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  Dia 17 de março, sábado, 
às 15 horas
Fórum Seixal sobre 
o projeto do Parque Urbano 
de Miratejo 9
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Sociedade Portuguesa de Autores
distingue Seixal
Melhor Programação Cultural Autárquica

A Sociedade Portuguesa de Autores atribuiu à Câmara Municipal 
do Seixal o Prémio para a Melhor Programação Cultural 
Autárquica de 2017. Esta distinção teve em conta a qualidade 
dos eventos culturais que o município organiza e patrocina, bem 
como a diversidade dos públicos e a excelência dos trabalhos 
apresentados, designadamente na área da música. 
Ao nível da agenda cultural, 2017 incluiu espetáculos com no-
mes como Salvador Sobral, Raquel Tavares, Ala dos Namorados, 
Olga Prats e António Victorino d’Almeida, Quórum Ballet e muitos 
outros. 12
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Melhorar a mobilidade de residentes e comerciantes

Apresentação de novo modelo 
de estacionamento em Corroios
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Trabalhadores dos 
CTT gritaram, nas ruas de lisboa, 
palavras de ordem contra os des-
pedimentos, o fecho de estações 
dos correios e a degradação dos 
serviços postais.

«reversão da privatização já! 
CTT roubados pela privatização» 
lia-se na faixa que abria a mani-
festação que, na tarde da passa-
da sexta-feira, ligou a Praça do 
Marquês de Pombal à residência 
do primeiro-ministro. Milhares de 
funcionários, sindicalistas, uten-
tes, autarcas e representantes das 
mais diversas instituições sociais 
demonstraram o seu desconten-
tamento e exigiram a reversão da 
privatização dos CTT, em seu en-
tender a única medida que reporá 
a justiça de molde a que todos os 
portugueses continuem a ter aces-
so a um direito universal.

 
Com revolta e esperança
Joaquim santos, presidente 

da Câmara Municipal do seixal, 
outros autarcas e habitantes do 
concelho engrossaram a manifes-
tação, já que a luta por direitos es-
senciais é um dever moral que a 
todos assiste. acresce, entretanto, 
que os correios de aldeia de Paio 
Pires estão sob a ameaça de encer-
ramento. 

«sentimo-nos revoltados, mas 
sem abandonar a esperança de 
que se consiga reverter a decisão 
de fechar a estação de correios 
de aldeia de Paio Pires», afirmou 
Joaquim santos, que segurava 
uma tarja com os dizeres: «em 
defesa do serviço público postal. 
autarquias contra o encerramento 

de estações dos CTT». e acrescen-
tou: «o nosso descontentamento 
tem a ver tanto com a posição da 
administração dos CTT, como do 
próprio governo, que mantêm a in-
tenção de encerrar os correios da 
aldeia de Paio Pires. Cabe lembrar 
que, naquela estação, são atendi-
das, em média, oitenta pessoas 
por dia, ou seja, cerca de duas mil 
e quinhentas por mês. se isto não 
é serviço público, então não sei o 
que seja. Mas não perdemos a es-
perança de ganhar mais esta luta, 
por isso é que aqui estamos com os 
nossos e com todo este povo!».

Urge parar 
com a degradação
Finda a manifestação, junto da 

residência do primeiro-ministro, 
sindicalistas, membros de comis-
são de utentes e da comissão de 
trabalhadores, bem como autar-
cas, representados pelo presiden-
te da Câmara de alpiarça, Mário 
Fernando Pereira, subiram a um 

estrado improvisado para denun-
ciarem o destempero das medidas 
avançadas pela administração dos 
CTT, que estão a causar grandes 
dificuldades às populações e aos 
próprios trabalhadores da em-
presa, centenas dos quais à por-
ta do despedimento. «É urgente 
parar com a degradação dos CTT 
enquanto instituição ao servi-
ço das populações, parar com o 
encerramento das estações dos 
correios, reabrir as já fechadas 
e suster o despedimento de tra-
balhadores», insurgiu-se Vítor 
Narciso, do sindicato Nacional 
dos Trabalhadores dos Correios 
e Telecomunicações (sNTCT). 
os oradores denunciaram as de-
ficiências diárias dos serviços, o 
costumeiro atraso da correspon-
dência, a escassez de pessoal no 
atendimento e a transferência 
desta atividade pública para lo-
cais ou instituições que não estão 
minimamente preparados para o 
efeito. o sindicalista lembrou, tam-
bém, o aumento sistemático das 
tarifas, que castiga mais a camada 
da população de menos recursos 
económicos.

os trabalhadores dos CTT que 
se mobilizaram para esta jornada 
de luta acusam a administração da 
empresa de se orientar exclusiva-
mente por opções economicistas. 
Tal explica que, desde 2014, tenha 
distribuído pelos acionistas mais 
de 240 milhões de euros em divi-
dendos, ao mesmo tempo que ven-
de património, encerra estações e 
despede trabalhadores, como tem 
relatado quase diariamente a co-
municação social. n

Trabalhadores dos CTT e utentes na mesma luta

Milhares manifestam-se 
contra fecho de estações

Reunião com o secretário 
de Estado do Ambiente 
É urgente resolver os problemas 
ambientais do concelho

O secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, esteve reunido 
com o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, 
e o vereador do pelouro do Ambiente, Joaquim Tavares, no dia 21 
de fevereiro. O encontro decorreu nos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal e teve como objetivo debater algumas das ques-
tões mais prementes no concelho em termos ambientais.
Entre os vários assuntos apresentados ao secretário de Estado 
esteve a questão da qualidade do ar e ambiental em Aldeia de Paio 
Pires e a sua relação com a laboração da Siderurgia Nacional. A 
população tem apresentado várias queixas e a autarquia tem pres-
sionado as autoridades competentes para a resolução do proble-
ma, mas o facto é que continua a existir a deposição de partículas 
pretas, emissões difusas de gases e emissão de ruído.
Outro tema em debate foi o passivo ambiental em algumas áreas do 
concelho, nomeadamente nos terrenos da ex-Siderurgia Nacional, 
nos antigos areeiros na Quinta da Aniza e Santa Marta do Pinhal e 
no poço do Talaminho, e a necessidade de prosseguir a desconta-
minação de solos.
Foi também abordada a problemática da privatização da AMARSUL 
– Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA, que em 2015 
foi adquirida em 51 por cento pela Mota Engil. Os autarcas mani-
festaram a sua preocupação com as consequências desta medida 
e salientaram a importância de os municípios voltarem a ter pelo 
menos 50% da participação na empresa.
Outra questão a analisar é a necessidade de desassoreamento 
da Baía do Seixal, de forma a permitir a plena navegabilidade e 
potenciar a utilização do rio quer a nível económico, quer ao nível 
desportivo e de lazer.
O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, disse 
que o secretário de Estado se comprometeu «a analisar as ques-
tões apresentadas e ficou definido que o secretário de Estado vai 
deslocar-se novamente ao Seixal para verificar nos vários locais as 
problemáticas que foram sinalizadas pela autarquia».

«Não perdemos 
a esperança 
de ganhar 
mais esta luta», 
afirmou 
Joaquim Santos
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A pArtir de hoje, dia 1 de 
março, é implementado um novo 
modelo de estacionamento na en-
volvente à estação ferroviária de 
Corroios, com a criação de zonas 
de estacionamento automóvel 
condicionado na Quinta da Mata e 
na Quinta da Marialva.

As alterações foram apresenta-
das à população no dia 20 de feve-
reiro, numa sessão de esclareci-
mento que teve lugar no auditório 
da Junta de Freguesia de Corroios. 
A sala esteve completamente cheia 
com residentes, comerciantes e 
representantes de associações de 
moradores, de instituições da fre-
guesia e da Comissão de Utentes de 
Saúde do Concelho do Seixal, que 
quiseram conhecer melhor o novo 
modelo de estacionamento.

Proposta da autarquia
para prestar esclarecimentos, 

estiveram presentes Joaquim 
tavares, vereador da Câmara 
Municipal do Seixal, Eduardo rosa, 
presidente da Junta de Freguesia 
de Corroios, e raquel Santos, em 
representação da Fertagus.

Joaquim tavares explicou que 
esta solução se deveu ao facto de 
residentes e comerciantes terem 
dificuldade em estacionar nas zo-
nas da Quinta da Mata e da Quinta 
da Marialva: «O progressivo au-
mento do parque automóvel e, 
consequentemente, da procura de 
estacionamento nas áreas habita-
cionais envolventes à estação de 
comboios de Corroios tem levado à 
diminuição da oferta de lugares de 
estacionamento».

A proposta da autarquia foi 
elaborada de acordo com o 
regulamento Geral de Estacio-
namento da Câmara Municipal 
do Seixal. Na zona da Quinta da 
Mata, prevê-se estacionamento 
condicionado nas ruas Dr. António 
José de Almeida, Dr. Afonso Costa, 
Dr. Manuel Arriaga, Dr. Arlindo 
Vicente, Cidade de Abrantes, 
Cidade de Aveiro e na praceta 
Cidade do Montijo.

Na zona da Quinta da Marialva, 
o estacionamento condiciona-
do será implementado nas ruas 
Sant’Ana Dionísio, Quinta de S. 
pedro, Miguel russel e na Avenida 
Amélia rey-Colaço.

O vereador explicou que «de se-
gunda a sexta-feira, entre as 8 e as 
19 horas, o estacionamento nestas 
zonas fica condicionado aos veícu-
los com títulos de residente e de 
comerciante. Fora destes horários, 
o estacionamento é livre».

Os residentes e comerciantes 
nestas zonas podem solicitar as 
autorizações de estacionamento 
(duas por habitação e uma por es-
tabelecimento comercial) na Junta 
de Freguesia de Corroios. Os títulos 
são válidos por um ano.

Joaquim tavares informou ainda 
que a Fertagus irá colaborar com 
a Câmara Municipal do Seixal na 
aplicação deste modelo com a rea-
lização de descontos na utilização 
dos parques de estacionamento 
em Corroios. Haverá um desconto 
de 5 euros no valor do passe de 31 
dias para o estacionamento (pas-
sa de 25 para 20 euros); todos os 
utilizadores têm direito a 90 mi-

nutos gratuitos nos parques de 
Corroios; o valor diário máximo é 
de 1,50 euros para os utilizadores 
do comboio e de 1,40 euros por 
dia na compra de 5 entradas para o 
estacionamento.

Zonas de estacionamento
gratuito para todos
Os participantes nesta sessão 

colocaram várias questões, sobre-
tudo relacionadas com a documen-
tação necessária para solicitar as 
autorizações de estacionamento, 
a atuação da pSp em situações de 
infração, os preços elevados dos 
parques de estacionamento da 
Fertagus, a necessidade de mais 
áreas de estacionamento gratuitas 
e se podem apenas estacionar na 
rua onde residem ou têm o estabe-
lecimento comercial.

Eduardo rosa explicou que «as 
pessoas que tenham o cartão de 
estacionamento podem estacio-
nar em qualquer uma destas zonas 
condicionadas».

Sobre a fiscalização da pSp, 
o presidente da junta de fregue-
sia afirmou que já foi solicitado o 
apoio das autoridades na imple-
mentação deste projeto.

Apesar dos descontos na 
Fertagus, os representantes das 
autarquias também consideram 
que os parques deviam ser gratui-
tos para os utilizadores do com-
boio, o que faria com que as pes-
soas não estacionassem nas ruas 
adjacentes à estação.

Joaquim tavares acrescentou 
ainda: «Os parques de estaciona-
mento da Fertagus são terrenos 

Melhorar a mobilidade de residentes e comerciantes

Apresentação de novo modelo 
de estacionamento em Corroios

do domínio público ferroviário. A 
Câmara Municipal do Seixal já pro-
pôs e está disponível para assumir 
a sua gestão, manutenção e limpe-
za, e pô-los gratuitamente à dispo-
sição da população».

A população foi ainda informa-
da que a autarquia irá criar mais 
dois estacionamentos livres em 
Corroios, um do lado oposto à es-

quadra da pSp, usando a zona ve-
dada junto à captação de água e 
outra junto à Escola Básica de Santa 
Marta do pinhal.

O vereador Joaquim tavares 
esclareceu ainda sobre os docu-
mentos necessários para solicitar 
a autorização de estacionamento 
na Junta de Freguesia de Corroios 
(ver caixa). n

Como solicitar a autorização 
de estacionamento

Para solicitar a autorização de estacionamento deve dirigir-se à Junta 
de Freguesia de Corroios, acompanhado dos seguintes documentos:
1. Cartão do Cidadão ou carta de condução ou passaporte ou docu-
mento comprovativo do domicílio fiscal ou autorização de residência;
2. Documento Único Automóvel, Certificado de Matrícula ou Título de 
Registo de Propriedade do veículo automóvel.
No caso de ser adquirente com reserva de propriedade do veículo au-
tomóvel, deve fazer-se acompanhar do contrato que titula a aquisição 
com reserva de propriedade.
Se for locatário em regime de locação financeira ou aluguer do veículo 
automóvel a que diz respeito o pedido, deve apresentar o contrato de 
locação financeira ou de aluguer.
Se for utilizador ou usufrutuário de veículo automóvel associado ao 
exercício de uma atividade profissional com vínculo laboral, deve 
fazer-se acompanhar da declaração da respetiva entidade empre-
gadora onde conste o nome e morada do requerente, a matrícula do 
veículo automóvel e o respetivo vínculo laboral, acompanhada do 
Documento Único Automóvel, do Certificado de Matrícula ou Título 
de Registo de Propriedade ou do contrato que titula a aquisição com 
reserva de propriedade, alocação financeira ou aluguer da viatura.
Nota: o prazo de entrega das autorizações de estacionamento 
para residentes e comerciantes das novas zonas estacionamento 
automóvel condicionado na envolvente à estação ferroviária de 
Corroios foi alargado até ao dia 14 de março.
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Os edifíciOs interven-
cionados com o apoio do progra-
ma Reabilite o seu Prédio, pro-
movido pela câmara Municipal 
do seixal, têm sido alvo da visita 
de Joaquim santos, presidente da 
autarquia, e de Manuela calado, 
vereadora responsável pela área  
da habitação. As mais recentes 
visitas decorreram na Rua do 
Rouxinol e Avenida Amélia Rey 
colaço, no dia 17 de feverei-
ro; e na Avenida dos Bombeiros 
Voluntários, no seixal, Praceta 
dos sobreiros, em Arrentela, e 
Rua fonte da con-tenda, todas no 
dia 24 de fevereiro. 

O Reabilite o seu Prédio preten-
de incentivar e estimular a recu-
peração do parque habitacional 
privado e tem contribuído para 
qualificar o edificado do conce-
lho. O programa mantém a eleva-
da adesão por parte de proprie-
tários e administrações de con-

domínio e desde que foi lançado, 
em julho de 2017, conta com 65 
candidaturas aprovadas, de um 
total de 71 propostas, num inves-
timento municipal que ascende já 
aos 68 mil euros. 

dirigido a administrações de 
condomínio ou proprietários de 
edifícios multifamiliares, o pro-
grama permite a candidatura a 
uma comparticipação financeira 
da autarquia em obras de recu-
peração de fachadas em edifícios 
com licença de utilização há 10 
anos ou mais.

Nas candidaturas aprovadas, 
a câmara do seixal comparticipa 
com 200 euros por piso interven-
cionado, sendo contabilizados os 
pisos visíveis exteriormente na 
fachada a intervir. As obras rea-
lizadas no âmbito do programa 
beneficiam igualmente de uma 
redução de 95 por cento na taxa 
de ocupação do espaço público.

