
Edição quinzenal da Câmara Municipal do Seixal > N.º 701 > 15 de fevereiro de 2018 > Distribuição gratuitaDepósito legal 17113/87 . ISSN 0871-3294

cm-seixal.pt BOLETIM MUNICIPAL

 
Debate sobre hospital 
no Seixal
Equipamento 
irá qualificar a saúde 
da população 2

 
 

 

 

Programa Reabilite 
o Seu Prédio
Incentivar a recuperação 
do parque habitacional 
6, 7

  Em luta pelo serviço 
público postal
Estação dos CTT 
de Aldeia de Paio Pires 
não pode fechar 3

Desfiles das escolas do ensino pré-escolar e básico da rede pública, particular e solidária

Seis mil crianças no Carnaval

11 a 14



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 701    15 FEVEREIRO 2018

2     DESTAQUE

«Hospital no seixal e a 
saúde no Concelho» foi o tema do 
debate que se realizou no dia 2 de 
fevereiro, nos serviços Centrais 
da Câmara Municipal do seixal, 
promovido pelo jornal Comércio 
do Seixal e Sesimbra, com o apoio 
da autarquia. 

o debate contou com a parti-
cipação dos oradores Joaquim 
santos, presidente da Câmara 
Municipal do seixal, Daniel 
Ferro, diretor do Hospital Garcia 
de orta (HGo), Carlos Ribeiro, 
ex-bastonário da ordem dos 
Médicos, luís amaro, diretor do 
agrupamento dos Centros de 
saúde (aCEs) almada-seixal, 
José lourenço, representante da 
Comissão de Utentes da saúde do 
Concelho do seixal (CUsCs), e foi 
moderado por Joana Rosa, dire-
tora do jornal Comércio do Seixal 
e Sesimbra.

o evento contou com uma as-
sistência muito interveniente, 
composta por vereadores da 
câmara municipal, deputados 
municipais e eleitos das juntas 
e assembleias de freguesia do 
concelho e da Quinta do Conde, 
representantes do movimento 
associativo local e população.

Joana Rosa iniciou o debate re-
ferindo que o objetivo do jornal 
«é informar a população, uma vez 
que a saúde nos tem preocupado 
a todos e temos lutado muito pela 
construção do hospital».

Joaquim santos, presidente da 
Câmara Municipal do seixal, foi 
o primeiro interveniente, salien-

tando que o final feliz do processo 
do hospital «será quando o hos-
pital abrir portas e tiver uma res-
posta rápida e eficaz, que respon-
da aos problemas dos seixalenses 
e dos sesimbrenses». o autarca 
considerou muito positiva a for-
ma como o hospital «está plane-
ado, ou seja, em articulação com 
o HGo, sendo quase como uma li-
nha avançada deste para servir as 
populações do seixal e sesimbra, 
em que as situações mais simples 
serão resolvidos no hospital no 
seixal e as que exigem maior nível 
de especialização serão resolvi-
das no HGo». Recordou ainda os 
anos de luta pelo equipamento e 
o longo processo até hoje, volvi-
dos 18 anos. «a obra ainda não 
está concretizada, mas estamos 
em crer no alinhamento entre to-
dos os agentes para que o hospi-
tal seja uma realidade, e nós esta-
mos muito confiantes que desta 
vez é para valer!».

   Daniel Ferro, diretor do HGo, 
falou da mais recente decisão «es-
tratégica de grande importância 
para a península de setúbal, que 
vai beneficiar toda a população», 
que é a construção do hospital no 
seixal integrado no HGo, «funcio-
nando como um hospital de pro-
ximidade que forneça a linha de 
cuidados básicos à população». 
sublinhou mesmo a «importân-
cia do hospital do seixal para o 
desenvolvimento do HGo como 
unidade central da península», 
posto que os dois equipamentos 
de saúde serão complementares. 

   «Resolver os problemas
 das pessoas»
o professor doutor Carlos 

Ribeiro, médico cardiologista e 
ex-bastonário da ordem dos 
Médicos, defendeu que o serviço 
Nacional de saúde não deve ser 
centrado em grandes hospitais e 
afirmou que «queremos hospitais 
que resolvam os problemas das 
famílias, as minudências, hospi-
tais feitos para as pessoas e não 
para as doenças». E, nessa pers-
petiva, mostrou-se mais uma vez 
satisfeito pelo facto de o hospital 
no seixal ser «um hospital para re-
solver os problemas das pessoas», 
por ser complementar do HGo e 
contribuir para servir a península 
de setúbal e a Grande lisboa.

luís amaro, diretor da aCEs 
almada-seixal, afirmou que «é 
preciso haver uma complemen-
taridade entre cuidados de saúde 

primários e cuidados hospitalares 
para responder às necessidades 
de doença aguda da população do 
seixal, sesimbra e também da pe-
nínsula de setúbal». E o hospital 
do seixal dará «essa resposta, com 
apoio de meios complementares 
de diagnóstico».

José lourenço, da CUsCs, mos-
trou «algum ceticismo» relativa-
mente ao processo e frisou que 
os utentes só passarão a dizer 
hospital do seixal «quando este 
estiver construído e a funcionar». 
Mostrou ainda reservas rela-
tivamente à inscrição de verbas 
do orçamento do Estado para o 
equipamento, que se traduzirá em 
mais atrasos quanto ao início da 
construção. também alertou para 
a possível existência de taxas mo-
deradoras de valor «exorbitante» 
para os utentes do futuro hospital, 
tal como existem hoje no HGo. 

Conclusões 
os intervenientes no debate, 

entre autarcas, representantes 
de entidades das áreas da saú-
de e social, foram unânimes em 
considerar que a construção do 
hospital no seixal vai permitir 
intervir e minimizar os proble-
mas de saúde das populações dos 
concelhos abrangidos e para o 
distrito, através da requalificação 
do próprio HGo, sendo também 
condição necessária e urgente 
construir os centros de saúde de 
Corroios e dos Foros de amora. 
outra grande ilação é que este de-
bate também representou «uma 
viragem» no processo de luta 
pela construção do hospital no 
seixal, porque finalmente todos 
os responsáveis pelo processo e 
todos os intervenientes estão de 
acordo com a construção do hos-
pital no seixal. n

Debate sobre hospital no seixal

Equipamento irá qualificar
saúde da população 
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Joaquim SantoS, presi-
dente da Câmara municipal do 
Seixal, bem como seus congéne-
res de Loures, alpiarça, odivelas 
e Riba de ave, entre outros, foi 
recebido pela administração dos 
Ctt, a quem expôs o desacordo 
e revolta dos habitantes de Paio 
Pires e do concelho face ao even-
tual fecho dos correios naquela 
localidade. na mesma altura, ma-
nhã de 5 de fevereiro, entregou 
ao representante da empresa 2 
mil postais assinados por cida-
dãos do concelho que se afirmam 
«contra esta lógica de encerra-
mento de balcões dos Ctt, com 
consequente despedimento de 
trabalhadores e a acentuada de-
gradação do serviço postal». 

Enquanto a receção decorria, 
autarcas e população do Seixal 
mantiveram-se concentrados em 
frente da sede dos Ctt, no Parque 
das nações, como forma de repú-
dio pelo encerramento de esta-
ções de correios e defesa das que 
estão em funcionamento. 

Findo o encontro, Joaquim 
Santos dirigiu-se aos populares 
que o esperavam na rua e à co-
municação social para lhes dizer 
que, «infelizmente, os Ctt man-
têm a sua decisão». Em seu en-
tender, não serão apenas encer-
radas as 22 lojas anunciadas, pois 
ao encerramento destas outras 
se seguirão, apesar do discurso 
ilusório dos representantes dos 
Ctt.  «tal medida não tem qual-
quer justificação, até porque, 
só em 2016, os lucros dos Ctt 

ascenderam a 72 milhões de eu-
ros», afirmou.  

o presidente autárquico está 
convicto, depois do que ouviu na 
reunião, de que na base da «des-
truição deste serviço público es-
tão razões meramente economi-
cistas». na verdade, prosseguiu, 
«não se dá importância nem às 
pessoas, nem ao serviço públi-
co».  Para a administração dos 
Ctt, «apenas os valores finan-
ceiros importam, e nem sequer 
demonstra preocupação com a 
confidencialidade e privacidade 
que devem ser inerentes ao servi-
ço postal, estando disposta a en-
tregar o serviço de distribuição 
nas mãos de qualquer empresa 
ou estabelecimento comercial». 

E agora, que fazer?
«Continuaremos a lutar pela 

manutenção da estação de Paio 
Pires. Vamos solicitar, com carác-
ter de urgência, uma reunião ao 
primeiro-ministro e à Comissão 
Parlamentar de Economia, 
inovação e obras Públicas, enti-
dades têm o poder de encontar 
solução positiva para as preten-
sões da população», garantiu 
Joaquim Santos.

o presidente da câmara diz- 
-se disposto a apelar também à 
anaCon (autoridade nacional 
das Comunicações), já que con-
cluiu da reunião que a «adminis-
tração dos Ctt não dá mostras 
de pretender voltar atrás». Hoje, 
está sob iminente encerramen-
to a estação de Paio Pires, «mas 

amanhã poderão ser outras». 
Durante a concentração, foi 

lembrado, tanto por autarcas 
como por populares, que os cor-
reios de Paio Pires servem uma 
população de 15 mil pessoas, que 
a ela recorrem para as operações 
mais triviais, como o envio de 
uma carta ou uma encomenda, 
mas também para o recebimen-
to das pensões, a liquidação das 
faturas da água ou eletricidade. 
trata-se de uma população com 

uma média de idades respeitá-
vel, que se sentirá transtornada 
caso seja obrigada a deslocar-se 
a um outro qualquer local para 
tratar de assuntos que, mesmo 
vulgares, são essenciais ao seu 
quotidiano. 

além disso, é em Paio Pires 
que se localizam os grandes po-
los industriais do concelho que, 
por uma questão de proximida-
de, optam por este balcão para 
obviarem as suas necessidades 
postais. Dá-se ainda o caso de o 
eventual encerramento de uma 
qualquer estação ter como efeito 
imediato o «entupimento» das 
outras, que já laboram com assi-
naláveis filas de espera a certas 
horas do dia. 

Greve anunciada
Firmeza e determinação res-

saltavam dos rostos dos cidadãos, 
alguns vindos de pontos bem 
longínquos do país, que afluí- 
ram à frontaria da sede dos Ctt, 
no Parque das nações, em apoio 
dos seus representantes.

«Populações e autarquias di-
zem não ao encerramento da 
estação dos Ctt de Paio Pires!» 
e «Exigimos serviço postal pú-
blico e de qualidade!», lia-se 
nas tarjetas que empunhavam; 
«Só a reversão é a solução» e 
«Privatização é roubo à popula-
ção!» eram as palavras de ordem 
que ecoavam. 

Entretanto, um dirigente sindi-
cal do setor anunciou uma greve 
nacional dos trabalhadores dos 

Ctt, marcada para o dia 23 deste 
mês de fevereiro. no mesmo dia, 
há uma concentração na Praça 
marquês do Pombal, às 14.30 ho-
ras, que se movimentará depois 
para a residência do primeiro- 
-ministro. o sindicalista apelou a 
todas as autarquias e comissões 
de utentes que que se juntem a 
esta jornada de luta, em nome 
de «serviços postais universais e 
com qualidade».  

Mais de 2 mil postais 
Joaquim Santos entregou à ad-

ministração dos Ctt os postais, 
assinados por cidadãos do con-
celho. Destacamos do seu conteú-
do: «o serviço postal tem uma 
importância estratégica para o 
país, para as localidades e a para a 
soberania nacional, pelo que não 
pode estar subjugado a uma mera 
lógica de acumulação de lucro, 
com prejuízo e desrespeito pelas 
populações». ou ainda: «É tam-
bém em aldeia de Paio Pires que 
estão localizados os principais 
parques industriais do concelho 
do Seixal, sendo esta estação de 
grande importância para as em-
presas ali sedeadas». E a fechar: 
«Por estes motivos, a população 
e as autarquias estão contra esta 
lógica de encerramento de bal-
cões dos Ctt, com consequente 
despedimento de trabalhadores 
e a acentuada degradação do ser-
viço postal». n

Em luta pelo serviço público postal

Estação dos CTT de Aldeia 
de Paio Pires não pode fechar

«Continuaremos 
a lutar pela 
manutenção da 
loja de Paio Pires. 
Vamos solicitar, 
com carácter 
de urgência, 
uma reunião ao 
primeiro-ministro 
e à Comissão 
Parlamentar 
de Economia, 
Inovação e Obras 
Públicas», disse 
Joaquim Santos
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Fogueteiro
Remodelação da rede
de abastecimento de água
A Câmara Municipal do Seixal está a proceder à remodelação de 
um troço da rede de abastecimento de água na Rua 1.º de Maio e 
envolventes, no Fogueteiro.
Na Rua 1.º de Maio, o troço de rede remodelado tem uma extensão 
de 250 metros. Foi ainda instalado um marco de incêndio e válvu-
las de seccionamento. Na envolvente, numa artéria sem toponí-
mia, o troço de rede tem uma extensão de 50 metros e na lateral da 
Rua 1.º de Maio tem 70 metros.

Avenida Marisol, Corroios
Construção de rotunda
A autarquia está a proceder à construção de uma rotunda no cru-
zamento da Alameda Diogo Velasquez com a Avenida Marisol, em 
Corroios. A obra tem como principal objetivo a redução de velocidade 
por parte dos condutores na aproximação ao cruzamento, aumen-
tando assim a segurança naquela via.

Belverde, Amora
Pavimentação de via
Integrada no Plano Municipal de Pavimentações para 2018 decor-
reu recentemente a pavimentação de um troço da Rua dos Foros de 
Amora entre a rotunda de acesso à A33 e Avenida de Belverde. No 
total foram utilizadas cerca de 700 toneladas de massa betuminosa, 
assegurando assim melhores condições de segurança para quem ali 
circula.

Execução de rotunda no Fogueteiro
Obra já concluída
Está concluída a obra de construção de uma rotunda no cruzamento entre a Avenida 1.º de Maio (EN10) 
e a Avenida dos Resistentes Antifascistas, numa intervenção que incluiu também a criação de novas 
infraestruturas e a melhoria dos arruamentos e passeios.
A intervenção decorreu durante três meses, estando já reestabelecido o trânsito no local. Agora que está 
concluída, verifica-se uma melhoria significativa das condições de segurança e de circulação naquele 
antigo cruzamento. Seguem-se as marcações definitivas no pavimento e, posteriormente, o arranjo 
interior da rotunda.
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Melhores condições de segurança
Pinturas de vias e nós
rodoviários

A Câmara Municipal do Seixal está a realizar uma 
empreitada de pinturas nas vias e nós rodoviários em 
vários locais do concelho, o que representa um inves-
timento na ordem dos 146 mil euros. Recentemente, 
foi efetuada a pintura de uma passadeira na Avenida 
dos Bombeiros Voluntários, no Seixal. Com esta inter-
venção, a autarquia pretende melhorar as condições 
de segurança nas estradas, quer para peões quer 
para automobilistas.

