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Anjos com irmãos Feist e Aurea atuam a 24 de abril
Celebrar a liberdade com música, 
desporto e cultura
«Com as cores de Abril pintamos o futuro» é o lema que marca as 
comemorações do 25 de Abril no Seixal em 2018. O programa inclui 
propostas para todos os públicos, com destaque para os quatro 
dias de concertos na Praça 1.º de Maio, no Seixal. Na noite de 24 de 
abril, os Anjos juntam-se aos irmãos Feist para um espetáculo onde 
apresentam canções dos anos 70 associadas ao 25 de Abril. Na 
segunda parte, após o fogo de artifício, Aurea entra em palco para 
apresentar os seus grandes sucessos e também o seu novo álbum. 
Destacável

BOLETIM MUNICIPAL

10, 11

12 a 26 de abril

cm-seixal.pt

Fórum Seixal apresenta Parque Urbano do Seixal e Pavilhão Desportivo da Mundet

Criar um espaço vivo e dinâmico 
para toda a população
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A necessidAde de reabrir a esta-
ção de correios de Aldeia de Paio Pires moti-
vou a reunião de dia 5 de abril, no Ministério 
do Planeamento e das infraestruturas. O 
presidente da câmara Municipal do seixal, 
Joaquim santos, acompanhado pelo verea-
dor José carlos Gomes e pelo presidente da 
União das Freguesias do seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires, António santos, foi 
recebido pelo secretário de estado das 
infraestruturas, Guilherme d’Oliveira 
Martins.

A estação dos cTT de Aldeia de Paio Pires 
que servia uma população de 15 mil pessoas 
foi encerrada sem ter sido dada «justificação 
racional para o fecho. consideramos tratar-
-se de critérios puramente economicistas 
para acabar com este serviço público às po-
pulações», adiantou Joaquim santos. 

À saída da reunião, o presidente da União 
das Freguesias do seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires frisou que a população tem 
demonstrado na rua o seu descontentamen-
to. «esta estação de correios prestava um 
serviço essencial. Hoje fizemos mais uma 
diligência junto do secretário de estado para 
demonstrar a nossa indignação». António 
santos alertou que «para além das 22 esta-
ções que já fecharam, mais podem seguir 
esse caminho. não é a passar esse serviço 
para terceiros, como lojas ou papelarias, que 
a questão se resolve». e adiantou: «os mais 
prejudicados são as pessoas com menos re-
cursos. estas criaram laços de confiança ago-
ra quebrados. Os reformados recebiam aqui 
as suas reformas todos os meses».

A estação de Aldeia de Paio Pires atendia 
80 utentes por dia e apresentava um suprant 
anual considerável. era aqui que muitos se 
dirigiam para operações como o envio de 
uma carta ou encomenda e a liquidação das 
faturas da água ou da eletricidade. neste 
momento os correios mais próximos são no 
seixal ou na Torre da Marinha, o que impli-

ca deslocações incomportáveis em termos 
financeiros e de mobilidade para muitas pes-
soas.

«É necessário reverter o processo que le-
sa as pessoas», mencionou Joaquim santos, 
informando que na reunião com o secretário 
de estado «este disse estar a avaliar o contra-
to de concessão mas, devido à privatização 
dos cTT, tem pouca margem para agir». O 
presidente alertou ainda: «tanto no concelho 
como no país, outras estações estão em risco, 
o Governo não pode continuar com a inércia 
que tem demonstrado. sendo este um servi-
ço público, o estado deveria ter capacidade 
para intervir». O autarca evidenciou a insen-
sibilidade demonstrada pelas necessidades 
dos utentes: «da parte da autarquia tudo 
iremos fazer para reverter a situação, vamos 
continuar a lutar quer no plano institucional, 
quer político pelo interesse das populações».

Reversão da privatização
esta reunião surgiu no seguimento de 

ações já realizadas, como o protesto que, em 
janeiro, juntou centenas de pessoas contra 
o encerramento da estação de correios de 
Aldeia de Paio Pires, junto às instalações dos 
cTT. A luta pelo serviço postal continuou 
e, em fevereiro, autarcas de vários municí-
pios, incluindo o seixal, reuniram-se com a 
administração dos cTT e entregaram 2 mil 
postais assinados por cidadãos do conce-
lho, que também marcaram presença e se 
manifestaram contra o fecho. em março, 
Joaquim santos, acompanhado do vereador 
José carlos Gomes e de António santos fo-
ram recebidos pela comissão de economia, 
inovação e Obras Públicas da Assembleia da 
República, onde os vários grupos parlamen-
tares mostraram a sua compreensão pela 
situação que lesa a população. desde 28 de 
fevereiro que a estação de correios de Aldeia 
de Paio Pires se encontra encerrada e o obje-
tivo é a reversão do processo. n

Os PAssivOs ambientais históri-
cos ainda existentes no concelho foram 
o motivo que trouxe carlos Martins, se-
cretário de estado do Ambiente, a visitar 
o seixal. A visita decorreu no dia 28 de 
março, a convite da câmara Municipal do 
seixal, e foi acompanhada por Joaquim 
santos e Joaquim Tavares, presidente 
e vereador do Pelouro do Ambiente, 
serviços Urbanos, energia e espaço 
Público da câmara Municipal do seixal, 
respetivamente. 

A Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA), a Agência para a competitividade 
e inovação (iAPMei) e a comissão de 
coordenação e desenvolvimento 
Regional de Lisboa e vale do Tejo (ccdR-
LvT) acompanharam igualmente a visi-
ta, que surgiu na sequência de diversas 
reivindicações e denúncias do município 
junto do Poder central alertando para a 
necessidade de ações de requalificação 
ambiental.

A comitiva visitou primeiramente a 
área envolvente da siderurgia nacional 
(sn), em Aldeia de Paio Pires. A câmara 
Municipal do seixal acompanha há 
muito a atividade da sn-seixal, sA/  
/MeGAsA, a operar nas instalações da 
antiga siderurgia nacional, assim como 
o impacto ambiental daí decorrente, no-
meadamente no que respeita à projeção 
de descargas poluentes na atmosfera e 
emissão de ruídos.

Anteriores diligências da autarquia 
levaram à realização de duas auditorias 
à empresa, com obrigatoriedade de re-
alizar alterações, assim como ao início 
do processo de remoção de escórias 
para um terreno adquirido pela em-
presa. Outro resultado foi a construção 

pela empresa de uma nova central de 
Oxigénio.

Posteriormente os responsáveis 
visitaram o Poço do Talaminho, em 
Amora, a antiga fábrica de explosivos 
da sociedade Portuguesa de explosivos 
(sPeL) e os antigos areeiros de J. caetano 
e Fernando Branco, em corroios. estes 
passivos ambientais resultam do depó-
sito de resíduos de hidrocarbonetos e 
águas residuais contaminadas com com-
postos orgânicos (derivados de explosi-
vos) ou sais de metais, em lagoas esca-
vadas sem qualquer impermeabilização.

«Tivemos oportunidade de trazer ao 
seixal uma equipa orientada para a re-
solução destas situações», explica carlos 
Martins. O secretário de estado consi-
dera que, no caso da sn, existem já «me-
lhorias significativas dos problemas que 
preocupavam o município», casos do ru-
ído e da qualidade do ar, afirmando ain-
da que da visita saiu a possibilidade da 
ccdR-LvT instalar uma nova estação de 
medição de qualidade do ar e «tranquili-
zar aqueles que vivem nas imediações da 
siderurgia nacional».

Quanto aos outros passivos ambien-
tais, carlos Martins reconhece «fortes 
evidências de no passado ter havido con-
taminação de solos, dois dos quais de 
maior gravidade (sPeL e areeiros), ainda 
que um deles pareça de mais fácil resolu-
ção» e lembra que estando identificados 
como «locais de passivos ambientais são 
susceptíveis de serem elegíveis para can-
didaturas no âmbito do POseUR». em 
jeito de balanço, o secretário de estado 
afirma ainda que Poder Local e Poder 
central estão «muito interessados na 
resolução dos problemas ambientais e 

Fecho da estação de correios 
de Aldeia de Paio Pires 
Autarcas exigem 
reabertura dos CTT

câmara Municipal do seixal convida secret ário de estado do Ambiente a visitar o seixal

Definir uma estra tégia adequada 
para resolver pas sivos ambientais
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 A CâmArA municipal do Seixal foi 
um dos municípios selecionados para a im-
plementação do projeto Laboratórios Vivos 
para a Descarbonização, o que vai permitir 
a implementação de um ecossistema vivo de 
tecnologia e cidadania na Baía do Seixal.

No dia 6 de abril decorreu, no Fórum 
municipal romeu Correia, em Almada, a 
cerimónia de assinatura dos contratos de 
financiamento destes projetos, entre os 
municípios selecionados e o governo, atra-
vés do Fundo Ambiental. Os contratos cele-
brados representam a segunda fase de um 
apoio total de 5,5 milhões de euros do Fundo 
Ambiental para que os dez municípios se-
lecionados possam implementar espaços 
inteligentes, orientados para a descarboni-
zação das cidades. Com este financiamento, 
os municípios vão poder executar soluções 
inovadoras nos domínios da mobilidade 
sustentável, gestão de energia, iluminação 
pública, gestão de água e resíduos, monito-
rização ambiental e informação ao público.

Este processo iniciou-se em 2017, e na 1.ª 
fase foram aprovados 20 projetos de imple-
mentação, nomeadamente o do município 
do Seixal. Entre estes, dez passaram à 2.ª fase 
e assinaram agora os contratos de financia-
mento. 

Um laboratório vivo para a descarboni-
zação consiste num espaço urbano que as-
sume a função de teste na demonstração 
das soluções inovadoras para um ambiente 
de baixo carbono, numa lógica de interação 
entre municípios, centros de conhecimento, 
empresas, indústrias e cidadãos. No Seixal, 
o projeto prevê o desenvolvimento de vá-
rias iniciativas inovadoras que promovem a 
utilização das energias renováveis, a educa-
ção ambiental dos cidadãos, a dinamização 
de atividades na zona ribeirinha e núcleos 
urbanos antigos e ainda a dinamização da 
economia local (ver projetos na página 4).

Joaquim Santos, presidente da Câmara 

municipal do Seixal, e Joaquim Tavares, ve-
reador do pelouro do Ambiente, estiveram 
presentes na cerimónia. O presidente da 
câmara destacou o facto de «o Seixal estar 
entre os três municípios que obtiveram mais 
financiamento para implementação do pro-
jeto. Isso para nós é motivo de orgulho, mas 
também uma responsabilidade, no sentido 
de avançar com a concretização de um con-
junto de investimentos de sustentabilidade 
ambiental, com implementação de novas 
tecnologias. Este laboratório vai permitir 
testar novas soluções ao nível de mobilidade, 
iluminação pública inteligente, da energia 
solar, entre outras. A Câmara municipal do 
Seixal, em parceria com algumas entidades 
privadas, vai investir neste projeto cerca de 
2,5 milhões de euros, e o Fundo Ambiental 
vai apoiar com 500 mil euros». 

