo de amigos se reúne numa 
loja de um deles, situada debaixo do arco na Rua Ginásio Clube de 
Corroios, e decide criar a associação Grupo Desportivo Unidos do 
Arco (GDUA). Essa loja funcionou como sede durante alguns tempo. 
Mais tarde, a 21 de dezembro de 1977, oficializaram a criação do 
GDUA no notário. 
Atualmente, o grupo desenvolve intensa atividade na comunidade 
da Quinta de S. Nicolau, contando com cerca de 200 sócios e de-
dicando-se à prática de jogos de cartas, damas, dominó, snooker, 
setas, malha e petanca, mas também caminhadas. A coletividade 
organiza com regularidade torneios desportivos, bailes, arraiais 
pelos santos populares e excursões.
No dia 21 de dezembro, o GDUA comemorou o 40.º aniversário com 
um lanche convívio para os seus associados, seguido de sessão 
solene, com entrega de emblemas aos que cumpriram 25 anos de 
vida associativa e de troféus aos vencedores dos torneios de domi-
nó belga, sueca, snooker e king. 
O vice-presidente da coletividade, José Pinto, saudou os presentes 
na sessão e sublinhou o ambiente de confraternização entre os 
sócios e a alegria da festa do 40.º aniversário do GDUA. 
Manuel Cabete, vice-presidente da Associação de Colectividades 
do Concelho do Seixal, deu os parabéns ao GDUA e realçou a «im-
portância destas coletividades que contribuem para melhorar a 
sociedade, através da solidariedade e da criação de dinâmicas de 
carácter recreativo no seio da comunidade».
A vereadora Manuela Calado, do Pelouro da Educação, Desen-
volvimento Social, Juventude e Gestão Urbanística, felicitou a 
coletividade em nome da Câmara Municipal do Seixal e salientou 
o significado do GDUA ter nascido após o 25 de Abril, numa altura 
em que «havia necessidade de as pessoas se organizarem e reu-
nirem para partilhar ideias e alegrias». Afirmou que a coletividade 
«orgulha-nos pelo trabalho concretizado nestas quatro décadas, 
com a realização de atividades de índole de bairro, que são impor-
tantes para os moradores». A vereadora deixou a garantia de que a 
autarquia vai continuar a apoiar a coletividade porque esta «presta 
um serviço à comunidade de cariz social e recreativo». 
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O apOiO ao movimento 
associativo cultural é uma das 
premissas da atividade munici-
pal. Nesse âmbito, o presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, acompanhado 
do vereador da Cultura, Jorge 
Gonçalves, visitou no dia 20 de de-
zembro as instalações da aRTES 
– associação Cultural do Seixal.

a associação criada há 28 anos 
tem a sua sede na Quinta das 
Sementes, em amora, e como 
lembra a presidente da aRTES, 
Umbelina Ribeiro, «viemos para 
aqui em 1999, o local onde fun-
cionava a Casa da Juventude». O 
edifício sofreu o desgaste natu-
ral do tempo e necessita de ma-
nutenção. «a principal questão 
prende-se com a cobertura e as 
infiltrações, problema extensivo 
à oficina de cerâmica que também 
necessita de ser requalificada». 
Segundo a dirigente, já se realizou 

um levantamento das necessida-
des  e acrescenta: «gostamos mui-
to de estar aqui, temos espaços 
específicos para as nossas ofici-
nas. No entanto, sentimos falta de 
ter uma galeria, um espaço onde 
possamos mostrar os trabalhos 
dos nossos associados e realizar-
mos intercâmbios com outras as-
sociações do país».

atualmente com 65 associados, 
a aRTES promove cursos de pin-
tura nas vertentes de desenho, 
técnicas mistas e a óleo, o curso 
de modelagem e o curso de azu-
lejaria. Uma das iniciativas com 
maior impacto é o prémio aRTES, 
mostra coletiva anual, que para 
além dos trabalhos dos associa-
dos conta com artistas convida-
dos. Trabalham ainda com as es-
colas e a comunidade idosa, no 
propósito de impulsionar a arte 
nas suas mais variadas expres-
sões.

para Joaquim Santos, a visi-
ta prendeu-se com o facto de a 
autarquia estar em permanente 
contacto com as associações cul-
turais do concelho no âmbito do 
apoio ao movimento associativo: 
«viemos conhecer in loco as su-
as necessidades, já que a aRTES 
tem um papel importante na pro-
moção da cultura no concelho. 
De salientar que o prémio aRTES 
tem projeção regional, e por is-
so viemos avaliar as condições 
de trabalho e a possibilidade de 
melhorias». Segundo o autarca, a 
visita serviu para obter «informa-
ções importantes para podermos 
tomar decisões nos próximos 
tempos». a intervenção que vier 
a ser realizada será no âmbito do 
apoio ao movimento associativo 
cultural do concelho. n

Visita às instalações da aRTES

Promover respostas 
de cariz cultural

Criação de Núcleo do Sporting no Seixal
Homenagem  ao seixalense
Albano Narciso Pereira