A partir de dia 1 de março
Novo modelo de estacionamento em Corroios
O progressivo aumento do parque automóvel e, consequen-
temente, da procura de estacionamento nas áreas habita-
cionais envolventes à estação de comboios de Corroios tem 
levado à diminuição da oferta de lugares de estacionamen-
to, o que implica que residentes e comerciantes tenham 
dificuldade em estacionar naquela área.
Assim, e de acordo com o Regulamento Geral de 
Estacionamento da Câmara Municipal do Seixal, a partir 
de dia 1 de março de 2018 vai ser implementado um novo 
modelo de estacionamento na freguesia de Corroios, mais 
precisamente na envolvente à estação ferroviária.
O objetivo é garantir a oferta de estacionamento aos resi-
dentes e aos comerciantes através da criação de zonas de 
estacionamento automóvel condicionado:
1) Na zona de Corroios
a) Rua Dr. António José de Almeida;
b) Rua Dr. Afonso Costa; 

c) Rua Dr. Manuel Arriaga;
d) Rua Dr. Arlindo Vicente;
e) Rua Cidade de Abrantes;
f) Rua Cidade de Aveiro;
g) Praceta Cidade do Montijo.
2) Zona da Quinta da Marialva
a) Rua Sant’Ana Dionísio (troço inicial);
b) Avenida Amélia Rey-Colaço;
c) Rua Quinta de S. Pedro;
d) Rua Miguel Russel.

De segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 19 horas, o estacio-
namento nestas zonas fica condicionado aos veículos com 
títulos de residente e de comerciante. Fora destes horários, o 
estacionamento é livre.
Os residentes e comerciantes nestas zonas podem soli-
citar as autorizações de estacionamento (dois por habi-

tação e um por estabelecimento comercial) na Junta de 
Freguesia de Corroios. Os títulos são válidos por um ano.
A Fertagus irá colaborar com a Câmara Municipal do 
Seixal na aplicação deste modelo com a realização de 
descontos na utilização dos parques de estacionamento 
da empresa em Corroios:
- Desconto de 5 euros no valor do estacionamento combi-
nado com o passe (passa de 25 para 20 euros);
- Todos os utilizadores têm direito a 90 minutos gratuitos 
nos parques de Corroios;
- O valor diário máximo é de 1,50 euros para os utilizado-
res do comboio.
- Valor de 1,40 euros por dia na compra de 5 entradas para 
o estacionamento.
Solicita-se a colaboração de todos neste projeto. Estamos 
a construir um concelho com maior qualidade de vida para 
quem aqui vive, estuda, trabalha e nos visita. 

Visita às obras em curso
Ampliação das instalações da associação de reformados da Torre da Marinha

Está a decorrer na Associação Unitária 
de Reformados Pensionistas e Idosos da 
Torre da Marinha (AURPITM) uma obra de 
ampliação das instalações, numa inter-
venção que conta com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal.
No dia 9 de fevereiro, o presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, e a vereadora do pelouro do 
Desenvolvimento Social, Manuela Calado, 
visitaram a AURPITM para verificar o esta-
do de desenvolvimento da obra. A inter-
venção passa pela criação de condições 
para que a associação possa celebrar 
acordos com a Segurança Social para 
apoio domiciliário e centro de dia e ainda 
resolver necessidades de adaptação à 
legislação em vigor. 
O processo da obra de ampliação da as-
sociação iniciou-se em 2006, ano em 
que foi submetida a primeira candidatu-
ra ao PARES, não aprovada. Em 2007, 
candidatou-se novamente ao PARES, fi-
cando posicionada em lugar para o qual 
já não havia verba disponível. Em 2008, 
é efetuada uma candidatura ao programa 
MASES–Medida de Apoio à Segurança 
dos Equipamentos Sociais, aprovada pelo 
valor de 39 mil euros. Foi então planifi-
cada a intervenção, tendo a mesma sido 
iniciada em 2013 e, após interrupção, 
retomada em 2017. 

A totalidade da intervenção representa um 
investimento de 542 mil euros. Esta 1.ª 
fase, orçamentada em cerca de 200 mil 
euros, inclui as obras de adaptação das an-
tigas instalações do centro de saúde e dos 
edifícios de apoio à piscina para construção 
de cozinha, refeitório para 78 utentes, des-
pensas, área de atendimento e secretaria, 
instalações sanitárias e terraço.
O presidente da direção da associação, 
José Mourato, afirmou que «esta é uma 
obra de um valor significativo, que só tem 
avançado graças ao apoio da Câmara 
Municipal do Seixal». Disse ainda que 
«quando a atual direção tomou posse, de-
cidimos que a obra tinha que ser feita por 
fases. É uma intervenção que vai dignificar 
muito a associação e vai dinamizar ainda 
mais atividades, com toda a qualidade, 
porque neste momento não conseguimos. 
Não temos uma cozinha com todas as 
exigências das normas em vigor e não 
temos espaço para todos os utentes que 
aqui vêm diariamente e para as atividades 
culturais e desportivas que promovemos». 
O dirigente afirmou ainda a vontade de 
todos de que a obra não pare, «e mal es-
ta fase acabe queremos prosseguir para 
criar todas as condições para os nossos 
utentes, inclusivamente os que estão em 
apoio domiciliário. Temos cerca de 1200 
sócios e nestes últimos meses temos tido 

a adesão de muitos novos sócios, penso 
que fruto de toda a dinâmica que tem vin-
do a ser implementada».
O presidente da Câmara Municipal do 
Seixal, Joaquim Santos, disse que, tal co-
mo a direção e os associados, também a 
autarquia quer que as obras prossigam 
para a fase seguinte: «Este é um proces-
so demasiado longo e sabemos que é di-
fícil prestar um bom serviço com obras 
a decorrer há tanto tempo. O município 
interveio recentemente nesta área, com 

a construção da Praça Central, e temos 
planeada a requalificação do mercado e 
do Parque Lopes Graça, pelo que é impor-
tante prosseguir esta obra na AURPITM. 
A câmara municipal tem apoiado e vai 
continuar a apoiar esta intervenção. 
Vamos avançar já com uma parte e caso 
a Segurança Social não apoie, a autarquia 
irá comparticipar a obras na totalidade, 
pois esta associação merece por todo o 
trabalho que tem desenvolvido em prol 
dos idosos».
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 O PrOgrama reabilite 
o Seu Prédio, promovido pela 
Câmara municipal do Seixal, con-
tinua a ter uma forte adesão por 
parte dos proprietários e das ad-
ministrações de condomínio, que 
aproveitam a oportunidade para 
recuperar as fachadas dos seus 
imóveis de habitação multifami-
liar. Desde julho de 2017, quando 
o programa foi lançado, a autar-
quia recebeu 67 candidaturas e 
já aprovou 61, num investimento 
municipal de 65 mil euros. 

O reabilite o Seu Prédio preten-
de incentivar e estimular a recu-
peração do parque habitacional 
privado. É dirigido a administra-
ções de condomínio ou proprietá-
rios de edifícios multifamiliares, 
que podem candidatar-se a uma 
comparticipação financeira para a 
recuperação de fachadas do patri-
mónio edificado, desde que os edi-
fícios tenham licença de utilização 
com 10 anos ou mais.

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

Joaquim Santos, presidente 
da Câmara municipal do Seixal,  
acompanhado por manuela 
Calado, vereadora do Pelouro de 
Desenvolvimento Social, visitou 
quatro edifícios que foram inter-
vencionados no âmbito deste pro-
grama para saber como correu o 
processo e receber propostas e 
sugestões de melhoria. ao mesmo 
tempo, os autarcas aproveitaram 
para falar com os moradores e 
saber a sua opinião sobre o local 
onde moram e formas de o requa-
lificar.

Candidaturas
Se quer aderir a este projeto, as 

candidaturas deverão ser forma-
lizadas em requerimento próprio 
disponível no Balcão Único da 
Câmara municipal do Seixal e nos 
Serviços Online, em cm-seixal.pt, 
site onde também poderá con-
sultar o Edital 149/2017 com as 
normas regulamentares, nome-
adamente informação sobre os 
documentos necessários a apre-
sentar com a candidatura (espaço 
ação Social/Habitação).

O processamento das compar-
ticipações será efetuado após a 
realização das obras e avaliação 
por parte de técnicos municipais. 
após a aprovação da candidatura, 
as obras devem ser concluídas no 
prazo máximo de 120 dias, sal-
vo em casos devidamente justi-
ficados e aceites pela Câmara 
municipal do Seixal. n

Programa reabilite o Seu Prédio

Recuperação do parque
habitacional 67

candidaturas apresentadas

61
candidaturas aprovadas

65 000 euros
comparticipados pela autarquia

Valores apurados
até 12 de fevereiro 
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A AprovAção de uma 
alteração ao mapa de pessoal da 
Câmara Municipal do Seixal foi 
o ponto principal do período da 
ordem do dia na sessão extraor-
dinária da Assembleia Municipal 
do Seixal, a primeira de 2018, que 
decorreu no dia 30 de janeiro, nos 
Serviços Centrais da autarquia.

No entanto, muitos foram os 
temas debatidos, motivados por 
moções e saudações e por ques-
tões colocadas por munícipes no 
período dedicado à intervenção 
da população.

Uma municípe falou em repre-
sentação de um grupo de pais 
da Escola Básica da Quinta de S. 
Nicolau, fazendo referência à ne-
cessidade de aumentar o número 
de auxiliares de ação educativa.

Um representante da Associa-
ção de Moradores de Santa Marta 
do pinhal, afirmou que a associa-
ção quer ser uma parceira da au-
tarquia de forma a «tornar o bair-
ro cada vez mais agradável».

Um munícipe do Seixal afirmou 
estar muito satisfeito com as no-
tícias sobre o avanço no processo 
do hospital no Seixal.

Manuela Calado, vereadora 
do pelouro da Educação, expli-
cou que já tinha sido colocada no 
dia anterior mais uma auxiliar 
na Escola Básica da Quinta de S. 
Nicolau, estando prevista a colo-
cação de mais uma em fevereiro. 

Quanto a Santa Marta do pinhal, 
Joaquim Tavares, vereador do 
pelouro do Ambiente, Energia e 
Serviços Urbanos, explicou que a 
autarquia está a desenvolver um 
projeto com uma empresa espe-

cializada para resolver o proble-
ma das cheias em tempo de chuva 
intensa, vai continuar a investir 
na limpeza urbana, prosseguir a 
campanha de sensibilização para 
recolha de dejetos caninos e está 
a realizar os procedimentos para 
aquisição de mobiliário para es-
paços de jogo e recreio.

relativamente ao avanço do 
processo do hospital no Seixal, 
«deve-se à luta das populações», 
disse Joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
acrescentando: «No entanto, va-
mos continuar a lutar para que se 
concretizem os protocolos assi-
nados. Apelo, por isso, à conver-
gência de todos os partidos para 
a concretização deste e de outros 
projetos para o concelho. As pes-
soas estão fartas de promessas».

Contra o encerramento
 dos CTT
No período antes da ordem do 

dia, foram aprovados cinco docu-
mentos.

 «Contra o encerramento dos 
correios em paio pires» foi o te-
ma da moção apresentada pela 
CDU e que refere que esta medida 
«é mais um passo no desmante-
lamento de um serviço público 
essencial ao país e às populações». 

A CDU apresentou também 
uma saudação que visou congra-
tular «as populações, comissões 
de utentes, plataforma Juntos pe-
lo Hospital, autarquias e demais 
instituições do concelho pela luta 
que têm vindo a desenvolver com 
vista à construção do hospital no 
Seixal» e apelar a que continuem 

«atentas e mobilizadas» até à sua 
inauguração.

o Grupo Municipal do pS viu 
aprovados um voto de pesar por 
Edmundo pedro, salientando a 
sua «dedicação à causa pública»;  
uma recomendação sobre a ne-
cessidade de uma ação conjunta 
entre governo e autarquia para 
«travar as agressões ambien-
tais no concelho» provocadas 
pela Siderurgia Nacional; e uma 
saudação sobre o Congresso 
Nacional da Anafre (Associação 
Nacional de Freguesias) rea-
lizado entre 26 e 28 de janeiro, 
onde foi anunciada a reabertu-
ra do processo de reorganização 
territorial das freguesias e onde 
Manuel Araújo, presidente da 
Junta de Freguesia de Amora, foi 
eleito para o conselho geral da 
Anafre.

A alteração ao mapa de pessoal 
da Câmara Municipal do Seixal 
foi também aprovada durante a 
sessão. Joaquim Santos explicou: 
«A Câmara Municipal do Seixal 
identificou possíveis situações 
de precariedade e vamos usar os 
mecanismos que a lei permite pa-
ra integrar 12 trabalhadores».

Jorge Gonçalves, vereador do 
pelouro dos recursos Humanos, 
acrescentou que esta alteração 
do mapa de pessoal advém do 
facto de a Câmara Municipal do 
Seixal ter alterado a sua estrutura 
nuclear: «Embora o programa de 
regularização dos precários na 
função pública não dependa des-
ta alteração do mapa de pessoal, 
o nosso objetivo foi reajustá-lo 
desde logo». n

Assembleia Municipal do Seixal

Apelo à convergência 
para concretizar projetos

Manuela Gaspar
Administradora de condomínio

Manuela Gaspar era adminis-
tradora do condomínio do n.º 10 
da Praceta Pulido valente, em 
Amora, quando teve conheci-
mento deste programa através 
de um folheto. O prédio, de cinco 
pisos, tem cerca de 18 anos, e 
não era pintado há 15. Através 
do Reabilite o Seu Prédio, rece-
beu uma comparticipação de mil 
euros.
«Já tínhamos decidido pintar o prédio quando soubemos deste subsí-
dio camarário. Então decidimos aproveitar porque ajuda as pessoas 
financeiramente e, além do mais, podemos melhorar esteticamente 
os edifícios», disse a administradora, que considera o programa «sim-
pático e útil».

Os quatro edifícios visitados integraram o projeto Reabilite o Seu Prédio 
por iniciativa dos próprios moradores, através das admnistrações de 
condomínio. Nuns casos, a comparticipação da autarquia foi decisiva, 
noutros, foi uma ajuda fundamental. 

Fátima Roque
Administradora de condomínio

Na Rua de Mansabá, em Amora, 
o edifício n.º 16 foi recentemen-
te pintado de lavanda e branco. 
Com quatro pisos, foi construído 
em 1976, e já passou, inclusi-
ve, por um incêndio numa das 
fachadas, mas hoje apresenta 
um aspeto renovado. A compar-
ticipação municipal foi de 800 
euros.
Fátima Roque, administradora 
do condomínio, conta que decidiram pintar o edifício depois de ve-
rem um outdoor a anunciar o projeto: «O prédio precisava de obras e 
pintura na fachada principal e decidimos avançar em reunião de con-
dóminos, depois de saber que existia este programa, porque o valor 
comparticipado é uma boa ajuda».

Nélia Cachopas
Administradora de condomínio

Em Pinhal de Frades, houve 
dois edifícios na Avenida da 
República a aderir ao Reabilite 
o Seu Prédio: o n.º 30 e 34, com 
três pisos cada, o que equivale 
a uma comparticipação de 600 
euros para cada prédio. Agora, 
estão pintados de fresco.
Mas Nélia Cachopas, adminis-
tradora de condomínio de vários 
edifícios daquela rua, assegura que há mais moradores que querem 
aproveitar o apoio municipal. Soube do projeto através do Seixal 
Boletim Municipal e falou com os condóminos para avançarem com 
uma candidatura. «É um incentivo para que as pessoas façam mais 
um esforço no seu orçamento para avançar com a obra», afirmou.
Quanto à presença do presidente da Câmara Municipal do Seixal no 
local, Nélia Cachopas disse: «Demonstra que o presidente tem inte-
resse nos projetos que são lançados e faz questão de verificar qual o 
resultado da obra».