Como candidatar-se
As candidaturas ao progra-

ma devem ser formalizadas em 
requerimento próprio disponí-
vel no Balcão Único da câmara 
Municipal do seixal e nos serviços 
Online, em cm-seixal.pt, site onde 
também poderá consultar o edital 
n.º 149/2017 com as normas re-
gulamentares e informação sobre 
os documentos necessários para 
apresentar a candidatura (espaço 
Ação social/Habitação).

O processamento das compar-
ticipações é efetuado após a reali-
zação das obras e da sua avaliação 
por parte de técnicos municipais. 
As obras devem ser concluídas no 
prazo máximo de 120 dias após 
aprovação da candidatura, com 
exceção de casos devidamente 
justificados e aceites pela autar-
quia. n

Reabilite o seu Prédio

Incentivo à qualificação 
do parque habitacional

Teresa Sá
Administradora de condomínio 
em Miratejo

O prédio da Rua do Rouxinol 
tem 26 fogos, é habitado desde 
1986, e estava a precisar de uma 
intervenção há algum tempo por 
causa de fendas e infiltrações. 
Teresa Sá, administradora do 
condomínio, soube do progra-
ma de apoio «através do Seixal 
Boletim Municipal», e pensou 
estar destinado «unicamente a 
habitação social». Numa conversa com uma vizinha percebeu que 
poderia candidatar a obra, que na realidade já estava planeada. «Fiz a 
candidatura na internet e a partir daí foi relativamente fácil e rápido», 
explica.
 A obra teve um custo total de 26 mil euros dos quais 1600 foram com-
participados pela câmara municipal. «Para quem tinha a obra prevista 
e não estava à espera de qualquer apoio, foi bastante bom, mas no to-
tal da obra poderia ser um pouco mais, sobretudo em prédios em que 
os moradores não tenham capacidade de investir», justifica. 
Quanto ao apoio dado de redução de 95 por cento na taxa de ocupa-
ção do espaço público, no caso deste edifício não foi relevante, uma 
vez que a intervenção foi feita sem andaimes e em alpinismo. «No nos-
so caso, poderíamos não ter pago nada, mas teve um valor irrisório, 
de pouco mais de três euros, o que numa obra desta dimensão não é 
significativo», admite.

As visitas no âmbito do programa Reabilite o Seu Prédio têm como 
objetivo perceber a avaliação que os moradores, administradores de 
condomínio e proprietários fazem do mesmo e conhecer dificuldades 
e necessidades sentidas localmente pelas populações. As visitas de 
dia 17 de fevereiro decorreram na freguesia de Corroios e estas são as 
opiniões dos munícipes.  

Tânia Roberto
Membro da administração
de condomínio em Corroios
O prédio da Rua Amélia Rey 
Colaço tem administração ex-
terna, da qual faz parte Tânia 
Roberto. A responsável expli-
ca que já tinha a obra prevista 
quando soube da iniciativa por 
um folheto posto na caixa de cor-
reio. Informou-se melhor e fez a 
candidatura e entrega de toda a 
documentação presencialmente 
nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal.
O prédio é do principio da década de 90 do séc. XX e sofreu uma inter-
venção no valor de 2500 euros, tendo recebido uma comparticipação 
da autarquia de 800 euros. «Foi poucochinho. Ainda só interviemos na 
fachada da frente, mas também o queríamos fazer na fachada de trás, 
e este ano não estamos certos de que os moradores todos possam 
avançar com o dinheiro», admite.

Programa apoiou intervenções já pensadas
«Para quem não estava à espera de 
qualquer apoio foi bastante bom»
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Reabilite o Seu Prédio

Incentivo à qualificação 
do parque habitacional 71

candidaturas apresentadas

65
candidaturas aprovadas

68 000 euros
comparticipados pela autarquia

Valores apurados
até 22 de fevereiro 

Antónia Dias
Moradora em Pinhal de Frades

Na Rua Fonte da Contenda, o n.º 20 está agora: «mais bonito de cara 
lavada». O prédio, com cerca de 30 anos, nunca tinha sido pintado, 
porque: «a pintura das fachadas requer que as famílias tenham recur-
sos para tal», refere a moradora. O prédio de 4 pisos, onde vivem 12 
famílias, recebeu uma comparticipação do Reabilite o Seu Prédio de 
800 euros.
«Em cerca de um mês tínhamos o prédio pintado. Este programa que a 
Câmara Municipal do Seixal lançou é útil para a população. Permitiu-
-nos uma poupança, foi uma ajuda. Aqui em Pinhal de Frades houve 
muitas candidaturas, os prédios vizinhos estão a começar a ser inter-
vencionados». Quanto à visita do presidente da câmara municipal: «O 
contacto direto com a população para perceber a relevância deste programa de reabilitação urbana e quais 
são as nossas necessidades é proveitoso para todos».

Os três edifícios visitados no dia 24 de fevereiro integraram o programa Reabilite o Seu Prédio por iniciativa 
tanto dos moradores, como das administrações dos condomínios. Todos eles consideram que o processo 
se pauta pela rapidez na sua execução e representa um apoio às famílias que querem preservar os prédios: 
«para que a cidade fique mais bonita».

Luís Almeida
Morador em Arrentela

A Praceta dos Sobreiros, n.º 3 conta com um novo verde, não das ár-
vores, mas fruto da intervenção que ocorreu nas fachadas do prédio. 
O custo total da reabilitação foi de 12 mil euros e a comparticipação 
para o prédio de cinco pisos foi de 1000 euros. O apoio foi bem acolhido 
pelos moradores que referem ser: «uma medida positiva implementada 
pela autarquia». 
Luís Almeida é um dos 10 inquilinos do prédio, e começa por explicar 
como tiveram conhecimento do programa: «através da divulgação que 
a Câmara Municipal do Seixal tem feito do projeto nos seus suportes 
de comunicação». Com 16 anos, o edifício nunca tinha sido reparado: 
«estava mesmo a precisar, nomeadamente a fachada lateral, devido ao facto de estarmos perto do rio. É um 
incentivo para os moradores avançarem com a intervenção. Queremos não só o nosso bairro mas toda a 
cidade mais bonita».

Ricardo Figueiredo
Administrador de condomínio

Localizado na Alameda dos Bombeiros Voluntários, no Seixal, o edifício 
n.º 35 foi recentemente intervencionado. Com cerca de 12 anos e 6 
pisos, a comparticipação municipal para a reabilitação de fachadas foi 
no valor de 1200 euros. 
Ricardo Figueiredo teve conhecimento do programa ao ver um outdoor 
relativo ao Reabilite o Seu Prédio e decidiu avançar no que foi: «um 
processo rápido». Enquanto administrador de vários condomínios está 
a sensibilizar os moradores para aproveitarem o programa. Pela sua 
experiência considera que «muitos condóminos só têm capacidade 
financeira para mandar pintar uma fachada de cada vez. Se fosse pos-
sível efetuar a candidatura não por edifício mas por fachada em cada 
edifício, abria-se o leque de opções. No entanto, este é um programa interessante que deve continuar».

Moradores e administradores de condomínio unânimes nos benefícios 
«Este é um programa interessante para a reabilitação»
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A Câmara Municipal do Seixal está a proceder à construção de uma 
lomba redutora de velocidade em betuminoso na Rua da Qt.ª do 
Paço, na Cruz de Pau. Esta é uma medida de acalmia de tráfego no 
local, permitindo assim aumentar a segurança.

Procurando qualificar a área da Ponta dos Corvos, a Câmara 
Municipal do Seixal iniciou, em fevereiro, algumas obras na zona 
de merendas, procedendo ao arranjo e beneficiação das estrutu-
ras de churrasco. Com a aproximação da primavera e do verão, a 
Ponta dos Corvos recebe sempre muitas pessoas que ali passam 
algum do seu tempo de lazer, pelo que a autarquia tem vindo a 
realizar alguns melhoramentos para que o espaço seja, cada vez 
mais, um local aprazível para usufruto da população.

A Câmara Municipal do Seixal está a executar o Plano de 
Pavimentações 2018 na freguesia de Amora com o objetivo de 
melhorar as condições de circulação automóvel nas ruas da fre-
guesia. 
A intervenção decorre nos meses de fevereiro e março. De momen-
to foram já pavimentadas as ruas Conselheiro Custódio Borja, a 
Travessa de S. Brás e o impasse à Rua de Cacheu, que dá acesso às 
oficinas da junta de freguesia.

A Câmara Municipal do Seixal tem vindo a apoiar a requalificação de edifícios e equipamentos desportivos 
do movimento associativo popular, procurando assim valorizar o papel que os clubes e coletividades desem-
penham na promoção desportiva e cultural no concelho. 
No dia 17 de fevereiro, o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, e o vereador do pelouro 
do Desporto, José Carlos Gomes, acompanhados pelas equipas técnicas da autarquia visitaram o Portugal 
Cultura e Recreio para verificar as condições da obra ali realizada, que está já finalizada, e representou um 
investimento por parte da câmara municipal na ordem dos 80 mil euros.
O edifício-sede do clube foi submetido a uma intervenção que abrangeu a reabilitação da cobertura e substi-
tuição de caleiras na área do ginásio, a reparação dos alçados e paredes, com a demolição dos rebocos exis-
tentes e a aplicação de novos materiais e pintura. Foi ainda criada uma nova sala de jogos, feita a reparação 
de caixilharias e executadas algumas intervenções na rede predial. 

Portugal Cultura e Recreio
Obras de requalificação da sede estão concluídas

Cruz de Pau
Construção de lomba redutora
de velocidade

Ponta dos Corvos
Beneficiação na zona de merendas

Melhores acessibilidades
Pavimentação de vias na freguesia 
de Amora
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José Carlos Gomes, vereador do Pelouro do Desporto da Câmara Municipal do Seixal, e 
Eduardo Rosa, presidente da Junta de Freguesia de Corroios, estiveram presentes na inau-
guração da 1.ª fase da construção do pavilhão do Grupo Desportivo e Cultural Águias de 
Vale de Milhaços, no dia 24 de fevereiro.
O pavilhão está a ser construído num terreno anexo à sede do clube com o apoio da Junta 
de Freguesia de Corroios e da Câmara Municipal do Seixal, e irá permitir o desenvolvimen-
to de um maior número de atividades desportivas e culturais.

Grupo Desportivo e Cultural Águias de Vale de Milhaços
Inauguração da 1.ª fase da construção
do pavilhão

Grupo Recreativo de Santo António
Obra de ampliação da sede
Já tiveram início as obras de ampliação da sede do Grupo Recreativo de 
Santo António.
A intervenção inclui o alargamento do salão de festas, deslocalização do 
palco, construção de uma área para gabinetes da direção e apoio às ativi-
dades em palco e substituição da cobertura existente com a aplicação de 
chapas sandwich. 
A obra conta com um investimento da Câmara Municipal do Seixal no valor 
de 61 127,68 euros.

Decorreu recentemente a reparação do pavimento no passeio ribeirinho do 
Seixal, uma intervenção que visou corrigir as anomalias resultantes da obra 
de requalificação da frente ribeirinha e núcleo urbano antigo do Seixal que 
terminou em dezembro passado. Esta intervenção foi realizada pela empre-
sa no âmbito da garantia da obra. 

Passeio ribeirinho do Seixal
Reparação de pavimento
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Até 15 de março é obrigatório limpar
o mato e cortar árvores à volta da sua casa
Medidas para prevenir os incêndios 

Até ao dia 15 de março, os proprietários devem limpar os seus terrenos numa 
faixa de 50 metros à volta das casas e nos 100 metros à volta das aldeias. O 
objetivo é aumentar a segurança das pessoas e bens. 
A campanha Portugal Sem Fogos Está na Mão de Todos foi lançada pelo 
Ministério da Administração Interna e o Ministério da Agricultura, Florestas e 
Desenvolvimento Rural. No entanto, as medidas contra os incêndios flores-
tais já fazem há muito parte do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra 
Incêndios da Câmara Municipal do Seixal.
A gestão do combustível florestal junto às casas e aos aglomerados popu-
lacionais é vital para evitar tragédias como as que aconteceram em junho e 
outubro de 2017.
Em síntese, entende-se por gestão de combustíveis o corte de ervas, ar-
bustos e árvores, em algumas áreas, de forma a minimizar o risco face aos 
incêndios. Quando o fogo atinge as áreas em que foi realizada a gestão de 
combustíveis, a propagação do incêndio fica dificultada e as habitações, 
bem como toda a sua envolvente, ficam mais seguras e protegidas. Por outro 
lado, a gestão de combustíveis facilita a acessibilidade dos bombeiros e ou-
tros operacionais, tornando a sua intervenção mais eficaz e segura.
A gestão de combustível não significa eliminar toda a vegetação. Uma árvore, 
desde que podada e localizada a uma distância entre copas de 4 metros de 
outras árvores e a mais de 5 metros da casa, impedindo que os ramos cres-
çam sobre o telhado, pode ser mantida. 
Assim, é obrigatório proceder à gestão de combustíveis numa faixa mínima 
de 50 metros à volta das edificações ou instalações (habitações, estaleiros, 
armazéns, oficinas, fábricas ou outros equipamentos) inseridas nos espaços 
rurais ou florestais. No caso dos aglomerados populacionais (10 ou mais 
casas) esta faixa de proteção estende-se até aos 100 metros.
São obrigados a fazer a gestão de combustível todos os proprietários, ar-
rendatários, usufrutuários e entidades que detenham terrenos inseridos 
nas áreas referidas anteriormente, mesmo que não sejam os proprietários 
das edificações. São igualmente obrigados a fazer a gestão de combustível 
as entidades gestoras de áreas industriais, parques de campismo, centros 
logísticos e outras infraestruturas.
O não cumprimento destas regras pode ser sujeito a processo de contra-
ordenação em que as coimas podem variar entre os 140 e 5 mil euros, no 
caso de uma pessoa singular, e de 1500 a 60 mil euros, no caso de pessoas 
coletivas.
A partir de 15 de março, as câmaras municipais podem substituir-se aos 
proprietários na limpeza do mato. Os proprietários são obrigados a permitir 
o acesso aos seus terrenos e a ressarcir a câmara municipal das despesas. 
Para o cumprimento da execução coerciva dos trabalhos, as câmaras muni-
cipais contam com a colaboração das forças de segurança.
Antes que seja tarde, antes que o atinja a si, limpe o mato e corte árvores à 
volta da sua casa. Até 15 de março, é obrigatório e vital. Portugal sem fogos 
está nas mãos de todos.

As empreitadas referentes 
ao Parque Metropolitano da 
Biodiversidade (abertura do con-
curso público) e ao Parque Urbano 
do Seixal (habilitação e minuta 
do contrato) foram duas das pro-
postas aprovadas pela Câmara 
Municipal do Seixal, na reunião de 
22 de fevereiro.
O Parque Metropolitano da 
Biodiversidade, na Verdizela, 
freguesia de Corroios, será con-
cretizado, numa 1.ª fase, com um 
investimento de 198 000 euros, 
acrescido de IVA, com prazo de 
execução de 300 dias.
Este parque «deverá promover a 
educação ambiental e o contacto 
com a natureza, sendo uma opor-
tunidade para potenciar e dar a 
conhecer os valores naturais do 
município, juntamente com as ati-
vidades desportivas e recreativas 
que o local proporciona», salien-
tou Joaquim Santos, presidente 
da câmara municipal.
O Parque Urbano do Seixal, pela 
sua dimensão e localização, assu-
mirá um papel importante na es-
trutura verde e de recreio do con-
celho, estendendo-se por mais de 
4 hectares e relacionando-se com 
o passeio ribeirinho. O valor total 
desta adjudicação é de 410 000 
euros, com um prazo de execução 
de 270 dias.
Segundo Joaquim Santos, este 
parque «constituirá um espaço de 
grande relevância na melhoria da 
qualidade do ambiente urbano e 
da qualidade de vida da popula-
ção e será um dos mais belos do 
concelho, com uma vista única 
sobre o Tejo».
Destaque-se ainda a aprovação 
pelo executivo de uma tomada de 
posição sobre fundos comunitá-
rios, reivindicando a reprograma-
ção do Portugal 2020, o reforço 

financeiro dos pactos e a sua rea-
locação a áreas essenciais, bem 
como medidas de aceleração da 
execução, eliminação de obstá-
culos impostos no programa e o 
reforço significativo dos investi-
mentos de base territorial.
A autarquia reitera a necessidade 
de reforçar o investimento públi-
co fundamental para o concelho 
da responsabilidade do Poder 
Central, de modo a garantir em 
tempo útil as intervenções essen-
ciais, como o hospital no Seixal 
ou os novos lares sociais. Nesta 
matéria, o município reafirmou 
o seu compromisso na execução 
das suas competências, garan-
tindo o desenvolvimento de pro-
jetos estratégicos e essenciais à 
população, pelo que devem ser 
considerados prioritários para o 
apoio no âmbito do novo quadro 
comunitário.