Joaquim Santos disse ainda que «o Seixal 
tem a vice-presidência da secção Smart 
Cities na Associação Nacional de municípios 
Portugueses, pelo que temos responsabi-
lidades acrescidas nesta matéria. No ano 
passado aprovámos a Carta Ambiental do 
município do Seixal e aí ficaram definidas 13 
áreas de intervenção ao nível ambiental. As 
novas tecnologias trazem-nos mais-valias 
importantes ao nível, por exemplo, dos con-
sumos energéticos, e é isso que vamos po-
tenciar neste projeto, aplicando-as à nossa 
cidade. Desta forma podemos afirmar que 
o Seixal está na linha da frente na aplicação 
da inovação à melhoria da qualidade am-
biental».

O ministro da Ambiente, João matos 
Fernandes, afirmou que os projetos apresen-
tados serão «úteis para quem vive e quem vi-
sita estes espaços, mas que sejam sobretudo 
demonstrativos de boas práticas ambientais. 
Daqui a um ano e meio estarão concretizados 
dez projetos que vão ser bons para cada uma 
destas cidades e também para o país, e po-
dem até ser exemplos fora de fronteiras». n 

Assinatura de contratos de financiamento 
com o Fundo Ambiental
Seixal investe 
em projetos inovadores 
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muito satisfeitos com este trabalho con-
junto com o município».

Fazendo um «saldo da visita positivo, 
com o secretário de Estado a passar uma 
manhã no concelho para conhecer os 
passivos ambientais do Seixal», Joaquim 
Santos enfatiza sobretudo que «também 
o saldo do caminho que traçámos nos 
parece muito positivo, com a CCDr-LVT 
a demonstrar disponibilidade para ins-
talar mais uma estação de medição de 
qualidade do ar e informar a população 
sobre o que foi feito e o que há a fazer para 
melhorar esta situação».

O presidente da Câmara municipal do 
Seixal refere ainda que também no que 
respeita às outras áreas com passivos 
«verificámos que existem linhas de finan-
ciamento para a realização de estudos 
sobre as diferentes situações e depois 
para apoiar a sua resolução». Joaquim 

Santos assegura que «no caso da SN é im-
portante continuarmos a acompanhar e 
monitorizar a atividade que ali se desen-
volve; e nos restantes passivos ambien-
tais estamos empenhados em promover 
um melhor conhecimento de cada caso 
para promover a sua correção». 

Pese embora a primeira promessa de 
resolução do Poder Central de alguns 
destes passivos ambientais remontar já 
a 1995, Joaquim Santos conclui que «foi 
muito importante a visita do secretário 
de Estado, acompanhado por responsá-
veis da APA e da CCDr-LVT, porque assim 
tiveram oportunidade de constatar os 
problemas existentes e, em conjunto, de-
finirmos uma estratégia adequada para a 
sua resolução». n



Com o objetivo de fomentar a descarbonização das cida-
des através de soluções tecnológicas que aumentem a 
eficiência e reduzam o consumo de energia, o município 
do Seixal vai implementar o projeto Laboratório Vivo 
para a Descarbonização (LVpD). A área territorial de im-
plementação do LVpD, designado por Ecossistema de 

Tecnologias e Cidadania para a Descarbonização da Baía 
do Seixal, situa-se entre a Praça 1.º de Maio, no Seixal, e 
a Rua dos Operários, em Amora, numa extensão de cerca 
de 4 quilómetros, ao longo da Baía do Seixal.
Com a implementação do LVpD esperam-se vários im-
pactos positivos ao nível ambiental, social e económico: 

redução da pegada de carbono e maior utilização das 
energias renováveis; educação ambiental dos cidadãos; 
dinamização de atividades na zona ribeirinha e centros 
históricos, em torno das tecnologias do ecossistema 
LVpD; e ainda a dinamização da economia local. Conheça 
os projetos a implementar.

Laboratório Vivo para a Descarbonização (LVpD)
Ecossistema Vivo de Tecnologias e Cidadania
para a Descarbonização da Baía do Seixal 
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4
Áreas
de
intervenção:

1
Descarbonizar
a rede elétrica

2
Otimizar a 
eficiência energética
nos edifícios

3
Possibilitar
a mobilidade
da nova geração

4
Melhorar
a gestão
de resíduos

Iluminação Pública Inteligente – Eficiência energética com a substituição de 1024 luminárias por 
tecnologia LED, com telegestão e monitorização dos consumos.

Contadores de Água Inteligentes – Instalação de contadores de água inteligentes (Smart Water 
Meters) no edificado que confina com a Baía do Seixal. Esta solução permite o envio de leituras regula-
res de consumos, uma faturação mais justa e reduzir os custos de leitura dos consumos.

Pontos de Carregamento Elétrico – Alimentados por tecnologia fotovoltaica e eólica, serão coloca-
dos ao longo do passeio ribeirinho e núcleos urbanos antigos, junto a chapéus de sol fotovoltaicos, que 
utilizarão a tecnologia de painéis solares flexíveis (tecnologia Rol to Rol). Estes postos servirão para car-
regar os equipamentos individuais de mobilidade, computadores, tablets ou telemóveis dos cidadãos.

Minieólicas – Instaladas na frente ribeirinha e enquadradas na paisagem urbana para a produção 
de energia elétrica com a finalidade de armazenamento e carregamento dos veículos elétricos do 
ecossistema. 

Chapéus de sol fotovoltaicos – A colocar nas zonas de carregamento e estacionamento dos veículos 
elétricos, utilizarão a tecnologia de painéis solares flexíveis (tecnologia Rol to Rol).

Armazenamento de Energia – Instalação de baterias para armazenamento da energia produzida 
por tecnologia fotovoltaica e eólica.

Smart Grid – Instalada para monitorizar a produção, o consumo e o armazenamento de energia em 
tempo real, com recurso à instalação de Smart Meters, que o cidadão poderá consultar online.

EcoRestaurante - Ecoeficiente – Construção e montagem de um restaurante junto ao passeio 
ribeirinho. Pretende-se que seja um edifício de elevada eficiência energética, com a instalação de tec-
nologias de última geração, nomeadamente uma cobertura que produza energia elétrica fotovoltaica, 
permitindo a autossuficiência ao nível de consumos.

Cozinha Solar – Associado ao restaurante haverá uma zona com fornos solares para confeção de 
alimentos. Os utilizadores podem encomendar a refeição através de uma aplicação para telemóvel/       
/tablet ou em computador.

Edifício de Emissões Zero – A monitorização e os sistemas de controlo dos equipamentos do ecos-
sistema serão geridos nesta sala. Pretende-se que a mesma seja de utilização fácil e de livre acesso 
ao cidadão, que poderá interagir com a informação disponibilizada sobre as tecnologias existentes no 
ecossistema. 

Comboio Elétrico a Energia Renovável – Comboio elétrico solar, sobre rodas, para percorrer um 
percurso de cerca de 4 quilómetros, entre a frente ribeirinha do Seixal e de Amora, bem como os nú-
cleos urbanos antigos junto à Baía do Seixal. 

Equipamentos Elétricos de Mobilidade Individual – Equipamentos movidos a eletricidade (bici-
cletas, overboard, segway, trotinete) para uso individual na deslocação ao longo do passeio ribeirinho. 
Poderão ser levantados nos estacionamentos inteligentes a instalar, mediante identificação e através 
de aplicação em telemóvel. 

Ecoponto Inteligente – Instalação de Ecopontos Inteligentes (EI) em diferentes zonas do ecossis-
tema, que permitirão colocar os resíduos urbanos diferenciados para reciclagem e, caso estejam 
registado no ecossistema, os cidadãos poderão ser bonificados por isso, através de uma aplicação em 
telemóvel/tablet.
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O prOgrama reabilite 
o Seu prédio prossegue a bom 
ritmo e continua a apoiar a recu-
peração do parque habitacional 
privado, contribuindo de forma 
significativa para qualificar o 
edificado do concelho. Os pré-
dios qualificados com o apoio 
da autarquia são cada vez mais e 
continuam a receber a visita de 
Joaquim Santos e manuela Calado, 
presidente e vereadora do pelouro 
de Desenvolvimento Social da 
Câmara municipal do Seixal, res-
petivamente.

No dia 24 de março, mais três 
edifícios receberam os eleitos da 
autarquia para uma conversa com 
os administradores de condomí-
nio, proprietários e moradores. 
Os eleitos conheceram as inter-
venções na avenida 25 de abril e 
na praceta Quinta da marialva, em 
Corroios, e na rua Vereador João 
roque, em arrentela, e procura-
ram inteirar-se sobre o balanço 
que os beneficiados fazem do pro-
grama que desde o seu lançamen-
to conta já com um investimento 
municipal de 73 mil euros e um 
total de 77 candidaturas, das quais 
71 aprovadas para comparticipa-
ção. 

O prédio beneficiado na avenida 
25 de abril foi intervencionado 
em duas fachadas com um valor 
total de 8500 euros, compartici-
pado em 800 euros pela autarquia. 
apesar de existir há 51 anos, esta 
foi a primeira obra de que foi alvo. 
O mesmo valor de comparticipa-
ção beneficiou a obra da praceta 
da Quinta da marialva, que teve 
um custo total de 16 000 euros e 
incidiu sobre um prédio com 14 
anos. O edifício da rua Vereador 
João roque tem já 21 anos e re-
cebeu 1800 euros de compartici-
pação numa obra que ascendeu 
a mais de 19 mil euros de investi-
mento. 

O reabilite o Seu prédio é di-
rigido a administrações de con-
domínio ou proprietários de edi-
fícios multifamiliares e permite 
uma comparticipação financeira 
da autarquia em obras de recu-
peração de fachadas em edifícios 
com licença de utilização iguais ou 
superiores a 10 anos. a Câmara do 
Seixal comparticipa com 200 eu-
ros por piso visível exteriormen-
te na fachada intervencionada e 

beneficia a intervenção com uma 
redução de 95 por cento na taxa de 
ocupação do espaço público.

as candidaturas são formali-
zadas em requerimento próprio 
disponível no Balcão Único da 
Câmara do Seixal e em cm-seixal.
pt, onde pode consultar o Edital 
n.º 149/2017 com as normas re-
gulamentares, nomeadamente 
informação sobre os documentos 

necessários a apresentar com a 
candidatura (espaço ação Social/ 
/Habitação).

as obras terão que ser concluí-
das no prazo máximo de 120 dias 
após aprovação, com exceção de 
casos justificados e aceites pela 
autarquia. Uma vez as obras re-
alizadas e avaliadas por técnicos 
municipais, efetua-se o processa-
mento da comparticipação. n

programa reabilite o Seu prédio 

Apoio à recuperação 
do parque habitacional

A opinião dos moradores

Jorge Marques, 
administrador na Avenida
25 de Abril
«O valor comparticipado pela 
autarquia foi bastante bom e 
sempre é uma ajuda para via-
bilizar as obras quando os mo-
radores têm dificuldades. Um 
valor maior seria ainda melhor. 
Também seria interessante que 
outro tipo de intervenções, co-
mo por exemplo nas coberturas 
dos prédios, pudessem também 
ser contempladas com apoios.»