Os administradores de condomíno 
dos prédios intervencionados
«Melhorar esteticamente os edifícios»
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Por melhor transporte fluvial
Utentes entregam abaixo-assinado 
na Assembleia da República
A Comissão de Utentes dos Transportes do Seixal e a Comissão de 
Utentes do Cais do Seixalinho, do Montijo, estiveram no dia 8 de 
fevereiro na Assembleia da República, para entregar um abaixo- 
-assinado que reuniu mais de quatro mil assinaturas reivindicando 
melhores condições de prestação de serviços da Transtejo.
O abaixo-assinado alerta para o contínuo desinvestimento que tem 
acontecido nos últimos anos por parte da Transtejo na sua frota, e 
o consequente mau serviço prestado no transporte de travessia 
fluvial do Tejo, dos concelhos do Montijo e Seixal para Lisboa.
Há vários meses que os utentes têm vindo a protestar contra as 
supressões de carreiras fluviais, causadas por sucessivas avarias 
nas embarcações. A Câmara Municipal do Seixal tem estado ao 
lado dos utentes, dinamizando várias iniciativas e solicitando 
reuniões ao Governo e à administração da Transtejo na procura 
de soluções. Nesse sentido, o vice-presidente da autarquia seixa-
lense, Jorge Gonçalves, esteve presente também nesta entrega do 
abaixo-assinado na Assembleia da República.

De 28 de fevereiro a 4 de março na FIL
Seixal na Bolsa de Turismo de 
Lisboa

O Município do Seixal vai participar na Bolsa de Turismo de Lisboa 
(BTL) 2018, que se realiza de 28 de fevereiro a 4 de março na FIL, no 
Parque das Nações, em Lisboa. O Seixal vai estar presente em dois es-
paços: no stande conjunto da Entidade Regional de Turismo da Região 
de Lisboa, com representação de todos os 18 municípios que a inte-
gram, e também em espaço próprio, dedicado à promoção turística do 
Seixal, com destaque para as atividades náuticas.
A BTL é um local privilegiado para a divulgação das atividades desen-
volvidas pelas entidades e empresas do setor turístico. No entanto, é 
também um espaço onde o público em geral pode escolher novas solu-
ções e destinos para as férias ou participar no programa de atividades, 
que engloba música, provas e degustações. Os dois primeiros dias do 
evento são dedicados apenas a profissionais do setor do turismo, mas 
nos três dias seguintes, a BTL abre as suas portas ao público em geral.

Horário
Dias 28 de fevereiro e 1 de março, quarta e quinta-feira, das 10 às 19 
horas (para profissionais)
Dia 2 de março, sexta-feira, das 10 às 18 horas (para profissionais) e 
das 18 às 23 horas (para público em geral)
Dia 3 de março, sábado, das 12 às 23 horas (para profissionais e pú-
blico em geral)
Dia 4 de março, domingo, das 12 às 20 horas (para profissionais e 
público em geral)

A CâmArA municipal do 
Seixal aprovou, na reunião de 8 de 
fevereiro, uma tomada de posi-
ção exigindo a reposição das três 
freguesias que foram extintas no 
concelho do Seixal. O processo de 
reforma administrativa das fre-
guesias determinou a extinção das 
freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires e a agregação 
das suas áreas territoriais numa 
nova entidade, a união das fregue-
sias do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires. 

Destaca-se ainda o contrato-
-programa entre o município e 
a Santa Casa da misericórdia do 
Seixal que permitirá o alojamento 
de vários agregados familiares re-
sidentes em Vale de Chícharos. 

Também merece destaque a 
aprovação de comparticipações fi-
nanceiras a clubes e associações do 
movimento associativo concelhio 
e à Agência municipal de Energia 
do Seixal, cujo contrato-programa 
visa contribuir para a utilização 
racional de energia e melhoria da 
eficiência energética.

Deliberações  
Presidência
• Tomada de posição: Pela repo-

sição das freguesias.
• Ata da reunião ordinária de 25 

de janeiro de 2018. Aprovação.
• Regulamento dos Serviços 

municipais. Alteração.
• Protocolo de colaboração 

celebrado entre os municí-
pios de Seixal, Almada e Setúbal 
e a AmArSUL – Valorização e 
Tratamento de resíduos Sólidos, 
SA. Aviso 11-2017-22. Programa 

Operacional. Sustentabilidade 
e Eficiência no Uso de recursos 
(POSEUr). Ação recolha de Vidro – 
Quem e Quanto. ratificação do 
Despacho n.º 128-PCM/2018, de 
26 de janeiro.

• Contrato-programa a cele-
brar entre o município do Seixal 
e a Santa Casa da misericórdia do 
Seixal. Comparticipação financeira.

• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de am-
pliação da EB1/JI da Quinta de 
S.to António. Suspensão de prazo 
para a apresentação de propos-
tas. Processo n.º DPMU.DGUE.03.
DP.2017. Ratificação do despacho 
n.º 142-PCM/2018, de 30 de janeiro.

Pelouro do Planeamento,
Mobilidade, Cultura
 e Recursos Humanos
• Redelimitação da AUGI A14. 

Alteração da modalidade de recon-
versão. Aprovação condicionada 
de operação de loteamento com 
obras de urbanização. AUGI A14, 
sita na Quinta do Poço do Bispo II, 
freguesia de Amora. Requerente: 
Administração Conjunta da Quinta 
Poço do Bispo II. Processo n.º 
2/G/99. Aprovação.

Pelouro da Educação,
Desenvolvimento Social,
Juventude e Gestão
 Urbanística
• Protocolos de colaboração a 

celebrar entre a Câmara municipal 
do Seixal (CMS) e a CRIAR-T – 
Associação de Solidariedade e 
entre a CmS e a Santa Casa da 
misericórdia do Seixal. Aprovação 
de minutas.

Pelouro do Ambiente,
 Serviços Urbanos, Energia
 e Espaço Público
• Agência Municipal de Energia 

do Seixal. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.

• Hasta pública para alienação 
de viaturas municipais mediante 
licitação. Aprovação.

Pelouro do Desporto,
Empreitadas, Administração 
Geral e Modernização
Administrativa
• Contrato-programa de de-

senvolvimento desportivo a cele-
brar entre a CmS e o GD Cultural 
e recreativo Quinta da Princesa. 
Comparticipação financeira.

• Contrato-programa de desen-
volvimento desportivo a celebrar 
entre a CmS e o Clube recreativo 
e Desportivo das Cavaquinhas. 
Comparticipação financeira.

• Contrato-programa de desen-
volvimento desportivo a celebrar 
entre a CmS e a Sociedade Filar-
mónica Operária Amorense. Com-
participação financeira.

• Contrato-programa de de-
senvolvimento desportivo a ce-
lebrar entre a CmS e a Sociedade 
Filarmónica União Arrentelense. 
Comparticipação financeira.

• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de cons-
trução da EB1 de Santa Marta do 
Pinhal. Trabalhos a mais e erros 
e omissões. Processo n.º DEGEP.
DOGE.05.ED.2014. Aprovação.

As deliberações são publicadas na íntegra 
na ata da reunião, a qual pode ser consul-
tada em cm-seixal.pt.

reunião de câmara de 8 de fevereiro

Autarquia exige 
reposição das freguesias
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Encontra-se a decorrer até maio, em 
seis escolas secundárias e do 2.º e 
3.º ciclo do ensino básico do conce-
lho, a 4.ª edição do projeto Contagiar 
Saúde, uma iniciativa promovida pe-
la Câmara Municipal do Seixal, no 
âmbito do Projeto Seixal Saudável e 
do Plano Educativo Municipal.
Este projeto pretende contribuir para 
a promoção da saúde psicológica 
dos jovens, recorrendo a dinâmicas 
de grupo e à produção de materiais 
preventivos que são depois parti-

lhados entre pares. Promove ainda 
a reflexão e o debate com as turmas 
acerca temas de grande relevância 
nas faixas etárias abrangidas como 
o desenvolvimento emocional  e a 
gestão das emoções, o desenvol-
vimento e gestão de conflitos na 
adolescência e a prevenção da toxi-
codependência. Neste tema as ses-
sões contam com a colaboração da 
Equipa de Tratamento de Almada da 
Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo. 

A par das sessões de promoção da 
saúde psicológica e das atividades 
finais que cada turma envolvida re-
aliza, irá ainda decorrer uma ativi-
dade de encerramento interescolar 
em maio.
O projeto envolve este ano letivo 115 
alunos das escolas secundárias de 
Amora, Manuel Cargaleiro e Alfredo 
dos Reis Silveira e das escolas bá-
sicas Carlos Ribeiro, Cruz de Pau e 
Nun’Álvares.

Projeto Contagiar Saúde
Promoção da saúde psicológica junto dos jovens

O Grupo Técnico da Rede Portu-
guesa de Municípios Saudáveis 
(RPMS) reuniu-se no dia 12 de ja-
neiro, nas instalações da sede da 
rede, localizadas no Seixal. Esta foi 
a primeira reunião técnica do atual 
mandato e contou com a participa-
ção de 51 técnicos de municípios de 
todo o país. 
Durante a reunião foi abordado o 
relatório de atividades de 2017, ano 
em que se registou a adesão de 11 

novos municípios à RPMS. Foi de-
batida a questão da reforma dos 
cuidados de saúde primários e a 
valorização do trabalho de promo-
ção de saúde realizado pelos muni-
cípios. Foi ainda dado destaque às 
celebrações dos 20 anos da RPMS 
e ao trabalho desenvolvido. O grupo 
técnico da rede discutiu também 
o plano de atividades para o cor-
rente ano, tendo sido colocada a 
possibilidade de se desenvolverem 

mais parcerias. Foi ainda solicitado 
aos municípios para que deem co-
nhecimento de boas práticas a nível 
do desenvolvimento de projetos de 
prevenção do consumo de álcool no 
âmbito da participação da RPMS no 
Fórum Nacional Álcool e Saúde, pla-
taforma que integra entidades da 
sociedade civil comprometidas com 
o reforço das ações para minimizar 
danos resultantes do consumo de 
álcool.

Reunião da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis
Grupo técnico analisa plano de atividades para 2018

Encontro regional decorre no Seixal 
no dia 17 de fevereiro
Parceria pelo fim da mutilação 
genital feminina

O auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal vai 
receber o 3.º Encontro Regional pelo Fim da Mutilação Genital Feminina. 
A iniciativa tem lugar no dia 17 de fevereiro, com início às 9 horas e é uma 
organização de diversas entidades públicas e organizações não gover-
namentais, constituídas num grupo de trabalho criado para combater a 
mutilação genital feminina.
A Câmara Municipal do Seixal faz parte deste grupo de trabalho, que 
inclui igualmente as câmaras municipais da Amadora, Cascais, Lisboa 
e Sintra, e do qual fazem parte o Agrupamento dos Centros de Saúde 
de Almada-Seixal; a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género; 
a Associação dos Filhos e Amigos de Farim; a Associação Mulheres 
sem Fronteiras; a P&D Factor – Associação para a Cooperação so-
bre População e Desenvolvimento; e a UMAR – União de Mulheres 
Alternativa e Resposta, entre outros.
O encontro visa refletir sobre a intervenção em rede pelo fim da mutila-
ção genital feminina, dando voz às comunidades afetadas pela prática e 
às entidades que trabalham no terreno no nosso país, e realiza-se no âm-
bito do Dia Internacional da Tolerância Zero contra a Mutilação Genital 
Feminina, assinalado a 6 de fevereiro.

No nosso concelho
Encontro internacional de ayurveda

O V Encontro Internacional da Associação Portuguesa de Medicina 
Ayurveda está marcado para o próximo dia 4 de março, no auditório 
dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal. Referindo-se ao 
evento, apoiado pela Câmara Municipal do Seixal, Embaixada da Índia 
e outras entidades, Joaquim Jorge, presidente daquela associação, 
sublinhou que «estes encontros são extremamente significativos para a 
comunidade que pratica ayurveda e para a saúde pública em Portugal». 
Outra finalidade é trazer os participantes do encontro «até aos locais 
onde existem centros de formação ou terapeutas praticantes desta me-
dicina», como é o caso do concelho do Seixal.
Segundo determinados estudiosos, ayurveda é uma certa ciência mé-
dica adotada na Índia desde há cerca de 7 mil anos, sendo, por conse-
guinte, um dos mais antigos sistemas do conhecimento. Explique-se, de 
passagem, que ayurveda significa, em sânscrito, ciência (veda) da vida 
(ayur).
Para certos historiadores da ciência, a medicina ayurvédica é a mãe da 
medicina, já que alicerçou o progresso da medicina tradicional chinesa, 
árabe, romana e grega. Ela foi criada como uma medicina barata para 
atender às necessidades de populações muito pobres e numerosas.
Ramo da medicina oficial na Índia, têm-se espalhado por todo o mundo 
como uma técnica eficaz da medicina tradicional. Refira-se que, no 
nosso concelho, há sete técnicos deste ramo da medicina, além de seis 
terapeutas em fase de formação. 
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«Os Animais de Estimação e o 
Desenvolvimento Cognitivo das 
Crianças» foi o tema da edição e 
2018 do Pet Festival, o salão de ani-
mais de estimação que decorreu de 
2 a 4 de fevereiro, na FIL, em Lisboa. 
O  certame incluiu a apresenta-
ção de diversas raças de animais 
de companhia, bem como provas 
de competição e ainda a exposição 
de artigos alimentares, acessórios 
e equipamentos dedicados aos 
mesmos.Várias áreas temáticas 

dedicadas a cavalos, cães, gatos, 
roedores, peixes, répteis, aves e ani-
mais de quinta, e ainda uma quinta 
pedagógica integraram a feira que 
incluiu também um parque pedagó-
gico. Este foi um espaço dedicado à 
adoção animal onde se realizaram 
ações pedagógicas e de sensibiliza-
ção para o bem-estar animal.
O Seixal também esteve presente no 
Pet Festival, designadamente atra-
vés da vereadora Elisabete Adrião, 
do pelouro da Segurança Alimentar 

e Bem-Estar Animal da Câmara 
Municipal do Seixal.
Entretanto, no âmbito do proto-
colo em vigor entre a autarquia e 
a Associação Animais de Rua, está 
agendada para o final de fevereiro 
uma ação de captura, esterilização 
e devolução de gatos silvestres na 
freguesia de Corroios. Esta ação in-
clui formação aos voluntários a reali-
zar nas instalações da Animalife, no 
Centro de Recolha Oficial de Animais 
de Companhia do Seixal (CROACS).