A Câmara Municipal do Seixal vai atribuir um terreno no núcleo urbano 
antigo do Seixal para a construção de um Núcleo do Sporting no conce-
lho, associado à criação de uma casa-museu em homenagem a Albano 
Narciso Pereira, antigo jogador do clube e da seleção nacional, que nas-
ceu no município.
O anúncio foi feito num jantar de convívio da família sportinguista, que te-
ve lugar no dia 21 de dezembro de 2017, no restaurante Mundet Factory, 
no Seixal, numa organização da Comissão Instaladora do Núcleo do 
Sporting no concelho. 
Hilário da Conceição, Pedro Venâncio, Fernando Mendes, Vítor Santos, 
Jorge Cadete, Paulo Paiva, Raul Machado e Nelson Costa foram jogadores 
que representaram o Sporting Clube de Portugal (SCP) e que estiveram 
entre as 160 pessoas presentes neste encontro, que pretendeu homena-
gear Albano Narciso Pereira (ANP), naquele que seria o 95.º aniversário do 
seu nascimento.
A iniciativa, que mereceu um direto da Sporting TV, contou ainda com a 
presença de Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Tavares e José Carlos Gomes, vereadores da autarquia, Bruno 
Mascarenhas, do SCP com responsabilidade na área de núcleos, António 
Santos, presidente da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires, e Eduardo Travassos, filho do antigo jogador.

Figura maior do desporto da terra
Albano Narciso Pereira nasceu no Seixal e foi um dos melhores jogadores 
do futebol português. Fez parte dos Cinco Violinos, grupo de cinco jogado-
res da equipa de futebol do Sporting Clube de Portugal que, entre 1946 e 
1949, marcou uma época de ouro no futebol do clube e do país. 
Eduardo Travassos contou algumas histórias sobre o seu pai, destacando 
a sua técnica, a sua perseverança e o facto de detestar perder. Disse ain-
da que «o Seixal merece um Núcleo do Sporting», uma vez que há cada vez 
mais adeptos do clube no concelho. 
Bruno Mascarenhas disse estarem reunidas as condições «para criar um 
Núcleo do Sporting no núcleo histórico do Seixal», afirmando estar «muito 
satisfeito» com o empenho dos sportinguistas do concelho.
Para além do Núcleo do Seixal e da casa-museu, Carlos Sevilha revelou 
que existem ainda outros projetos: criar o prémio anual com o nome dos 
jogadores que distinga personalidades e atletas do clube e atribuir uma 
bolsa de estudo anual que contemple jovens sportinguistas deste conce-
lho. António Santos referiu-se ao jogador como «uma figura ímpar e maior 
do desporto da nossa terra».
Também Joaquim Santos destacou a importância de Albano Narciso 
Pereira, referindo que «a Câmara Municipal do Seixal está ao lado de to-
dos aqueles que dignificam o desporto, se unem para valorizar os aspetos 
sociais da prática desportiva, sobretudo quando é para homenagear uma 
figura maior como o Albano Narciso Pereira». Nesse sentido, o presidente 
da Câmara Municipal do Seixal anunciou que a autarquia está a adquirir 
um terreno para ceder ao Núcleo do Sporting e que apoiará ainda na exe-
cução dos projetos e na construção do edifício.

A CRIAR-T – Associação de Solidarie-
dade adquiriu 4 embarcações para 
duas pessoas para a prática de ca-
noagem. A instituição particular de 
solidariedade social foi criada em 
1996 e tem como objetivo respon-
der no âmbito do apoio à infância e 
juventude, apoio à população adul-
ta, apoio à família e comunidade e 

de outros projetos e atividades que 
visem o objeto social da associação.
A instituição privilegia as dinâmicas 
sociais, dando prioridade à anima-
ção como estratégia, contemplan-
do as áreas da saúde, desporto, 
animação e ocupação de tempos 
livres, com vista à plena integração 
de crianças, jovens e suas famílias. 

A associação abraçou há pouco tem-
po um projeto de hóquei em patins e 
encontra-se agora a dar início à sua 
filiação na Federação Portuguesa de 
Canoagem. 

CRIAR-T – Associação de Solidariedade
Instituição de solidariedade social 
tem projeto de canoagem
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As Férias Desportivas de Natal de-
correram entre 18 de dezembro de 
2017 e 2 de janeiro de 2018, com 
a realização de atividades que per-
mitiram a prática de exercício físico 
e o convívio entre crianças e jovens 
dos 6 aos 16 anos durante a pausa 
escolar.
A iniciativa foi organizada pelo movi-

mento associativo, comunidade es-
colar e instituições, com o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal. Dela 
fizeram parte 13 centros de férias 
de clubes, associações de pais, ins-
tituições, associações e empresas.
Xadrez, atividades aquáticas, fute-
bol e basquetebol foram algumas 
das modalidades praticadas pelos 

participantes durante as Férias 
Desportivas de Natal, nas próprias 
coletividades e instituições, mas 
também em equipamentos muni-
cipais como as piscinas de Amora 
e Corroios, o Pavilhão Desportivo 
Escolar Pedro Eanes Lobato e o 
Complexo Municipal de Atletismo 
Carla Sacramento.