Deliberações  
Presidência
• Tomada de posição: Fundos co-
munitários, verdadeiro fator para 
o desenvolvimento do concelho, 
da região e do país.
• Ata da reunião ordinária de 8 de 
fevereiro de 2018. Aprovação
• Protocolo da colaboração a ce-
lebrar entre a Câmara Municipal 
do Seixal e a Confederação 
Portuguesa das Micro, Pequenas 
e Médias empresas. Aprovação 
de minuta.
• Procedimento para contratação 
de empréstimo de curto prazo até 
ao montante de 4 000 000 eu-
ros. Relatório final e adjudicação. 
Aprovação.
• Contrato de arrendamento da 
cafetaria/restauração do Parque 
Urbano das Paivas. Transmissão 
da posição contratual. Aprovação.
• Contrato de arrendamento da 

cafetaria da Quinta da Fidalga. 
Transmissão da posição contratu-
al. Aprovação.

Pelouro do Planeamento,
Mobilidade, Cultura e Recursos 
Humanos
• Contratação pública. Concurso 
público para a execução da em-
preitada do Parque Metropolitano 
da Biodiversidade. Processo n.º 
DEGEP.DEP.02.EP.2013. Abertu-
ra de procedimento.

Pelouro da Educação,
Desenvolvimento Social,
Juventude e Gestão Urbanística
• Projeto Desfiles de Carnaval 
2018. Aditamento à deliberação 
n.º 15/2018-CMS, de 25 de ja-
neiro.
• Curso regular Tocá Rufar. 2.ª 
tranche. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.

Pelouro do Desporto, 
Empreitadas, Administração
Geral e Modernização
 Administrativa
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de 
prolongamento do passeio ri-
beirinho do Seixal, infraestru-
turas e qualificação do espaço 
público. Prorrogação de prazo. 
Processo n.º DEGEP.17.EP.2011. 
Aprovação.
• Contratação pública. Concurso 
público para a execução da 
empreitada do Parque Urbano 
do Seixal. Processo n.º DPMU.
DGUE.02.EP.2017. Habilitação e 
minuta do contrato.

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

Reunião de câmara de 22 de fevereiro
Novos parques urbanos em Corroios e no Seixal

Limpe o seu terreno

50 m

5 m

AJUDE A PREVENIR OS INCÊNDIOS!

até 15 de março 
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Alteração ao Plano de Reconversão de Vale de Milhaços
Discussão pública até 23 de março

Joaquim Cesário Cardador dos Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
torna público que nos termos dos n.os 1 e 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua redação atualizada, decorrerá, por um período de 15 dias, 
decorridos 8 dias da sua publicidade, a discussão pública relativa à alteração ao Plano 
de Reconversão de Vale de Milhaços, freguesia de Corroios (alteração à implantação de 
alguns lotes e ampliação da Rua Sebastião da Gama).
Durante aquele período, os interessados poderão consultar o processo nos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do Seixal, sitos na Alameda dos Bombeiros Voluntários, 
n.º 45, Seixal, bem como apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões, 
mediante requerimento dirigido ao presidente da câmara municipal.
Seixal, 18 de dezembro de 2017   

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

O RegimentO da Assem-
bleia municipal do Seixal para o 
mandato de 2017-2021 e a altera-
ção do Regulamento dos Serviços 
municipais foram os dois pon-
tos aprovados na ordem do dia 
na sessão de 19 de fevereiro da 
Assembleia municipal do Seixal.

na sessão foram aprovados vá-
rios documentos, designadamente 
um voto de pesar pelo falecimen-
to de Angelina maria de Sousa da 
Silva Dias Pereira, 2.ª secretária da 
mesa desta assembleia municipal, 
tendo reunido unanimidade na 
votação. Seguiu-se a moção sobre 
a recuperação e revitalização do 
programa O Chapim Vem ao Seixal, 
apresentada pelo PAn, e a moção 
apresentada pelo CDS a condenar 
a poluição no rio tejo, tendo sido 
ambas aprovadas por unanimida-
de.

As duas saudações propostas pe-
la CDU a congratular-se pela atri-
buição do selo Água de excelência 
ao município do Seixal e pelo 
prémio de melhor Programação 
Cultural Autárquica atribuído à 
Câmara municipal do Seixal foram 
aprovadas por maioria. 

Os documentos apresentados 
pelo PS, a recomendação pela ma-
nutenção do funcionamento das 
bibliotecas, galerias e núcleos mu-
seológicos municipais durante o 
verão e a moção pela construção 
da rotunda no cruzamento junto 
à extinta panificadora PAViL, na 
freguesia de Fernão Ferro, foram 
aprovados por maioria.

A última moção, sobre a cria-
ção do Conselho municipal da 
Juventude, apresentada pelo PSD, 
foi aprovada por maioria.

no período de intervenção da 
população, os munícipes coloca-
ram questões relativamente à in-
tervenção na Rua Avelar Brotero, 
sobre o estacionamento na Aveni-
da Quinta da Atalaia, a recolha de 
resíduos sólidos urbanos e saúde 
pública e ainda sobre a legalização 
de lotes em Fernão Ferro. 

Situação financeira
 «tranquila»
Da apreciação da atividade da 

câmara, Joaquim Santos, presiden-
te da Câmara municipal do Seixal, 
destacou, entre outras matérias, a 
participação no XXiii Congresso da 
Associação nacional de municípios 
Portugueses, cujas «principais 
conclusões se prendem com a ne-
cessidade de reprogramação do 
atual quadro comunitário de apoio 
Portugal 2020, a descentralização 
de competências e a necessidade 
de uma nova lei de finanças locais 
para que as autarquias possam 
continuar a sua missão de desen-
volvimento dos territórios com 
condições de melhor qualidade de 
vida para as populações». 

O autarca destacou ainda a lu-
ta pela construção do hospital no 
Seixal, com os novos desenvol-
vimentos com a publicação da 
portaria para a abertura de con-
curso para os projetos do equi-
pamento; a assinatura do acordo 

com o instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana e a Santa Casa 
da misericórdia do Seixal para o 
realojamento dos moradores de 
Vale de Chícharos; o protocolo pa-
ra a instalação e gestão da Loja do 
Cidadão do Concelho do Seixal; a 
luta pela manutenção dos Ctt de 
Paio Pires; a aprovação do plano e 
orçamento municipal para 2018; o 
protocolo para a descarbonização 
da Baía do Seixal e os protocolos 
para apoio às duas associações de 
bombeiros do concelho, «que vi-
ram reforçado em 2018 o apoio da 
câmara municipal». 

Sobre a situação financeira do 
município, Joaquim Santos afir-
mou que «está tranquila» em re-
lação aos objetivos de receita no 
início deste ano.

Seguidamente, as forças polí-
ticas com assento na assembleia 

municipal colocaram um conjun-
to de questões, focando diversos 
assuntos, como por exemplo: 
as obras por concluir na fregue-
sia de Amora; a sinalização hori-
zontal e vertical no Fogueteiro, a 
possível instalação de um espaço 
para o Serviço de estrangeiros 
e Fronteiras na futura Loja do 
Cidadão; a fiscalização na zona 
de Pinhal das Freiras e Verdizela; 
o processo do regime contratual 
dos trabalhadores da autarquia na 
área da limpeza ao sábado; e que 
tipo de investimento está a ser feito 
no movimento associativo conce-
lhio. 

Joaquim Santos informou que a 
autarquia vai analisar as questões 
apresentadas. entre outras respos-
tas, esclareceu ainda que as regras 
das infraestruturas de Portugal 
«só permitem pintar a sinalização 

nas estradas nacionais algumas se-
manas após a intervenção». Disse 
ainda que a Loja do Cidadão tem 
espaços disponíveis para mais ser-
viços e que a autarquia precisa de 
enquadrar o sábado no horário de 
trabalho da limpeza urbana do mu-
nicípio. esse processo «está a ser 
trabalhado pelas equipas». 

Por fim, quando ao investimento 
no movimento associativo, salien-
tou que o município aposta no «re-
forço da capacidade de interven-
ção dos nossos parceiros do movi-
mento associativo, e só nos últimos 
3 anos investiu mais de 2,5 milhões 
de euros em novas infraestruturas 
desportivas, equipamentos e re-
qualificações e vamos continuar 
esse caminho para ter melhores 
condições nas áreas cultural, des-
portiva e social e prestar melhor 
serviço à população». n

Assembleia municipal do Seixal

Políticas ambientais e culturais 
do município em destaque

Dia 17 de março, sábado, às 15 horas
Fórum Seixal sobre o projeto 
do Parque Urbano de Miratejo

No dia 17 de março, sábado, às 15 horas, realiza-se no Clube 
Recreativo e Desportivo do Miratejo um encontro com a popula-
ção no âmbito do novo ciclo do Fórum Seixal – Mais Participação, 
Melhor Futuro, para apresentação e discussão do projeto do 
Parque Urbano de Miratejo. A sessão conta com a participação de 
técnicos e autarcas da Câmara Municipal do Seixal e tem como 
objetivo dar a conhecer aos moradores as intervenções previstas 
para esta área. A sua opinião é importante. Participe!

FÓRUM 
SEIXAL
MAIS
PARTICIPAÇÃO
MELHOR
FUTURO



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 702    1 MARÇO 2018

10     CULTURA

A banda da Sociedade Filarmónica 
União Arrentelense (SFUA) vai atu-
ar no Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal no dia 2 de mar-
ço, às 21.30 horas.
O concerto marca a abertura das 
comemorações do 146.º aniversá-
rio da coletividade e tem um custo 
unitário de 7 euros por bilhete, re-

vertendo a favor da SFUA.
O espetáculo atravessa vários esti-
los e épocas, desde a música sinfó-
nica orquestral à ópera, passando 
pela música para cinema e por te-
mas da música ligeira portuguesa. 
No concerto, a Banda d’Arrentela 
será dirigida pelo maestro Luís 
Moreira da Silva e terá como con-

vidados o tenor Carlos Guilherme e 
Matilde Pinho, jovem violonista do 
concelho. 

146.º aniversário da Sociedade Filarmónica União Arrentelense
Banda d’ Arrentela atua no Auditório Municipal
no dia 2 de março

Fernando Lopes-Graça 
é homenageado num concerto 
com o pianista Fausto Neves e o 
Coro Lopes-Graça da academia de 
Amadores de Música, dirigido pelo 
maestro José Robert. A iniciativa 
decorre no Auditório Municipal no 
dia 3 de março, às 21.30 horas, com 
entrada gratuita, e é promovida 
pela associação Lopes-Graça em 
parceria com a Câmara Municipal 
do Seixal.

O espetáculo assume a for-
ma de concerto comentado por 
Fausto Neves, o qual, para além de 
ter conhecido e trabalhado com 
Fernando Lopes-Graça, interpre-
ta frequentemente obras do com-
positor, a quem dedicou a sua tese 
de doutoramento. O Seixal Boletim 
Municipal falou com o pianista.

Seixal Boletim Municipal (SBM) 
– Como surge esta homenagem à 
vida e obra de Fernando Lopes-
Graça?

Fausto Neves (FN) – Este con-
certo resulta de um convite que re-
cebi da Câmara Municipal do Seixal 
e da associação Lopes-Graça. eu te-
nho colaborado com o Coro Lopes- 
-Graça quando fazem as «Heróicas» 
no norte de portugal, uma vez que 
vivo perto do porto. Fiz também 
uma tese de doutoramento sobre 
Fernando Lopes-Graça, há dois 
anos, na Universidade de Aveiro. 
desde então tenho colaborado re-
gularmente com a associação, re-
alizando conferências sobre a bio-
grafia e aspetos da sua vida. Tenho 
no meu reportório algumas com-
posições de Lopes-Graça e fiz parte 
do júri do prémio com o seu nome, 
em Tomar, onde tive a honra de es-

tar com os pianistas Olga Prats e 
Miguel Henriques. 

SBM – O coro é dirigido pelo 
maestro José Robert. Conhece-o?

FN – Claro. É um privilégio traba-
lhar com ele. O maestro José Robert 
foi assistente do Fernando Lopes- 
-Graça e é uma pessoa que tem toda 
uma ideia de como cantar e inter-
pretar a sua música, que aprendeu 
com o próprio autor. O coro tem um 
excelente reportório quer das can-
ções regionais portuguesas recolhi-
das por Michel Giacometti e harmo-
nizadas por Fernando Lopes-Graça, 
quer das famosas «Heróicas». 

SBM – De que modo a vida e 
obra do compositor são indisso-
ciáveis?

FN – A sua obra musical é enci-
clopédica. suponho que não haja 
nenhum compositor português 
que tenha o número de obras e, so-
bretudo, a variedade de estilos das 
obras, para vários instrumentos, 
para conjuntos e solistas, e até para 
declamadores. E há todo um espó-
lio literário de Fernando Lopes- 
-Graça que está a precisar de uma 
atualização. as edições estão pra-
ticamente esgotadas e era impor-
tante reeditar. Primeiro, porque ele 
ilumina o português como pouca 
gente, do ponto de vista literário 
e do humor. Depois, porque opina 
sobre todos os problemas musicais, 
culturais, da arte em geral, crítica 
musical, com uma atualidade as-
sustadora. O pensamento daque-
le homem é um magistério. É uma 
lição de cidadania, de retidão de 
princípios e de como estar na vida. 
Para além de ser, para mim, o maior 

compositor português da história 
da música.

SBM – Essa consciência é im-
portante na vida de um artista?

FN – Se virmos na história da mú-
sica, não será essencial... Contudo, 
não existe arte fora da sociedade. 
em Fernando Lopes-Graça a gran-
de maioria das obras eruditas nem 
tem esse carácter de intervenção 
política. Tem intervenção porque 
é arte, eleva e emancipa as pesso-
as, que assim podem avançar na 
sua sensibilidade. Há também as 
«Heróicas», canções importantes 
no combate ao fascismo português. 
Há uma faixa estreita de canções 
inspiradas por factos ou personali-
dades políticas. a «Música Festiva 
op. 153 n.º 23», uma das peças que 
estreei e vou interpretar no con-
certo, foi escrita para os 80 anos de 
Álvaro Cunhal. Foi a última música 
que compôs, com data de novem-
bro de 1993, e ele sabia-o. 

SBM –  Conheceu e trabalhou 
com Fernando Lopes-Graça. Que 
memória guarda?

FN – Uma memória muito agra-
dável. De uma pessoa acessível, que 
respeitava os jovens, mesmo quan-
do eram um pouco irreverentes. 
Um excelente conversador, muito 
cómico. Lembro-me também de 
uma pessoa extremamente exigen-
te nos ensaios, de um grande rigor 
naquilo que queria, mas igualmente 
muito generoso nos concertos. Era 
também um homem de uma cultura 
absolutamente impensável. Guardo 
muito boas memórias, mas sobre-
tudo muitas saudades.