Salão dos animais de estimação 
Seixal no Pet Festival

O Dia Internacional das Zonas 
Húmidas é assinalado a 2 de feve-
reiro e, nesse âmbito, realizaram-
-se no nosso concelho duas ini-
ciativas junto ao Moinho de Maré 
de Corroios, as quais registaram 
grande afluência de público.   
No dia 3, teve lugar a Oficina de 
Observação de Aves, no sapal de 
Corroios, em que os participantes 
tiveram oportunidade de obser-

var as aves aí existentes e tam-
bém visitar o Núcleo do Moinho 
de Maré de Corroios do Ecomuseu 
Municipal do Seixal.
No dia seguinte, realizou-se o pas-
seio Vamos Conhecer a Fauna e 
Flora da Baía do Seixal, com ponto 
de encontro junto ao Moinho de 
Maré de Corroios, iniciativa pro-
movida em parceria pela Câmara 
Municipal do Seixal e pelo MARE 

– Centro de Ciências do Mar e do 
Ambiente.
Esta atividade teve por objetivo 
observar e salientar a importância 
da fauna e da flora existentes no 
sapal de Corroios. Os participan-
tes ficaram a saber que na Baía 
do Seixal podem ver-se aves per-
tencentes a mais de 100 espécies 
diferentes, algumas das quais pu-
deram observar. 

Dia Internacional das Zonas Húmidas  
Observação de aves no sapal de Corroios

Município na vice-presidência  
da secção Smart Cities
Seixal no Smart Cities Tour 2018

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), atra-
vés da secção Smart Cities, está a dinamizar a Smart Cities Tour 
2018. 
A iniciativa decorre de janeiro a março deste ano e consiste na 
realização de sete workshops temáticos que pretendem abordar 
os principais desafios e projetos concretos que os municípios têm 
para desenvolver as várias dimensões do conceito Smart Cities. 
Entre os temas a debater estão a resiliência, a mobilidade, a 
sustentabilidade económica e financeira, o turismo, o edificado 
e a inovação. O concelho do Seixal recebe, no dia 21 de março, o 
6.º workshop, dedicado ao tema «Edificado», que irá apresentar 
alguns dos projetos existentes na área da reabilitação urbana. 
As inscrições para quem quiser participar estão abertas no site 
anmp.pt.
A sessão final desta tour acontece em Lisboa, no Portugal Smart 
Cities Summit, de 11 a 13 de abril. Neste evento está prevista a 
realização de uma Cimeira de Autarcas, permitindo que autar-
quias, universidades e empresas tenham oportunidade de parti-
lharem desafios e projetos para o futuro.
A secção Smart Cities da ANMP foi criada em 2016, através 
dos municípios que integram a  Rede Portuguesa de Cidades 
Inteligentes. O Seixal integrou esta secção desde a primeira hora, 
dando assim expressão a uma política de intervenção local na 
área da sustentabilidade. No mandato compreendido entre 2017 
e 2021, assumiu a vice-presidência da mesma, em conjunto com 
o município de Castelo Branco, estando a presidência a cargo da 
Câmara Municipal de Viseu.

Gestão do ruído ambiente
Consulta pública do Plano
de Ação da A2
Encontra-se a decorrer, até dia 18 de fevereiro, a consulta pública 
dos planos de ação para gestão do ruído ambiente da Brisa – 
Concessão.
Estes planos de ação definem medidas prioritárias de redução 
de ruído, em particular quando os níveis respetivos possam ter 
efeitos nocivos na saúde humana, incluindo o incómodo daí de-
corrente, e integram um procedimento que garante a consulta e a 
participação dos cidadãos na sua elaboração e revisão.
Tanto o Plano de Ação da A2 – Autoestrada do Sul, entre Almada 
e Grândola Sul, como o Mapa Estratégico de Ruído estão disponí-
veis para consulta nos sites consultapublica.brisaconcessao.pt e 
cm-seixal.pt, na área de Ambiente e Sustentabilidade.
Os interessados podem pronunciar-se por escrito à concessio-
nária, através de formulário disponível em consultapublica.
brisaconcessao.pt.



  15 fevereiro 2018    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 701

CArNAvAL     11

Os Desfiles de Carnaval 
2018 foram o primeiro gran-
de evento escolar do ano. Nem a 
chuva impediu as mais de seis mil 
crianças do ensino pré-escolar e 
básico da rede pública, particular e 
solidária de assinalarem a quadra. 
O dia 9 de fevereiro foi assinalado 
com os desfiles que encheram de 
cor e muita alegria as ruas, as esco-
las e os pavilhões das freguesias do 
concelho. 

Alunos, professores, auxiliares e 
famílias mostraram que com cria-
tividade é possível viver o Carnaval 
sem o recurso a grandes fantasias. 
isso mesmo ficou demonstrado 
com a simplicidade dos materiais 
utilizados, os fatos e as máscaras 
foram na sua maioria de tema 
livre. Bonecos de neve, bombei-
ros, princesas e índios, pautas de 
música e guitarristas, espanta-
lhos e flores, piratas e fadas en-
cantaram tanto a criançada que 
de sorriso no rosto encarnou estas 

personagens, como todos os que 
assistiram aos desfiles. Algumas 
fantasias alertaram para temáti-
cas atuais, como a preservação do 
meio ambiente, ou a importância 
da paz, houve ainda homenagens a 
músicos como a que aconteceu em 
Corroios ao guitarrista Zé Pedro, 
e num ano em que os bombeiros 
tiveram um papel crucial nos fogos 
que assolaram o país, não foram 
esquecidos em muitos dos desfi-
les. O projeto Desfiles de Carnaval 
está integrado no Plano educativo 
Municipal e os fatos são executa-
dos de acordo com os temas traba-
lhados na escola. este é promovido 
pela Câmara Municipal do seixal, 
juntas de freguesia, escolas do en-
sino pré-escolar e básico da rede 
pública, particular e solidária.

Joaquim santos, presidente da 
Câmara Municipal do seixal, este-
ve presente no Desfile de Carnaval 
de Corroios, e cumprimentou alu-
nos e comunidade educativa, men-

cionando ser: «um enorme prazer 
estar com os que, diariamente, 
constroem a escola pública e com 
as instituições que se associaram 
a esta iniciativa. Apesar do frio e da 
chuva, muitas foram as escolas que 
decidiram sair à rua. Hoje feste-
jámos o Carnaval em todas as fre-
guesias do concelho, com as mais 
de 6 mil crianças da rede pública e 
solidária que se envolveram neste 
projeto educativo, o qual revela 
o empenho de todos os que estão 
ligados ao ensino». Uma dedica-
ção reconhecida pelas juntas de 
freguesia e Câmara Municipal do 
seixal, como referiu o autarca.

O autarca agradeceu: «aos pais, 
professores, auxiliares e todos 
aqueles que tornaram possível es-
ta iniciativa no âmbito do projeto 
municipal do PeM. Juntos continu-
aremos a trabalhar e a desenvolver 
parcerias em prol da educação e da 
formação das nossa crianças». n

Desfiles das escolas do ensino pré-escolar e básico da rede pública, particular e solidária

Seis mil crianças no Carnaval
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União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires
Os desfiles de Carnaval, pelos quais as 
crianças ansiavam há tanto tempo, foram 
prejudicados pela chuva miudinha que caiu 
durante a manhã da última sexta-feira. 
As crianças das escolas de Paio Pires – EB 
Aldeia de Paio Pires, EB Quinta da Courela e 
EB Casal do Marco – divertiram-se nos pró-
prios estabelecimentos escolares, enquan-
to as escolas do Seixal, de trajos alusivos 
às questões ecológicas, ensaiaram, mesmo 
assim, uma surtida pelas ruas circundantes 
das escolas.
Os alunos da EB Arrentela optaram por se 
fantasiarem de flores, já que os seus com-
panheiros da EB Qt.ª N.ª S.ª de Monte Sião 
prestaram homenagem aos valentes bom-
beiros.
Não esqueçamos que os pequenitos dos 
estabelecimentos particulares contribuí-
ram, como sempre, com a sua jovialidade, 
para tornarem a manhã diferente, mais 
alegre e apetecível de viver. Participaram 
os seguintes: Colégio Beija-Flor e Colégio 
D. Maria (Seixal), O Pica Pau (Arrentela) e 
a Creche e Jardim de Infância dos Serviços 
Sociais dos Trabalhadores das Autarquias 
do Seixal (Paio Pires). 

Os vereadores Jorge Gonçalves, José Carlos 
Gomes e Joaquim Tavares juntaram-se aos 
festejos e constataram que não há chuva 
que apague a alegria infantil. 
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Bombeiros, fadas, pautas de música, es-
trelas do mar, peixes, pombas da paz, es-
pantalhos, joaninhas, piratas e guitarristas 
foram protagonistas do desfile, no qual a 
temática era livre, e a unidade se encon-
trou na variedade. Afinal foram cerca de  
3 300 crianças que deram asas à sua ale-
gria e criatividade. Uma festa que este ano 
contou com um convidado especial: Kalú, o 
baterista dos Xutos & Pontapés, que se jun-
tou à escola de Santa Marta de Corroios na 
homenagem prestada a Zé Pedro. Juntos, 
músico e alunos, que levavam guitarras e 
o lenço à Xutos, desfilaram e já no pavilhão 
cantaram vários temas emblemáticos da 
banda. Um momento alto neste convívio da 
comunidade educativa.
O corso carnavalesco dos 16 estabeleci-
mentos de ensino de Corroios desfilou pelo 
Parque Urbano da Quinta da Marialva e 
terminou no pavilhão multiusos, onde as 
crianças dançaram, cantaram  e interpre-
taram as suas coreografias. O presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, o presidente da Junta de Freguesia 
de Corroios, Eduardo Rosa, e os eleitos da 
freguesia marcaram presença no desfile, 
saudando os participantes pela criativida-
de e empenho demonstrado. Participaram 
as seguintes escolas: EB Miratejo, EB D. 
Nuno Álvares Pereira, EB José Afonso, EB 
Alto do Moinho, EB Quinta do Campo, EB 

Corroios N.º 1, EB Quinta de Santa Marta 
de Corroios, EB Quinta de Santa Marta do 
Pinhal, EB Quinta da Cabouca, EB Vale de 
Milhaços. Quanto ao ensino particular e 
solidário desfilaram: Centro Paroquial da 
Sagrada Família do Miratejo e Laranjeiro, 
Cercisa-Miratejo, Colégio Brincolândia, Co-
légio Cantinho dos Traquinas, Colégio Os 
Lusitanos e o Externato Dó-Ré-Mi.

Na freguesia de Amora, o desfile decorreu 
em torno do Parque Urbano das Paivas, 
terminando com um grande momento 
de animação com o palhaço Companhia 
dentro do próprio parque. 
Os pequenos foliões brincaram ao Car-
naval acompanhados por professores e 
auxiliares de ação educativa, e também 
pelas suas famílias. 
Manuela Calado, vereadora da Câmara 
Municipal do Seixal, e Manuel Araújo, pre-
sidente da Junta de Freguesia de Amora, 
e elementos do seu executivo estiveram 
presentes nesta iniciativa. 
Foram cerca de 1450 crianças dos jar-
dins de infância e das escolas básicas do 
1.º ciclo da rede pública que participaram 
neste desfile. Representaram as escolas 
básicas do Fogueteiro, das Paivas, dos Fo-
ros de Amora, da Quinta das Sementes, 
da Quinta do Conde de Portalegre e da 
Quinta da Princesa e ainda os jardins de 
infância da Quinta da Princesa e da Quin-
ta do Conde de Portalegre.
Participaram ainda os meninos dos co-
légios Espaço Júnior e Pequenos Gigan-
tes e do Externato Helguinha. Estiveram 
também representados a Associação 
Nacional de Pais e Amigos Rett (ANPAR), 
da Associação de Reformados e Idosos 

da Freguesia de Amora e da Associação 
Unitária de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Amora.
Houve palhaços, flores e jardineiros, fru-
tos, índios, polícias de trânsito e semáfo-
ros, joaninhas e representantes de vários 
povos e culturas. Histórias como A Caro-
chinha, O Capuchinho Vermelho e Alice 
no País das Maravilhas também inspira-
ram os trajes das crianças. E não faltaram 
símbolos nacionais como o galo de Barce-
los, os azulejos ou a guitarra portuguesa.

Corroios

Amora



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 701    15 FEVEREIRO 2018

14     CARNAVAL

A Câmara Municipal do Seixal promoveu 
várias atividades carnavalescas na Biblio-
teca Municipal do Seixal e nos núcleos do 
Ecomuseu Municipal do Seixal, destinadas 
aos mais pequenos.
Na biblioteca municipal realizou-se, no dia 
9 de fevereiro, o ateliê Máscaras e Masca-

rilhas, onde as crianças deram asas à sua 
imaginação para criar pequenas máscaras 
de papel, preparando assim a celebração 
do Carnaval. 
No dia 10 de fevereiro decorreu uma Ma-
tiné de Carnaval cheia de cor, música e 
alegria. Um verdadeiro baile de Carnaval 

com muitos mascarados, princesas, super-
-heróis e personagens fantásticas. Até dia 
17 de fevereiro pode ainda ver a mostra 
informativa e bibliográfica Máscaras, Mas-
carados e Contos Engraçados, patente no 
átrio da biblioteca.
No Ecomuseu Municipal do Seixal, o Nú-

cleo Naval recebeu, no dia 3 de fevereiro, 
um grupo de utentes da Cercisa que parti-
cipou no ateliê  Máscaras de Carnaval em 
Madeira, criando máscaras em madeira 
pintadas com motivos decorativos das em-
barcações tradicionais do Tejo. 

O Carnaval Trapalhão voltou a animar as 
ruas do núcleo urbano antigo do Seixal. O 
desfile realizou-se na noite de 12 de feve-
reiro, com a concentração de foliões, na 
Praça 1.º de Maio, em frente à Mundet. A 
Câmara Municipal do Seixal associou-se 
ao evento e o vereador José Carlos Go-
mes esteve presente, bem como António 
Santos, presidente da União das Fregue-
sias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, e elementos do seu executivo.
Neste desfile aberto à participação e à 
imaginação de todos, os participantes 
mascararam-se de modo espontâneo, 
não faltaram palhaços, bruxas, abelhas, 
e também as matrafonas não passaram 
despercebidas. O humor serviu de ins-
piração aos muitos foliões «trapalhões» 
que, para a ocasião, remexeram o fundo 
do baú e aí descobriram os trapos mais 
velhos e caricatos, para depois saírem à 
rua e desfilarem pelas artérias da fregue-
sia. A festa terminou nas coletividades, 
como acontecia outrora. Foi assim que 
munícipes e forasteiros se divertiram fa-
zendo jus à expressão: «a vida são dois 
dias e o Carnaval são três».
No Seixal, o Carnaval é popular, mas é, 
sobretudo, diferente! É conhecido por 
Carnaval Trapalhão. A iniciativa foi organi-
zada pelo Grupo Motard Paladinos, com o 
apoio da União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires e da Câ-
mara Municipal.

Biblioteca e Ecomuseu Municipal do Seixal

Atividades divertidas celebraram o Carnaval

Carnaval Trapalhão cumpriu a tradição e saiu à rua

Foliões animam Seixal
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Os GrupOs Aprender, 
Brincar, Crescer são uma nova 
resposta para famílias com crian-
ças até aos 4 anos disponibili-
zada pela Associação Acrescer e 
foram apresentados numa con-
ferência de lançamento que de-
correu no dia 31 de janeiro no 
auditório dos serviços Centrais 
da Câmara Municipal do seixal., 
a que presidiu a vereadora do 
pelouro  do Desenvolvimento so-
cial, Manuela Calado.