Férias Desportivas de Natal
Desporto e convívio para crianças e jovens

Os atletas da secção de ciclis-
mo da Sociedade Filarmónica 
Operária Amorense (SFOA Cycle 
Team) têm encontro marcado no 
3.º domingo de cada mês. Faça 
sol ou faça chuva, lá vão eles num 
passeio sobre duas rodas, no intui-
to de desfrutar e conhecer trilhos 
dentro do concelho do Seixal. 
Os passeios de ciclismo, BTT ou 
cicloturismo são abertos a todas 
as idades e ritmos, pois os atletas 
responsáveis da secção gerem o 
trajeto consoante as idades e ní-
veis de qualidade física de todos 

os participantes.
O número de ciclistas varia de pas-
seio para passeio, mas o início da 
jornada é sempre na SFOA e são 
direcionados primeiro no alcatrão 
para um aquecimento calmo an-
tes de se entrar numa primeira zo-
na de trilhos em pinhal, com um 
pouco mais de dificuldade para os 
menos experientes, mas sempre 
acompanhados por elementos da 
secção que lhes explicam como 
atravessar zonas de areia solta ou 
até mesmo uma pequena subida.
Depois dá-se a conhecer diferen-

tes trilhos e eventualmente obser-
va-se alguma atividade agrícola 
ou de outra natureza. O percurso 
inclui paragens para reabasteci-
mento de água, lanche e confra-
ternização. 
A SFOA Cycle Team convida mais 
amantes das «biclas» para os 
seus passeios, com a garantia de 
percursos calmos e sem stres-
se, ao ritmo de todos e para to-
dos. Informações pelo telefone  
969 758 699.

Ciclismo, BTT e cicloturismo 
Passeios mensais de bicicleta abertos a todos 

III Torneio Master Ranking List
Evento de ténis de mesa 
reuniu 200 praticantes

O III Torneio Master Ranking List do Independente Futebol Clube 
Torrense decorreu no dia 2 de dezembro, no Pavilhão Municipal da 
Torre da Marinha.
O evento de ténis de mesa foi dedicado ao escalão de seniores 
masculinos e femininos e nele participaram cerca de 200 atletas 
em representação de vários clubes de todo o país.
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, este-
ve presente no evento.
As competições Master Ranking List integram o Departamento de 
Lazer e Desporto da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa e 
contam para o ranking nacional.
O III Torneio Master Ranking List foi organizado pelo Independente 
Futebol Clube Torrense com o apoio da Federação Portuguesa 
de Ténis de Mesa, da Câmara Municipal do Seixal e da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires.

Aulas abertas gratuitas
Piscina Municipal de Corroios

«Ano Novo, Vida Nova» é um lema que pode adotar, e começar a 
frequentar as modalidades aquáticas que a Piscina Municipal de 
Corroios tem para si. Em janeiro realizam-se aulas abertas, nas 
quais pode participar de forma gratuita. As aulas decorrem às 
quartas-feiras, a partir das 20 horas. Este mês as datas e os temas 
são os seguintes: dia 24 de janeiro – Aqua Mix; dia 31 de janeiro – 
Dancix. Para participar, só tem que inscrever-se previamente na 
receção da piscina. Comece o ano com desporto! 
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Cerca de quatro centenas e meia 
de jovens futebolistas, repartidos 
por 36 equipas dos escalões de 
petizes, traquinas, benjamins, in-
fantis, iniciados, juvenis e juniores, 
participaram na edição de 2017 do 
Torneio Orlando Duarte de Futsal, 
que decorreu nos dias 16 e 17 de 
dezembro, no Pavilhão Municipal do 
Alto do Moinho.
Organizado pelo Clube Associativo 
de Santa Marta do Pinhal, com os 

apoios da Câmara Municipal do 
Seixal, da Junta de Freguesia de 
Corroios e do comércio e indústria 
locais, a prova constituiu um exce-
lente momento de divulgação da 
modalidade e permitiu aos atletas 
adaptarem-se ao ambiente de com-
petição e demonstrarem as suas 
capacidades. 
Refira-se que, além da equipa 
da casa, marcaram presença o 
Benfica, Quinta da Lomba, Vitória 

de Santarém, Bairro Miranda, União 
da Quinta do Conde, Barroca d’Alva, 
Almansor FC, Clube Recreativo 
Piedense, Cova da Piedade, União 
e Progresso (Vendas de Azeitão) e 
Clube Atlético de S. Brás.
A trabalhar como técnico do FK 
Nikars de Riga, Orlando Duarte, cujo 
prestígio é alicerçado em títulos ao 
serviço do Sporting e da seleção na-
cional, fez-se representar pela fa-
mília.