SBM – Em que é que a música 
portuguesa se distingue enquan-
to nacional e universal?

FN – Essa pergunta é muito difí-
cil. Foi uma questão que o próprio 
expôs desde a sua juventude até ao 
fim da sua vida.  o que tem que fazer 
um compositor para que a sua mú-

sica seja universal e portuguesa? 
Ainda muito jovem, ele esteve num 
grupo que defendia o nacionalis-
mo (corrente musical do final do 
séc. XIX, princípio do séc. XX), mas 
saiu. O grupo defendia também o 
nacionalismo político, em que ele 
não se revia. depois da sua estadia 
em paris ele começou a perceber 
que quanto mais um compositor 
quer ser universal mais deve beber 
na essência da sua tradição musi-
cal. ele disse-o pela primeira vez 
numa crítica musical que fez a um 
concerto de Bartok e adotou essa 
prática. Na época, as pessoas iam 
para os grandes centros aprender 
as modas e ele aprende o contrá-
rio. Musicalmente, ele é a pessoa 
mais insuspeita, ouvimos dois ou 
três compassos e sabemos que são 
dele. A música tem um cunho muito 
pessoal, muito português e, se ca-
lhar, até ibérico. Ele gostava mais de 
ser ibérico do que de ser somente 
português. n

Entrevista ao pianista Fausto Neves

«A vida de Fernando Lopes-Graça
é uma lição de cidadania»
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O grupO rock mais ca-
rismático do concelho celebrou 
os 25 anos de carreira com um 
concerto no Auditório Municipal, 
que resulta no primeiro disco ao 
vivo com os temas mais emble-
máticos da banda, e para o qual 
convidou um leque de amigos 
privilegiados, António Manuel 
ribeiro e António Côrte-real, 
ambos dos uHF e sendo o segun-
do também guitarrista da união 
das Tribos; Carlos Tavares, voca-
lista do grupo de Baile, Orlando 
Cohen, guitarrista que passou 
pelos peste & Sida e Censurados 
e é agora da banda porta Voz, e o 
vocalista Nuno Norte.

O concerto teve sala esgotada 
e o público, de todas as gerações, 
não regateou os aplausos e fo-
ram múltiplas as vezes que os fãs 
entoaram em uníssono as can-
ções, como «Na palma da Mão, 
«De Quem Eu gosto», «Não Sei Se 
Mereço», «Vizinha Linguaruda» e 
também interagiram no momen-
to da homenagem a Zé pedro, 
dos Xutos & pontapés. uma noi-
te cheia de emoções, onde todos 
os elementos estiveram mais do 
que à altura. A plateia também 
cantou a preceito as canções dos 
convidados, nomeadamente  os 
«Cavalos de Corrida», dos uHF, e 
«patchouly», do grupo de Baile, 
banda do Seixal dos anos 80. 

No f inal  do espetáculo, 
Manelito, o único fundador da 
banda que integra os Alcoolémia, 
exclamou: «Esta foi uma noite 
mágica. Os convidados estiveram 

mais do que à altura e enriquece-
ram o nosso espetáculo. Estamos 
de coração cheio. O público foi 
maravilhoso, correspondeu to-
talmente, já temos pais e filhos 
que vêm juntos aos nossos espe-
táculos». 

Os Alcoolémia prepararam um 
alinhamento especial para esta 
data, pois queriam gravar «aque-
le que será o nosso primeiro dis-
co ao vivo, com os temas mais em-
blemáticos da banda e ainda al-
gumas versões que temos feito 
ao longo dos anos, com alguns 
convidados de peso e algumas 
surpresas», disse Manelito.

No espetáculo de celebra-
ção participaram músicos que 
têm percurso comum com os 
Alcoolémia, «todos eles são pes-
soas importantes para nós, as 
bandas a que pertencem foram 
influências para os Alcoolémia, 
são nossos ídolos por assim dizer, 
e tivemos o privilégio de partilhar 
o palco com eles».

Os músicos partilharam o se-
gredo para continuarem a con-
quistar novas gerações: «Em 
parte deve-se aos pais dos mais 
novos partilharem com eles as 
nossas músicas, outra das razões 
é que algumas rádios não dei-
xaram a banda cair no esqueci-
mento, mesmo quando tivemos 
alguns anos sem lançar álbuns, 
algumas delas mantinham temas 
nossos a rodar». 

Nestes 25 anos, muito se alte-
rou no panorama musical portu-
guês. para os Alcoolémia, as gran-

des editoras «perderam poder, 
muitas estão a funcionar nos mí-
nimos, só editam digitalmente». 
referiram que as bandas que es-
tão fora desse contexto, como os 
Alcoolémia, é que investem nos 
discos, videoclipes e promoção. 
«Falamos em muitos milhares 
de euros e muitos músicos e há  
bandas ficam pelo caminho». Há 
25 anos, «quando começámos, 
era o oposto, as bandas viviam 
para fazer originais, existia uma 
atmosfera saudável na indús-
tria musical, com o mercado em 
crescimento, as editoras ajuda-
vam a criar sucessos. E nós tive-
mos o privilegio de fazer parte 
disso». Mas o presente é agora 
e deixam a promessa aos fãs: 
«Queremos continuar por muitos 
anos a nossa música».

A Câmara Municipal do Seixal 
também se associou a este es-
petáculo comemorativo da 
banda, com a presença de Jorge 
gonçalves, vereador da Cultura, 
que afirmou ser «uma grande ale-
gria receber os Alcoolémia para 
assinalar os seus 25 anos de car-
reira. É um grupo do concelho e 
o concerto é gravado para a pos-
teridade no nosso equipamento 
municipal, que também celebra 
25 anos». Congratulou-se pelo 
facto de o grupo ter escolhido o 
Seixal e o Auditório Municipal pa-
ra gravar o novo álbum e celebrar 
a sua música, com vários convida-
dos especiais». n

Alcoolémia celebraram 25 anos no Seixal

Uma noite mágica 
com amigos

Convidados

António Manuel Ribeiro, UHF
«Conheço os Alcoolémia desde sempre e há dois anos colaborei numa 
das músicas do último álbum que eles lançaram. Quando me desafia-
ram para este concerto, disse logo que sim. Houve poucos ensaios mas 
correu muito bem porque a linguagem da música é igual para todos nós.
Somos de duas gerações do rock português, mas não há vaidades nem 
superioridades. Há entre todos nós uma grande solidariedade e amiza-
de. É muito importante destacar o percurso  dos Alcoolémia, sabem bem 
como a vida é difícil, deram a volta e estão a compor, gostam de tocar e 
de subir ao palco, por isso está tudo bem!»

Carlos Tavares, Grupo de Baile
«Os Alcoolémia convidaram-me para participar neste espetáculo, em 
especial no seu maior sucesso, “Não Sei Se Mereço”, e surgiu depois a 
ideia de tocarmos também o “Patchouly”. Aceitei com muito gosto, por-
que é sempre muito bom reviver estes momentos e ver que esta música 
atravessou gerações. Este concerto é um acontecimento importante 
para os Alcoolémia e eles merecem todo este carinho do público.»

Nuno Norte
«Os Alcoolémia influenciaram-me no meu percurso musical, nos anos 
90. Agora é bom estar em palco com eles e participar no concerto dos 
25 anos de carreira. É uma cena brutal.»

Orlando Cohen, Porta Voz
«Foi ótimo, gostei muito de participar e aceitei logo o convite do Manelito, 
que conheço há muito tempo. Atualmente tenho uma banda que são os 
Porta Voz e gostávamos de vir tocar a esta grande sala de espetáculos. 
Foi um prazer estar aqui».

António Côrte-Real, União das Tribos e UHF
«Gostei muito de estar aqui. Já cá tinha assistido a espetáculos, mas 
nunca tinha tocado e esta sala é muito boa para receber concertos. Foi 
ótimo fazer parte da festa dos 25 anos dos Alcoolémia. Eles não sabem 
se merecem, mas merecem! É das noites que vão ficar na memória, até 
porque daqui vai sair um disco ao vivo». 
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Ensemble da Orquestra Sinfónica Juvenil
Quarteto Stradivarius atuou 
no Cinema S. Vicente

Mozart, Boccherini, Bach, Strauss, Shosttakovich e Gardel foram 
os compositores que se puderam ouvir na interpretação do jovem e 
talentoso Quarteto Stradivarius. Composto por Beatriz Saglimbeni e 
Miguel Vaz, Beatriz Acosta e Marta Nabeiro, o ensemble de cordas 
da Orquestra Sinfónica Juvenil tocou no Cinema S. Vicente no dia 17 
de fevereiro.
Elementos e ex-elementos da Orquestra Sinfónica Juvenil, os jovens 
mostraram grande virtuosidade num concerto que abrangeu temas 
de diferentes épocas e períodos, desde os compositores barrocos à 
contemporaneidade. A amplitude de tempo compreendido entre as 
composições executadas reforça o objetivo da formação de sensibi-
lização de crianças e jovens para a descoberta deste tipo de música.

Baseado na obra de Bruno Alfama
Uma história de amor que liberta

A Paixão das Sombras é o nome do espetáculo de dança e repre-
sentação que, no dia 14 de fevereiro, subiu ao palco do Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do Seixal. O espetáculo foi baseado 
no livro de Bruno Alfama, com adaptação de Sónia Nave, coreo-
grafia de Whitney Falcão e música original de Cláudio Pereira, e  foi 
promovido pela Câmara Municipal do Seixal e pelo Grupo 9 Meses.
Com 11 intérpretes, entre os quais Sónia Nave, Whitney Falcão e 
Cláudio Pereira, A Paixão das Sombras conta a história de amor 
entre Lucas, um humano, e Cléo, um demónio. Através desse en-
contro de afetos e de vontades, os dois apaixonados libertam-se 
dos seus mundos e tornam-se livres para serem quem querem e 
não o que têm que ser, gerando a colisão entre o mundo terrestre 
e o celestial.

A SociedAde Portuguesa 
de Autores (SPA) atribuiu à câmara 
Municipal do Seixal o Prémio pa-
ra a Melhor Programação cultural 
Autárquica de 2017. esta distin-
ção teve em conta a qualidade dos 
eventos culturais que o município 
organiza e patrocina, bem como 
a diversidade dos públicos e a ex-
celência dos trabalhos apresenta-
dos, designadamente na área da 
música.

Ao nível da agenda cultural, 
2017 incluiu espetáculos com no-
mes como Salvador Sobral, Raquel 
Tavares, Ala dos Namorados, 
olga Prats e António Victorino 
d’Almeida, Quórum Ballet e muitos 
outros. Mas o grande destaque foi 
para o SeixalJazz, que representa 
um impulso cultural na Margem 
Sul com uma programação de qua-
lidade. Foram ainda tidos em conta 
a organização de seminários sobre 

temas da atualidade.
o prémio será entregue na gala 

televisiva da SPA, no dia 20 de mar-
ço de 2018, no grande auditório 
do centro cultural de Belém, com 
transmissão televisiva pela RTP2.

Nesta gala será ainda atribuído o 
Prémio Autor Vida e obra ao neu-
rocientista António damásio e se-
rão conhecidos os vencedores do 
Prémio Autores. n

Sociedade Portuguesa de Autores distingue Seixal 

Melhor programação 
cultural autárquica
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A CâmArA municipal do 
Seixal recebeu, no dia 24 de fe-
vereiro, no edifício dos Serviços 
Centrais, cerca de 40 cidadãos de 
várias nacionalidades que esco-
lheram o concelho para residir. 

Na sessão, os novos residentes 
visionaram um filme sobre o con-
celho e assistiram a uma apre-
sentação sobre aspetos gerais da 
história do Seixal.

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara municipal do Seixal, deu 
as boas-vindas aos novos muní-
cipes e explanou as potenciali-
dades do concelho em termos 
de desenvolvimento presente e 
futuro.

O presidente da autarquia afir-
mou que esta nova realidade «é 
fruto do trabalho» que o muni-
cípio tem vindo a desenvolver 
no âmbito da promoção do con-
celho, em certames nacionais, 

como a Bolsa de Turismo de Lis-
boa e a Nauticampo, e noutros 
países europeus, como o Salão 
Imobiliário de Paris. «Estamos 
muito empenhados em desenvol-
ver as enormes potencialidades 
do concelho ao nível do turismo, 
indústria, logística  e serviços», 
disse. Sublinhou o investimento 
da autarquia no núcleo urbano 
do Seixal e nas estruturas na Baía 
para a fixação destes morado-
res e que esta receção pretende 
«marcar a diferença» neste «no-
vo ciclo de qualificar o território 
e de uma nova dinâmica que que-
remos imprimir ao Seixal».

Também o presidente do gru-
po imobiliário Casa em Portugal, 
Pascal Gonçalves, lembrou as 
vantagens de apostar no Seixal. 
Já o seu pai reparou «na bele-
za natural do concelho», há 20 
anos, sendo então emigrante em 

França. «Passadas duas déca-
das, muitas pessoas estão ago-
ra a reparar nesse potencial do 
Seixal e a vir para cá». referiu a 
«excelente parceria» com o mu-
nicípio e as ações promocionais 
conjuntas no estrangeiro «com 
vista ao Seixal do futuro, ao nível 
do turismo residencial». O gru-
po atualmente aposta na Quinta 
da Trindade, «tem sete condo-
mínios» para desenvolver e vai 
«implementar» a parte de servi-
ços e comércio. «A beleza da en-
volvente natural, a proximidade 
a Lisboa, as boas infraestruturas 
viárias e o próprio preço do imo-
biliário, muito mais acessível do 
que em Lisboa, são fatores que 
jogam a favor do Seixal na altura 
de escolher um sítio onde inves-
tir», sublinhou. n

receção aos novos moradores

Potencialidades 
do Seixal atraem
residentes estrangeiros

Jorge Cavaleiro
«Enquanto já residente no concelho, es-
te foi um empreendimento que desde 
logo me interessou, pelos serviços que 
oferece e pela localização, a vista e a pro-
ximidade a Lisboa, onde trabalho. Achei 
bastante interessante esta receção, per-
mitiu-nos conhecer melhor as oportuni-
dades que o concelho tem para os seus 
moradores e como vai evoluindo. Alguns 
destes projetos hoje apresentados repre-
sentam oportunidades de investimento.»

Gerard Comparetti, França
«Da prospecção que fiz para encontrar ca-
sa, entre Lisboa, Algarve e Porto, conclui 
que a região de Lisboa é extraordinária 
porque está a poucas horas do norte e 
do sul, tem um aeroporto internacional e 
todos as comodidades de uma capital. E 
quando atravessei a ponte e cheguei ao 
Seixal, vi Arrentela e fiquei apaixonado 
porque a Baía é muito bela. Já vivi na Côte 
d’Azur, mas aqui fiquei encantado e verifi-
quei que o Seixal está muito bem situado, a menos de 15 minutos de 
Lisboa, posso ir de barco e depois de metro até ao aeroporto. O Seixal 
tem assim todas as vantagens, a capital está mesmo ao lado, e da mi-
nha casa vejo a bela baía. 
Estou tão bem instalado no Seixal que comprei outros apartamentos 
aqui. Não há muitos municípios em Portugal que ofereçam tantas van-
tagens como o Seixal: a 15 minutos de praias extraordinárias, como a 
Fonte da Telha, a minha favorita, e gosto dos restaurantes típicos do 
Seixal. E gosto de pensar que já amo o Seixal como os seixalenses.
Considero muito simpático o presidente da câmara ter acolhido os no-
vos residentes. Foi uma iniciativa muito feliz.»