A iniciativa procurou promo-
ver a reflexão sobre a impor-
tância do brincar no desenvol-
vimento infantil e na relação 
entre cuidadores e crianças, 
enfatizando uma dinâmica que 
tem como objetivos fomentar a 
aprendizagem natural da criança 
através do brincar, num ambien-
te informal e multicultural, e pro-
porcionar às pessoas cuidadoras 
um espaço de partilha, relação, 
descoberta, aprendizagem e va-

lorização pessoal.
A conferência de lançamen-

to contou com a participação 
de mais de 50 pessoas, entre as 
quais agentes educativos, pro-
fissionais de saúde, dirigen-
tes associativos, etc. A Câmara 
Municipal do seixal é parceira 
do projeto, que tem a Associação 
Acrescer como promotora no 
concelho. A Direção Geral de 
Educação foi a coordenadora da 
parceria do projeto no decorrer 
da fase piloto a nível nacional. 
Estas entidades estiveram pre-
sentes no evento, que contou ain-
da com comunicações de repre-
sentantes do Instituto de Apoio 
à Criança e do IsCTE – Instituto 
universitário de Lisboa. A confe-
rência foi igualmente abrilhan-
tada pela atuação musical de du-
as turmas do 4.º ano da Escola 
Básica da Quinta do Campo, de 
Corroios.

Os Grupos Aprender, Brincar, 

Crescer estão já a ser dinamiza-
dos em espaços diversificados da 
comunidade com acesso gratuito 
e consistem em grupos de mães, 
pais, avós ou outros/as cuida-
dores/as que se reúnem com as 
suas crianças bissemanalmente 
para participaram em atividades 
educativas e lúdicas orientadas 
por monitores com formação 
apropriada.

A Acrescer conta já com a co-
laboração da Associação A Voz 
do Amor para acolher nas suas 
instalações um grupo para a zona 
geográfica de Corroios e com a 
colaboração do projeto Escolhas, 
da Quinta da princesa, para aco-
lher no seu espaço um grupo pa-
ra a zona geográfica de Amora, 
estando prevista a existência de 
mais grupos nas outras fregue-
sias do concelho. Os interessados 
podem saber mais ou inscrever-
-se através do email gruposabc.
acrescer@gmail.com. n

A empresa Quintão, Lda. sedeada em Fernão Ferro, em colaboração com 
a Anlorbel, uma das empresas do grupo, reuniu um conjunto de materiais 
de construção para entrega às populações afetadas pelos incêndios que 
assolaram Portugal no verão passado.
A empresa tem vindo a dinamizar várias ações de solidariedade, tendo 
desta vez enviado resguardos de banheira e de duche para Oliveira do 
Hospital. Mais uma vez, a Câmara Municipal do Seixal associou-se a esta 
iniciativa e cedeu o transporte para que todos os materiais pudessem 
chegar ao destino, o que aconteceu no dia 5 de fevereiro.

Solidariedade
Envio de bens para áreas 
afetadas pelos incêndios

Lançamento dos Grupos Aprender, Brincar, Crescer

Oferta para famílias 
com crianças até 4 anos

Elaboração do 2.º plano municipal 
Autarquia promove integração 
das comunidades imigrantes

No âmbito da implementação do 2.º Plano Municipal para a 
Integração dos Imigrantes no Concelho do Seixal, triénio 2018-
-2020 (2.º PMII), cofinanciado pelo FAMI – Fundo para o Asilo, 
Migração e Integração, com o apoio do ACM – Alto Comissariado 
para as Migrações, realizou-se no dia 5 de fevereiro uma reu-
nião com as entidades parceiras da área da saúde, nos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do Seixal.
O Seixal tem uma população multicultural e acolhe diversas co-
munidades imigrantes que optaram por fixar-se neste território. 
Reconhecendo a importância da população imigrante para o 
desenvolvimento socioeconómico, a Câmara Municipal do Seixal 
propôs-se dar continuidade à política municipal de apoio à inte-
gração da população imigrante, através do Pacto Territorial para 
o Diálogo Intercultural do Seixal, e avançou para a construção do 
2.º PMII. Para tal serão auscultadas, durante o mês de fevereiro, 
as entidades identificadas em áreas prioritárias, designadamente 
educação, forças de segurança, empresas locais, associações de 
imigrantes e a população residente nos territórios com maior den-
sidade populacional imigrante: Quinta da Princesa, Santa Marta 
de Corroios, Cucena e Quinta da Boa Hora, para assim se aferirem 
as necessidades existentes e as possíveis estratégias para o efeti-
vo processo de bom acolhimento e integração dos imigrantes
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Integradas num Ciclo de Apre-
sentação do Acervo Artístico 
Municipal, estão patentes duas 
mostras em galerias municipais, 
uma de desenho, outra de  pintura.
Até dia 3 de março, poderá visitar, 
na Galeria de Exposições Augusto 
Cabrita, uma exposição de dese-
nhos de Américo Marinho, que in-
tegram um dos núcleos da Coleção 
de Mário Vieira, doada à Câmara 
Municipal do Seixal em 2001.
Américo Marinho nasceu no Barrei-
ro em 1913. Foi desenhador-chefe 

do jornal humorístico O Riso do 
Barreiro, foi professor e realizou inú-
meras exposições, sendo conheci-
do como um exímio desenhista. O 
artista faleceu em 1997, deixando 
uma vasta obra, que pode agora co-
nhecer ou rever. 
A Galeria Municipal de Corroios tem 
patente, até dia 28 de fevereiro, uma 
exposição intitulada Incorporações 
Recentes, de Mariana Alves. A mos-
tra integra dez pinturas recente-
mente oferecidas pela artista plás-
tica para o acervo artístico do muni-

cípio. Mariana Alves já viu a sua obra 
distinguida a nível local e nacional 
com diferentes prémios, entre eles o 
1.º Prémio de Pintura Liberdade 25 
de Abril, atribuído pelo Município do 
Seixal em 2000.
O Acervo Artístico Municipal foi cria-
do com o objetivo de dar a conhe-
cer um conjunto com mais de 700 
obras, adquiridas ou oferecidas ao 
município, realizadas num período 
que vai desde a década de 20 do 
século passado até aos nossos dias 
criadas por diversos artistas.

Galeria de Exposições Augusto Cabrita e Galeria Municipal de Corroios
Exposições de Américo Marinho e Mariana Alves

Casa do Educador do Seixal
Professores expõem pintura

Foi inaugurada no dia 3 de fevereiro, na Casa do Educador do 
Seixal, uma exposição de pintura com obras de um conjunto de 
professores no ativo.
Os professores-artistas autores das obras expostas, alguns já 
bastante conhecidos do público seixalense, são António Vaz, Célia 
Dias, Céu Vigário, Cláudia Mestra, Emília Pereira, Isabel Vidreiro, 
José Plácido, Manuela Rolão, Maria Dâmaso, Maria Rodrigues, 
Paula Batista e Paula Costa. 
O momento de abertura da exposição ficou marcado pela presen-
ça de jovens da Escola de Artes do Independente Futebol Clube 
Torrense, que interpretaram peças de música clássica e moderna, 
com canto, flauta, viola de arco e piano. O maestro Abel Chaves, 
diretor da escola, dirigiu o espetáculo e também acompanhou 
solistas ao piano.
No evento estiveram presentes a vereadora Manuela Calado, 
do pelouro da Educação da Câmara Municipal do Seixal, Helena 
Quinta, do executivo da Junta de Freguesia de Amora, Tomás 
Aquino Bento e Jaime Ribeiro, presidente e vice-presidente da 
Casa do Educador, e muitos professores e artistas, tendo sido unâ-
nimes na avaliação dos trabalhos expostos e da atuação musical, 
que consideram de elevada qualidade.
A Casa do Educador do Seixal está já a preparar uma nova exposi-
ção com trabalhos de professores no ativo, cuja inauguração está 
agendada para 19 de maio, que coincidirá com as comemorações 
da elevação de Amora a cidade. 

Saxofonista com um percurso con-
sagrado entre os melhores músi-
cos portugueses, Desidério Lázaro 
atuou no dia 2 de fevereiro no 
Cinema S. Vicente. O concerto do 
autor de Moving, o 5.º álbum do mú-
sico algarvio, teve como mote a apre-
sentação deste álbum, mas não se 
cingiu ao mesmo, revisitando alguns 
temas de trabalhos anteriores.
A formação de quarteto contou 

com João Firmino nas guitarras, 
Francisco Brito nos baixos e Joel 
Silva na bateria. O espetáculo teve 
momentos elétricos e dinâmicos, 
onde foram evidentes as influências 
mais rockeiras do músico, assim co-
mo momentos mais calmos, onde 
sobressaíram ambiências sonoras 
mais serenas que também integram 
Moving, conferindo-lhe um carácter 
de itinerário e de convite à viagem. 

Na carismática sala de Aldeia de 
Paio Pires, Desidério Lázaro enfati-
zou a ligação do concelho do Seixal 
à promoção e divulgação do jazz em 
Portugal. Neste domínio sublinhou a 
organização do festival internacional 
SeixalJazz e a presença de várias so-
ciedades filarmónicas dedicadas ao 
ensino da música, em cujas bandas 
começaram e se formaram muitos e 
bons músicos.

Apresentação de Moving no Cinema S. Vicente
Convite à viagem através da música de Desidério Lázaro
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O Espaço Animateatro, em Amora, 
recebe, no dia 17 de fevereiro, sá-
bado, às 21.30 horas, Histórias 
Mal Contadas, um concerto con-
tado por Cláudio Pereira, vindo de 
Vila Nova de Milfontes, por iniciati-
va da Animateatro – Associação de 
Teatro e Animação do Seixal.
O concerto é constituído por aque-
las canções que «batem mais e dão 
aquele empurrãozinho na imagina-
ção e tu abalas, crias uma história, 
uma situação ou um personagem. 
E, à medida que ouves a canção ve-

zes e vezes, pois continua sempre 
a saber-te diferente como um bom 
vinho que vai abrindo, a história 
cresce. Isto não tendo medo de te 
deixares dominar pelo que a can-
ção te oferece», explica o autor. No 
fundo, são histórias cantadas que, 
«destiladas de canções de outros, 
resultam em versões ficcionais de 
músicas conhecidas, constroem-
se narrativas-canção, onde perso-
nagens se vão cruzando... ou não». 
Cláudio Pereira aconselha a fechar 
os olhos durante o seu visionamen-

to, para «melhor rendimento da 
máquina imaginativa».  
Histórias Mal Contadas conta com 
Cláudio Pereira na voz e no piano e 
Lina Ramos, também na voz. 
O espetáculo é para maiores de 16 
anos e os ingressos custam 5 eu-
ros (bilhete normal) e 3 euros (pa-
ra animamigos). Para efetuar as 
reservas, contacte a Aniamteatro 
pelo telefone 212 254 184 (nos 
dias úteis, das 10 às 13 e das 15 às 
18 horas) ou pelo email comunica-
caoanimateatro@gmail.com. 

Dia 17 de fevereiro, no Espaço Animateatro
Histórias Mal Contadas 

A Sociedade Filarmónica União 
Seixalense (SFUS) foi palco de um 
Concerto de Ano Novo protagoni-
zado pela Banda da Força Aérea. 
A atuação decorreu no dia 20 de 
janeiro, com  entrada grátis, e con-
tou com a presença de Joaquim 
Tavares e Luís Cordeiro, vereadores 
da Câmara Municipal do Seixal.
Com este concerto, a SFUS brindou 
a população com um espetáculo 

de grande qualidade por uma ban-
da composta por cerca de oitenta 
elementos que têm percorrido todo 
o país e grande parte da Europa. 
Criada em 1957, a Banda da Força 
Aérea tem como maestro titular o 
capitão António Rosado, assistido 
pelo maestro tenente Rui Silva.
A SFUS, igualmente conhecida co-
mo «Os Prussianos» ou Sociedade 
Nova, foi fundada a 1 de junho de 

1871, data que corresponde igual-
mente à fundação da sua banda 
filarmónica e escola de música, 
ainda hoje em funcionamento. 
Ao longo de mais de um século, a 
instituição contribuiu para a for-
mação musical e aprofundamento 
da vocação de várias gerações de 
músicos do concelho, tendo contri-
buído igualmente para a divulga-
ção desta arte junto da população.

Concerto de Ano Novo na Sociedade Filarmónica União Seixalense
Sala cheia para ouvir Banda da Força Aérea 

Associação para os Estudos de Rock do Seixal 
Homenagem a Bryan Adams

O cantor canadiano Bryan Adams foi o homenageado pela AERS – 
Associação para os Estudos de Rock do Seixal no concerto de apre-
sentação do início do ano letivo 2017-2018 que decorreu no Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do Seixal no dia 27 de janeiro. 
Pelo palco da emblemática sala de espetáculos passaram temas co-
mo «Run to You», «Everything I Do, I Do it for You», «Heaven», «Summer 
of 69» e «Straight from the Heart», entre outros.
A Associação para os Estudos de Rock do Seixal desenvolve trabalho 
de ensino musical e da cultura rock desde 2012, com uma oferta 
formativa em áreas que incluem a voz, teclado, bateria, baixo e gui-
tarra.

Reunião interassociativa juvenil
Apresentação de projetos para 2018
As reuniões interassociativas juvenis constituem um dos instrumentos 
de relacionamento da Câmara Municipal do Seixal com o movimento 
associativo juvenil. Neste âmbito, realizou-se no dia 1 de fevereiro uma 
reunião interassociativa juvenil que teve como objetivo abordar  um con-
junto de projetos a desenvolver em 2018 nesta área, designadamente 
as Ações Jovens – 1.ª fase – apresentação da proposta de apoios às 
candidaturas das associações juvenis, o Março Jovem 2018, o Programa 
AESCOLAMEXE, o Seixalmoda, o Seixal Férias, a Festa da Criança e o 
Festival Liberdade. Os representantes das associações deram vários 
contributos para os programas apresentados, que irão valorizar os 
diferentes conteúdos. A iniciativa contou com a participação de 15 asso-
ciações juvenis e decorreu no Centro de Apoio ao Movimento Associativo 
Juvenil – CAMAJ, tendo sido presidida pela vereadora Manuela Calado, 
do pelouro da Juventude da Câmara Municipal do Seixal. 
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Casa-mãe do Seixal Clube 1925 
Seixal Futebol Clube celebrou 
93.º aniversário

O Seixal Futebol Clube (SFC), histórico clube do concelho que deu 
origem ao Seixal Clube 1925, assinalou 93 anos sobre a sua cria-
ção no dia 5 de fevereiro. 
A efeméride foi assinalada com um bolo e os parabéns, cantados 
no Estádio Municipal do Seixal, entre atletas, treinadores, direção e 
associados, e com a participação de José Carlos Gomes, vereador 
do pelouro do Desporto da Câmara Municipal do Seixal, de António 
Santos, presidente da União das Freguesias do Seixal, Arrentela, 
e Aldeia de Paio Pires, e Teresa Andrade, presidente da comissão 
administrativa do Seixal Futebol Clube e da direção do Seixal 1925.
Na origem do Seixal 1925, agremiação que herdou o património 
histórico desportivo e as cores da casa-mãe, o SFC teve igualmente 
origem nos anteriores Sporting do Seixal, Sport Lisboa e Seixal e 
Seixal Sport Clube. Hoje em dia, a coletividade dinamiza aproxi-
madamente dos 650 atletas nas modalidades de futebol, futsal e 
basquetebol.