Torneio de Futsal Orlando Duarte
Centenas de jovens querem afirmar-se

Arrancou no dia 6 de janeiro, o XIV 
Torneio Indoor 4x4 promovido pelo 
Clube Desportivo e Recreativo do 
Fogueteiro (CDRF), com o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal e da 
Junta de Freguesia de Amora.
O torneio, cujo patrono continua 
a ser o jogador Carlitos, médio da 
equipa suíça do Sion, foi apresen-
tado oficialmente em dezembro, 
durante um jantar em que participa-
ram caras conhecidas do meio des-
portivo, como José Henriques e João 
Alves, velhas glórias do Benfica, 

Botelho, guarda-redes que envergou 
as cores do Benfica, Belenenses 
e Boavista, Eduardo Marçal, trei-
nador de futsal, Paulo Castelinho, 
ex-jogador da equipa nacional da 
mesma modalidade, Marinho, joga-
dor de futebol de praia, e o ex-árbitro 
António Costa, entre outros. O verea-
dor José Carlos Gomes representou 
no evento a Câmara Municipal do 
Seixal, e em representação da junta 
de freguesia de Amora estiveram 
Eugénio Costa e  Horácio Cardoso, 
e em representação da assembleia 

municipal,  Custódio Carvalho.
Refira-se que o torneio do CDRF, que 
se prolongará até 27 de maio, tem 
adquirido prestígio de ano para ano, 
para o que muito concorre a quali-
dade da organização e o número de 
equipas que nele participam. Nesta 
edição de 2018, por exemplo, estão 
em competição 120 equipas, repar-
tidas pelos escalões de petizes, tra-
quinas e benjamins. Ao todo, cerca 
de 1200 atletas em ação. 

Torneio Indoor 4x4 já começou
Clube do Fogueteiro movimenta 1200 atletas

Inscrições decorrem até 22 de janeiro
34.º Corta-Mato Escolar Concelhio 

O 34.º Corta-Mato Escolar Concelhio realiza-se no dia 26 de janeiro, a 
partir das 9.30 horas, no Parque do Serrado, em Amora. A prova, que se 
insere no projeto Seixalíada Escolar, constitui a fase concelhia realiza-
da após os torneios de corta-mato a nível de escola. A iniciativa é uma 
organização conjunta da Câmara Municipal do Seixal com o apoio do 
Desporto Escolar – Península de Setúbal, Associação de Atletismo de 
Setúbal e juntas de freguesia do concelho.
Na prova que consiste num momento de convívio entre quem partilha o 
gosto pelo atletismo podem participar os alunos das escolas do conce-
lho, entre os 6 e os 19 anos de idade. No final de cada prova, serão atri-
buídas medalhas aos cinco primeiros classificados de cada escalão. 
As inscrições devem ser entregues até ao dia 22 de janeiro (terça-feira), 
no Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento. Para mais in-
formações contactar o telefone 210 976 120.

Jovem do Seixal entre a elite 
Árbitro internacional 
de ténis de mesa

Décio Faustino é um jovem residente no concelho do Seixal, que aos 
23 anos é árbitro internacional de ténis de mesa, tendo-se qualificado 
em 2017 como juiz árbitro nacional. Como árbitro internacional, esteve 
em duas finais do Campeonato da Europa de Jovens, em 2017, e foi 
escolhido para frequentar um estágio de preparação com vista aos Jogos 
Olímpicos da Juventude, que decorrerão em Buenos Aires, entre 1 e 
12 de outubro deste ano. Acrescente-se que Décio Faustino é também 
árbitro de alto rendimento, grau reconhecido pelo Instituto Português do 
Desporto e Juventude.
Mais um jovem do concelho que prossegue entre a elite internacional, 
neste caso do ténis de mesa.
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Xadrez no Alto do Moinho

IFC Torrense sagra-se 
vencedor

Tiago Carapinha sagrou-se vice-
-campeão nacional de pistola de 
tiro de ar comprimido 10 metros. O 
atleta da Casa do Povo de Corroios 
(CPC) conquistou o título na com-
petição mais importante do calen-
dário nacional, que decorreu no 
dia 2 de dezembro no Complexo de 
Tiro do Jamor. 

O atirador da CPC conquistou o se-
gundo lugar da modalidade, num 
campeonato nacional que se rea-
lizou em femininos e masculinos 
e contou com o maior número de 
inscrições de sempre, num total 
de 127 participantes masculinos, 
somando mais 7 inscritos do que 
no último ano. 

O vice-campeão nacional foi ape-
nas vencido pelo atleta olímpico 
João Costa. Na sua participação 
nesta prova, o atual campeão na-
cional e atleta do Sporting Clube de 
Portugal bateu o recorde nacional 
de participações em finais nacio-
nais.

Atleta da Casa do Povo de Corroios
Tiago Carapinha é vice-campeão nacional 
de pistola 10 metros

ToMás DiAs, do Atneu 
Popular do Montijo, foi o vence-
dor absoluto do Torneio de Natal 
de Xadrez semirrápidas (10+5 
seg) organizado pelo Centro 
Cultural e Recreativo do Alto do 
Moinho (CCRAM), na tarde de 17 
de dezembro. Modeste Mendes, 
do independente Futebol Clube 
Torrense (iFCT), posicionou-se 
em segundo lugar, e Manuel da 
silva, do Clube EDP, em terceiro.

o certame, que teve o apoio da 
Câmara Municipal do seixal e da 
Junta de Freguesia de Corroios, 
obedeceu às regras da Federação 
Portuguesa de Xadrez e da fede-
ração internacional da modali-
dade e congregou mais de meia 
centena de praticantes federados 
nestas organizações. o torneio 
disputou-se no sistema suíço e 
as pontuações alcançadas pelos 
xadrezistas serão homologa-
das pelo ELo FiDE (Federação 
internacional de Xadrez).  