Nelson Santos, 
administrador ao tempo
da obra na Praceta 
da Quinta da Marialva
«Fomos os segundos a concor-
rer porque tivemos conheci-
mento do programa quando já 
tínhamos a obra prevísta. Para 
fazer a obra iriamos gastar todo 
o nosso fundo de maneio e com 
este programa acabámos por 
poder repor esse montante para 
as nossas despesas.»

Antonino Salgueiro, 
administrador na Rua
 Vereador João Roque
«O programa é muito útil e aces-
sível. A candidatura não é muito 
exigente, nem excessivamente 
burocrática. As maiores dificul-
dades são sempre relaciona-
das com as famílias que nem 
sempre podem avançar com o 
dinheiro para obras no prédio. 
Também penso que uma total 
isenção da taxa de ocupação de 
espaço público poderia ser um maior incentivo à reabilitação.»

77
candidaturas apresentadas

71
candidaturas aprovadas

73 000 euros
comparticipados pela autarquia

Valores apurados
até final de março
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União Recreativa Juventude de Fernão Ferro e Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro 
Dotar os clubes de melhores condições para a prática de atividades
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do 
Seixal, e José Carlos Gomes, vereador do Pelouro do 
Desporto, visitaram, no dia 7 de abril, as obras de re-
modelação da União Recreativa Juventude de Fernão 
Ferro (URJFF) e do Clube Desportivo e Recreativo do 
Fogueteiro  (CDRF). 
Os dirigentes da URJFF, Jorge Gonçalves, Raposo 
Simões e Conceição Gonçalves, e o empreiteiro da 
obra, Rogério Patrício, receberam os eleitos, mos-
trando toda a dimensão da intervenção em curso e 
também referindo outras ambições e necessidades 
para o clube.
Concretamente, está a ser efetuada a reabilitação 
das infraestruturas existentes no clube, como o salão 
polivalente, com novo teto falso, a área destinada a 
cozinha e serviço de bar, balneários, casas de banho, 
gabinetes de apoio para as modalidades, gabinete 
médico, lavandaria e bancadas. O clube quer ainda 
criar um centro de estudos, colocar um soalho flutu-
ante no salão de jogos, zona de esplanada, um espaço 
exterior multiusos com área coberta, entre outros me-
lhoramentos. Estas intervenções permitirão aumentar 
a qualidade e funcionalidade das instalações, bem 
como a melhoria das áreas de trabalho da direção e o 

aumento da oferta desportiva. 
A Câmara Municipal do Seixal atribuiu ao clube um 
apoio financeiro de 69 525,75 euros, pago em outu-
bro, garantindo a realização de grande parte das obras 
de ampliação das instalações da coletividade. 
Para Joaquim Santos, o objetivo da visita «foi fazer o 
ponto da situação da obra e ver quais os apoios ainda 
necessários para o clube». Mostrou satisfação «por 
ver que o apoio que demos está a ser bem utilizado» e 
frisou que «reconhecemos que o clube está a transfor-
mar-se e damos os parabéns à direção pelo trabalho 
que está a ser realizado».
Jorge Gonçalves, presidente da direção, valorizou «mui-
to a visita» dos eleitos e o apoio da câmara municipal, 
que vem «contribuir para levantar o clube e dar melho-
res condições aos nossos 130 atletas». Disse que o 
«primeiro passo para já é acabar estas obras e depois 
continuar as intervenções, consolidar a massa asso-
ciativa e trazer ainda mais atletas». 
Na visita ao Clube Desportivo e Recreativo do 
Fogueteiro  (CDRF), os autarcas foram recebidos pelos 
dirigentes do clube, Carlos Sousa e António Mata. O clu-
be movimenta mais de 200 atletas de várias idades. No 
âmbito do contrato-programa com a Câmara Municipal 

do Seixal, foi atribuído um apoio de 8 335 euros, em 
janeiro, suportando 50 por cento do valor da colocação 
de piso novo no polidesportivo e apoio à operacionali-
zação da recolha e entrega de toda a documentação 
necessária a esta candidatura. A requalificação ficou 
concluída em abril mas o município vai ainda apoiar, 
com um valor superior a 30 mil euros, a execução do 
piso exterior, obra que irá decorrer em maio. 
Joaquim Santos referiu que a visita teve por objetivo 
«ver o estado das obras a decorrer e delinear os pró-
ximos passos em termos das prioridades do clube, de 
modo a agilizar o processo», a fim de dotar o clube de 
melhores condições para a prática de atividades des-
portivas e outras.
Para Carlos Sousa, esta visita é importante «porque a 
autarquia inteira-se da realidade e do que os clubes 
precisam e estes ficam a saber com o que podem 
contar».
Para além do arranjo do piso exterior, também pre-
cisamos de reduzir os custos com a energia elétrica, 
talvez com a instalação de painéis solares». Fez ainda 
questão de dizer que «se não fosse o apoio da câmara e 
das juntas do concelho, metade das coletividades não 
podiam existir».

Av. Rui Grácio, Corroios
Nova área de 
estacionamento
A Câmara Municipal do Seixal proce-
deu à terraplanagem e delimitação de 
uma área com cerca de 2500 m2 na 
Av. Rui Grácio, em Corroios, com o ob-
jetivo de criar uma nova área de esta-
cionamento gratuito para moradores 
e utilizadores do comboio. O espaço 
contempla cerca de 80 lugares, asse-
gurando assim mais uma alternativa 
de estacionamento naquela localida-
de. 
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Visita às obras de infraestruturas no Pinhal do General
Trabalhos em fase avançada
No dia 2 de abril o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, 
e os técnicos da autarquia deslocaram-se ao Pinhal do General para verificar 
algumas das intervenções que estão a decorrer na AUGI FF71 ao nível das infra-
estruturas de água, saneamento e arranjo de espaços públicos. 
Já com alvará emitido, a AUGI FF71 tem de momento várias obras em curso, nu-
ma parceria com a Câmara Municipal do Seixal. Uma das maiores está a decor-
rer na Av. 5 de Outubro, com a requalificação da rede de abastecimento de água, 
saneamento e pluvial, e também dos espaços verdes. Foi ainda construída uma 
rotunda que liga ao jardim e foram remodelados os passeios e arruamentos.
O Pinhal do General tem 145 ruas e de momento cerca de 90 por cento das ruas 
já têm saneamento básico, num trabalho desenvolvido mais intensamente nos 
últimos seis anos.
O presidente da direção da Associação de Moradores do Pinhal do General, 
António Cardoso, afirmou que «o Pinhal do General é das localidades que mais 
obras tem em curso. Estamos de momento a concluir a zona da rotunda da Av. 5 
de Outubro, numa intervenção que ronda os 200 mil euros. É uma área de gran-
de importância no abastecimento de água na localidade e, com a construção 
do novo CDA de Fernão Ferro, a reformulação foi feita preparando já o futuro. 
A expectativa é que durante o mês de abril seja feita a pavimentação por parte 
da câmara municipal e concluída a obra. Ainda na Av. 5 de Outubro, mas noutra 
área, está a ser executada a requalificação da via, incluindo também a rede de 
saneamento e início da construção de uma ciclovia que prevemos venha a per-
correr todo o  loteamento».
O dirigente lembrou que estão também «a concluir a 2.ª fase da Av. Almirante 
Reis, uma obra que se iniciou há 17 anos e que vai agora ser concluída, em co-
laboração com a AUGI da Quinta do Conde. Vão também ser construídas duas 
rotundas nessa via, que é uma das estruturantes do Pinhal do General. Em maio 
deve ser colocado o betuminoso, também pela Câmara Municipal do Seixal». 
O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, disse que «a 
autarquia tem vindo a desenvolver um trabalho de cooperação com as AUGI 
e que tem sido muito positivo. No Pinhal do General, a direção da associação 
tem desenvolvido um trabalho extraordinário e está numa fase avançada nas 
obras de infraestruturas, contando com o apoio da câmara municipal nas pa-
vimentações. Nos últimos anos a evolução ao nível de obras realizadas é bem 
visível, o que resulta numa clara evolução na qualidade de vida da população 
daquela área. Nesta visita ficou também acordado o nosso apoio na instalação 
de um elemento escultórico na rotunda da Av. 5 de Outubro que procura repre-
sentar esta nova fase de melhor qualidade de vida para as famílias no Pinhal do 
General».     

Amora e Corroios
Pavimentação e reparação de vias
A Câmara Municipal do Seixal concluiu no fim de março a pavimentação de arrua-
mentos na Quinta da Charnequinha, nos Foros de Amora. A intervenção ficou con-
cluída com a pavimentação das ruas Prof. Mota Pinto e Sá Carneiro.
Esta intervenção foi realizada no âmbito de um protocolo celebrado entre a Câmara 
Municipal do Seixal e a Comissão de Melhoramentos da Urbanização da Quinta da 
Charnequinha, representando um investimento de cerca de 60 mil euros. 
Ainda em março a Câmara Municipal do Seixal procedeu à manutenção de diversas 
vias no concelho, nomeadamente a reparação do pavimento em algumas ruas de 
Corroios, procurando assim melhorar as condições de circulação nas mesmas.