Gunar Lenneras, Suécia
«Vivo no Seixal há 4 anos e meio com 
a minha esposa. Depois da minha re-
forma, resolvi encontrar uma nova vida 
num local calmo, onde pudesse treinar 
o meu português (que já tinha aprendido 
no Brasil), com um bom clima, junto ao 
mar e à cidade. Analisei vários locais em 
Portugal e o Seixal tem tudo isto. Está 
perto da A2, do sul, de Lisboa, do mar e 
dos campos de golfe. É um local excelen-
te, onde se pode fazer exercício pela manhã e tem todos os serviços 
perto.»

Uma terra acolhedora
Joaquim Santos, presidente
da Câmara Municipal do Seixal

«Nos últimos tempos vêm pessoas de 
várias nacionalidades interessadas em 
investir aqui, nomeadamente no núcleo 
urbano antigo. É o resultado do investi-
mento de mais de 2 milhões de euros que 
fizemos na requalificação deste núcleo 
e frente ribeirinha, pelo que há interes-
sados na implementação de unidades 
hoteleiras no concelho. O investimento público é uma alavanca para o 
investimento privado, na perspetiva de termos cada vez mais riqueza, 
desenvolvimento e melhores condições para a nossa população. 
O Seixal tem uma Baía linda, uma ligação única à náutica de recreio, 
distingue-se pelas atividades culturais e desportivas que promove, pe-
lo património industrial e essas potencialidades e recursos devem ser 
descobertas e usufruídas pelos que nos visitam e pelos residentes.»
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Inauguração do Centro de Competências da ANPAR

Resposta para jovens 
com síndrome de Rett

O Carnaval das escolas  e jardins 
de infância do ensino público e es-
tabelecimentos de ensino privados 
de Fernão Ferro saiu à rua num dia 
de sol. A iniciativa decorreu no dia 
23 de fevereiro no Parque Urbano 
de Fernão Ferro e contou com a 
participação da Escola Básica e 
Jardim de Infância da Quinta 
dos Morgados, da Creche Bebé 

a Bordo, do Externato Casinha 
Mágica e da Creche e Jardim de 
infância O Nosso Jardim, assim co-
mo do Parque Aberto, valência do 
Centro Paroquial de Fernão Ferro.
Repleta de cor e alegria, e dos mais 
variados disfarces de entrudo, a ini-
ciativa recebeu animação da clas-
se de ginástica na Associação de 
Moradores dos Redondos, e da se-

simbrense Escola de Samba Bota 
no Rego. Manuela Calado, verea-
dora com o pelouro da Educação, 
Desenvolvimento Social, Juven-
tude e Gestão Urbanística, esteve 
presente no evento e testemunhou 
a alegria dos mais pequenos. 

Carnaval das escolas e jardins de infância de Fernão Ferro
Muita animação com alegria e cor

O CeNtRO de Competên-
cias da ANPAR – Associação Na-
cional de Pais e Amigos Rett foi 
inaugurado no dia 20 de fevereiro. 
A unidade destina-se a dar uma 
resposta diferenciada a portado-
res de deficiência com enfoque nos 
portadores de síndrome de Rett, 
principalmente para jovens a par-
tir dos 18 anos. 

O centro de competências dis-
põe de valências nas áreas da psi-
comotricidade, terapia da fala, 
fisioterapia e musicoterapia, e pro-
move ainda atividades de âmbito 
lúdico-terapêutico, fora do contex-
to da instituição, tais como natação 
terapêutica, equitação terapêutica 
e estimulação sensorial snoezelen. 
Dispõe igualmente de atividades 
organizadas nos períodos de inter-
rupção letiva.

A ANPAR nasceu há 16 anos 
da vontade de um grupo de pais 
que queria dar qualidade de vida 
aos seus filhos, portadores desta 
doença, e tornar a caminhada de 

«ter um filho com síndrome de Rett 
menos dolorosa», diz a presidente 
da direção. Sandra Cidade refere: 
«sempre foi vontade da associação 
criar uma estrutura para apoiar os 
seus utentes de forma mais direta. 
O caminho para a sua concretiza-
ção foi longo. Mas é com grande 
alegria que o colocamos ao serviço 
de todos os associados. O projeto 
poderá ser alargado a outras famí-
lias que se deparam com as mes-
mas necessidades», menciona. 

Atualmente a ANPAR presta 
apoio a cerca de 100 famílias que 
beneficiam de sessões de esclare-
cimento sobre a patologia, visitas 
regulares de apoio, atribuição de 
ajudas técnicas e equipamentos 
de apoio, realização de obras de 
acessibilidade no interior e aces-
sos aos domicílios. Ao que se so-
mam agora as atividades lúdico-
-terapêuticas disponibilizadas 
pelo centro de competências. este 
foi cofinanciado pelo Programa 
de Financiamento a Projetos, 

do Instituto Nacional para a 
Reabilitação, e contou com o apoio 
da Fundação eDP no financiamen-
to nas obras de remodelação e 
equipamentos de reabilitação, da 
Fundação Pt na doação do equi-
pamento de escritório, meios in-
formáticos e soluções especiais de 
comunicação alternativa e aumen-
tativa, da Fundação Millennium 
BCP, da Federação das Doenças 
Raras de Portugal, das juntas de 
freguesia de Amora e de Corroios, 
da Câmara Municipal de Almada 
e da Câmara Municipal do Seixal, 
cuja comparticipação foi no valor 
de 2 400 euros. 

O projeto conta para já com 15 
utentes, que beneficiam das diver-
sas atividades disponibilizadas 
pelo centro de competências. O 
equipamento localiza-se na Rua 
António Aleixo, n.º 9 e 9A, Paivas, 
Amora. Pode contactar a associação 
atra-vés do telefone 211 340 467 
ou 919 467 392, ou pelo email  
geral@anpar.pt n

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

DEBATE

As Mulheres 
e a Clandestinidade

O Dia Internacional da Mulher vai ser assinalado no concelho do 
Seixal com diferentes iniciativas. No próprio dia, 8 de março, a partir 
das 17 horas, o edifício dos Serviços Centrais da Câmara Municipal 
do Seixal acolhe um encontro que junta na sua organização a própria 
autarquia, o Movimento Democrático de Mulheres – Núcleo do Seixal, 
a Junta de Freguesia de Amora e a ARTES – Associação Cultural do 
Seixal. 
A iniciativa integra uma exposição coletiva de artistas da ARTES, 
um debate sujeito à temática «As Mulheres e a Clandestinidade» 
e uma atuação do Coro Seixal Vocalis. O dia 8 de março é também 
assinalado no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal com 
um concerto de Jorge Fernando, autor de «Pode Ser Saudade», «Boa 
Noite, Solidão», «Búzios», «Quem Vem ao Fado» e «Chuva», entre tantos 
outros sucessos conhecidos dos apreciadores de fado.
A Câmara Municipal do Seixal assinala com regularidade datas afetas 
à luta das mulheres e homens pela igualdade e contra a violência de 
género, assim como pelos direitos das mulheres. Neste contexto, foi 
também responsável pelo acolhimento do 3.º Encontro Regional pelo 
Fim da Mutilação Genital Feminina, que teve lugar no auditório dos 
Serviços Centrais da autarquia no dia 17 de fevereiro. O objetivo do 
encontro foi assinalar o Dia Internacional da Tolerância Zero contra 
a Mutilação Genital Feminina, 6 de fevereiro, e simultaneamente 
sensibilizar para o problema e refletir em torno do mesmo. Manuela 
Calado, vereadora da Câmara Municipal do Seixal, esteve presente 
na iniciativa, que é uma organização de diversas entidades públicas 
e organizações não governamentais, reunidas num grupo de trabalho 
criado para combater esta prática em diversas culturas. 

Dia Internacional da Mulher 
assinalado no Seixal
Exposição, debate e concerto 
assinalam luta pela igualdade
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No âmbito do 93.º aniversário do Independente Futebol Clube 
Torrense realizou-se um concerto pela Escola de Artes da coletividade 
no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal.
O evento, que teve lugar no dia 10 de fevereiro, contou com atuações 
dos alunos de música e de dança.
Manuela Calado, vereadora da Câmara Municipal do Seixal, e António 
Santos, presidente da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires, estiveram presentes na iniciativa, bem como os 
corpos sociais da coletividade, pais e familiares dos alunos.

Auditório Municipal
Concerto da Escola de Artes

Casa Cheia para a ses-
são solene do 93.º aniversário 
do independente Futebol Clube 
Torrense (iFCT), que decorreu no 
dia 17 de fevereiro, na sede do clu-
be. Um momento de partilha e de li-
gação à comunidade com reencon-
tro de antigos e novos associados, 
gerações de sócios que ajudaram 
e ajudam a construir uma das mais 
emblemáticas coletividades da fre-
guesia e do concelho do seixal. 

O evento contou com vários mo-
mentos: a entrega de emblemas 
aos sócios com 25, 50 e 75 anos 
de ligação ao iFCT, a apresentação 
dos nomeados para os prémios 
Torrecas de Cristal, a atuação de 
alunos da escola de artes e as in-
tervenções dos representantes das 
instituições convidadas.

Jorge Gonçalves, vice-presidente 
da Câmara Municipal do seixal, 
antónio santos, presidente da 
União das Freguesias do seixal, 
arrentela e aldeia de Paio Pires, e 
Júlio Marquês, em representação 
da associação de Colectividades 
do Concelho do seixal e da 

Confederação Portuguesa das 
Colectividades de Cultura, Recreio 
e Desporto, estiveram presentes 
na iniciativa. 

a completar a mesa de honra, 
estiveram os dirigentes do clube 
aniversariante: José Manuel silva, 
presidente da direção, Gertrudes 
Cunha, presidente do conselho fis-
cal, e antónio Boal, presidente da 
mesa da assembleia geral, que diri-
giu os trabalhos.

Entre o sonho e a realidade
O lema das comemorações 

este ano foi «Faz Parte da Nossa 
história», lembrando todos aque-
les que fizeram parte da comissão 
de obras do Pavilhão Municipal da 
Torre da Marinha, equipamento 
que «transformou o nosso clube e 
a nossa terra, passando a ser um fa-
tor determinante para o desenvol-
vimento local», segundo afirmou 
antónio Boal. O dirigente lembrou 
ainda que «foram 34 anos a acre-
ditar que, por ser necessário, era 
possível percorrer a distância en-
tre o sonho e a realidade».

enquanto o presidente da as-
sembleia geral lembrou o passado, 
José Manuel silva falou sobre o pre-
sente, destacando a diversidade 
e a qualidade das atividades, que 
têm atraído muitos praticantes. 
isto levou a direção «a reinventar 
espaços e a desdobrar horários», 
apesar de disporem da sede, do pa-
vilhão municipal e do edifício da 
escola de artes. Por este motivo, já 
se iniciaram os estudos e projetos 
para a ampliação deste edifício.

O presidente da direção anun-
ciou ainda, em primeira mão, que 
foi aprovada a homologação do en-
sino de música da escola de artes 
a partir do ano letivo 2018-2019. 
Trata-se do reconhecimento da 
qualidade do ensino da escola de 
artes, cujos alunos deram a conhe-
cer o trabalho realizado através de 
três atuações que receberam gran-
de aplauso do público.

José Manuel silva falou ainda 
sobre a realização do Torneio de 
Ténis de Mesa iFCT/Cidade do 
seixal, que reuniu centenas de par-
ticipantes, o rápido crescimento 

do judo e da ginástica acrobática, o 
êxito da reestruturação da moda-
lidade de andebol, com as equipas 
de seniores, juniores e juvenis a 
lutarem pela subida de divisão e os 
minis a sagrarem-se campeões no 
1.º Torneio internacional de Pinhal 
de Frades, e o facto de o iFCT se 
ter sagrado campeão nacional de 
xadrez no ano passado.

Por todo este trabalho, é impor-
tante premiar todos os que inves-
tem o seu tempo e o seu esforço 
na defesa das cores do Torrense. 
assim, foram dados a conhecer os 
candidatos aos Torrecas de Cristal, 
prémios que serão atribuídos na 
Grande Gala de dia 12 de maio. a 
votação decorre online a partir de 
abril, em ifct.pt.

Exemplo associativo
«esta coletividade é uma das 

mais importantes e representati-
vas do nosso concelho por todo o 
seu historial e por toda a atividade 
no campo desportivo, cultural e re-
creativo», afirmou Júlio Marquês.

antónio santos também desta-

cou o papel do iFCT: «esta coletivi-
dade constitui um bom exemplo no 
que diz respeito à sua gestão, vitali-
dade e dinâmica própria, não esgo-
tando a sua oferta tão-somente na 
vertente desportiva, mas também 
numa aposta clara e ganhadora na 
vertente cultural, não esquecendo 
a intervenção ao nível educacional 
e social», através das atividades 
de enriquecimento Curricular e a 
Componente de apoio à Família, 
mas também do desenvolvimento 
do desporto adaptado.

Jorge Gonçalves destacou o 
facto de o iFCT «ter um presen-
te que se projeta no futuro». Por 
um lado, pelo facto de a escola de 
artes ter recebido a homologação 
do Ministério da educação, que é 
«o reconhecimento do trabalho 
realizado» e que pode ser «uma 
janela aberta para um ainda maior 
crescimento». Por outro, porque 
o objetivo do clube «é continuar a 
garantir a qualidade e diversificar 
as atividades, naquele que é um 
trabalho de excelência insubsti-
tuível». n

aniversário do independente Futebol Clube Torrense

Um presente que se projeta no futuro
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O nOvO pavilhão do Centro 
de Solidariedade Social de Pinhal 
de Frades (CSSPF) foi o palco da 3.ª 
edição da Gala Frades d’ Ouro que, 
para além de distinguir os atletas 
e treinadores, assinalou o 36.º ani-
versário do clube. 

A gala contou com um jantar 
comemorativo onde participa-
ram cerca de 150 pessoas, mas 
no total mais de 400 espetadores 
passaram pelo pavilhão para as-
sistir às várias atuações das clas-
ses culturais e desportivas do 
clube. Houve atuações do Rancho 
Folclórico Andorinhas do Pinhal, 
uma flash mob 60 com os atletas 
de andebol e exibições de ballet 
(Flamingos e Golfinhos), dança 
criativa e intermédia A e B, ginás-
tica rítmica (pré-representação, 
pré-competição, representação e 
competição) e dos grupos de dança 
Terpsi e Sherazade. Durante o jan-
tar atuou a Academia de Música e 
Concertinas.  

Diogo Luís, presidente da dire-
ção do CSSPF, destacou o facto de 
a gala se realizar pela primeira vez 
no novo pavilhão desportivo e mos-
trou-se confiante no futuro: «Hoje 
quero destacar a palavra “acredi-
tar”. Porque há 36 anos os sócios 
fundadores decidiram criar uma 
coletividade e acreditaram que a 
mesma traria benefícios para a po-
pulação. Fez-se o salão e espaços 
adjacentes, e mais tarde o ginásio 
e o 1.º andar. Sinto hoje um enor-
me orgulho pelo crescimento que a 
coletividade teve. E acredito que es-
tamos no bom caminho, pois juntos 
conseguimos ir longe». Destacou 
ainda a importância do pavilhão 

para a coletividade e para a dinami-
zação das atividades e agradeceu 
ao município «todo o apoio».

vanda Carvalho, em represen-
tação da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, felicitou o clube pela reali-
zação desta gala «na passagem de 
mais um aniversário», e destacou o 
facto de a mesma «se realizar neste 
pavilhão, um espaço magnífico e 
um sonho que se torna realidade, 
permitindo dinamizar, com quali-
dade, ainda mais iniciativas». 

O vereador da Câmara Municipal 
do Seixal Jorge Gonçalves lembrou 
que se celebram «36 anos cheios 
de força e construídos por muitos 
homens e mulheres que merecem 
o nosso apreço. Esta associação 
nasceu após o 25 de Abril, mate-
rializando o desejo das pessoas se 
reunirem e participarem na cons-
trução de um concelho melhor». 
Salientou depois o trabalho da atu-
al direção e «a união de esforços 
que permitiu a construção deste 
pavilhão, para que, em conjunto, 
possamos responder melhor às ne-

cessidades da população e aos nos-
sos objetivos comuns de trabalhar 
em prol da cultura e do desporto e 
por mais qualidade de vida.»