outros resultados: por equi-

pas – iFCT (Modeste Mendes, 
Bernardo Calado, Alexandre 
Ershov e João Neves); melhor jo-
gadora feminina – Joana Coelho 
(CCRAM); sub-8 – samuel Ribeiro 
(CXA Bobby Ficher); sub-10 – 
Diogo Branquinho (iFCT); sub-12 
– Alexandre Ershov (iFCT); sub-
-14 – João Neves (iFCT); sub-16 
– Tomás Dias (Etneu Popular do 

Montijo); sub-20 – Rúben santos 
(1.º de Dezembro de 1893); + de 
50 anos – Manuel da silva (Clube 
EDP) e + 65 – Américo Costa 
(Clube Peões da Caparica). n

Centro Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho
Corfebol adaptado para
instituições da área da deficiência 
O Pavilhão Municipal do Alto do Moinho recebeu uma iniciativa de cor-
febol adaptado, numa organização do Centro Cultural e Recreativo do 
Alto do Moinho (CCRAM), com o apoio da Câmara Municipal do Seixal.
O evento decorreu no dia 5 de dezembro e contou com a participação 
de três atletas da coletividade e sete utentes da APCAS – Associação 
de Paralisia Cerebral de Almada-Seixal. A iniciativa desenvolveu-se 
em resultado do trabalho realizado pela comissão técnica do projeto 
Desporto para a População com Deficiência e no seguimento do 
1.º Encontro de Corfebol Adaptado, integrado no calendário da 34.ª 
Seixalíada, que levou o CCRAM a procurar desenvolver o corfebol 
adaptado para as instituições da área da deficiência como atividade 
regular.
O projeto é para continuar e deverá envolver, para além da Câmara 
Municipal do Seixal, do CCRAM e da APCAS, utentes da CERCISA – 
Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Ina-
daptados do Seixal e Almada e da Associação Rumo ao Futuro. 
O corfebol foi inventado na Holanda e é um jogo onde a bola é disputa-
da por duas equipas de oito elementos, quatro homens e quatro mu-
lheres, e só pode ser jogada com a mão. As equipas dividem-se entre 
atacante e defensiva, alternadamente, e marcam pontos ao colocar a 
bola num cesto. Quando a totalidade dos pontos das duas equipas é 
par, mudam de zona. Ou seja, quem defendia passa a atacar e quem 
atacava passa a defender.
Por as regras obrigarem que rapazes e raparigas, homens e mulhe-
res, meninos e meninas, joguem o mesmo jogo, o corfebol é uma 
modalidade inclusiva. Outra forma de inclusão é a ausência de con-
tacto físico, facilitando a eficiência dos defesas mesmo marcando 
atacantes de características físicas distintas.
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Grande Prémio de Atletismo do Cavadas 

Prova anima ruas 
da localidade

A 3.ª edição da Eco Run Encosta do 
Sol realiza-se no dia 4 de março, a 
partir das 9.45 horas, com meta na 
Rua Virgílio Martinho, em Aldeia de 
Paio Pires.
Enquadrada nos Jogos do Seixal 
2018 e a contar para o 31.º Troféu 
de Atletismo do Seixal, a Eco Run é 
aberta à participação de todos, des-
de o escalão de benjamins B até ao 
último escalão de veteranos.

Trata-se de uma prova organi-
zada pelo Grupo Futsal e Amigos 
da Encosta do Sol com o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal e da 
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires.
A Eco Run irá contar com a presença 
de grandes nomes do atletismo por-
tuguês, como é o caso de Fernando 
Mamede, Carla Sacramento e 
Albertina Dias.

As inscrições são gratuitas e es-
tão a decorrer até dia 1 de março. 
Podem ser feitas através do email 
encostadosol@gmail.com ou no 
Complexo Municipal de Atletismo 
Carla Sacramento, presencialmen-
te, através do telefone 210 976 120 
ou para o email joaquim.maia@cm-
seixal.pt.

Presença de grandes nomes do atletismo
Aldeia de Paio Pires recebe 3.ª Eco Run Encosta do Sol

O GrAnde Prémio de 
Atletismo do Cavadas é uma das 
mais tradicionais provas de atle-
tismo das muitas que se realizam 
no concelho do Seixal. Organizada 
pelo Grupo desportivo do Cavadas 
completou, no dia 8 de dezembro, 
a 35.ª edição, que contou com a 
participação de 226 atletas em 
representação  de 21 clubes. As 
ruas da localidade encheram-se 
de animação para assistir a uma 

prova com partida e chegada jun-
to à sede do clube organizador, 
e que contou com a presença do 
vereador do Pelouro do desporto 
da autarquia, José Carlos Gomes, 
que entregou alguns prémios aos 
vencedores. O vencedor absolu-
to foi o atleta júnior José Oliveira, 
do Centro Cultural e recreativo 
do Alto do  Moinho, que terminou 
com tempo de 33 min e 30 seg e a 
vencedora absoluta feminina foi a 

atleta sénior Laura Grilo, do Clube 
Pedro Pessoa, ao completar a pro-
va em 39 min e 55 seg.