Obra decorre na EN10
Construção de rotunda 
no cruzamento da Cucena
Está a decorrer a construção de uma rotunda ao quilómetro 14 da EN10, 
na interseção com a EN10-2, na Cucena, uma obra da responsabilidade da 
Infraestruturas de Portugal, SA (IP).
A intervenção tem um valor de cerca de 565 mil euros e um prazo de execução de 
cinco meses. Durante este período vão existir alguns constrangimentos no tráfe-
go, com implementação de desvios, devidamente assinalados no local.
Esta obra resulta de um protocolo assinado entre a Câmara Municipal do Seixal 
e a IP em 2009, embora só agora se tenha iniciado esta importante intervenção 
para  a segurança e gestão do trânsito naquele local.
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A Câmara Municipal do Seixal 
aprovou, na reunião de 5 de abril, 
um conjunto de propostas, des-
tacando-se  a aprovação da cele-
bração de um contrato de como-
dato com a Confederação Geral 
dos Trabalhadores Portugueses 
– Intersindical Nacional, para  a 
instalação do Espaço Memória – 
Centro de Arquivo, Documentação 
e Audiovisual da CGTP-IN na 
Mundet.
«Este espaço pretende contribuir 
para a valorização patrimonial do 
local, do edifício e do município, 
na medida em que funcionará co-
mo um polo dinâmico de preserva-
ção da história do trabalho e dos 
trabalhadores, declarou Joaquim 
Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal. 
A autarquia deliberou aprovar, 
entre outros, diversos contratos-
-programa e comparticipações 
financeiras, no valor de cerca de  
300 mil euros, a coletividades e 
associações do movimento as-
sociativo do concelho, o que per-
mitirá qualificar os seus equipa-
mentos desportivos e culturais, 
potenciando também o desenvol-
vimento da sua atividade em prol 
da população.
Foi atribuída uma comparticipa-
ção financeira ao Clube Desportivo 
e Recreativo Águias Unidas, na fre-
guesia de Amora, para apoio às 
obras de construção do pavilhão, 
no valor de 200 mil euros, no âm-
bito dos projetos de promoção da 
atividade física e do desporto no 
concelho.
Outra deliberação de relevo foi 
a abertura do procedimento de 
hasta pública, mediante licitação, 
para concessão de arrendamen-
to de quiosque municipal para 
comércio/serviços localizado no 
jardim da Praça dos Mártires da 
Liberdade, na união das fregue-
sias do Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires.
O executivo aprovou ainda uma 
tomada de posição de apoio e so-
lidariedade para com a juventude, 
grupo merecedor de uma especial 
atenção por parte da autarquia.
A moção salienta, por um lado, o 
trabalho municipal desenvolvido 
de modo continuado e transversal 
com a juventude e, por outro lado, 
solidariza-se com a juventude, rei-
vindicando a valorização da escola 
pública e de qualidade com a gra-
tuitidade dos manuais escolares 

para todos os níveis de ensino, a 
requalificação dos equipamentos 
escolares em avançado estado de 
degradação, assim como a cons-
trução dos pavilhões desportivos 
escolares em falta no concelho.
A moção também reivindica a cria-
ção efetiva de medidas de apoio à 
habitação para jovens e a defini-
ção de políticas que garantam o 
fim da precariedade e do desem-
prego.

Deliberações

Presidência
• Tomada de posição: Juventude, 
força transformadora da socieda-
de.
• Instalação e execução do Labo-
ratório Vivo para a Descarbo-
nização (LVpD), no Município do 
Seixal. Fundo Ambiental. Contrato 
de financiamento. Ratificação do 
despacho n.º 595-PCM/2018 de 
26 de março.
• Contrato de mútuo acordo ce-
lebrado com Dexia Sabadell, S.A. 
– Sucursal em Portugal, em 8 de 
julho de 2008. Cessão da posição 
contratual. Aprovação.

Pelouro do Planeamento,
Mobilidade, Cultura e Recursos
Humanos
• Espaço Memória – Centro 
de Arquivo, Documentação e 
Audiovisual da CGTP-IN. Contrato 
de comodato de bens imóveis 
a celebrar entre o Município do 
Seixal e a Confederação Geral 
dos Trabalhadores Portugueses – 
Intersindical Nacional. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso 
público designado de Centro de 
Saúde de Corroios. Espaço exte-
rior. Processo n.º 05/P/2017_
EMP. Abertura de procedimento.
• Hasta pública mediante licita-
ção para arrendamento de quios-
que para comércio/serviços lo-
calizado na Praça do Mártires da 
Liberdade, união das freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires. Abertura de procedi-
mento.

Pelouro da Educação,
Desenvolvimento Social,
Juventude e Gestão Urbanística
• Curso Regular Tocá Rufar. 
Contrato-programa. 3.ª tranche. 
Comparticipação financeira.
• XI Encontro Intercultural Saberes 
e Sabores. Contrato-programa e 

comparticipações financeiras.
• Associações de pais e encarre-
gados de educação das escolas 
do concelho do Seixal 2017/2018. 
Contratos-programa e compartici-
pações financeiras.

Pelouro do Ambiente, Serviços
Urbanos, Energia e Espaço
Público
• Hasta pública mediante licita-
ção para alienação de madeira em 
pé de povoamentos de pinheiro- 
-bravo e eucalipto, por realização 
de desbaste misto (grau médio/ 
/forte) e desmatação dos terrenos. 
Processo n.º 01/HP_DEV/2018. 
Abertura de procedimento.
• Protocolo de colaboração a cele-
brar entre o Município do Seixal e a 
Associação Humana, para a imple-
mentação de recolha têxtil nas ins-
talações municipais. Aprovação de 
minuta.

Pelouro do Desporto, 
Empreitadas, Administração
Geral e Modernização
Administrativa

• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada 
do Parque Urbano do Seixal. 
Substituição da fiscalização. 
Processo n.º DPMU.DGUE.02.
DP.2017. Aprovação.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar en-
tre a Câmara Municipal do Seixal 
e o Clube Desportivo e Recreativo 
Águias Unidas. Comparticipação 
financeira.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar en-
tre a Câmara Municipal do Seixal 
e o Clube Desportivo e Recreativo 
do Fogueteiro. Comparticipação 
financeira.

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

Reunião de câmara de 5 de abril
Seixal aprova instalação do acervo da Intersindical 
Nacional na Mundet

Redelimitação gráfica da AUGI A14, 
na Quinta do Poço do Bispo
Edital n.º 72/2018

Joaquim Cesário Cardador dos Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, torna público que, em cumprimento do disposto no 
art.º 56.º do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atualizado pe-
la Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, que alterou a Lei n.º 169/99, de 18 
de setembro, e para efeitos do disposto no art.º 28.º da Lei n.º 91/95, 
de 2 de setembro, com a redação alterada pela Lei n.º 79/2013, de 
26 de novembro, na reunião ordinária de 8 de fevereiro de 2018 a 
Câmara Municipal deliberou (Deliberação n.º 025/2018-CMS) aprovar 
a redelimitação gráfica da AUGI A14, sita na Quinta do Poço do Bispo II, 
freguesia de Amora, na modalidade de reconversão por iniciativa dos 
particulares, como operação de loteamento, que abrange o prédio n.º 
6623/20090108 descrito como parte do artigo 201 da secção AD, 
com a área de 33 335,50 m2, conforme descrição da Conservatória 
do Registo Predial de Amora. Este processo corre termos com o n.º 
2/G/99. 
Para conhecimento geral se publica o presente e outros de igual teor, 
que vão ser afixados nos lugares habituais estabelecidos na lei, por 
trinta dias (úteis) contados decorridos quinze dias da data do presente.
Seixal, 5 de março de 2018.

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

Operação de loteamento da AUGI A14, 
na Quinta do Poço do Bispo
Edital n.º 73/2018

Joaquim Cesário Cardador dos Santos, presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, torna público que, em cumprimento do disposto no art.º 56.º 
do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atualizado pela Lei n.º 
42/2016, de 28 de dezembro, que alterou a Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, e para efeitos do disposto no art.º 28.º da Lei n.º 91/95, de 2 
de setembro, com a redação alterada pela Lei n.º 70/2015, de 16 de ju-
lho, na reunião ordinária de 8 de fevereiro de 2018 a Câmara Municipal 
deliberou (Deliberação n.º 025/2018-CMS) aprovar a aceitação con-
dicionada da operação de loteamento com obras de urbanização da 
Área Urbana de Génese Ilegal A14, sita em Quinta do Poço do Bispo II, 
da freguesia de Amora, processo que corre termos com o n.º 2/G/99.  
Para conhecimento geral se publica o presente e outros de igual teor, 
que vão ser afixados nos lugares habituais estabelecidos na lei, por 
trinta dias (úteis) contados decorridos quinze dias da data do presente.
Seixal, 6 de março de 2018

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

Câmara Municipal do Seixal
Novo horário de atendimento
público

Informa-se que, pelo Despacho n.º 471-PCM/2018, de 12 de março, 
foi determinado um novo horário de atendimento público nos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do Seixal, exclusivamente no âmbito 
da Divisão de Atendimento Público e Modernização Administrativa 
(DAPMA), que passou a ser, desde o dia 2 de abril do ano em curso, o 
seguinte: a abertura é às 9 horas e o encerramento às 16.30 horas.
Esta medida tem por objetivo reforçar os períodos do dia com maior 
afluxo de utentes e diminuir os tempos de espera dos utentes.
O novo horário não se aplica aos seguintes serviços: Espaço Cidadania, 
(das 9 às 12.30 e das 14 às 17 horas), Execuções Fiscais e Balcão de 
Receção (das 9 às 17 horas) e Recursos Humanos (assuntos internos, 
das 9 às 17 horas).
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Comissão Municipal da Defesa da Floresta 

Plano Municipal 
de Defesa da Floresta 
contra Incêndios
A CoMissão Municipal da 

Defesa da Floresta esteve reunida 
no dia 28 de março para apresen-
tar e discutir o Plano Municipal 
de Defesa da Floresta contra 
incêndios (PMDFCi) 2018-2027.

Estiveram presentes Joaquim 
santos, presidente da Câmara 
Municipal do seixal, o vereador 
Marco Fernandes, da Proteção 
Civil, e o vereador Joaquim 
Tavares, do Ambiente, presidentes 
das juntas de freguesia, técnicos 
municipais e os elementos das for-
ças de segurança e de emergência, 
entidades e empresas que têm res-
ponsabilidades nesta área. 

Joaquim santos afirmou que o 
PMDFCi «é um instrumento ope-
racional importante em termos da 
prevenção, intervindo estrategi-
camente ao nível da defesa da flo-
resta contra incêndios». salientou 
que, embora no município «tenha 
havido muitas ignições nos últi-
mos anos, temos muito pouca área 
ardida» e isso «deve-se ao nosso 
trabalho de prevenção e aos meios 
que temos no terreno, que são os 
nossos bombeiros». Disse que a 
preocupação da câmara munici-
pal é ter uma floresta «mais bem 
gerida, com menos combustível, 
com todas as medidas que sejam 
necessárias», e lembrou a informa-
ção disponibilizada pela autarquia 
alertando para a limpeza da flores-
ta e a manutenção dos espaços em 
redor das habitações: «há todo um 
conjunto de medidas que a câma-
ra municipal tomou no sentido de 
darmos sequência a esta questão».

Apresentação do plano
seguiu-se a apresentação do 

PMDFCi para 2018-2027, que in-
clui três cadernos. o Caderno i é 
dedicado à ocupação do solo, povo-
amentos florestais e análise do his-
tórico e causalidade dos incêndios 
florestais; o Caderno ii (ou plano 
de ação) incide sobre a cartogra-
fia de risco de incêndio florestal 
e as prioridades de defesa; rede 
de faixas de gestão de combustível 
(FGC); rede viária florestal (RVF); 
rede de pontos de água (PA); silvi-
cultura e sensibilização e fiscaliza-
ção. o último caderno é constituído 
pelo Plano operacional Municipal 
2018.