Casa do Pessoal do Arsenal do Alfeite
Aniversário celebrou 
associativismo arsenalista
A Casa do Pessoal do Arsenal do Alfeite assinalou, no dia 20 de 
janeiro, o 12.º aniversário com a realização de uma sessão solene 
e de uma tertúlia subordinada ao tema «O Arsenal na História», que 
procurou enaltecer e recordar os séculos de história do associati-
vismo arsenalista e a sua visão humanista e solidária. A cerimónia 
decorreu no Laranjeiro, em Almada, na sede da CPAA e contou com 
a presença do vereador José Carlos Gomes, em representação da 
Câmara Municipal do Seixal.
 

As pArceriAs para o de-
senvolvimento do desporto as-
sociativo e da atividade cultural 
são o foco do trabalho promovido 
pelo centro cultural e Desportivo 
de pinhal do Vidal (ccDpV). este 
é um clube que partilha a sua ex-
periência e recursos com outros 
clubes, fomentando uma proxi-
midade que no dia 3 de feverei-
ro, data da comemoração do 30.º 
aniversário, ficou patente pela 
forte presença de dirigentes e 
massa associativa.

 Ginástica rítmica de formação 
e competição, pilates, zumba, ka-
raté, jiu-jitsu e ténis de mesa são 
algumas das modalidades que o 
centro promove. A modalidade 
rainha é a rítmica, com as cerca de 
30 ginastas a somarem prémios 
ao vasto palmarés que inclui par-
ticipações em campeonatos dis-
tritais e torneios internacionais. 
em dia de festa, o ccDpV contou 
com a atuação do grupo de con-
certinas sons do Norte, demons-
trações de karaté pelos atletas 
do clube e apontamentos teatrais 
pelo grupo Almagesto da AescA – 
Associação sociocultural Adorar 
Artes. exemplos de como a co-
letividade de corroios dinamiza 
parcerias, que permitem maior 
oferta de atividades culturais e 
desportivas.

Durante a sessão solene, 
em que estiveram presentes-
rui pinheiro, da Associação de 
colectividades do concelho do 
seixal, e Américo costa, em re-
presentação da Assembleia 
Municipal do seixal, o presiden-

te do ccDpV, Francisco Baltazar, 
falou sobre a evolução do clube. 
«em 30 anos, passaram por aqui 
12 presidentes que deram o seu 
contributo para o crescimento e 
sustentabilidade do clube. Temos 
umas instalações que nos per-
mitem desenvolver cerca de 10 
modalidades, realizadas por 170 
atletas». 

Mas a coletividade tem tam-
bém uma função social que, 
segundo o dirigente, passa pe-
la dinamização de parcerias. «A 
primeira foi com um clube do 
Laranjeiro, desta forma conse-
guimos desenvolver a ginástica 
rítmica. Ao nível do jiu-jitsu criá-
mos uma parceria com o centro 
cultural e recreativo do Alto do 
Moinho. Atualmente colabora-
mos com a AescA. Abrimos as 
nossas portas e criamos siner-
gias». e acrescentou: «somos um 
clube periférico, ultrapassamos 
as dificuldades com as parcerias. 
somos mais fortes no desporto, 
mas queremos trazer a cultura, 
para isso criamos sinergias com 
os clubes que nos podem ajudar».

para eduardo rosa, presidente 
da Junta de Freguesia de corroios, 
na coletividade nascida de Abril 
de 1974 «conseguimos perceber 
o espírito de solidariedade exis-
tente no movimento associativo 
do concelho. Hoje outras coletivi-
dades vieram aqui mostrar o seu 
trabalho, num espírito de parti-
lha». eduardo rosa alertou ainda 
para a necessidade do cumpri-
mento da Lei das Finanças Locais 
pois «se tivermos mais recursos 

poderemos apoiar de outra for-
ma o movimento associativo e o 
trabalho que faz na formação dos 
jovens e na dinamização da ativi-
dade desportiva».

em representação da câmara 
Municipal do seixal esteve o vere-
ador Jorge Gonçalves que elogiou 
a atividade do clube: «ao longo de 
30 anos, o ccDpV tem promovido 
o desporto e a cultura, num espa-
ço de construção coletiva».

Muitas das coletividades no 
concelho surgiram após o 25 de 
Abril e, afirma o vereador, «de-
ram o seu contributo para o de-
senvolvimento do concelho. esta 
coletividade é um bom exemplo 
disso mesmo, ao estabelecer 
inúmeras parcerias desportivas 
e culturais. sinergias onde to-
dos ganham». Depois de vários 
anos em que se viveram condi-
ções difíceis, o desejo é que «tan-
to a escola secundária João de 
Barros como o centro de saúde 
de corroios sejam uma realida-
de que responda às necessida-
des da comunidade». Quanto aos 
apoios da câmara Municipal do 
seixal, são «o reconhecimento do 
trabalho diário da coletividade. 
Queremos um movimento asso-
ciativo ainda mais forte porque 
tal significa um concelho mais de-
senvolvido». n

centro cultural e Desportivo de pinhal do Vidal

Criar sinergias 
e projetar o futuro
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O GinásiO Clube de Cor-
roios (GCC) assinalou o 72.º ani-
versário com uma sessão solene, 
no dia 10 de fevereiro. na verdade, 
nesse já longínquo dia de feverei-
ro de 1946, foram aprovados os 
estatutos da coletividade de uti-
lidade pública, cujos fundadores, 
«um conjunto de homens bons», 
se empenharam em «ver implan-
tadas na sua terra as práticas do 
desporto, da cultura e do recreio». 

Autarcas, representantes do 
movimento associativo, sócios e 
amigos da coletividade deram os 
parabéns aos dirigentes do GCC e 
agradeceram o muito que a insti-
tuição tem feito, ao longo da sua 
história, pelo desenvolvimento do 
clube, da freguesia e do concelho.

Apoio às coletividade
O vereador José Carlos Gomes, 

em representação da Câmara 
Municipal do seixal, lembrou o 
forte investimento do município 
nas coletividades, que «são a es-
sência da cultura e do desporto no 
concelho» e valiosos centros de 
orientação para a juventude. 

Por conseguinte, prosseguiu o 
autarca, «temos consciência da 
importância para a sociedade de 
coletividades como esta». Por isso 
se compreende que o «seixal seja 
o único concelho do país que tem 
um Plano de Desenvolvimento 
Desportivo».

Abordando o difícil momento 
financeiro que o GCC atravessa, 
José Carlos Gomes prometeu aju-
da ao clube. «nós», sublinhou, 
«não pretendemos gerir, mas po-
demos auxiliar o GCC, e outros que 

se encontram na mesma situação, 
a desbloquear o problema». 

O tempo e o mundo
mudaram
Por sua vez, Eduardo Rosa, pre-

sidente da Junta de Freguesia de 
Corroios, evocou o crescimento 
do GCC com o 25 de Abril e o Poder 
Local Democrático. Entretanto, «o 
tempo e o mundo mudaram, sur-
giram as academias». O proble-
ma «é que não é só preciso formar 
os jovens como futebolistas, mas 
também como homens!». O au-
tarca protestou gratidão ao clube, 
pois, afirmou, «foi aqui que cresci, 
foi aqui que joguei futebol, foi nes-
ta sala que vi cinema».

 Eduardo Rosa voltou ao tema 
recorrente da inexistência de 
apoios da Administração Central, 
o que leva a que as coletividades 
tenham de chamar a si respon-
sabilidades que só àquela dizem 
respeito, seja no campo da cultu-
ra, da educação ou do desporto. 
O autarca apontou uma medida 
real há muito reivindicada pelas 
coletividades: a desobrigação do 
pagamento do iVA e a impossibi-
lidade de resposta, pela autarquia 
a que preside, a apoios pontuais e 
em cima da hora.

O GCC é uma escola plural
«O GCC é uma escola plural, 

com tradições na defesa da inde-
pendência  na estrutura de pen-
samento económico e político», 
declarou o presidente da direção 
do clube, Miguel Godinho,  a abrir 
a sua intervenção, salientando, ao 
mesmo tempo, a «evidência» da 
«tradição e o papel histórico da 

coletividade no município».
O presidente enumerou as vá-

rias vertentes culturais e despor-
tivas a que o clube se consagra, 
com realce para as disciplinas de 
combate e artes marciais, e agra-
deceu à câmara municipal e à jun-
ta de freguesia os apoios vários, 
nomeadamente no que respeita 
ao transporte dos atletas.

Miguel Godinho apontou como 
tarefa prioritária a modernização 
do GCC. «É uma tarefa que nada 
tem de fácil, mas é um desafio ali-
ciante, e os resultados irão cer-
tamente compensar, em termos 
individuais e coletivos».

Registem-se as palavras de 
boas-vindas proferidas pelo 
presidente da assembleia geral, 
Carlos Ohen, que lembrou ser o 
GCC a coletividade mais antiga de 
Corroios, a permanente dispo-
nibilidade de colaboração com 
o clube anunciada por António 
Couto, presidente da Associação 
de Boxe de setúbal, e a saudação 
de Francisco Baltazar, em nome 
do movimento associativo do con-
celho, o qual disse compreender 
as dificuldades que afetam  a ins-
tituição. 

Viva o flamenco!
A sessão solene foi antecedida 

de um espetáculo de flamenco 
protagonizado por Xavier Llonch, 
voz e viola, e Heloísa Andrade, 
dança. Ambos pertencem ao gru-
po El Camino, formado por Lloch, 
que se dedica a divulgar a arte 
flamenca através de espetáculos, 
animações e aulas. n

Ginásio Clube de Corroios comemora aniversário

A essência da cultura
 e do desporto

O desporto foi rei nas comemorações do 19.º aniversário da 
Associação de Surdos do Concelho do Seixal (ASCS). No dia 4 de feve-
reiro, o Pavilhão Desportivo Escolar Pedro Eanes Lobato, em Amora, 
recebeu as equipas da ASCS, Associação Cultural de Surdos da 
Amadora (ACSA), Associação Portuguesa de Surdos (APS), de Lisboa, 
e SURDISOL – União de Apoio ao Surdo e Populações Especiais, de 
Viseu. 
A APS foi a grande vencedora do torneio ao derrotar, na final da com-
petição, a equipa da ACSA. O jogo final foi muito disputado e terminou 
com um empate a 4-4, só resolvido pela marcação de grandes pena-
lidades. O vereador da Câmara Municipal do Seixal Joaquim Tavares 
esteve presente na iniciativa e entregou o troféu aos vencedores.

Associação de Surdos do Concelho do Seixal 
Torneio de futsal para celebrar
o aniversário

Grande Prémio de Carnaval do Alto do Moinho
Prova reuniu mais de 400 atletas

As ruas do Alto do Moinho foram o palco do 32.º Grande Prémio de 
Carnaval do Alto do Moinho. A prova de atletismo realizou-se no dia 4 
de fevereiro e contou com a participação de 492 atletas em represen-
tação de 40 clubes. O vencedor absoluto da prova principal foi David 
Tavares, que correu a título individual. No setor feminino, a vencedora 
foi a atleta Laura Grilo, do Clube de Atletismo de Amora – CATA.
Por equipas, o Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho obteve 
o 1.º lugar, seguindo-se o Sporting Clube Reboleira e Damaia e a 
Associação A Natureza Ensina. A atividade foi organizada pelo Centro 
Cultural e Recreativo do Alto do Moinho, com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal. Na entrega de prémios estiveram presentes 
Joaquim Tavares, vereador da Câmara Municipal do Seixal, acompa-
nhado por membros do executivo da Junta de Freguesia de Corroios 
e representantes do clube organizador e do movimento associativo. 
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Torneio IFCT Cidade do Seixal

Dois dias a praticar
ténis de mesa

O Sporting Clube Olhanense e o 
Vitória de Setúbal em benjamins 
e infantis conquistaram, nos res-
petivos escalões, o Torneio de 
Carnaval de Corroios de Futebol de 
7, realizado no passado domingo. 
Em benjamins, os lugares se-
cundários foram ocupados pelas 
Escolas de Futebol do Benfica, 
Vitória de Setúbal, Sporting Clube 
de Corroios e Ginásio Clube de 
Corroios; em infantis, a Academia 
Cultural e Desportiva de Corroios 

fez jus ao segundo lugar, seguin-
do-se-lhe o Casa Pia, o Grupo 
Desportivo dos Pescadores da 
Costa da Caparica e o Ginásio 
Clube de Corroios.
Levado a efeito pela segunda vez, 
pelo Ginásio Clube de Corroios, com 
o apoio da junta de freguesia e da 
câmara municipal, a prova consa-
grada a jovens futebolistas reuniu 
mais de 100 atletas de 10 forma-
ções de vários pontos do país. 
Aqui se dá nota dos vencedores, 

em benjamins e infantis, de outros 
dois troféus instituídos pela orga-
nização: melhor jogador – João 
Moura (Sporting CP) e Quintela 
(VFC); melhor guarda-redes – 
Atonsa Durão (SCO) e Manuel 
Daramé (Casa Pia).
O vereador José Carlos Gomes, o 
presidente da Junta de Corroios, 
Eduardo Rosa, e o presidente 
da coletividade anfitriã, Miguel 
Godinho, participaram na cerimó-
nia da entrega dos prémios.

Torneio da Páscoa de Corroios
Olhanense e Vitória de Setúbal deram  cartas

O pavilhão do Centro de Solidariedade Social de Pinhal dos Frades 
(CSSPF) recebeu, dia 3 de fevereiro, três torneios de  ginástica rítmica 
em simultâneo, foram eles o 1.º Encontro de Benjamins e Infantis 
Asssociação de Ginática de Setúbal (AGDS), o Torneio de Preparação 
da Liga Base AGDS e a Taça AGDS. A iniciativa contou com a presença 
do vereador do pelouro do Desporto, Empreitadas, Administração 
Geral e Modernização Administrativa, José Carlos Gomes.
Participaram dois clubes do concelho do Seixal e nove da região de 
Setúbal, num total de 11 clubes, 136 participantes e 232 partici-
pações, nas mais diversas áreas da ginástica rítmica (movimentos 
livres, bola, corda, arco, fita e maças). A iniciativa foi organizada por 
dois clubes do concelho, o Clube Recreativo Desportivo do Miratejo 
(CRDM) e o CSSPF, com o apoio da Associação de Ginástica do Distrito 
de Setúbal (AGDS) e da Câmara Municipal do Seixal.
O 1.º Encontro de Benjamins e Infantis AGDS serviu para as atletas exi-
birem o seu trabalho, dado que não existe quadro competitivo nestes 
dois escalões. Quanto ao Torneio de Preparação da Liga Base AGDS 
serviu para as atletas se prepararem para as competições futuras. A 
Taça AGDS contou com três lugares de pódio, com destaque para o ter-
ceiro lugar ocupado por um clube do concelho: 1.º lugar, Vitória Clube 
Quintinhas, Charneca da Caparica (103,40 pontos); 2.º lugar, Clube 
Recreativo Piedense (101,55 pontos); 3.º lugar, Clube Recreativo e 
Desportivo de Miratejo (83,80 pontos).

Seixal recebeu torneios de rítmica
Mais de 100 ginastas em prova O XIV TOrneIO IFCT 

Cidade do Seixal decorreu nos dias 
10 e 11 de fevereiro, no Pavilhão 
Municipal da Torre da Marinha. 