Classificação por equi-
pas 1.º, União Atlético Povoense; 
2.º, CATA – Clube de Atletismo 
de Amora; 3.º, Centro Cultural e 
recreativo do Alto do Moinho. n

1.ª S. Silvestre de Corroios 
Prova inaugural reúne 
mais de 700 atletas

A 1.ª S. Silvestre de Corroios foi um sucesso, registando-se a partici-
pação de 764 atletas em representação de 65 clubes dos distritos 
de Setúbal e Lisboa e também de alguns atletas em nome individual. 
Houve ainda uma caminhada integrada no evento onde participaram 
cerca de 30 pessoas.
A prova decorreu no dia 3 de dezembro, no Parque Urbano da Quinta da 
Marialva, em Corroios, numa organização da Associação A Natureza 
Ensina, com o apoio da Câmara Municipal do Seixal e da Junta de 
Freguesia de Corroios. Os atletas percorreram uma distância de 10 
km, numa corrida integrada no Troféu de Atletismo do Seixal. Lara 
Glória, atleta júnior da Casa do Povo de Corroios (CPC), no setor femi-
nino, e David Tavares, atleta júnior da equipa Ingleses Futebol Clube 
(IFC), no setor masculino foram os vencedores absolutos.

Classificação final geral absoluta
Masculinos: 1.º, David Tavares, IFC; 2.º, Marco Tavares, Clube 
Desportivo e Recreativo Ribeirinho (CDRR); 3.º, Jorge Robalo, Clube 
Atletismo de Vale de Figueira. 
Femininos: 1.ª, Lara Glória, Casa do Povo de Corroios; 2.ª, Daniela 
Costa, União Atlético Povoense; 3.ª, Célia Cecílio, Centro Cultural e 
Recreativo do Alto do Moinho. 
Classificação por equipas: 1.º, Clube Pedro Pessoa; 2.º, CDRR; 3.º, 
Associação A Natureza Ensina
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PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro | 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

Segurança Social / 
/Serviço Local de Amora 
| 300 502 502
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Sublinhados: com partidas de Setúbal, os restantes partem de Coina

(*) n Partida do Fogueteiro

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

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

808 203 050 TRANSTEjO  

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

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 919 374 732

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

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

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

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

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

Serviço permanente

ABReU CARDoSo | R. Cidade Setúbal, 1-B, 
Corroios | 212 545 585
ALéM Tejo | Av. Dr. Arlindo Vicente, 20 A e 20 B 
Torre da Marinha | 212 223 736
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
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
HoLoN VALe De MILHAçoS | R. Alexandre 
Herculano, 2 A, Vale de Milhaços | 212 530 256
LUSITANA | Rua João Gil, 2 | Arrentela 
| 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
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
SILVA CARVALHo | Praceta Emídio Santana, 
6 – 6 A | Aldeia de Paio Pires | 210 993 415
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
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Reabilite o seu prédio
A sua câmara municipal 
comparticipa!

Candidaturas 
apresentadas: 65

Candidaturas 
aprovadas: 58

Valor do investimento: 61 200€

Dados de janeiro de 2018

Candidaturas formalizadas em requerimento 
disponível no balcão único da Câmara Municipal 
do Seixal, lojas do munícipe e Serviços Online em cm-seixal.pt



18 de janeiro a 1 de fevereiro

DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA

SBM 699
18 DE JANEIRO 2018

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

Conheça uma 
coleção com 
conta, peso 
e medida

Com Conta, Peso e Medida – a Coleção do Aferidor Municipal do Seixal é a nova 
exposição que está patente ao público a partir do dia 21 de janeiro, no Núcleo do Moinho 
de Maré de Corroios do Ecomuseu Municipal do Seixal. 

A iniciativa apresenta os instrumentos de medição do aferidor municipal, que estão 
integrados no acervo do Ecomuseu Municipal do Seixal, e realiza-se em parceria com o 
Museu de Metrologia do Instituto Português da Qualidade. 

O aferidor municipal era o responsável pela aferição de pesos e medidas usados nas 
diferentes áreas de trabalho do município.  

Pretende-se que esta nova exposição contribua para a salvaguarda e a divulgação desse 
património junto do público, assim como para valorizar a memória coletiva do concelho do 
Seixal. A abertura da exposição tem lugar no dia 21, às 15 horas, sendo a participação do 
público gratuita e sem inscrição prévia. O momento conta com a atuação do Grupo Coral 
e Instrumental Ventos e Marés.

Com Conta, Peso e Medida – a Coleção do Aferidor Municipal pode ser visitada até 30 de 
setembro, de terça a sexta-feira, das 10 às 12 e das 14 às 17 horas, e de sábado a domingo, 
das 14 às 17 horas (até maio) e das 14.30 às 18.30 horas (de junho a setembro). 

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

Gala de estrelas 
com fim solidário
The Gift, Extreme Dogs, Isaac Alfaiate, DJ Christian F., Lúcia Mourinho, Danças 
de Salão do Clube de Carnaxide Cultura e Desporto, entre outros, são os artistas 
convidados da Gala Pata D’Açúcar, que tem lugar no dia 20 de janeiro, no 
Auditório Municipal.
O evento é organizado pela Associação Pata D’Açúcar, instituição que tem por 
objetivo promover e auxiliar o treino de cães com vista à deteção antecipada de 
crises de hipoglicemia em pessoas com diabetes. 
A gala inclui apontamentos musicais e artísticos, no âmbito de apoios dados por 
personalidades à associação e celebra um trabalho pioneiro em Portugal.