Os premiados da noite
Os Galardões dos Frades d’Ouro 

foram atribuídos a: Frade Super 
Atleta – Lara Dias (ginástica rít-
mica); Frade Cara Alegre – Rafael 
Martins (Academia do Centro); 
Frade Tagarela – Tiago Esteves 
(andebol); Frade Hiperativo – 
Giovanni Graça (andebol); Frade 
Super Sócio – Susana Costa (ad-
ministrativa); Mister Frade – José 
Mira (andebol); Miss Frades – 
Mariana Morais (ginástica rítmi-
ca); Frade Prof. Mandão – Diogo 
Pereira (andebol); Frade Prof. Mais 
Sexy – Diogo Luís (andebol); Frade 
Prof. Mais Sexy – Andreia Pereira 
(dança); Frade Cultura – Academia 
de Música; Frade Desporto – Diogo 
Pereira e Alexandre Cardoso (an-
debol); Frade Personalidade do 
Ano – José Manuel vogado (ande-
bol); Frade Acontecimento do Ano 
– construção do pavilhão. n

Centro de Solidariedade Social de Pinhal de Frades 

Gala Frades d’Ouro 
assinalou aniversário 

Clube Recreativo e Desportivo 
Brasileiro-Rouxinol 
Um clube inclusivo e em crescimento
O Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro-Rouxinol (CRDBR) tem vin-
do a registar um crescimento significativo nos últimos anos, quer em 
número de sócios, quer de atividades, tendo criado recentemente uma 
nova modalidade, a canoagem. Os trampolins e o ténis continuam a 
ser o motor da coletividade, mas a dinâmica passa ainda pelo ténis de 
mesa, a malha e várias iniciativas de cariz lúdico e social. Esse facto 
foi enaltecido pelo presidente da direção do clube, Jorge Ribeiro, na 
sessão solene comemorativa do 38.º aniversário, que decorreu no dia 
17 de março, na sede da coletividade. 
«Comemoramos 38 anos de uma coletividade virada, de uma forma in-
clusiva, para o tecido social que nos rodeia», afirmou o dirigente. Disse 
ainda que têm «o objetivo de alargar para o dobro o número de associa-
dos.Todos são bem-vindos desde que queiram estar connosco».Falou 
também sobre a necessidade de crescerem «em termos de espaço». 
O presidente da Junta de Freguesia de Corroios, Eduardo Rosa, saudou 
«todas as direções que por aqui passaram» e falou sobre a necessi-
dade de apoio do Estado às coletividades: «Temos um vasto, rico e 
exigente movimento associativo, mas é também importante exigir a 
quem nunca aqui está. Por exemplo, bastava que as coletividades não 
tivessem que pagar 23 por cento de IVA para terem mais verba para 
investir.»

80 mil euros para obras no clube
O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, des-
tacou «o trabalho realizado ao longo dos anos pelo clube, que tem 
avançado e alcançado muitos dos seus sonhos. O futuro deve ser de 
esperança e de concretização e nós, na câmara municipal, apesar das 
dificuldades, queremos avançar e neste momento estamos perante 
um novo ciclo de desenvolvimento que nos permite a concretização de 
muitos projetos importantes».
Joaquim Santos disse ainda que «as coletividades ocupam um lugar 
especial neste concelho e por isso estamos a investir mais de 2 mi-
lhões de euros na capacitação do nosso movimento associativo. No 
CDRBR, depois do apoio à colocação de novo piso nos courts de ténis, 
novos desafios se colocam e, por isso, a Câmara Municipal do Seixal 
vai apoiar com mais 80 mil euros para ampliação da sala de apoio aos 
sócios, bar, cozinha e instalações sanitárias. Estamos também a nego-
ciar com o Estado para que o terreno onde se desenvolve a canoagem 
possa vir à posse do município».
Estiveram também presentes na mesa de honra da sessão sole-
ne Américo Almeida, presidente da mesa da assembleia geral do 
CRDBR, Manuel Cabete, em representação da Confederação das 
Colectividades e da Associação das Colectividades do Concelho do 
Seixal, Fernando Alves, em representação da Federação Portuguesa 
de Ténis e da Associação de Ténis de Setúbal. 
Manuel Cabete deu os parabéns ao clube «pelo trabalho realizado». 
Fernando Alves anunciou a realização do Seixal Ladies Open, um 
torneio internacional feminino com um prize money de 15 mil dólares 
«com uma grande participação de tenistas de todo o mundo».
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Campeonato de Futsal do Concelho do Seixal
Quadro competitivo bem equilibrado
O Campeonato de Futsal do Concelho do Seixal prossegue a bom 
ritmo, com um quadro competitivo bem equilibrado nos lugares cimei-
ros. No topo da tabela classificativa da 1.ª Liga, com o mesmo número 
de vitórias e de jogos, o Clube Desportivo e Cultural do Casal do Marco 
mantém a liderança, ainda que apenas a três pontos das equipas do 
Ginásio Clube de Corroios e Casa do Povo de Corroios.
Na competição da 2.ª Liga, a Associação de Moradores dos Foros da 
Catrapona é ainda líder, ainda que com mais um jogo e apenas mais 
uma vitória do que o segundo classificado, o Grupo Desportivo do 
Cavadas. A Associação Desportiva Cinza Fénix, com mais um jogo e 
uma derrota que o segundo classificado, é a equipa seguinte na tabe-
la, a apenas 3 pontos de vantagem do quarto classificado.
A Taça do Concelho vai também ter jogos este fim de semana.

SEIXAL

C
A

M
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O
NAT
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O

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

4.ª Jornada
1.ª Divisão
PC Recreio – NN Cabeço de Vide               8-1
U RJ F Ferro – GDCA Vale de Milhaços    1-1
GC Corroios  – Alto do Moinho                       5-2
GDC F Ferro– Casal do Marco                       0-5
CP Corroios – ADR Benfica Seixal             6-4
Cariocas FC – CCD Paivas                                6-4 
      
5.ª Jornada
2.ª Divisão
AA Pinhal General – AF Catrapona           1-8
GD Cavadas – ASC Seixal                              22-4
AM Flor Mata 1 – Seixal Clube 1925       3-5
GRS António – GFA Encosta Sol                  9-2 
CRD Cavaquinhas –  ADC Fénix                  2-3 
CR Cruz Pau – AMQ Laranjeiras                  3-3  

Classificação 2.ª Divisão 
Equipa Pts
1.ª  AF Catrapona 15
2.ª  GD Cavadas 12
3.ª ADC Fénix 12
4.ª Seixal Clube 1925   9
5.ª AM Qt.ª Laranjeiras  7
6.ª CRD Cavaquinhas  7 
7.ª GR St.º António  6
8.ª GFA Encosta Sol  6
9.ª AA Pinhal do General  5
10.ª AM Flor Mata 1  4
11.ª CR Cruz de Pau  4
12.ª GD Correr d’Água  0
13.ª ASC Seixal  0

5.ª Jornada –2 de março
1.ª Divisão
PC Recreio  – GC Corroios
ADRB C Benfica Seixal – Cariocas FC
CDC Casal do Marco  – CP Corroios
GDCA V.Milhaços  – NN Cabeço de Vide
CCD Paivas – URJ Fernão Ferro
CCR Alto do Moinho  – GDC Fernão Ferro 
      
7.ª Jornada – 6 e 8 março
2.ª Divisão
Seixal Clube 1925  – AMF Catrapona
CRD Cavaquinhas  – GFA Encosta Sol
GD Correr D’água  – AMQ Laranjeiras
AA Pinhal General  – ADC Fénix
GR St.º António  – ASC Seixal
CR Cruz de Pau  – GD Cavadas
Folga: AM Flor Mata 1

AtletAs, técnicos e 
dirigentes encheram o auditório 
dos serviços centrais da câmara 
Municipal do seixal, local onde no 
dia 17 de fevereiro decorreu a ce-
rimónia de entrega de prémios do 
30.º troféu de Atletismo do seixal. 
o evento contou com a presença 
de Manuel Araújo, em representa-
ção das juntas de freguesia do con-
celho, e do vereador do Pelouro 
do Desporto, José carlos Gomes. o 
autarca valorizou a prestação dos 
66 atletas, dos benjamins aos ve-
teranos, que ficaram entre os três 
primeiros de cada escalão.

em 2017, o troféu de Atletismo 
do seixal (tAs) completou a 30.ª 
edição, foram disputadas doze cor-
ridas de estrada, quatro provas de 
pista e três corta-matos, somando 
19 provas disputadas nos escalões 
de benjamins até aos veteranos. 
no total, 5970 atletas correram no 
evento que reuniu a maioria das 
provas de atletismo realizadas no 
concelho. o dinamismo do movi-
mento associativo também se fez 
sentir nesta edição: participaram 
no troféu dezassete clubes do con-
celho do seixal. As competições 
promovidas pelos clubes e cole-
tividades contaram com o apoio 
das juntas de freguesia, câmara 
Municipal do seixal, Associação de 
Atletismo de setúbal e Federação 
Portuguesa de Atletismo. 

o troféu pretende estimular a 
prática desportiva, nomeadamen-
te da corrida, como forma de pro-
mover o bem-estar físico e social 
da população. Através do apoio 
aos clubes e aos núcleos de atle-

tismo procura-se incentivar a or-
ganização de provas. corrida, mar-
cha, saltos e lançamentos foram 
algumas das disciplinas que inte-
graram a competição. Mais do que 
vitórias pessoais sobressaiu o sen-
timento coletivo de todos os que 
fizeram do troféu de Atletismo do 
seixal uma iniciativa singular. Ao 
nível das classificações coletivas, 
os clubes que ficaram nos 10 pri-
meiros lugares receberam vales de 
oferta em material desportivo. De 
referir que a 31.ª edição já se en-
contra a decorrer nas ruas e pistas 
do concelho.

Classificação coletiva
 do 30.º TAS
1.º, ccRAM – centro cultural 

e Recreativo do Alto do Moinho 
(6644 pontos); 2.º,  Ane – 
Associação A natureza ensina 
(4222 pontos); 3.º, GDc – Grupo 
Desportivo do cavadas (2732 pon-
tos); 4.º, ADRB–cBs – Associação 
Desportiva Recreativa Benfiquista 
– casa do sport lisboa e Benfica 
no seixal (2259 pontos); 5.º, cAtA 

– clube de Atletismo de Amora 
(1546 pontos); 6.º, cPc – casa do 
Povo de corroios (1543 pontos); 
7.º, cDRAU – clube Desportivo e 
Recreativo Águias Unidas (954 
pontos); 8.º, ZFF –  Zatopeques de 
Fernão Ferro (642 pontos); 9.º, 
cDAM – clube Desportivo Asas 
do Milénium (587 pontos); 10.º, 
AAs – Academia de Atletismo do 
seixal (646 pontos); 11.º, ccA – 
clube de canoagem de Amora 
(366 pontos); 12.º, cRcP – clube 
Recreativo da cruz de Pau (343 
pontos); 13.º, cDccM – clube 
Desportivo e cultural casal do 
Marco (168 pontos); 14.º, AnA 
– Associação naval Amorense 
(140 pontos); 15.º, URJFF – União 
Recreativa Juventude de Fernão 
Ferro (68 pontos); 16.º, cAsMP 
– clube Associativo de santa 
Marta do Pinhal (23 pontos); 17.º, 
nnAVcV – núcleo de naturais e 
Amigos da Vila de cabeço de Vide 
(4 pontos).n

entrega de prémios do 30.º troféu 
de Atletismo do seixal

Cerca de seis mil 
atletas em 19 provas
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Centenas de atletas em animada competição
Andebol em Pinhal de Frades 

O Centro de Solidariedade Social de Pinhal de Frades (CSSPF) organi-
zou, com o apoio da Câmara Municipal do Seixal, União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires e Associação de Andebol de 
Setúbal, o I Torneio de Andebol de Pinhal de Frades, que contou com a 
participação de 239 atletas, divididos por 25 equipas. 
A prova, que decorreu entre os dias 10 e 13 de fevereiro, foi especialmente 
vocacionada para a formação, quer de atletas, já que o torneio foi dedica-
do aos escalões de bambis, minis, infantis e iniciados, quer de árbitros, 
com a participação de 12 jovens árbitros e oficiais de mesa.
No total, realizaram-se 87 jogos no pavilhão do CSSPF, nos pavilhões des-
portivos escolares Manuel Cargaleiro e Alfredo Reis Silveira e no Pavilhão 
Municipal da Torre da Marinha. As classificações foram as seguintes: 
Minis: 1.º, Independente Futebol Clube Torrense; 2.º, CSSPF A; 3.º, Grupo 
Futebol Empregados do Comércio – Caixeiros; 4.º, CSSPF B. Infantis: 1.º, 
Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho; 2.º, CSSPF A; 3.º, Grupo 
Musical e Desportivo União e Progresso; 4.º, Ginásio Clube do Sul; 5.º, 
CSSPF B. Iniciados: 1.º, Clube Futebol Os Belenenses; 2.º, CSSPF A; 3.º, 
Clube Desportivo Rio Tinto; 4.º, Águeda AC; 5.º, Andebol Clube Oliveira de 
Frades; 6.º, CSSPF B.

Open Internacional de Masters de Inverno 
Excelente participação do Clube 
de Campismo Luz e Vida

O Clube de Campismo Luz e Vida esteve representado no XII Open 
Internacional de Masters de Inverno em natação, que decorreu entre os 
dias 19 e 21 de janeiro, nas piscinas municipais de Vila Franca de Xira. 
Estiveram presentes 727 atletas em representação de 80 clubes nacio-
nais e internacionais.
O Clube de Campismo Luz e Vida esteve presente com 16 atletas e cole-
tivamente obteve a melhor classificação de sempre, com um 28.º lugar 
(num total de 72 equipas nacionais). Em termos individuais, os atletas do 
CCLV atingiram 26 recordes pessoais.

O AmOrA FC venceu o 
Fabril por uns concludentes 4-0 
e consolidou a sua posição de lí-
der do Campeonato Distrital de 
Futebol da Associação de Setúbal. 
Tem agora 9 pontos de vantagem 
sobre o Barreirense e 15 sobre 
o Grupo Desportivo Fabril, do 
Barreiro.

A partida, disputada na tarde de 
domingo, no Estádio da medideira, 
proporcionou aos adeptos que 
enchiam a bancada momentos de 
bom futebol. O «onze» visitante 
tentou equilibrar a partida, mas 
um erro defensivo aos 27 minutos 
deu início ao descalabro.

O Amora melhorou na 2.ª parte, 
e as oportunidades de golo suce-
deram-se, sobretudo depois de um 
jovem atleta do Fabril ter visto o 
cartão vermelho. Sem dúvida que 
o coletivo da medideira deixou 
boas indicações para os difíceis 
confrontos que se avizinham e que 
tem de ultrapassar, caso queira al-
cançar o almejado objetivo: subir 
de divisão para disputar, na próxi-
ma temporada, o Campeonato de 
Portugal. 

Os marcadores foram rúben 
Neves (27 min), Joca (45 e 75 min) 
e Bruninho (90+3 min). A supe-
rioridade do Amora até este ponto 
de campeonato é caucionada por 
realidades indestrutíveis: tem o 
melhor ataque e a melhor defesa, 
tem mais goleadas, mais vitórias, 
menos derrotas e a mais longa sé-
rie de jogos sem perder.