No concelho do seixal, a ocupa-
ção urbana é de 3 736,32 ha (39,1 
por cento); a florestal é de 3 187,11 
ha (33,4 por cento – maior área a 
sul da A2); a agrícola é de 946,33 
ha (9,9 por cento); ocupando os 
matos 550,97 ha (5,8 por cento), 
concluindo-se que existe um forte 
interface urbano/florestal e que os 
espaços rurais prevalecem.

Quanto aos povoamentos flo-
restais, as espécies predominantes 
no concelho são o pinheiro-bravo; 
o pinheiro-bravo com pinheiro- 
-manso e o eucalipto, espécies 
florestais bastante combustíveis. 
o concelho regista muitas ocor-
rências, mas apresenta pouca área 
ardida: no período de 2005-2015  
(11 anos), a área ardida foi de 
473,64 ha em 1931 ocorrências, 
sendo o mês de julho o mais crítico.

o plano de ação aponta que o 
modelo arbustivo é um parâmetro 

que propicia o surgimento de focos 
e dispersão de incêndios.

As faixas de gestão de combustí-
vel (FGC) geraram maior debate e 
os presentes comprometeram-se 
a enviar todos os elementos para 
cruzar a informação e determinar 
assim as faixas de modo consensu-
al e indo ao encontro da legislação 
em vigor.

A rede viária florestal tem uma 
extensão total de 464,43 km e 
apresenta uma distribuição espa-
cial que permite o acesso aos espa-
ços florestais do concelho. Existem 
96 pontos de água, sendo eles a 
Baía do seixal, charcas, tanques, 
depósitos de água e hidrantes.

Com a elaboração do Plano ope-
racional Municipal (PoM), o Muni-
cípio do seixal pretende contribuir 
para que o combate a este flagelo 
nacional seja devidamente organi-
zado, eficaz e eficiente. 

o PoM constitui um documento 
operacional para a gestão das ope-
rações de defesa da floresta, para 
apoio à decisão dos agentes e inter-
venientes no dispositivo DFCi (de-
fesa da floresta contra incêndios). 

 Joaquim santos informou ainda 
que esta reunião determinou que 
as duas semanas seguintes são o 
prazo para os intervenientes en-
viarem os documentos e pareceres 
para qualificar este instrumento 
operacional «no sentido da nossa 
floresta ficar mais segura, com me-
nor área ardida e menos ignições 
no nosso concelho».  n

Reforço da frota municipal
Novas viaturas para recolha de 
resíduos e manutenção de vias

Prosseguindo a política de reforço e qualificação da frota mu-
nicipal, a Câmara Municipal do Seixal adquiriu mais três novas 
viaturas.
Na área da salubridade foi adquirida uma nova viatura de recolha 
de resíduos sólidos urbanos, que permitirá a recolha de resíduos 
dos contentores semienterrados e de contentores de 15 m3. Este 
investimento, na ordem dos 143 500 euros mais IVA, vai permitir 
reforçar a recolha de resíduos e melhorar o serviço prestado à 
população. 
Na área das redes viárias foram adquiridas duas viaturas de apoio 
à manutenção de vias, que permitem reforçar a capacidade de 
resposta das equipas em relação à manutenção das estradas 
(reparações e tapa buracos). As viaturas, que representaram um 
investimento de 124 900 euros mais IVA, vão apoiar as equipas da 
autarquia em termos de transporte de pessoal e material para os 
locais das intervenções. 
O investimento total  foi de 330 132 euros.
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A requAlificAção da 
Mundet e a criação de um espaço 
multifuncional para usufruto da 
população foi a ideia central que 
dominou a sessão do fórum Seixal 
que decorreu no dia 7 de abril no 
polidesportivo da Mundet. 

Nesta sessão foram apresenta-
dos à população dois dos projetos 
em curso: o Pavilhão Desportivo 
da Mundet e o Parque urbano do 
Seixal (ver caixa), tendo sido ainda 
descerrada uma placa que marca 
o início da obra do pavilhão, mo-
mento que ficou marcado pela 
presença dos atletas de hóquei em 
patins da criar-T, instituição que 
irá dinamizar o pavilhão, de acordo 
com um protocolo assinado com a 
câmara Municipal do Seixal, e ain-
da das antigas glórias do hóquei 
em patins do Grupo Desportivo da 
Mundet.

Joaquim Santos, presidente da 
câmara Municipal do Seixal, fez 
um enquadramento da sessão, ex-
plicando que só o facto de a ses-
são se realizar no polidesportivo 
da Mundet «é um sonho concreti-
zado», já que esta infraestrutura 
esteve vários anos sem utilização 
«e hoje tem uma grande dinâmi-
ca com a prática do hóquei em pa-
tins». 

Recuperação 
e rentabilização 
da Mundet
o autarca disse ainda que «nes-

te fórum Seixal queremos ouvir 

a opinião de todos no sentido de 
melhorar e responder à visão que 
a população tem para os nossos 
projetos. estas duas intervenções 
que hoje apresentamos vêm dar 
corpo à estratégia de recuperação 
e rentabilização da Mundet, que 
será transformada para ter várias 
valências de carácter patrimonial, 
cultural, ao nível educativo, des-
portivo e de lazer. queremos que a 
Mundet seja um grande espaço vi-
vo, com um conjunto de respostas 
notáveis, assumindo-se como mais 
um centro da vida cultural, social e 
económica do concelho. enquanto 
noutros locais as áreas industriais 
foram urbanizadas, no Seixal foi 
delineada uma estratégia que nos 
permite concretizar de forma séria 
um projeto cultural e patrimonial 
sólido. Serão 15 hectares de um 
novo espaço multifunções para to-
da a população e assim estamos a 
dar expressão concreta ao sonho e 
à visão de futuro dos autarcas que 
há 20 anos decidiram adquirir este 
património para o transformar e 
devolver à população», salientou.

Atualmente está já em funciona-
mento na Mundet o núcleo e tam-
bém sede do ecomuseu Municipal 
do Seixal, o Polo do Seixal da 
escola de Música do conservatório 
Nacional, um restaurante nos 
antigos refeitórios da Mundet, o 
Mundet factory, e está ainda a de-
correr a recuperação do estádio 
do Bravo, que inclui a criação de 
uma alameda de acesso ao está-

dio e ao futuro parque urbano e 
uma área de restauração. Joaquim 
Santos informou que está em curso 
«a recuperação do edifício das ofi-
cinas de rebaixar, que passará a ser 
o principal espaço expositivo do 
ecomuseu Municipal, e em breve 
vamos inaugurar o Armazem 56 
– Arte SX, que será a primeira ofi-
cina coletiva de artistas e artesãos 

fórum Seixal apresentou projetos do Parque urbano do Seixal e do Pavilhão Desportivo da Mundet

Criar um espaço vivo e dinâmico 
para toda a população

Parque Urbano do Seixal
Com uma área de implementação de 5,3 ha, o Parque Urbano do 
Seixal está localizado no Alto D. Ana, uma zona de cabeço naturali-
zada com uma cota de 28 metros acima do nível do mar. O projeto de 
requalificação desta área prevê a criação de uma praça de entrada 
no antigo terreiro e de um anfiteatro natural. Serão recuperadas as 
áreas de pomar e olival, bem como a área de bosque de sobreiros e 
carvalhos, e implementadas mesas, miradouros, zonas de estadia e 
caminhos ao longo de todo o parque.

Conheça os projetos

Pavilhão Desportivo da Mundet
O Pavilhão Desportivo da Mundet estará vocacionado para a prática 
do hóquei em patins e permitirá dinamizar a prática desportiva no 
Seixal. A obra, que já se iniciou, prevê a recuperação do edifício 73, 
onde se localizava o Grupo Desportivo da Mundet e, mais tarde, os 
laboratórios da Mundet. O pavilhão irá nascer no terreno anexo, onde 
se localizava o primeiro ringue de hóquei em patins do clube, sendo 
criada uma zona de transição entre as duas áreas (edifício e pavi-
lhão). Com uma área de 1405 m2, o pavilhão terá um campo de jogo 
com 20mx40m e uma bancada para 168 pessoas. Serão criados 
acessos desde o exterior, área de estacionamento e um espaço verde 
de enquadramento a nascente. Estamos a dar 

expressão 
concreta ao 
sonho e à visão 
de futuro dos 
autarcas que 
há 20 anos 
decidiram 
adquirir este 
património
para o 
transformar 
e devolver
à população
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Fórum Seixal apresentou projetos do Parque Urbano do Seixal e do Pavilhão Desportivo da Mundet

Criar um espaço vivo e dinâmico 
para toda a população

do concelho. Também aprovámos 
um protocolo para instalação do 
espaço memória da CGTP, o acervo 
histórico do movimento sindical 
português, valorizando assim es-
te símbolo do trabalho que foi a 
Mundet. Também o acervo muni-
cipal e cultural será colocado aqui 
após recuperação de dois edifí-
cios».

Outro projeto em desta-
que é o «Hotel Mundet, estando 
em preparação o lançamen-
to de uma hasta pública, nu-
ma área com mais de 3500 m2,
para exploração hoteleira. Será um 
espaço que queremos tenha uma 
forte ligação à cortiça e à nossa his-
tória».

O vereador do pelouro do 
Planeamento, Jorge Gonçalves, 
destacou o projeto do Parque 
Urbano do Seixal, «uma área de 
grande valor ambiental, com cer-
ca de 5,3 hectares, e que consti-
tui uma zona de excelência com 
um enquadramento paisagístico 
do núcleo urbano antigo, da Baía 
do Seixal e de toda a envolvente. 
Estamos a falar de um investimen-
to de cerca de 350 mil euros numa 
intervenção de valorização am-
biental de um património de exce-
lência que já existe e que vamos co-
locar à disposição da população». 

Em relação ao pavilhão despor-
tivo, Jorge Gonçalves disse que «a 
área em causa foi, nos anos 50 e 60, 
dedicada ao Grupo Desportivo da 
Mundet, erguido pelos trabalha-

dores e por isso achámos que fazia 
todo o sentido ser feita a recupera-
ção do edifício 73 e a construção do 
pavilhão no local adjacente, num 
investimento de cerca de 650 mil 
euros». 

Por sua vez, Joaquim Santos 
destacou o importante papel da 
Criar-T, «que acreditou na modali-
dade do hóquei em patins e não de-
sistiu deste pavilhão. O local onde 
está a ser construído o pavilhão é 
onde se desenvolveu a modalidade 
de hóquei na Mundet e por isso a 
autarquia vai deliberar a atribui-
ção do nome do maior atleta de 
hóquei do nosso concelho, Leonel 
Fernandes, ao futuro pavilhão.