A prova destinou-se às classes 
de iniciados, infantis, cadetes e 
juniores, em ambos os sexos, e in-
tegrou as comemorações do 93.º 
aniversário do Independente 
Futebol Clube Torrense.

O torneio, que já é uma refe-
rência no panorama nacional, 
insere-se no calendário geral 
da Federação Portuguesa de 
Ténis de Mesa e conta para a 
Classificação nacional A. É or-
ganizado pelo Independente 
Futebol Clube Torrense com o 
apoio da Câmara Municipal do 
Seixal, Federação Portuguesa de 
Ténis de Mesa e Associação de 
Ténis de Mesa de Setúbal.

Classificação final
Iniciados masculinos: 1.º, 

Tiago Abiodun, Sporting Clube de 
Portugal (SCP); 2.º, Tiago Olhero, 

Centro Cultural e recreativo 
de Arrabães (CCrA); 3.º, Hugo 
Pereira, Associação Desportiva 
Galomar (ADG). Por equipas: 1.ª, 
Boa Hora Futebol Clube (BHFC); 
2.º, Club de Vila real.

Iniciados femininos: 1.ª, 
Susana Costa, Casa do Povo de 
Alvito; 2.ª, Letícia Charamba, 
GDCSJ; 3.ª, Marta Silva, ADG. Por 
equipas: 1.ª, Clube Ténis de Mesa 
de Setúbal.

Infantis masculinos: 1.º, 
Tiago Abiodun, SCP; 2.º, André 
Cruz, núcleo Cultural e recreativo 
de Valongo (nCrV); 3.º, Pedro 
Gonçalves, Clube de Ténis de 
Mesa de Vila real. Por equipas: 
1.ª, nCrV; 2.ª, Montamora Sport 
Clube; 3.ª, ADG.

Infantis femininos :  1.ª , 
Inês Fernandes, Lusitânia de 
Lourosa Futebol Clube (LLFC); 
2.ª, Mariana Costa, LLFC; 3.ª, 
Sara Ferreira, ACM Madeira. Por 
equipas: 1.ª, Grupo Desportivo 

do Centro Social do Juncal 
(GDCSJ).

Juniores masculinos: 1.º, 
Francisco Silva, SCP; 2.º, Hugo 
Santos, Sport Lisboa e Benfica 
(SLB); 3.º, rodrigo neves, Top 
Spin. Por equipas: 1.ª, SLB; 2.ª, 
SCP; 3.ª, Top Spin.

Juniores femininos:  1.ª, 
Patrícia Santos, SCP; 2.ª, Vitória 
Santos, GDCSJ; 3.ª, Inês Matos, 
BHFC. Por equipas: 1.ª, SCP; 2.ª, 
GDCSJ; 3.ª, Clube Ténis de Mesa 
Santa Teresinha (CTMST).

Cadetes masculinos: 1.º, 
David Bessa, GDCSJ; 2.º, Silas 
Monteiro, Associação recreativa 
novelense; 3.º, Tomás Ferreira, 
ACM Madeira. Por equipas: 
1.ª, CCrA; 2.ª, SCP; 3.ª, Clube 
Desportivo 1.° de Maio.

Cadetes femininos :  1.ª , 
Patrícia  Santos ,  SCP;  2 .ª , 
Inês Matos, BHFC; 3.ª, Bruna 
Marcelino, SCP. Por equipas: 1.ª, 
SCP; 2.ª, Top Spin; 3.ª, CTMST. 
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Inscrições a decorrer até 1 de março
6.º Circuito BTT/XCO 
D. Paio Peres Correia

Encontram-se a decorrer, até ao dia 1 de março, as inscrições para o 
6.º Circuito BTT/XCO D. Paio Peres Correia.
Esta prova realiza-se no dia 3 de março, sábado, com local de par-
tida e chegada em Aldeia de Paio Pires, junto ao Clube do Pessoal 
da Siderurgia Nacional. O circuito tem uma extensão de cinco quiló-
metros. Para além da competição principal, realiza-se uma prova de 
promoção para atletas a partir dos 13 anos.
O 6.º Circuito BTT/XCO D. Paio Peres Correia é organizado pelo Clube 
de Ciclismo da Aldeia de Paio Pires com o apoio da Câmara Municipal 
do Seixal e da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires. Está inscrito no Troféu Regional da Associação de Ciclismo 
do Distrito de Setúbal e integra os Jogos do Seixal.
As inscrições podem ser realizadas em recordepessoal.pt.

Centro Cultural e Desportivo das Paivas
Judocas na I Jornada da Juventude

Torneio indor 4x4 do Fogueteiro

Há entusiasmo 
e golos à farta
O TOrneiO indor de fut-

sal 4x4 do Clube Desportivo e 
recreativo do Fogueteiro sofreu 
uma interrupção de calendário, 
no passado fim de semana, por via 
dos festejos do Carnaval. este é um 
dos maiores torneios de futsal nos 
escalões jovens, movimentando 
todos os fins de semana milhares 
de atletas. 

Aqui deixamos os últimos resul-
tados. 
Petizes A – Série A: CDr Fogue-
teiro 8 – AD Quinta do Conde 1; 
Série B: Associação Frassati 6 –GD 
Alfarim 5; Academia Sporting de 

Corroios 6 – Colégio Atlântico 4; 
Quintajense 3 – GD Alfarim 6; 
Série C: Benfica e Seixal 3 – Bele-
nenses Margem Sul 4; Palmelense 
6 – Ginásio de Corroios 7.
Petizes B –  Série única: Quinta-
jense 9 – Belenenses do Barreiro 
10.  
Traquinas A – Série A: Cr instru-
ção 2 – Santa Marta do Pinhal 4; 
Quintajense 3 – B Moita 4; Benfica 
do Barreiro 5 – Beira-Mar do 
Lavradio 3; 
Série B:  Amora 6 – Águia Unidas 
1; 
Série C: Costa da Caparica 5 – 

Ídolos da Praça 4;
Série D: Futsal Feijó 3 – Leão Altivo 
5; MH Academia 1 – Palmelense 2.
Benjamins A – Série A: CDr 
Fogueteiro 4 – Benfica Almada 7; 
Série B: MH Academia 4 – AC 
Fusco 5; Belenenses MS 10 – C 
Caparica O; 
Série C: Zona Sul 3 – Futsal Feijó 
6; Associação Busuioc 6 – Futsal 
Feijó 6; CD Verderena 6 – B Moita 
2.
Benjamins B – Série única: 
Benfica Almada 7 – B Moita 1; A 
Sporting Corroios 7 – Seixal 6.  n

No dia 28 de janeiro o Pavilhão Municipal da Torre da Marinha rece-
beu a edição 2017-2018 da final da Taça de Futsal Sénior Feminino 
da Associação de Futebol de Setúbal (AFS).
 A competição colocou frente a frente as equipas do Clube Desportivo 
e Recreativo de Miratejo e da Associação Desportiva de Laranjeiro e 
Feijó, tendo a equipa de Almada vencido por 10-4. 
Uma tarde de promoção do futsal feminino onde a equipa de futsal do 
Feijó conquistou, pelo 2.º ano consecutivo, o título. O presidente da 
AFS, Francisco Cardoso, entregou a taça às vencedoras, felicitando 
as duas equipas pelo fair play e competitividade demonstrada. O ve-
reador do Pelouro do Desporto da Câmara Municipal do Seixal, José 
Carlos Gomes, também marcou presença no evento e destacou a 
importância de promover o desporto e em especial esta modalidade 
que tem crescido em todo o país e também no Seixal.

Futsal feminino
Final da Taça da AFS foi 
na Torre da Marinha

A secção de judo do Centro Cultural 
e Desportivo das Paivas, orientada 
pelo mestre Neridson Quaresma, 
participou com 18 dos seus atletas 
nos escalões de benjamins e juve-
nis na I Jornada da Juventude, com 
excelentes resultados.
O evento decorreu no dia 20 de 
janeiro, no Pavilhão Municipal do 
Pinhal Novo, com a participação 
de 650 jovens dos 7 aos 13 anos, 
oriundos de 29 clubes das associa-
ções de Setúbal, Lisboa, Santarém 
e Coimbra. 
No recinto foram montadas 10 mi-
niáreas para dar resposta ao de-
senrolar da prova. A iniciativa foi or-
ganizada pela Associação Distrital 
de Judo de Setúbal/Grupovarius.

Classificações
Juvenis: 2.ª, Sofia Quaresma e 

João Graça; 9.º, Rafael Rua e Bruno 
Quaresma.
Grupo I: 1.º, Diogo Quaresma; 
2.º, Márcio Cravid; 4.º, Francisco 
Ribeiro; 5.º, Martim Galveia.
Grupo II: 4.º, Santiago Marques; 

5.º, Gonçalo Patrício.
Grupo III: 1.º, Afonso Galveia e 
Santiago Pereira; 2.º, Isaak Sales, 
Francisco Carvalho e Tomás Pinto; 
3.º, Davide Soeiro; 4.º, Tomás 
Moço; 5.º, Marco Chantre.
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Campeonato de Futsal
Casal do Marco e Foros de Amora
no comando

Vivem-se as primeiras jornadas do Campeonato de Futsal do Concelho 
do Seixal, prova organizada pelo movimento associativo e apoiada 
pelas autarquias. 
Divididas por dois escalões, são 25 as equipas que lutam ou pelos lou-
ros que por direito cabem ao vencedor, ou pela fuga à despromoção, 
castigo ingrato mas desportivamente aceite, que toca às formações 
que arrecadam menos pontos nos confrontos impostos pelo calendá-
rio. Vejamos os resultados da 2.ª jornada e a classificação actual.

SEIXAL
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A Câmara Municipal do Seixal felici-
ta a Seleção Nacional de Futsal que 
se sagrou campeã da Europa, na 
Eslovénia, numa final que decorreu 
no dia 10 de fevereiro e foi decidida 
no prolongamento, terminando com 
a vitória da equipa lusa contra a se-
leção espanhola por 3 – 2.
Na segunda vez que a seleção na-
cional chegou à final da competi-

ção, a formação das quinas não 
deixou fugir o titulo e trouxe para o 
nosso país o troféu de que é deten-
tora ao longo dos próximos quatro 
anos. Na outra final, disputada em 
2010, os portugueses enfrentaram 
igualmente a equipa de Espanha, 
detentora de sete títulos europeus 
da modalidade.
Entre os dias 27 e 29 de janeiro de 

2017, a seleção lusa efetuou par-
te da preparação para a qualifica-
ção em dois jogos promovidos pela 
Federação Portuguesa de Futebol, 
no Pavilhão Municipal da Torre da 
Marinha, que serviu igualmente pa-
ra a preparação da seleção nacio-
nal de futsal da Rússia, equipa que 
Portugal também derrotou nesta 
campanha na Eslovénia. 

Câmara Municipal do Seixal felicita heróis portugueses
Seleção Nacional de Futsal é campeã europeia

Joaquim Santos, Fernando Gomes 
e Francisco Cardoso, presidentes 
da Câmara do Seixal, da Federação 
Portuguesa de Futebol (FPF) e da 
Associação de Futebol de Setúbal 
(AFS), reuniram-se na Cidade do 
Futebol, para analisarem o protocolo 
que vai enquadrar o Campeonato 
de Futsal do Concelho do Seixal, 
mantendo todas as características 
da prova. Nesta reunião o presiden-
te da FPF valorizou o campeonato, 
bem como a sua organização e dinâ-
mica, propondo uma parceria com 
a autarquia para a organização do 
mesmo.
A FPF pretende que os clubes e os 

atletas envolvidos naquele torneio, 
que é o maior do país no seu género, 
estejam sob a alçada regulamentar 
do organismo e da Associação de 
Futebol de Setúbal. Esta é uma con-
dição, por exemplo, para que os árbi-
tros oficiais possam dirigir torneios 
de cariz popular, como os promovi-
dos pelo movimento associativo. 
Outro requisito é que os atletas este-
jam cobertos por um seguro, o que 
já acontece no Torneio de Futsal do 
Concelho do Seixal, e passem por 
uma inspeção médica que ateste a 
sua boa condição física para a práti-
ca desportiva.
Joaquim Santos, em nome da 

Câmara do Seixal, assumiu a res-
ponsabilidade de estudar, elaborar 
e apresentar o já referido protocolo 
até finais do mês de março. 
Francisco Cardoso, da AFS, consi-
derou também a reunião «muito 
produtiva» e que o enquadramento 
legal «beneficia os praticantes e as 
entidades organizadoras».
O Torneio de Futsal do Concelho do 
Seixal é organizado pelo movimento 
associativo, com o apoio das autar-
quias, particularmente da câmara 
municipal, e movimenta centenas 
de futebolistas integrados em equi-
pas do concelho e fora dele. 

Câmara Municipal do Seixal, FPF e AFS reunidas
Protocolo será assinado em março

Classificação 1.ª Divisão
Equipa Pts
1.ª  GDC Casal do Marco  6 
2.ª  GC Corroios  6 
3.ª  União RJJ F Ferro  4
4.ª  GDCA Vale de Milhaços  4 
5.ª CP Corroios  3
6.ª NNAV Cabeço Vide  3
7.ª CCD Piavas  3 
8.ª CCR Alto do Moinho  3
9.ª GDC Fernão Ferro   1
10.ª PC Recreio  1
11.ª ADR Casa do Benfica  0 
12.ª Cariocas FC  0 

2.ª Jornada
1.ª Divisão
Alto do Moinho – Casal do Marco              4-8 
GDC F Ferro – CCD Paivas                                2-3
Cariocas FC – NN Cabeço de Vide            0-2
PC Recreio – União RJ F Ferro                       1-1
GC Corroios – ADR Benfica Seixal             5-0
CP Corroios – GDCA Vale de Milhaços  2-3
      
2.ª Jornada
2.ª Divisão
ADC Fénix –  CR Cruz Pau                                   5-0
GFA Encosta Sol – ASC Seixal                    14-3
AM Flor Mata 1 – CRD Cavaquinhas            2-4
AF Catrapona – AMQ Laranjeiras               5-4
Seixal Clube 1925 – GRS António            7-4
AA Pinhal General –Correr d’ Água       11-1

Classificação 2.ª Divisão 
Equipa Pts
1.ª  AF Catrapona     6
2.ª GFA Encosta Sol  3
3.ª AA Pinhal do General  3
4.ª AM Flor Mata 1  3
5.ª ADC Fénix  3
6.ª AM Qt.ª Laranjeiras  3
7.ª GR St.º António  3
8.ª  GD Cavadas  3
9.ª CRD Cavaquinhas  3 
10.ª Seixal Clube 1925   3
 11.ª CR Cruz de Pau  3
 12.ª ASC Seixal  0
 13.ª GD Correr d’Água  0

4.ª Jornada – 23 de fevereiro
1.ª Divisão
PC Recreio – NN Cabeço de Vide
GDC F Ferro – GDCA Vale de Milhaços 
GC Corroios  – Alto do Moinho
União RJ F Ferro – Casal do Marco
CP Corroios – ADR Benfica Seixal
Cariocas FC – CCD Paivas   
      
4.ª Jornada – 20 de fevereiro
2.ª Divisão
Seixal Clube 1925 – CRD Cavaquinhas
AMQ Laranjeiras – GD Cavadas
AA Pinhal General – AM Flor Mata 1
AF Catrapona – ASC Seixal
CR Cruz Pau  – GFA Encosta Sol  
ADC Fénix – Correr d’ Água
Folga: GRS António
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PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro | 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Setúbal
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Fogueteiro
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Campolide

Sete Rios
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Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

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

(*) n Partida do Fogueteiro

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

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

M 43 13

43

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

32

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

03

23

43

13

43 58

13 43 28

Sábados, domingos e feriados
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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

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

Ficha Técnica
Propriedade e edição Câmara Municipal do Seixal – Alameda dos Bombeiros Voluntários, 45 – 2844-001 Seixal – Tel.: 212 276 700 · Fax: 212 276 701 – geral@cm-seixal.pt – Coordenação – Divisão de Comunicação e Imagem – Alameda 
dos Bombeiros Voluntários, 45 – 2844-001 Seixal – Tel.: 212 276 700 – dci@cm-seixal.pt – Impressão – Grafedisport – Impressão e Artes Gráficas, SA – Rua Consiglieri Pedroso – Casal de Santa Leopoldina – Queluz de Baixo – 2745-553 
Barcarena – Tel.: 214 345 400 · Fax: 214 360 542 – Edição na Internet – cm-seixal.pt – Distribuição – CTT Contacto, SA, Av. D. João II, n.º 13, 1999-001 Lisboa – Tiragem 65 000 exemplares – Distribuição gratuita

TELEFONES ÚTEIS



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 701    15 FEVEREIRO 2018

24     

stand-up comedy

workshops

teatro 

desporto

dança

concertos



15 de fevereiro a 1 de março

DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA

SBM 701
15 DE FEVEREIRO 2018

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

Quarteto 
Stradivarius 
dá música 
no S. Vicente 

Mozart, Boccherini, Bach, Strauss, Shostakovich e Gardel, cuja música imortal de diferentes 
estilos e épocas representa um leque que vai do período barroco à contemporaneidade, 
são os compositores que poderá ouvir na atuação do Quarteto Stradivarius no Cinema S. 
Vicente.