No entanto, é cedo para cantar 
vitória, pois longo e duro se apre-
senta o caminho da glória. Lembre- 
-se que faltam disputar 14 jorna-
das, e a partir de agora todos os ad-

versários são difíceis:  Grandolense 
(fora – 04.03), Almada (casa – 
11.03), moitense (fora – 18.03), 
Palmelense (casa – 25.03), Vasco 
da Gama (fora – 08.04), Charneca 
da Caparica (casa – 15.04), Beira-
-mar Almada (fora – 22.04), 
Barreirense (casa – 29.04), Alfarim 
(fora – 06.05), Banheirense (ca-
sa – 13.05), Sesimbra (casa – 
19.05), U. Santiago (fora – 27.05), 
Alcochetense (casa – 31.05) e FC 
Setúbal (fora – 03.06).

Não será segredo para ninguém 
que Joaquim Santos, presidente da 
Câmara municipal do Seixal, gosta 
de futebol e pratica a modalidade 
com os amigos sempre que o ca-
lendário autárquico o permite. Por 
conseguinte, ninguém se admirou 
de vê-lo entre os que assistiram ao 
jogo de domingo. 

«Estou aqui como forma de enal-
tecer o trabalho que os dirigentes 
deste clube têm realizado, até no 
futebol feminino. A prova disso é 
que duas jogadoras que integram 
a seleção nacional desceram ao 
relvado para serem homenagea-
das. E também para dizer aos  di-
rigentes e associados deste clube 
que os projetos de especialidade 
da obra, que requalificará profun-
damente o Estádio da medideira, 
estão em fase de ultimação. Sendo 
assim, pensamos abrir concurso 
da obra dentro de poucos meses», 
esclareceu. 

Quanto à parte desportiva, co-
mentou que «não é só na I Liga 
que se joga bem. Duas equipas da 
Associação de Setúbal, por exem-
plo, ofereceram-nos hoje um bom 
espetáculo de futebol, embora o 
Amora se tivesse mostrado quase 

sempre superior, depois de um pe-
ríodo inicial equilibrado». 

Saber e realismo do técnico
Élio Santos, treinador do Amora, 

não embandeirou em arco após 
esta vitória.  «O jogo foi difícil, por-
que entrámos com baixos níveis de 
concentração e as coisas não saí-
am como queríamos, também por 
culpa do adversário. Na segunda 
parte, melhorámos as movimenta-
ções ofensivas e defensivas e tudo 
se tornou mais fácil. Acho até que 
o resultado é um pouco dilatado».

Quanto aos grandes obstácu-
los que a equipa tem por diante, 
o técnico centraliza-os nas equi-
pas alentejanas, sobretudo o 
Santigo e o Vasco da Gama e ainda 
o Barreirense, que «tem um estilo 
de jogo muito próprio». Acredito, 
continua, «que são adversários 
que nos vão colocar muitas dificul-
dades».

Lindo de se ver
É o que diz quem conhece já o 

projeto de remodelação do Estádio 
da medideira, cujo início, segundo 
palavras do presidente da câmara, 
está para breve.

As obras incluem a demolição 
das bancadas e a construção de no-
vas, com maior capacidade, a re-
moção dos balneários, gabinetes 
e outras instalações de apoio e a 
edificação de novos, bem como a 
substituição total do relvado.

Trata-se de um projeto airoso 
e funcional, que proporcionará 
melhores condições aos atletas, ao 
corpo técnico e aos funcionários 
do clube e mais conforto aos adep-
tos. n

Futebol na medideira

Amora vence 
e consolida liderança
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PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro | 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

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

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal
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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
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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

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
Seruca Lopes 19
Foros de Amora 20
Fogueteiro 21
Silva Carvalho  22
Quinta da Torre 23
Moura Carneiro ----
Central da Amora 24
Vale Bidarra  25
Do Vale  26 
Novais 27
Nova Amorense 28
Bairro Novo 29
Silva Carvalho  30
St.ª Marta do Pinhal 31
Alves Velho    ----

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
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Atividades 
entre 5 e 28 de março

O Março Jovem 
está a chegar 
e é a tua cena!
«É a Tua Cena» é o lema deste ano do Mar-
ço Jovem que, entre 5 e 28 de março, inte-
gra um conjunto de atividades que preten-
dem ir ao encontro das «cenas» que gostas 
de fazer e dos espetáculos a que gostas de 
assistir.
Concertos, dança, desportos náuticos e 
radicais, stand-up comedy, exposições, te-
atro e workshops fazem parte das ofertas 
do Março Jovem 2018, que vão percorrer 
vários «palcos», desde as escolas secundá-
rias do concelho a vários espaços públicos.
A edição deste ano começa com a Aesco-
lamexe em Março. O Março Jovem dedica 

um dia inteiro a cada escola secundária e 
leva até aos alunos workshops de slackli-
ne, stencil, hip-hop, teatro, escrita criativa 
e sessões de DJ. 
É também nas escolas que decorrem as eli-
minatórias para o CANTA! – Concurso Inte-
rescolas de Talentos Musicais. Cada escola 
elege os seus melhores intérpretes que, no 
dia 23 de março, atuam na grande final do 
concurso, que tem lugar no Auditório Mu-
nicipal do Fórum Cultural do Seixal, onde 
cantam acompanhados por uma banda 
profissional.
Aescolamexe em Março tem o seu pon-

to alto num concerto com o projeto Supa 
Squad, uma dupla portuguesa de dan-
cehall e reggae, que já atuou em festivais 
como o MEO Sudoeste, e que no dia 9 vem 
ao Pavilhão Multiusos da Quinta da Marial-
va, em Corroios. A entrada é livre.
No dia 16 de março, o jovem humorista 
sensação Pedro Teixeira da Mota apresen-
ta-se no Auditório Municipal com o seu es-
petáculo Impasse, que tem esgotado salas 
por todo o país.
O núcleo urbano antigo do Seixal é o palco 
do Beat Beast Edition, um evento dedicado 
à dança, organizado pela associação Via 

Urbana, que acontece na tarde do dia 17 
de março. 
O programa encerra no dia 28, no Centro 
de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil, 
com a atuação do duo rock Moon Prea-
chers no Espaço 58, que será transmitida 
em direto na internet através de streaming 
no Youtube.
O Março Jovem é organizado pela Câmara 
Municipal do Seixal em colaboração com 
associações juvenis do concelho e associa-
ções de estudantes. Consulta o programa 
completo em cm-seixal.pt ou em facebook.
com/marcojovemseixal.
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A My Own Style Jam é uma jam/battle aberta a todos os estilos de dança, com várias 
etapas em que os bailarinos têm de superar diferentes desafios, adaptando e defenden-
do o seu estilo e movimento ao desafio proposto. 
A Beat Beast Edition serve para explorar e dar novas musicalidades aos bailarinos, onde 
são convidados dois beatmakers que também estarão a ser desafiados etapa após eta-
pa.
O evento terá lugar no dia 17 de março, sábado, das 14 às 19 horas, no núcleo urbano 
antigo do Seixal, e é organizado pela Via Urbana, uma associação sem fins lucrativos 
com sede no Seixal, que desenvolve vários projetos ligados à cultura urbana em várias 
vertentes como pintura, graffiti, fotografia, música, dança, teatro e poesia.
Se gostas e tens jeito para a dança, vem participar na My Own Style Jam − Beat Beast 
Edition! Será um momento de partilha e conexão entre vários estilos de dança, bailari-
nos, músicos e diferentes tipos de arte.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através do email myownstylejam@gmail.
com. Envia o teu nome, nome artístico, estilo de dança (máximo de dois), data de nas-
cimento e NIF (necessário para efeitos de cobertura de seguro de acidentes pessoais a 
que cada participante terá direito, no decorrer do evento).

My Own Style Jam − Beat Beast Edition

Participa nesta battle de dança!
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O Canta! é um concurso de intérpretes musicais, organizado pelas associações de estu-
dantes e pela Câmara Municipal do Seixal, no âmbito do programa aescolamexe.
Se gostas de cantar, este desafio é para ti. as eliminatórias para o Canta! – Concurso 
Interescolas de talentos Musicais decorrem nas escolas. Cada uma elege os seus dois 
melhores intérpretes que irão atuar na final.  na semana de 5 a 9 de março, as cinco asso-
ciações de estudantes das escolas secundárias organizam as eliminatórias do concurso. 
Estas acontecem nas seguintes datas: 5 de março, Escola Secundária Dr. José afonso; 6 
de março, Escola Secundária Manuel Cargaleiro; 7 de março, Escola Secundária alfredo 
dos Reis Silveira; 8 de março, Escola Secundária João de Barros; 9 de março, Escola Se-
cundária de amora.
a final do Canta! é dia 23 de março, às 21.30 horas, no auditório Municipal do Fórum Cul-
tural do Seixal, gala na qual os 10 alunos selecionados cantam ao vivo acompanhados por 
uma banda profissional e mostram com garra e talento que a sua cena é mesmo cantar!

Se a «tua cena» são os desporttos radicais, sai de casa e aventura-te em desportos de 
terra ou de mar, todos com entrada livre. 
Street no Park – BMX  é a iniciativa que se realiza no dia 10 de março, sábado, no 
Parque Urbano de Fernão Ferro. Organizada pela Câmara Municipal do Seixal, é a opor-
tunidade para os praticantes de BMX mostrarem as suas manobras, ou para quem se 
interessa pela modalidade ver como se executa.
a tarde conta ainda com a atuação dos King Boost Sound, dois amigos apaixonados pela 
música reggae e pela cultura jamaicana que com as suas boas vibrações vão cativar 
os presentes. O dia 17 de março, sábado, vai ser dedicado à prática da canoagem e da 
vela, na zona ribeirinha do Seixal. Organizado pelo CnE – agrupamento 253 – Escuteiros 
Marítimos do Seixal, em parceria com a associação náutica do Seixal, esta iniciativa 
é aberta aos praticantes e a todos os que queiram experimentar pela primeira vez as 
águas tranquilas da Baía.

ao longo de mais de uma hora, Pedro teixeira da Mota sobe ao palco para apresentar o seu 
primeiro espetáculo de stand-up comedy a solo baseado nas suas experiências pessoais e 
na sua observação perspicaz e bem humorada da realidade. 
Com 23 anos de idade, Pedro teixeira da Mota é um dos jovens mais promissores da co-
média portuguesa, tem afirmado o seu humor com êxito em diversas plataformas digitais, 
integrando o coletivo Bumerangue, e já subiu ao palco do nOS alive e do Famous Fest.
O espetáculo é dirigido a maiores de 16 anos e vai ter lugar no auditório Municipal do Fó-
rum Cultural do Seixal, no dia 16 março, sexta-feira às 21.30 horas, com um custo de 10 
euros, com 50 por cento de desconto para jovens até 25 anos, reformados e trabalhadores 
das autarquias do Seixal. não faltes!

«Uma Comédia a Dois ou a três» é o espetáculo de teatro que o Março Jovem leva à 
cena. a peça relembra as palavras de Fernando Pessoa, quando escreveu «ai que pra-
zer./ não cumprir um dever,/ter um livro para ler./E não o fazer!».
nesta peça trazida ao Março Jovem pelo Projecto Ficções, o livro para ler é uma peça 
de teatro. Em cena, a história de duas amigas que se encontram para escrever um texto 
teatral e cedo se apercebem que melhor sabor do que se dedicarem ao ato criativo a 
que se propõem é mesmo… não o fazer.
a peça tem um custo simbólico de um euro e tem lugar no dia 9 de março, sexta-feira, 
às 21.30 horas, no CaMaJ – Centro de apoio ao Movimento associativo Juvenil, antiga 
Escola Conde de Ferreira, no Seixal. 

CANTA! – Concurso Interescolas 
de Talentos Musicais
Jovens cantam e encantam

Aventura ao ar livre 
Em março é tempo de viver
os desportos radicais

Dia 9 de março, sexta-feira, 
às 21.30 horas, no CAMAJ 
Uma Comédia a Dois ou a Três

Dia 16 de março, sexta-feira, 
às 21.30 horas, no Auditório Municipal
Impasse – Pedro Teixeira da Mota
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No Março Jovem, a música está sempre 
presente porque a música, nos seus vá-
rios estilos e batidas, é mesmo aquela 
cena que todos sentem e vivem. Em es-
pecial a música ao vivo, onde podes can-
tar, dançar e divertir-te com os amigos. 
Por isso, no programa do Março Jovem 
2018 há vários concertos em agenda. 

Supa Squad + King Boost Sound
No dia 9 de março, sexta-feira, pelas 
21.30 horas, o Pavilhão Multiusos da 
Quinta da Marialva, em Corroios, está 
reservado para a Noite Aescolamexe, um 
momento de celebração de toda a dinâ-
mica que se vive nas escolas secundárias. 
Ao palco sobem os Supa Squad, uma du-
pla portuguesa que junta as new roots, re-

ggae e o dancehall, conhecida pelas suas 
performances cheias de energia.
Mr. Marley e Zacky Man são os Supa 
Squad e têm brilhado em vários festivais 
de verão, como por exemplo o MEO Sudo-
este ou o Sumol Summer Fest. 
Surgiram em 2011, aliando as suas ra-
ízes cabo-verdianas a um ambicioso 
projeto e, a partir daí, criaram sons ins-
pirados tanto nas suas raízes, como em 
vários artistas internacionais, procuran-
do sempre passar uma mensagem diver-
tida e descontraída, mas que afirme os 
seus ideais.
A primeira parte do concerto está a cargo 
dos King Boost Sound, dois amigos apai-
xonados pela música reggae e pela cultu-
ra jamaicana, que há sete anos lançaram 

um projeto de soundsystem único no con-
celho do Seixal. E desde então espalham 
boas vibes em Portugal.

Dia do Estudante
No dia 24 de março, sábado, assinala-se 
o Dia do Estudante com o concerto Seixal 
Faz Ruído!. Entre as 15 e as 19 horas, a 
associação Projecto Ruído promove, no 
renovado núcleo urbano antigo do Seixal, 
um espetáculo musical que vai assinalar 
as lutas estudantis em Portugal. 

Moon Preachers
Para além do Dia do Estudante, no Mar-
ço Jovem assinala-se também o Dia da 
Juventude. No dia 28 de março, quarta- 
-feira, pelas 21 horas, os Moon Preachers 

vão estar no Espaço 58, no Centro de 
Apoio ao Movimento Associativo Juvenil, 
no Seixal.
Localizado em pleno núcleo urbano anti-
go do Seixal, na antiga Escola Conde de 
Ferreira, o Espaço 58 tem vindo a promo-
ver projetos musicais de jovens do distrito 
de Setúbal. Recebe agora os Moon Prea-
chers, um duo de garage rock, punk rock 
e psicadélico que toca o caos perto de 
cada um de nós. De frente para o mundo, 
lançam este ano o seu primeiro disco, A 
Free Spirit Death, que retrata uma vida 
adolescente paranoica, confusa e fugaz. 
Depois de estoirarem diversos palcos 
pelo país inteiro, preparam-se agora para 
estoirar o restante. E o mundo.

Concertos do Março Jovem
Vem cantar, dançar e divertir-te 

Ações promovidas por e para os jovens

Em março, 
Aescolamexe
Demonstrações de slackline, work-
shops de escrita criativa, dança hip- 
-hop, stencil ou teatro são algumas das 
atividades que, de 5 a 9 de março, se 
realizam nas cinco escolas secundárias 
do concelho, no âmbito da iniciativa 
Aescolamexe. 
Um roteiro cultural, pedagógico e lúdico 
dinamizado pelas associações e orga-
nizações juvenis especialmente para 
ti. Em cada dia, uma escola é animada 
com um conjunto de propostas, sendo 

que nos intervalos a animação está por 
conta de DJ convidados.
Aescolamexe resulta da parceria entre 
a Câmara Municipal do Seixal, conse-
lhos executivos e associações de estu-
dantes e o seu objetivo é estimular a 
criação de projetos multidisciplinares 
na comunidade escolar. participa!