A entrada é livre.

20 de janeiro, sábado | 21.30 horas | Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

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

Concerto de Ano Novo 
em Amora
O concerto de Ano Novo da banda da Sociedade Filarmónica Operária Amorense, 
acompanhada por um conjunto de cordas, realiza-se no 20 de janeiro, sábado, às 
21.30 horas, no salão nobre da coletividade.
O concerto será dirigido pelo maestro Jacinto Montezo e contará com a 
participação especial do Grupo de Danças de Salão da SFOA. 
À mesma hora será inaugurada a exposição de fotografia A Banda, do fotógrafo 
e retratista Fernando Branquinho.
O evento é organizado pela Sociedade Filarmónica Operária Amorense, com o 
apoio da Câmara Municipal do Seixal e da Junta de Freguesia de Amora.

A entrada é gratuita. 



AFINIDADES Notas para Uma 
Decomposição do Dispositivo 
Conjugal
Por In Impetus Companhia de Teatro, Lisboa
Teatro . M/ 12 anos . Ingresso (4)
Org.: Animateatro
Espaço Animateatro, Amora

21 jan. domingo
____________________________
16 horas
De Lés a Lés, Saberás Quem És
Pela companhia EmbalArte, Almada
Teatro . Dos 6 meses aos 5 anos . Ingresso (4)
Org.: Animateatro
Cinema S. Vicente

seixal
acontece

20 jan. sábado
____________________________
Das 9 às 19 horas
XIII Taça de Karaté NKGR
Org.: Núcleo de Karaté Goju Ryu
Pavilhão Desportivo Escolar Alfredo dos Reis 
Silveira

____________________________
15 horas
Circuito da Pólvora Negra
Visita temática . Inscrição (1)
Extensão na Fábrica de Pólvora de Vale 
de Milhaços

Dia do Meio Fundo
Atletismo
Complexo Municipal de Atletismo Carla 
Sacramento

____________________________
21.30 horas
I Gala Pata D’Açúcar
Convidados: The Gift, Isaac Alfaiate, DJ 
Christian F., Lúcia Mourinho, Extreme Dogs, 
Danças de Salão do Clube de Carnaxide 
Cultura e Desporto
M/ 6 anos . Entrada livre
Org.: Associação Pata D’Açúcar
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

Concerto de Ano Novo
Banda da SFOA e Cordas
Concerto dirigido pelo maestro Jacinto 
Montezo
Participação especial: Grupo de Danças 
de Salão SFOA
Entrada livre
Org.: SFOA, Câmara Municipal do Seixal, 
Junta de Freguesia de Amora e Rádio Baía
Sociedade Filarmónica Operária Amorense

26 jan. sexta
____________________________
9.30 horas
34.º Corta-Mato Escolar Concelhio
Parque do Serrado, Amora

27 jan. sábado
____________________________
10 horas
Tributo a Bryan Adams
Música . M/ 4 anos . Entrada livre
Org.: AERS – Associação para os Estudos 
de Rock do Seixal
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

____________________________
Das 17.30 às 18.30 horas
Vamos à Caça ao Urso!
Bebés dos 12 aos 23 meses 
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
21.30 horas
AFINIDADES Notas para Uma 
Decomposição do Dispositivo 
Conjugal
Por In Impetus Companhia de Teatro, Lisboa
Teatro . M/ 12 anos . Ingresso (4)
Org.: Animateatro
Espaço Animateatro, Amora

28 jan. domingo
____________________________
9.45 horas
7.º Corta-Mato NNAVCV
Org.: Núcleo dos Naturais e Amigos 
da Vila de Cabeço de Vide
Parque do Serrado, Amora

____________________________
16 horas
Sopa de Pedra
Por Fio d’Azeite – Grupo de Marionetas, do 
Chão de Oliva – Centro de Difusão Cultural, 
Sintra
Teatro . M/ 4 anos . Ingresso (4)
Org.: Animateatro
Cinema S. Vicente

29 jan. segunda
____________________________
Das 10 às 11 horas ou das 14.30 às 16.30 horas
Máscaras de Carnaval em Cortiça
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

31 jan. quarta
____________________________
Das 15 às 17 horas
Fazedores de Histórias
Ateliê . Dos 13 aos 18 anos . Inscrição (3)
Núcleo de Corroios – Biblioteca Municipal 
do Seixal

e ainda…
18 jan. a 1 de fev.