A formação de cordas é composta por Beatriz Acosta (viola), Marta Nabeiro (violoncelo), 
Beatriz Saglimbeni e Miguel Vaz (violino), jovens instrumentistas com formação superior, 
elevado potencial artístico e larga experiência profissional, com um percurso enquanto 
elementos e ex-elementos da Orquestra Sinfónica Juvenil.

As atuações deste quarteto contemplam igualmente uma vertente pedagógica que 
também presidiu à criação da Orquestra Sinfónica Juvenil. 

A idade e a aparência juvenil destes talentosos músicos reforçam a sua vocação de 
sensibilizar as crianças e os jovens para a descoberta da designada música erudita.

Uma oportunidade única para assistir a este concerto, no dia 17 de fevereiro, sábado, às 
21.30 horas, no Cinema S. Vicente, Aldeia de Paio Pires.

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

Alcoolémia gravam 
disco ao vivo
Os Alcoolémia sobem ao palco do Auditório Municipal para um concerto que 
deverá ser editado em disco. Banda do concelho do Seixal, nascida em Amora 
em 1992, irá contar neste espetáculo com a participação de Carlos Tavares, 
vocalista do Grupo de Baile, Orlando Cohen, guitarrista que passou pelos Peste 
& Sida e Censurados, António Manuel Ribeiro e António Côrte-Real, ambos dos 
UHF e União das Tribos, e do vocalista Nuno Norte.
Nascidos com um som marcadamente rock com texturas sonoras que passavam 
pelo punk rock, hard rock e pop, os Alcoolémia aliam ainda estas mesmas 
influências. A banda é formada por Manelito (guitarra), Pedro Madeira (guitarra), 
João Beato (voz, guitarra), Márcio Monteiro (bateria) e Bruno M. Paiva (baixo).

24 de fevereiro, sábado | 21.30 horas | Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

Teatro musical 
para as crianças
O Capitão Miau Miau, o Gato Sapato e a Gata Felícia aventuram-se numa viagem 
de procura, descoberta e realização de sonhos. Apresentam-nos três heróis, que 
representam o corpo, a alma e o espírito. 
Venham daí conhecer o teatro musical «Capitão Miau Miau», pela companhia 
Teatroesfera, que se apresenta no Cinema S. Vicente, a convite da Animateatro, 
no dia 25, domingo, às 16 horas.
Para crianças a partir dos 3 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: Como se chama o capitão? Envie a resposta até 
às 17 horas do dia 20 de fevereiro, para o email dci@cm-seixal.pt, com o nome,                  
n.º de BI ou CC e o n.º de telefone.



____________________________
Das 17 às 18.30 horas
Tipografando
Convidada: Alice Vieira (escritora e jornalista)
Participação gratuita
Extensão no Espaço Memória-Tipografia 
Popular no Seixal
____________________________
Das 17.30 às 18.30 horas
Será Um Gato, Um Sapato 
ou Um Pato?
Bebés dos 12 aos 23 meses, acompanhados 
por um adulto
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
18 horas
Sarau Desportivo 57.º Aniversário 
do Clube do Pessoal da Siderurgia 
Nacional
Pavilhão do Clube do Pessoal da Siderurgia 
Nacional
____________________________
21.30 horas
Alcoolémia – 25 Anos
Música . M/ 6 anos . Ingresso: 8 euros
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

25 fev. domingo
____________________________
16 horas
Capitão Miau Miau
Teatro musical . M/ 3 anos  . Ingresso (4)
Cinema S. Vicente

27 fev. terça
____________________________
Das 15 às 17 horas
Estampa ao Teu Estilo
Ateliê . Dos 13 aos 18 anos . Inscrição (3)
Atividades cofinanciadas (6)
Espaço Jovem – Biblioteca Municipal do Seixal

1 mar. quinta
____________________________
Das 9.30 às 12.30 horas
Dois Pesos e Uma Medida
Visita temática . Inscrição (1)
Participação gratuita
Org.: Ecomuseu Municipal do Seixal e Museu 
de Metrologia
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios e 
Museu de Metrologia 

e ainda…
15 fev. a 1 mar.
__________________________
15 e 22 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)
Atividades cofinanciadas (6)
Biblioteca Municipal do Seixal e/ou nas escolas 
do concelho

____________________________
17 e 18 de fevereiro, sábado e domingo
Das 9 às 18 e das 9 às 16 horas
Curso de Árbitros de Boccia 
Nacional
Org.: Associação de Paralisia Cerebral 
de Almada Seixal e Paralisia Cerebral 
– Associação Nacional de Desporto
Escola Básica Dr. António Augusto Louro

____________________________
17 e 24 de fevereiro, sábado
16.30 horas
Arca de Histórias
Dos 4 aos 12 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
De 27 de fevereiro a 28 de abril
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Seixal 1914-1918: o Outro Lado 
da Guerra
Exposição
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
De 28 de fevereiro a 4 de março (quarta-feira 
a domingo)
Quarta e quinta-feira, das 10 às 19 horas 
(profissionais) 
Sexta-feira, das 10 às 18 horas (profissionais) 
e das 18 às 23 horas (público em geral) 
Sábado, das 12 às 23 horas 
Domingo, das 12 às 20 horas
BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa
Feira de turismo
Org.: Fundação AIP, Feira Internacional de 
Lisboa e Centro de Congressos de Lisboa
FIL – Parque das Nações, Lisboa

____________________________
Até 24 de fevereiro
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas
Mariana Alves – Incorporações 
Recentes
Exposição de pintura, integrada no Ciclo de 
Apresentação do Acervo Artístico Municipal
Galeria Municipal de Corroios

____________________________
Até 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
Atividades cofinanciadas (6)
Biblioteca Municipal do Seixal

seixal
acontece

16 fev. sexta
____________________________
19 horas
Conversas sobre a Gestão do 
Tempo do Adolescente – À 
Conversa com os Pais. A Confusão 
Está Instalada?
Participação gratuita
Inscrição: ucc.seixal@arslvt.min-saude.pt
Org.: Câmara Municipal do Seixal, Escola 
Secundária Dr. José Afonso e Unidade 
de Cuidados na Comunidade do Seixal do 
Agrupamento de Centros de Saúde 
de Almada-Seixal
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal

____________________________
21.30 horas
A Ocidental Praia Lusitana
Teatro . M/ 12 anos . Ingresso (5)
Cinema S. Vicente

17 fev. sábado
____________________________
9 horas
3.º Encontro Regional pelo Fim 
da Mutilação Genital Feminina
Participação gratuita
Inscrições até 13 de fevereiro, através 
dos Serviços Online
Org.: Câmara Municipal do Seixal e diversas 
entidades públicas e organizações não 
governamentais
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal

____________________________
14 horas
Regata Aniversário da Associação | 
Vela Ligeira
Org.: Associação Náutica do Seixal
Baía do Seixal

____________________________
Das 15.30 às 16.30 horas
E Se Não Existisse Amor?
Crianças dos 3 aos 12 e familiares
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

Cerimónia de Entrega de Prémios 
do XXX Troféu de Atletismo do 
Seixal
Org.: Câmara Municipal do Seixal, juntas 
de freguesia, movimento associativo
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal

____________________________
20.30 horas
V Gala dos Moinhos de Honra
Org.: Centro Cultural e Recreativo do Alto 
do Moinho
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho

____________________________
21.30 horas
Histórias Mal Contadas
Concerto contado . M/ 16 anos . Ingresso (4)
Espaço Animateatro, Amora

Quarteto Stradivarius
Música . M/ 6 anos . Ingresso (5)
Cinema S. Vicente

18 fev. domingo
____________________________
Das 9 às 13 horas
Dádivas de Sangue
Pessoas saudáveis entre os 18 e os 65 anos 
de idade, com peso igual ou superior a 50 kg
Org.: Associação de Dadores Benévolos 
de Sangue do Concelho do Seixal
Clube Recreativo da Cruz de Pau, Amora

____________________________
16 horas
Capitão Miau Miau
Teatro musical . M/ 3 anos  . Ingresso (4)
Cinema S. Vicente

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

23 fev. sexta
____________________________
Das 10 às 11 horas
Formação Erasmus +
Desporto adaptado
Org.: Associação de Paralisia Cerebral 
de Almada Seixal
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

24 fev. sábado
____________________________
Das 14.30 às 17 horas
À Roda de Uma Olaria
Visita temática . Inscrição (1)
Participação gratuita
Núcleo da Olaria Romana da Quinta 
do Rouxinol e área envolvente 



Descobertas no Ecomuseu – Moinho 
de Maré, Núcleo da Mundet e 
Núcleo Naval
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Atividades cofinanciadas (6)
Núcleos do Ecomuseu Municipal

Dominó dos Cereais
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Atividades cofinanciadas (6)
Moinho de Maré de Corroios

Jogando a Pares
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Atividades cofinanciadas (6)
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)
Atividades cofinanciadas (6)
Moinho de Maré de Corroios

Quiz de Barcos
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Atividades cofinanciadas (6)
Núcleo Naval

Visita Acompanhada ao Moinho 
de Maré de Corroios, ao Núcleo da 
Mundet e ao Núcleo Naval
Grupos . Inscrição (1)
Atividades cofinanciadas (6)
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)
Atividades cofinanciadas (6)
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)
Atividades cofinanciadas (6)
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 
5) Ingresso: 5 euros (50 % de desconto para 
jovens até 25 anos, reformados e trabalhadores 
das autarquias do Seixal)
6) Atividade integrada no Plano Educativo 
Municipal e cofinanciada pelo Fundo Social 
Europeu, através do programa Lisboa 2020

____
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

____________________________
Até 3 de março
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas 
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Américo Marinho – Coleção Mário 
Vieira
Exposição de desenho, integrada no Ciclo de 
Apresentação do Acervo Artístico Municipal
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

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

A Pé por Aldeia de Paio Pires, por 
Amora e por Arrentela
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Atividades cofinanciadas (6)
Núcleos urbanos antigos

Circuito da Pólvora Negra
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Atividades cofinanciadas (6)
Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços

Descobre a Máquina a Todo o Vapor
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Atividades cofinanciadas (6)
Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços

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

Um Mapa para Descobrir
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

Visita Acompanhada à Fábrica 
de Pólvora de Vale de Milhaços
Grupos . Inscrição (1)
Atividades cofinanciadas (6)
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)
Atividades cofinanciadas (6)
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

Com Conta, Peso e Medida – a 
Coleção do Aferidor Municipal
Exposição temporária
Parceria: Museu de Metrologia do IPQ
Moinho de Maré de Corroios

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

O Choco Vai ao Estaleiro
Visita temática . Grupos. Inscrição (1)
Núcleo Naval

____________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas ou 
das 14.30 às 16.30 horas
Contar, Pesar e Medir no Moinho 
de Maré de Corroios
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Atividades cofinanciadas (6)
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

Dança dos Barcos
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Atividades cofinanciadas (6)
Núcleo Naval



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

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

Tipografando com... 
Alice Vieira e À Roda 
de Uma Olaria
A escritora e jornalista Alice Vieira é a convidada da sessão Tipografando 
com…, a decorrer no dia 24, às 17 horas, na Extensão no Espaço Memória – 
Tipografia Popular do Seixal. A atividade promove momentos de conversa 
em torno da arte da tipografia, apelando à partilha de memórias, experiências 
e opiniões. A participação na sessão é livre, mas limitada aos lugares 
disponíveis.
No mesmo dia, realiza-se a visita temática À Roda de Uma Olaria, às 14.30 
horas, no Núcleo da Olaria Romana da Quinta do Rouxinol e área envolvente, 
dando destaque ao sítio arqueológico e aos elementos naturais que 
contribuíram para a sua existência. A participação é gratuita e com inscrição 
prévia, pelo telefone 210 976 112 ou email ecomuseu.se@cm-seixal.pt.

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

Será Um Gato, Um 
Sapato ou Um Pato?
Mas que grande confusão a PIim e a Tim arranjaram quando encontraram 
uma caixa misteriosa no sótão. Entre palavras mágicas, cantilenas 
engraçadas e feitiços baralhados, grandes descobertas serão realizadas. 
É esta a proposta para a atividade Será Um Gato, Um Sapato ou Um 
Pato? que se realiza no dia 24 de fevereiro, às 17.30 horas, na Bebeteca da 
Biblioteca Municipal do Seixal.
A atividade destina-se a bebés dos 12 aos 23 meses, acompanhados por um 
adulto.
A orientação técnica da iniciativa é da responsabilidade da Associação 
Acrescer.
Mais informações pelo telefone 210 976 100 ou pelo email biblioteca.
ludoteca@cm-seixal.pt.

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

Mostra de embarcações 
portuguesas
O Núcleo Naval do Ecomuseu Municipal do Seixal tem patente uma exposição de modelos 
de diversos tipos de barcos do mar português construídos pelo modelista Estêvão 
Carrasco entre 1990 e 1996. 
Para a realização destes modelos, Estevão Carrasco fez um aturado trabalho de 
documentação e pesquisa que incluiu a consulta de planos de embarcações e de 
bibliografia, assim como o contacto com outras coleções de modelos, nomeadamente do 
Museu da Marinha e do Ecomuseu Municipal do Seixal. Recolheu igualmente informação 
junto de outros modelistas, antigos tripulantes e estudiosos do tema e inspirou-se na 
observação de embarcações recuperadas e a navegar.
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