Dia 16 de março, sexta-feira, 
às 21.30 horas, no Auditório Municipal
Impasse – Pedro Teixeira da Mota

Supa Squad Moon Preachers
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De 5 a 9 de março
Aescolamexe em Março
Demonstrações de slackline; workshops 
de escrita criativa, hip-hop, stencil e teatro; 
atividades das associações juvenis; atua-
ções de DJ nos intervalos; eliminatórias do 
CANTA! – Concurso Interescolas de Talen-
tos Musicais
Escolas secundárias do concelho

De 5 a 9 de março e de 13 de março
a 28 de abril 
Exposição Seixal 1914-1918: 
o Outro Lado da Guerra 
Escolas secundárias e Biblioteca 
Municipal do Seixal
 
De 9 de março a 4 de abril 
Exposição de Pedro Roque
Espaço Arte Jovem, Miratejo

Dia 9 de março, sexta-feira 
21.30 horas
Noite de Teatro – 
Uma Comédia a Dois ou a Três 
Escola Conde de Ferreira (CAMAJ), Seixal
 
Noite AESCOLAMEXE – 
Supa Squad + King Boost Sound
Pavilhão Multiusos da Quinta da Marialva,
Corroios

Dia 10 de março, sábado
Das 15 às 18 horas
Street no Park – BMX
Uma tarde de manobras, aberta a todos,
com a atuação de King Boost Sound
Parque Urbano de Fernão Ferro

Dia 16 de março, sexta-feira 
21.30 horas
Noite de Stand-Up Comedy – 
Impasse, com Pedro Teixeira da Mota
Auditório Municipal 
do Fórum Cultural do Seixal

Dias 17 e 24 de março, sábado 
Das 10.30 às 17 horas
Workshop CV – Caminhos & Valorização
Oficina da Juventude de Miratejo

Dia 17 de março, sábado 
Das 9.30 às 18 horas
Evento Náutico – Canoagem e Vela
Zona ribeirinha do Seixal

Das 14 às 19 horas
Beat Beast Edition
Performances na área da dança
e música
Núcleo urbano antigo do Seixal
 
Dia 21 de março, quarta-feira 
Das 15 às 18 horas
Cargaleiro Electronic Fest
Escola Secundária Manuel Cargaleiro

Dia 23 de março, sexta-feira 
21.30 horas
Final do CANTA! – Concurso Interescolas
de Talentos Musicais 
Auditório Municipal do Fórum Cultural
do Seixal

Dia 24 de março, sábado  
Das 15 às 19 horas
Seixal Faz Ruído! 
Concerto de comemoração 
do Dia do Estudante
Núcleo urbano antigo do Seixal

Dia 28 de março, quarta-feira 
21 horas
Espaço 58 – 
Atuação de Moon Preachers 
Concerto de comemoração 
do Dia da Juventude
Escola Conde de Ferreira (CAMAJ), Seixal

Março Jovem 2018
Programa
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Concerto 
homenageia 
Fernando 
Lopes-Graça 

A Associação Lopes-Graça apresenta um concerto com o pianista Fausto Neves e o Coro 
Lopes-Graça da Academia de Amadores de Música, dirigido pelo maestro José Robert. O 
espetáculo assume a forma de concerto comentado pelo pianista e aborda a vida e obra 
de um dos mais notáveis compositores portugueses (ver entrevista nesta edição do Seixal 
Boletim Municipal).
O reportório da noite é exclusivamente da autoria de Fernando Lopes-Graça e inclui um 
recital de piano e as «Heróicas», interpretadas pelo Coro Lopes-Graça e acompanhadas 
igualmente ao piano. O recital integra as composições «Música Fúnebre op. 225 n.º 8», 
«Cinco Nocturnos op. 105» e «Música Festiva op. 153 n.º 23».
Fausto Neves conta com uma carreira com mais de cinco décadas, tendo começado aos 
catorze anos com a Orquestra Sinfónica do Porto, sob direção do maestro Silva Pereira. 
Tem-se dedicado à divulgação da música portuguesa e contribuído para dar a conhecer 
alguns compositores internacionais menos conhecidos. Em 2006, celebrou o centenário 
de Fernando Lopes-Graça com um conjunto significativo de concertos dedicados ao 
compositor, incluindo a estreia absoluta de «Música Festiva n.º 20», «Música Festiva n.º 
23», da versão final de «Música Fúnebre n.º 8» e da integral de «Música de Piano para 
Crianças».
O concerto realiza-se no dia 3 de março, às 21.30 horas, no Auditório Municipal e a entrada 
é gratuita.

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

Espetáculo de Jorge 
Fernando celebra 
Dia Internacional 
da Mulher
O concerto Jorge Fernando – 40 Anos assinala o Dia Internacional da Mulher 
no concelho do Seixal. O músico é autor de «Pode Ser Saudade», «Boa Noite 
Solidão», «Búzios», «Quem Vem ao Fado» e «Chuva», entre tantos outros 
sucessos conhecidos dos apreciadores de fado. 
Autor de inúmeros êxitos popularizados na sua voz e na de tantos outros 
nomes maiores da canção nacional, Jorge Fernando trabalha com aparente 
simplicidade um fado verdadeiro, genuíno e sentido. Na voz, na guitarra, na viola, 
nas harmonias, nos arranjos, nos trinados e nas canções, um dos grandes nomes 
do fado, atual e de sempre. 
Ingresso: 10 euros. Reservas: 210 976 103 ou 915 635 090.

8 de março, quinta-feira | 21.30 horas | Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal.

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

Apresentação do livro 
«Maçã com Bicho»
A história real de um sem abrigo é a temática do livro «Maçã com Bicho», de 
Josefa de Maltezinho a apresentar na Biblioteca Municipal do Seixal.
Josefa de Maltezinho, pseudónimo de Julieta Aleluia, divide a sua paixão pelo 
ensino, a que dedicou grande parte da sua vida, e pela escrita. Em 2013 publicou 
o seu primeiro livro de poesia, «Água Corrente», seguindo-se o romance «Maçã 
com Bicho» (2016) e «Porque Um Rio Também Se Cansa» (2017), este também de 
poesia.

«Numa época em que no país se atravessa uma tremenda crise económica, 
António, um homem de cinquenta anos, habituado à abastança da sua classe 
média, vê-se de repente a braços com uma situação de desemprego permanente 
que o arrasta para um buraco do qual não consegue sair.» 
Esta é a história de «Maçã com Bicho», que a autora vem comentar e partilhar com 
os leitores no dia 3 de março, às 17.30 horas, na Biblioteca Municipal do Seixal.



11 mar. 
domingo
____________________________
Das 9 às 12 horas
Manhãs Desportivas de Corroios
Várias atividades
Org.: Comissão organizadora das manhãs 
desportivas, Ginásio Clube de Corroios, Centro 
de Convívio e Desportivo de Vale de Milhaços 
e Grupo Desportivo e Cultural Águias 
de Vale de Milhaços
Quinta da Marialva, Corroios
____________________________
Das 9 às 13 horas
Dádivas de Sangue
Pessoas saudáveis entre os 18 e os 65 anos 
de idade
Org.: Associação de Dadores Benévolos 
de Sangue do Concelho do Seixal
Sociedade Musical 5 de Outubro, Aldeia 
de Paio Pires
____________________________
9.30 horas
Dia Internacional da Mulher
Várias atividades
Org.: Clube Desportivo e Recreativo 
Águias Unidas
Parque Urbano do Fanqueiro, Amora

____________________________
Das 10 às 12 horas
Aulas Abertas de Canoagem 2018
Org.: Associação Náutica do Seixal
Rampa da Misericórdia, Seixal
____________________________
16 horas
A Casinha de Chocolate
Teatro infantil . M/ 3 anos . Ingresso (4)
Cinema S. Vicente

14 mar. quarta
____________________________
Das 9.30 às 13 horas
Cafés Temáticos – Coffee Break 
Empresarial
Temas: «Gestão de tesouraria e financeira» 
e «Coaching e liderança»
Micro e pequenas empresas e pessoas 
com uma ideia de negócio
Gratuito . Inscrição (5)
Org.: Finance4you e WideConsulting
Auditório dos Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal

e ainda…
1 a 15 mar.
____________________________
1, 2, 8, 9, 15 e 16 de março
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
Moinho de Maré de Corroios e Museu de 
Metrologia

____________________________
3 e 4 de março, sábado e domingo
14 horas
Campeonato Regional | Vaurien
Org.: Associação Náutica do Seixal
Baía do Seixal

____________________________
3 e 10 de março, sábado
16.30 horas
Arca de Histórias
Dos 4 aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
4 e 11 de março, domingo
8.30 horas
Domingos com Saúde
Caminhada
Org.: Grupo Desportivo Unidos do Arco
Quinta da Marialva, Corroios

10 horas
Área de Participação do Seixal
Várias atividades desportivas
Parque da Quinta dos Franceses, Seixal

____________________________
6, 8, 13 e 15 de março, 
terça e quinta-feira
21 horas
Caminhadas Noturnas
Grupo Desportivo Unidos do Arco

____________________________
9 e 10 de março
Sexta-feira, 21.30 horas
Sábado, 15 horas
VII Mostra Cultural Associativa
Música, teatro, dança, poesia, exposições
M/ 6 anos . Entrada livre
Org.: Câmara Municipal do Seixal e movimento 
associativo do concelho
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

____________________________
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

seixal
acontece

2 mar. sexta
____________________________
21.30 horas
Abertura das Comemorações 
do 146.º Aniversário da SFUA
Convidados: Carlos Guilherme (tenor) 
e Matilde Pinho (violinista)
Música . M/ 4 anos . Ingresso: 7 euros
Org.: Sociedade Filarmónica União 
Arrentelense
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

3 mar. sábado
____________________________
Das 14 às 18 horas
6.º Circuito de BTT | XCO D. Paio 
Peres
Org.: Clube de Ciclismo da Aldeia de Paio Pires
Terrenos junto à Siderurgia Nacional, Aldeia 
de Paio Pires

____________________________
15 horas
Passeios Caiaques Mar 2018
Canoagem
Org.: Associação Náutica do Seixal
Partida junto ao antigo terminal fluvial, Seixal

Um Perna-longa no Moinho
Teatro de fantoches . Inscrição (1)
Famílias com crianças e utentes da CERCISA – 
Cooperativa para a Educação e Reabilitação 
de Cidadãos Inadaptados do Seixal e Almada
Participação gratuita
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios
____________________________
17.30 horas
Apresentação do Livro «Maçã com 
Bicho», de Josefa de Maltezinho
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
21.30 horas
Vida e Obra de Fernando 
Lopes-Graça
Música . M/ 6 anos . Entrada livre
Org.: Associação Lopes-Graça
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

4 mar. domingo
____________________________
Das 8.30 às 19 horas
5.º Encontro Internacional 
de Medicina Ayurveda
Ingresso/Inscrição (6)
Org.: Associação Portuguesa de Medicina 
Ayurveda – AMAYUR
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal
____________________________
9.45 horas
3.º Eco Run Encosta do Sol
Atletismo
Org.: Grupo Futsal Amigos Encosta do Sol
Junto à sede do GFA Encosta do Sol, Aldeia de 
Paio Pires
____________________________
14.30 horas
Torneio de Natação G8
Org.: Associação Naval Amorense
Piscina Municipal de Corroios

____________________________
15 horas
Taça Regional de Fundo Tripulações
Canoagem
Org.: Clube de Canoagem de Amora
Zona ribeirinha de Amora

____________________________
16 horas
A Casinha de Chocolate
Teatro infantil . M/ 3 anos . Ingresso (4)
Cinema S. Vicente

8 mar. quinta
____________________________
21.30 horas
Jorge Fernando – 40 Anos
Música . M/ 6 anos . Ingresso: 10 euros
Comemorações do Dia Internacional da Mulher
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

10 mar. sábado
____________________________
Das 17.30 às 18.30 horas
Melodias do Coração – Música para 
Bebés
Bebés dos 24 aos 36 meses . Inscrição (2)
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Inscrição: 210 976 112 | ecomuseu.se@cm-
seixal.pt
2) Inscrição: 210 976 100 | biblioteca.ludote-
ca@cm-seixal.pt
3) Inscrição: 210 976 100 | biblioteca.junior@
cm-seixal.pt
4) Ingresso: 5 euros | com desconto: 4 euros | 
Animamigos: 3 euros
5) Inscrição: desenvolvimento.economico@
cm-seixal.pt
6) Ingresso: 10 euros | Inscrição: amayur.even-
tos@gmail.com

____
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

____________________________
Até 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 segunda a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
ou das 14.30 às 16.30 horas
A Pé por Aldeia de Paio Pires, por 
Amora e por Arrentela
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Núcleos urbanos antigos

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

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

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

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

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

____________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 20 horas
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 (3)
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)
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

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

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

VII Mostra Cultural 
Associativa 
Música, dança, folclore, teatro, poesia, exposição de fotografia e venda de materiais 
é o que vai encontrar na VII Mostra Cultural Associativa, nos dias 9 e 10 de março, no 
Auditório Municipal.
As associações que participam nesta edição são: Clube Recreativo da Cruz de Pau; 
Sociedade Filarmónica Operária Amorense; Clube Recreativo e Desportivo das 
Cavaquinhas; Casa do Povo de Corroios; Mensageiro da Poesia – Associação Cultural 
Poética; AESCA – Associação Espaço Sociocultural Adorar Artes; Associação de Amigos 
do Pinhal do General; Associação de Moradores dos Redondos; Centro Cultural e 
Recreativo do Alto do Moinho; Associação de Artes e Ofícios do Concelho do Seixal; Clube 
Recreativo da Cruz de Pau; Sociedade Filarmónica Operária Amorense e Manisfesto em 
Defesa da Cultura – Núcleo do Seixal.
Entrada livre.

9 de março, sexta-feira | 21.30 horas | 10 de março, sábado | 15 horas | Auditório Municipal 

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

Ganhe bilhetes 
para o teatro
Como será que os irmãos João e Maria, ou Hansel e Gretel, conseguem 
escapar da horrível floresta negra? Venham descobrir no espetáculo infantil 
«A Casinha de Chocolate», que a companhia Byfurcação traz ao Cinema 
S. Vicente, nos dias 4 e 11 de março, domingo, às 16 horas, a convite da 
Animateatro. 

Ingresso: 5 euros (bilhete normal) e 3 euros (animamigos). Reservas pelo 
telefone 212 254 184 ou comunicacaoanimateatro@gmail.com.

Participe no passatempo e ganhe bilhetes duplos para a sessão de dia 11, 
ao responder corretamente à pergunta: Qual o título do espetáculo? Envie 
a resposta até às 17 horas do dia 6 de março, para o email dci@cm-seixal.pt, 
com o nome, n.º de BI ou CC e o n.º de telefone.

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

Atividades para todos 
no Moinho de Maré 
de Corroios
O ateliê Contar, Pesar e Medir e a visita temática Dois Pesos e Uma Medida 
vão decorrer ao longo do mês de março, em diferentes dias e horários, 
no Núcleo do Moinho de Maré de Corroios. A visita também inclui uma 
deslocação ao Museu de Metrologia. Podem participar público escolar e 
grupos organizados. As duas atividades são cofinanciadas pelo Fundo Social 
Europeu, através do programa Lisboa 2020. 
E ainda no dia 3 de março, no Núcleo do Moinho de Maré de Corroios, tem 
lugar a iniciativa Um Perna-longa no Moinho, destinado a famílias com 
crianças e utentes da CERCISA. 
Todas estas atividades são de participação gratuita e inscrição prévia.
Contactos: 210 976 112 ou ecomuseu.se@cm-seixal.pt.
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