O vereador do pelouro do 
Desporto, José Carlos Gomes, des-
tacou «a identidade social e ope-
rária do espaço da Mundet que 
será agora um espaço de cultura, 
desporto e lazer, que honra este 
passado». 

Ligação forte à Mundet
No período de debate, o presi-

dente da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, António Santos, enalteceu os 
projetos em curso e destacou «a li-
gação dos seixalenses à Mundet. E 
hoje estamos de facto a concretizar 
o sonho de há 20 anos  e a devolver 
a Mundet à população. O pavilhão 
desportivo homenageia a nossa 
história na prática do hóquei em 
patins e o parque urbano valoriza 
o Alto D. Ana uma área que liga o 

Seixal ao Bairro Novo e que mui-
ta gente não conhece». O autarca 
questionou sobre o estacionamen-
to previsto e a possibilidade de 
criação de uma entrada no parque 
a partir do centro do núcleo urba-
no antigo do Seixal.

O presidente da direção da 
Criar-T, Fernando Marques, des-
tacou «a importância da prática 
desportiva na inserção e formação 
humana dos nossos jovens» e re-
lembrou os tempos de glória do 
hóquei em patins no Seixal. 

Os munícipes presentes mostra-
ram-se satisfeitos com o projetos 
previstos, tendo sido apenas co-
locada uma questão relacionada 
com a segurança do parque. Sobre 
esta questão o vereador Jorge 
Gonçalves disse que os projetos 
hoje apresentados não podem ser 
descontextualizados da restante 
intervenção na Mundet e por isso a 
lógica de acessibilidade e seguran-
ça é aplicada a toda a área. A ideia é 
que este seja um espaço único, vivi-
do em comum e a segurança será a 
mesma que é aplicada aos espaços 
públicos. Mas no parque está pre-
vista uma vedação, nomeadamen-
te na zona da escarpa/miradouro. 
Está também a ser estudado o re-
forço do estacionamento de apoio 
a toda a área do Seixal e iremos 
analisar a questão de acessibilida-
de pelo núcleo urbano antigo». n

Próximas sessões do Fórum Seixal
Requalificação do Mercado Municipal da 

Cruz de Pau e construção do Complexo 
Desportivo de Santa Marta do Pinhal 

O Fórum Seixal – Mais Participação, Melhor Futuro prossegue no 
dia 21 de abril com a apresentação do projeto do requalificação do 
Mercado Municipal da Cruz de Pau. 
A partir das 15 horas, na Escola Básica da Quinta de Santo António, 
os autarcas e técnicos da autarquia vão apresentar à população o 
projeto de requalificação do mercado, que prevê a ampliação do edi-
fício e beneficiação dos espaços exteriores, criando assim melhores 
condições quer para os feirantes como para os utentes do mercado.
No dia 28 de abril, na nova Escola Básica de Santa Marta do Pinhal, 
decorre mais uma sessão do Fórum Seixal para apresentação do pro-
jeto do Complexo Desportivo de Santa Marta do Pinhal. O encontro 
com a população inicia-se às 17 horas e vai dar a conhecer as futuras 
instalações do Clube Associativo Santa Marta do Pinhal. A obra irá 
incluir um edifício-sede com dois pisos e um novo espaço desportivo.

FÓRUM 
SEIXAL
MAIS
PARTICIPAÇÃO
MELHOR
FUTURO
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A 2.ª sessão extraordi-
nária da Assembleia Municipal do 
seixal decorreu dias 28 de março e 
3 de abril, de acordo com o novo re-
gimento do órgão deliberativo do 
município, nos serviços Centrais 
da Câmara Municipal do seixal.

No período de intervenção da 
população, uma moradora de Vale 
de Milhaços contestou a instaura-
ção do processo de contraordena-
ção por colocação de lixo na via pú-
blica e questionou a segurança no 
exterior da escola Básica da Quinta 
da Cabouca. A Comissão de Utentes 
dos Transportes levou à assem-
bleia municipal as ações realizadas 
desde outubro de 2017 contra as 
supressões nas ligações fluviais. A 
alteração de trânsito e a constru-
ção de rotundas em Fernão Ferro 
foram questionadas por um mora-
dor da freguesia, e foi ainda abor-
dada a reposição das freguesias 
bem como a atribuição à Câmara 
Municipal do seixal do prémio pa-
ra a Melhor Programação Cultural 
Autárquica de 2017. 

o vereador Joaquim Tavares 
esclareceu que «as medidas de 
alteração de trânsito em Fernão 
Ferro estão a ser avaliadas pelos 
serviços municipais». Quanto às in-
frações ambientais, disse que «em 
2014 lançamos a campanha seixal 
Limpo, mas como nem todos ado-
tam práticas corretas, a autarquia 
tomou medidas que resultaram na 
tolerância zero». Quanto à questão 
colocada, o vereador disse que «a 
questão será analisada».

 o presidente da autarquia, 
Joaquim santos, falou sobre os 
investimentos no parque escolar, 
num valor superior a 3 milhões de 
euros, «um esforço partilhado com 

as juntas de freguesia. o objetivo 
é termos as 36 escolas do 1.º ciclo 
qualificadas, incluindo a da Quinta 
da Cabouca». Quanto ao transpor-
te fluvial, informou que «defen-
demos a renovação da frota para 
responder à procura do transporte 
fluvial» e que a câmara municipal 
propôs passar a gerir «o parque 
de estacionamento para o dispo-
nibilizarmos de forma gratuita aos 
utentes». 

No período antes da ordem do 
dia, foi aprovada uma moção da 
CDU sobre o passe social intermo-
dal para a Área Metropolitana de 
Lisboa, que referiu a necessidade 
de uma rede de transportes que 
cubra a AML, combinando horários 
entre as várias modalidades de 
transportes e operadores. Também 
da CDU foi aprovada a moção pela 
qualificação da eN378 e um voto 
de pesar pelo falecimento do di-
rigente associativo António Pepe, 
aprovado por unanimidade. 

Pelo Ps foi aprovada a moção 
Compromisso para a Mobilidade, 
que defende a redução do preço 
dos transportes públicos e o do 
passe único na AML. o Be apresen-
tou um voto de protesto contra a 
perseguição judicial por razões po-
líticas de membros da Generalitat 
da Catalunha. Ainda neste período, 
o PAN apresentou a recomendação 
pela criação da rede de bebedouros 
municipais. 

Período da ordem do dia
seguiu-se o período da ordem do 

dia, com a tomada de posse dos 15 
elementos do Conselho Municipal 
de segurança, entidade que pro-
move a discussão de medidas de 
segurança. 

Ainda nesta sessão foi apresen-
tada a proposta de delegação de 
competências nas juntas de fregue-
sia. Joaquim santos esclareceu que 
o objetivo é prestar serviços próxi-
mos e de qualidade às populações, 
garantido «as condições e recursos 
financeiros para que as juntas exer-
çam competências como a manu-
tenção do mobiliário urbano, a ges-
tão dos mercados, a realização de 
intervenções nas escolas básicas, a 
gestão dos cemitérios, a execução 
de obras de proximidade, a reali-
zação de eventos e a desmatação 
de terrenos». Lamentou que sejam 
as câmaras municipais a garantir 
parte do orçamento das juntas de 
freguesia, quando estas «deveriam 
ter uma maior participação dos im-
postos do estado». e defendeu a 
reposição das freguesias extintas. 

o presidente da câmara esclare-
ceu que para a atribuição de ver-
bas o critério foi a demografia do 
território, e informou que «será o 
Município a gerir os espaços ver-
des, enquanto as obras nas escolas 
ficarão a cargo das juntas de fre-
guesia». 

Neste ponto, o presidente da 
Junta de Freguesia de Fernão Ferro, 
Carlos Reis, mostrou reservas à 
proposta de delegação de com-
petências.Por outro lado, o pre-
sidente da Junta de Freguesia de 
Corroios, eduardo Rosa, mostrou 
concordância com a passagem dos 
espaços verdes para a câmara mu-
nicipal: «uma área que deve ter um 
tratamento único». 

Sessão de 3 de abril
A Assembleia Municipal do 

seixal prosseguiu no dia 3 de abril 
com o debate dos pontos 6 e 7 so-

bre a delegação de competências 
nas juntas de freguesia. Por não 
haver consenso para votação, os 
mesmos foram retirados da ordem 
de trabalhos para posterior análise 
e votação.

Na análise realizada nesta ses-
são, os presidentes da Junta de 
Freguesia de Amora, Manuel 
Araujo, e da União de Freguesias,  
do seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires,  António santos, destacaram 
a importância dos acordos de des-
centralização de competências pa-
ra o funcionamento das juntas de 
freguesia. Manuel Araújo disse não 
compreender «como é que as fre-
guesias não têm mais competên-
cias próprias. Para nós, o critério 
de atribuição de competências e 
verbas proposto pela câmara mu-
nicipal é inteiramente justo».  

Por sua vez, António santos 
também defendeu não querem ser 
«meros prestadores de serviços 
dos municípios, e sim ter compe-
tências claras e definidas». Disse 
ainda que «os acordos agora pro-
postos para a união de freguesias 
promovem a criação de novas com-
petências».

os representantes dos partidos 
políticos colocaram depois várias 
questões e fundamentaram as suas 
posições, sendo que Ps, PsD, CDs e 
Be não se mostraram esclarecidos 
quanto aos motivos da alteração 
de critérios por parte da autarquia 
e a CDU destacou o facto de a ver-
ba atribuída pela autarquia para 
a delegação de competências ser 
superior à atribuída pela adminis-
tração central pelas competências 
próprias, bem como o facto de o 
critério de atribuição da autarquia 
ser igual para todas as freguesias.

Joaquim santos explicou que «a 
câmara municipal procurou apre-
sentar a melhor proposta possível 
dentro do que foi o debate políti-
co, assente na avaliação técnica e 
política que foi realizada. o seixal 
foi pioneiro na delegação de com-
petências e em cada mandato são 
transferidos do nosso orçamento 
para as juntas de freguesia 5 a 6 mi-
lhões de euros. Neste mandato, na 
nossa proposta global, a verba sobe 
em cerca de 14 por cento». o autar-
ca disse que «não houve propos-
tas alternativas e a nossa propos-
ta, ao não ser aprovada hoje, e ser 
de novo submetida a negociação 
e votação, vai arrastar o processo. 
o município está disponível para 
aperfeiçoar a proposta e pretende 
continuar a reforçar as competên-
cias das freguesias». 

outros dos pontos debatidos 
nesta assembleia, e aprovado por 
maioria, foi a 1.ª revisão da Grandes 
opções do Plano e orçamento para 
incorporação do saldo de gerên-
cia. Joaquim santos explicou que 
«há uma inovação no oe 2018 que 
permite que as autarquias utilizem 
desde já o seu saldo de gerência de 
anos anteriores. esta é uma boa 
medida que evita a contração de 
um empréstimo para dar resposta 
a necessidades de curto prazo de 
tesouraria, podendo assim utilizar 
parte dos 18 milhões de euros que 
temos disponíveis no saldo de ge-
rência».