____________________________
De 18 a 21 de janeiro
Quinta-feira, das 18 às 23 horas
Sexta-feira e sábado, das 12 às 24 horas
Domingo, das 12 às 21 horas
III Feira do Chocolate de Corroios
Animações temáticas e de rua
Entrada livre
Org.: Junta de Freguesia de Corroios 
e Trás Eventos
Jardim da Quinta da Água, Corroios

____________________________
18 e 25 de janeiro e 1 de fevereiro, quinta-feira
Das 10 às 12.30 horas e das 14 às 17.30 horas
O Mundo Maravilhoso de Tim 
Burton
Ateliê . Dos 13 aos 18 anos . Inscrição (3)
Biblioteca Municipal do Seixal e/ou nas escolas 
do concelho

____________________________
20 e 27 de janeiro, sábado
16.30 horas
Arca de Histórias
Dos 4 aos 12 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
De 20 de janeiro a 24 de fevereiro
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas
MARIANA ALVES – incorporações 
recentes
Exposição de pintura
Ciclo de apresentação do acervo artístico 
municipal
Galeria Municipal de Corroios

____________________________
De 21 de janeiro a 30 de setembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 e das 14 às 
17 horas
Sábado e domingo, das 14 às 17 horas
Com Conta, Peso e Medida – a 
Coleção do Aferidor Municipal
Exposição temporária
Inauguração dia 21 de janeiro, domingo, 
às 15 horas
Atuação do Grupo Coral e Instrumental 
Ventos e Marés
Parceria: Museu de Metrologia do IPQ
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios



____________________________
23 e 30 de janeiro, terça-feira
Das 10.30 às 11.30 horas
Corfebol Adaptado
Org.: Centro Cultural e Recreativo do Alto 
do Moinho, Federação Portuguesa de Corfebol 
e Câmara Municipal do Seixal
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho

Das 15 às 17 horas
Estampa ao Teu Estilo
Ateliê . Dos 13 aos 18 anos . Inscrição (3)
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
De 30 de janeiro a 24 de fevereiro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Mensagens de Amor 
Quem as Não Tem?
Exposição
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
Até 20 de janeiro 
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Quatro Percursos
Exposição de Acácio Malhador, Ana Galvão, 
Margarida Lourenço e Maria Gabriel
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

____________________________
De segunda a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
ou das 14.30 às 16.30 horas
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

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
Sábado, das 14.30 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
«A Árvore Generosa», de Shel 
SilverStein – Hora do Conto
A Leitura É Uma Árvore Que Dá 
Frutos – 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
Contar, Pesar e Medir no Moinho 
de Maré de Corroios
A partir de fevereiro
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

Dança dos Barcos
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo Naval

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

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

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

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

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

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

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

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

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

____________________________
De 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) Ingresso: 5 euros | com desconto: 4 euros | 
Animamigos: 3 euros

__________________
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

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

Leve os seus filhos 
ao teatro
Solidariedade é lição a retirar da peça infantil «Sopa de Pedra», baseada no 
conhecido conto tradicional e recriada pela companhia Fio d’Azeite – Grupo 
de Marionetas, convidada pela Animateatro para subir ao palco do Cinema S. 
Vicente a 28 de janeiro, às 16 horas.  
Para crianças a partir dos 4 anos. Ingresso: 5 euros (bilhete normal) e 3 euros 
(animamigos). Reservas: 212 254 184 ou comunicacaoanimateatro@gmail.
com.
Participe no passatempo e ganhe bilhetes duplos para a sessão, ao responder 
acertadamente à pergunta: Qual o título da peça? Envie a resposta até às 17 
horas do dia 23 de janeiro, para o email dci@cm-seixal.pt, com o nome, n.º de 
BI ou CC e o n.º de telefone.

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

Vamos à Caça 
ao Urso!
A Risquinhas e a Pintinhas vêm desafiar os mais pequenos e os crescidos 
para uma conquista muito especial! Estejam de olhos bem abertos e ouvidos 
atentos a movimentos surpreendentes, pois vai surgir um percurso com 
brincadeiras para encontrar o urso... mas tudo por entre gargalhadas e 
rostos de espanto... 
Podem participar no ateliê Vamos à Caça ao Urso! os bebés dos 4 aos 
12 meses e os seus acompanhantes, no dia 27 de janeiro, na Bebeteca da 
Biblioteca Municipal do Seixal. Não é necessária inscrição prévia. Basta 
aparecer!
A orientação técnica é da responsabilidade da Associação Acrescer. 
Informações pelo telefone 210 976 100 ou pelo email biblioteca.ludoteca@
cm-seixal.pt.

27 de janeiro, sábado | Das 17.30 às 18.30 horas | Biblioteca Municipal do 
Seixal

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

Pintura de Mariana Alves 
A Galeria Municipal de Corroios recebe, a partir de 20 de janeiro, uma exposição de 
pintura de Mariana Alves. 
A pintora está ligada à vida cultural artística do concelho e é detentora de vários prémios 
e distinções a nível local e nacional, entre eles o 1.º Prémio de Pintura Liberdade 25 de 
Abril, atribuído pelo Município do Seixal em 2000. 
Participa em exposições individuais e coletivas e está representada no acervo artístico do 
Município do Seixal e em diversas coleções particulares. 
O conjunto de obras que a pintora doou ao Seixal abre o Ciclo de Apresentação do Acervo 
Artístico Municipal, que vem disponibilizar obras da coleção da autarquia à fruição do 
público.

De 20 de janeiro a 24 de fevereiro | Terça-feira a sábado | Das 15 às 19 horas | Galeria 
Municipal de Corroios
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