Foi ainda aprovada a compo-
sição do Conselho Municipal de 
educação e realizada a eleição do 
2.º secretário da mesa da assem-
bleia municipal. n

Assembleia Municipal do seixal

Delegação de competências em debate
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O Seixal recebeu a visita do embai-
xador de Cabo Verde no dia 25 de 
março. Eurico Monteiro foi acolhido 
no concelho por Manuela Calado, 
vereadora do pelouro da Educação, 
Desenvolvimento Social, Juventude 
e Gestão Urbanística da Câmara 
Municipal do Seixal, e por António 
Santos, presidente da União de 
Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires. 

A visita do embaixador serviu para o 
diplomata de Cabo Verde tomar co-
nhecimento presencial de duas ha-
bitações localizadas no concelho, 
nas zonas do Cavadas e Boa Hora, 
destinadas a acolher pessoas da-
quele país que venham a Portugal 
para tratamentos médicos. 
Os alojamentos integram a Unidade 
de Acolhimento dos Doentes 
Evacuados de Cabo Verde, uma no-

va valência criada na Margem Sul, 
nascida dentro das atividades de-
senvolvidas pelo Gabinete de Apoio 
à Inclusão dos Cabo-Verdianos 
(GAIS - CV) / Cretcheu – Associação 
Cabo-Verdiana de Almada, em res-
posta ao apelo lançado pelo mes-
mo embaixador. A unidade entrou 
em funcionamento a 16 de mar-
ço de 2018, em parceria com a 
Embaixada de Cabo Verde.

Concelho acolhe doentes cabo-verdianos em tratamento
Embaixador de Cabo Verde visita Seixal

Encontro Intercultural 

Saberes e Sabores 2018
11 a 15 de abril

cm-seixal.ptcm-seixal.pt

As Festas de Corroios de 2018 foram apresentadas numa cerimónia 
pública no dia 25 de março. O Pavilhão Multiusos do Parque Urbano 
da Quinta da Marialva encheu e foram muitos os que quiseram conhe-
cer o programa principal das festas e ainda homenagear os Xutos & 
Pontapés, que vão atuar no palco principal das Festas de Corroios e 
marcaram presença nesta apresentação. Estiveram também presen-
tes o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, e o 
presidente da Junta de Freguesia de Corroios, Eduardo Rosa.  
A Câmara Municipal do Seixal e a Junta de Freguesia de Corroios 
homenagearam os Xutos & Pontapés com a inauguração de um 
elemento escultórico que ficou localizado no anfiteatro do Parque 
Urbano da Marialva, agora batizado de Anfiteatro Xutos & Pontapés. 
Também atuaram as crian-
ças da Escola Básica de 
Santa Marta de Corroios 
e do Jardim de Infância de 
Vale de Milhaços, repetindo 
a coreografia que haviam 
apresentado no Desfile de 
Carnaval das Escolas, numa 
homenagem aos Xutos e a 
Zé Pedro.
Para além dos Xutos & 
Pontapés, as Festas de 
Corroios 2018 contam ain-
da com a atuação, entre ou-
tros, de Tiago Bettencourt, 
Matias Damásio, Mariza e 
João Pedro Pais. O progra-
ma pode ser consultado em 
jf-corroios.pt.

Homenagem aos Xutos & Pontapés
Apresentação das Festas 
de Corroios 2018

A 11.ª edição do encon-
tro intercultural Saberes e 
Sabores realiza-se de 11 a 15 de 
abril, no Pavilhão Municipal do 
Alto do Moinho. o evento pro-
move a troca de experiências e 
os participantes partilham o que 
os seus países de origem ou re-
giões de Portugal têm de mais 
tradicional e único, em genuínos 
momentos de interculturalidade, 
seja através da gastronomia, do 
artesanato, da dança ou de outras 
expressões culturais.

Assim, nesta edição, o en-
contro intercultural Saberes e 
Sabores integra demonstrações 
culturais e gastronómicas de 
10 países: Angola, Cabo Verde, 
Cuba, espanha, Índia, indonésia, 

Moçambique, Peru, Portugal 
(diversas regiões) e São Tomé e 
Príncipe. destaque para a aber-
tura oficial da feira, dia 13 de 
abril, pelas 18 horas, com um 
desfile intercultural que tem ini-
cio no Largo João de deus e cul-
mina no Pavilhão Municipal do 
Alto do Moinho, em Corroios.

As especialidades da cozinha 
cubana como o lechon ou a yuca 
com mojo, o sabor intenso do re-
dang indonésio, a bharatanatyam 
– dança típica indiana, ou o des-
file da roupa da estilista santo-
mense Tiamo Veloso são alguns 
dos destaques. Como já vem sen-
do habitual, o desporto animará 
a manhã do dia 15 de abril, com 
o jogo amigável de corfebol e o iii 

Torneio intercultural de Xadrez. 
A Voz do Amor será a instituição 
social apoiada este ano. Ao be-
ber um café com aroma solidário 
estará a ajudar a associação que 
trabalha com famílias e crianças/ 
/jovens  carenciados. 

o encontro intercultural é or-
ganizado pela Câmara Municipal 
do Seixal, Junta de Freguesia de 
Corroios e pelo Centro Cultural 
e Recreativo do Alto do Moinho 
e tem o apoio de embaixadas, as-
sociações de imigrantes, parcei-
ros do Pacto Territorial para o 
diálogo intercultural do Seixal 
e de organizações não governa-
mentais. Conheça o programa em 
cm-seixal.pt. n

11.º encontro intercultural Saberes e Sabores 
Um mundo de culturas
à sua espera
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A NAuticAmpo 2018 foi 
o cenário para a apresentação do 
novo hotel a construir na anti-
ga fábrica da mundet, no Seixal. 
Joaquim Santos, presidente da 
câmara municipal do Seixal, 
apresentou o projeto no dia 6 de 
abril no certame de navegação de 
recreio, desporto, aventura, ca-
ravanismo e piscinas que decor-
reu entre 4 e 8 de abril na Feira 
internacional de Lisboa.

Localizada na frente ribeirinha 
do Seixal, em pleno núcleo urbano 
antigo e com uma vista privilegia-
da para a Baía e Lisboa, a antiga 
fábrica da mundet possui um ele-
vado potencial para instalar uma 
unidade hoteleira de conceito que 
a câmara municipal do Seixal de-
fende não deverá perder a ligação 
à cortiça que marca a história e 
identidade do edifício.

Na ocasião estiveram presentes 
representantes dos restauran-
tes Lisboa à Vista e taberna do 
Sousa, assim como da empresa 
on-innovation e da Aporvela – 
Associação portuguesa de treino 
de Vela, entidades parceiras do 
município quer no certame quer 
no projeto de desenvolvimento 
turístico do concelho.

«Vai nascer uma nova unida-
de hoteleira na antiga fábrica da 
mundet, cujo concurso será lan-
çado durante o mês de maio», as-
segurou Joaquim Santos. o pre-
sidente da câmara municipal do 
Seixal lembrou que «a mundet foi 
uma das maiores fábricas de cor-
tiça do mundo e inclui uma área 
de mais de 3600 m2 de terrenos 

municipais preparados para aco-
lher um hotel de quatro ou cin-
co estrelas, com capacidade para 
150 quartos, num concelho com 
características únicas e comple-
mentares ao turismo de Lisboa».

Esta é só uma das oportunida-
des de investimento existentes, 
a que se juntam a construção do 
Seixal Vila Hotel e de estabeleci-
mentos hoteleiros no Largo dos 
Restauradores, Quinta da Fidalga, 
Quinta da trindade, na antiga 
seca do bacalhau na ponta dos 
corvos e junto ao centro de es-
tágios do Sport Lisboa Benfica, 
assim como de estabelecimentos 
de restauração no moinho dos 
paulistas e no antigo terminal flu-
vial do Seixal, entre outros.

Joaquim Santos defendeu que 
«o Seixal tem uma ligação ao rio 
e ao mar que marcam a sua iden-
tidade» e enfatizou ainda que a 
autarquia mantém em funcio-

namento o bote de fragata Baía 
do Seixal e o varino Amoroso, es-
te último sendo mesmo a maior 
embarcação tradicional do tejo 
a navegar. Neste contexto, reve-
lou ainda que «a partir do mês de 
maio, a autarquia vai também dar 
a oportunidade de estas embar-
cações serem utilizadas por ope-
radores marítimo-turísticos para 
navegação do tejo com destino 
ao Seixal». Durante a semana, as 
embarcações manter-se-ão dis-
poníveis para o serviço educativo 
do Ecomuseu municipal do Seixal. 

o desenvolvimento da náuti-
ca de recreio no concelho tem- 
-se revelado uma aposta ganha. 
porto de abrigo natural para nau-
tas e palco de excelência para pro-
vas desportivas, a Baía do Seixal 
tem sido valorizada pela câmara 
municipal do Seixal com o inves-
timento na Estação Náutica Baía  
do Seixal, de que fazem parte os 

câmara municipal do Seixal na Nauticampo 2018

Hotel Mundet e varino A moroso 
são oportunidades de in vestimento

Cafés Temáticos – Coffee Break
Empresarial
Uma iniciativa com cada vez 
mais participantes
A iniciativa Cafés Temáticos – Coffee Break Empresarial, organizada 
pela Câmara Municipal do Seixal através da Incubadora de Empresas 
Baía do Seixal, tem sido um verdadeiro sucesso, verificando-se um 
aumento gradual de inscrições, na sua maioria de representantes de 
empresas do concelho, mas também de outros locais como Almada, 
Lisboa, Palmela, Azeitão ou Montijo.
No dia 14 de março, participaram 50 pessoas na sessão sobre Gestão 
de Tesouraria e Financiamento que se realizou no auditório dos 
Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal.
As sessões, que começaram em setembro de 2017, são dinamizadas 
pelas empresas de consultoria Finance 4 You e WideConsulting e diri-
gidas ao tecido económico local: representantes de micro ou peque-
nas empresas, assim como a pessoas com ideias de negócio. 
A próxima sessão decorre no dia 16 de maio, das 9.30 às 13 horas, e 
tem como temáticas «Marketing Digital e Processos e Procedimentos 
Essenciais na Gestão do Seu Negócio». A participação é gratuita, bas-
tando inscrever-se até dois dias antes da data da sessão, através do 
email desenvolvimento.economico@cm-seixal.pt. 

Abertas candidaturas para o IFRRU 2020
Apoio na reabilitação urbana e 
eficiência energética de imóveis 

Encontram-se abertas as candidaturas para o IFRRU 2020 (Instru-
mento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas), des-
tinado a apoiar investimentos em reabilitação urbana. Para potenciar 
o investimento, o IFRRU 2020 reúne fundos europeus do Portugal 
2020 e provenientes de outras entidades como o Banco Europeu de 
Investimento e o Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, 
conjugando-os com fundos da banca comercial. São apoiadas a rea-
bilitação integral de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos; 
a reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas e in-
tervenções em edifícios de habitação social, desde que incluídos em 
áreas de reabilitação urbana (ARU) ou em Planos de Ação Integrada 
para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD).
Para fazer uma candidatura, deverá:
1. Fazer um pedido de parecer de enquadramento à Câmara 
Municipal do Seixal, nos Serviços Centrais, na Alameda dos 
Bombeiros Voluntários, n.º 45,  Seixal, ou preencher o formulário dis-
ponível nos Serviços Online na área de Urbanismo. Mais informações 
através do email ifrru2020@cm-seixal.pt. 
2. Ter o certificado energético do imóvel antes da intervenção elabo-
rado por perito qualificado pela ADENE;
3. Fazer o pedido de financiamento junto dos bancos selecionados.
Para mais informações pode consultar o site portaldahabitacao.pt.
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Câmara Municipal do Seixal na Nauticampo 2018

Hotel Mundet e varino A moroso 
são oportunidades de in vestimento

A Páscoa foi celebrada em grande 
no núcleo urbano antigo do Seixal 
com o Mundet Mercadito N’ Baía.
No dia 31 de março, na Avenida 
D. Nuno Álvares Pereira, ao longo 
da zona ribeirinha, estiveram ins-
taladas carrinhas de street food, 
produtos biológicos e artesanato 
contemporâneo e alternativo.
As crianças divertiram-se com o 
coelho da Páscoa, com quem pu-
deram tirar fotografias, e muitas 
figuras animadas. Também hou-
ve música com Xaral’s Dixie, uma  

banda itinerante de old jazz.
Jorge Gonçalves, vice-presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, es-
teve presente nesta iniciativa.
A história do Seixal, intimamente 
ligada à antiga fábrica de cortiça 
Mundet, serviu de inspiração para 
o nome deste projeto. Assim como 
a cortiça nacional saía do Seixal 
para vários mercados no mundo, 
também o Mundet Mercadito N’ 
Baía recebeu artigos diversificados 
de vários pontos do país, demons-
trando a qualidade dos produtos 

portugueses.
O seu objetivo foi contribuir para a 
divulgação e sustentabilidade de 
pequenos ofícios, artesãos e mi-
croatividades e sensibilizar para a 
aquisição de artigos portugueses 
de origem artesanal, através da 
campanha Compro de Quem Faz.
Paralelamente, o evento a que 
acorreram muitas pessoas num dia 
que se revelou bastante condidati-
vo, contribuiu para a dinamização 
cultural e lúdica da zona ribeirinha.

Mundet Mercadito N’ Baía, com animação e música
Celebração da Páscoa na zona ribeirinha do Seixal

Concurso público em maio de 2018
Unidade hoteleira com 4 ou 5 estrelas
Área com mais de 3600 m2 
Capacidade para 150 quartos
Localizado na frente ribeirinha do Seixal/ núcleo urbano antigo
Vista privilegiada para a Baía do Seixal e Lisboa
Ligação à cortiça

Hotel Mundet

núcleos de náutica de recreio do 
Seixal e Amora. Em 2017 aporta-
ram no Seixal 2883 nautas, sendo 
que no ano de 2015 se limitaram 
a 337. A procura do concelho por 
nautas é um dos fatores que con-
corre para o aumento de turistas 
no concelho, que passou de 1530 
visitantes (em 2015) para 5649 
(em 2017).

«A nossa presença na Nauti-
campo, como na Bolsa de 
Turismo de Lisboa e em outros 

certames, visa promover o Seixal 
e assenta na nossa crença de que 
se trata de uma terra com um mar 
de oportunidades e um conjunto 
de investimentos muito atrativos 
para o desenvolvimento de ativi-
dades turísticas, lúdicas e despor-
tivas, de hotelaria e restauração», 
concluiu o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal. n
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A música clássica tem presença 
assídua na programação cultural 
do concelho numa aposta clara na 
divulgação das obras dos grandes 
compositores de todos os tempos 
pelos melhores intérpretes da atu-
alidade. Nos dias 24 de março e 
7 de abril, as noites com solistas 
da Orquestra Metropolitana de 
Lisboa regressaram ao Auditório 
Municipal com a apresentação de 
duas formações distintas, o primei-

ro em formato de quarteto de so-
pros e piano e o segundo em quar-
teto de cordas.
A noite de março contou com Nuno 
Silva e Jorge Camacho, no clari-
nete, Jérôme Arnouf, na trompa, 
e Anna Tomasik, no piano, e de-
correu com a execução de duas 
obras de Mendelssohn, uma de 
Reinecke e outra de Schumann. 
Ana Pereira e José Teixeira, no violi-
no, Joana Cipriano, na viola, e Ana 

Cláudia Serrão, no violoncelo, as-
seguraram a data de abril, que teve 
em destaque duas composições 
para quarteto de cordas, da auto-
ria de Franz Schubert e Alexander 
Borodin.

Mendelssohn, Reinecke, Schumann, Schubert e Borodin
Orquestra Metropolitana de Lisboa apresenta 
obras de grandes compositores

Assinalando o 44.º aniversário da 
Revolução dos Cravos, Vítor Paulo 
atua no Cinema S. Vicente numa 
formação que junta ao cantor e 
guitarrista o contrabaixo de Nando 
Costa, o violoncelo e a guitarra de 
Davide Zaccaria e a percussão de 
Tânia Lopes. O concerto tem lugar 
às 21.30 horas do dia 27 de abril, 
sexta-feira, no Cinema S. Vicente.
A formação convida-nos a uma via-
gem através da música tradicional 
e popular, e recorda e homena-

geia José Afonso, músico que co-
mo poucos soube beber e integrar 
diversas influências populares, 
legando um acervo cultural muito 
generoso às gerações futuras.
O objetivo de recriar alguns temas 
que integram o património da mú-
sica popular portuguesa, a par da 
criação e composição de temas 
originais, nascidos das vivências, 
influências e personalidade dos 
músicos da formação foi o objetivo 
que presidiu à criação do quarteto.

A atuação constitui um momento 
único de memória, de futuro e afe-
to trazidas ao Cinema S. Vicente 
pela música de Vítor Paulo, com 
uma sonoridade plena de tradi-
ção, identidade e lusofonia.
O bilhete tem um custo de 6 eu-
ros, com desconto de 50 por cen-
to para jovens até aos 25 anos, 
reformados e trabalhadores das 
autarquias do Seixal.

Vítor Paulo Quarteto – O Nosso Canto
Itinerário pelos sons da lusofonia no Cinema S. Vicente

Ecomuseu e Biblioteca Municipal do Seixal
Ateliês celebraram o Dia do Pai

A Câmara Municipal do Seixal realizou vários ateliês para crianças 
que assinalaram o Dia do Pai, celebrado a 19 de março. 
Na Biblioteca Municipal do Seixal realizou-se, no dia 17 de março, 
o ateliê Prendas e Prendinhas para crianças entre os 3 e os 12 
anos. Um ateliê de expressão plástica para elaboração de pe-
quenas prendas e postais com diferentes materiais, que os mais 
pequenos puderam depois oferecer aos seus pais.
O Ecomuseu Municipal do Seixal dinamizou, para uma turma de 
alunos da Escola Básica da Torre da Marinha, o ateliê Uma Prenda 
para o Pai, que decorreu a 19 de março. Com imagens antigas do 
Seixal, as crianças construíram um miniálbum original para ofere-
cer ao pai no seu dia.

Encerramento do Março Jovem 2018
Moon Preachers no Espaço 58

Foi com música que o Março Jovem 2018 fechou as portas. A terminar 
o programa, realizou-se, no dia 28 de março, o concerto comemo-
rativo do Dia da Juventude, com a atuação dos Moon Preachers no 
Espaço 58, no Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil, 
no Seixal.  O concerto foi transmitido ao vivo e em direto através do 
Youtube, onde está disponível para visualização. Os Moon Preachers 
são Rafael Santos e João Paulo Ferreira, um duo de garage rock e 
punk rock psicadélico que acaba de lançar o primeiro disco, «A Free 
Spirit Death». No Espaço 58, que dá palco a projetos musicais desen-
volvidos por jovens com idades entre os 14 e os 30 anos do distrito de 
Setúbal, o duo pôde dar a conhecer os seus hinos à loucura, os seus 
tratados punk das periferias e o rock tribal desassossegado.

Foto de Vasco Ribeiro



SFUA celebra aniversário de fato novo

Coletividade centenária reafirma vitalidade
«146 Anos ao Serviço da 

Cultura e do Desporto» foi o lema  
ostentado no salão da Sociedade 
Filarmónica União Arrentelense 
(SFUA), onde se assinalou o hon-
roso percurso associativista, no 
passado dia 28 de março, com a 
realização de uma sessão solene.

no periodo das intervenções,  o 
vereador José Carlos Gomes afir-
mou ser com «imenso prazer» 
que se encontrava naquela «cole-
tividade centenária em represen-
tação do município», junto «da-
queles que dão o melhor da sua 
vida e de si próprios, para leva-
rem pela frente o nobre trabalho 
comunitário».  o vereador lem-
brou que vivemos num «concelho 
de Abril, num tempo de liberdade 
e de Poder Local Democrático», 
mas, mesmo quando não foi as-
sim, sempre «esta coletividade 
procurou dar cultura e abrir no-
vos horizontes à população». 

Depois de referir o prémio atri-
buído pela Sociedade Portuguesa 

de Autores à câmara municipal, 
em virtude da excelência da 
sua programação cultural, José 
Carlos Gomes reafirmou que a 
aposta na cultura é uma das 
orientações prioritárias da au-
tarquia de que faz parte. «Pena é 
que a comparticipação do Estado 
neste capítulo seja zero, enquan-
to nós canalizamos cerca de 2 mi-
lhões de euros», incluindo 71 mil 
para melhoramentos nestas ins-
talações.  o vereador elogiou em 
particular os trabalhadores, que 
dão sempre a resposta adequada 
no tempo certo, e o movimento 
associativo, que amplia e apro-
funda o trabalho do município e 
das juntas de freguesia. 

o presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela 
e Paio Pires, António Santos, su-
blinhou o «orgulho que temos no 
nosso movimento associativo» 
e nas «nossas centenárias cole-
tividades culturais», sendo que 
das cinco existentes no concelho, 

quatro localizam-se precisamen-
te «nas nossas também históricas 
freguesias de Arrentela, Seixal e 
Aldeia de Paio Pires». 

E mais adiante: «Poucas são as 
freguesias ou mesmo os muni-
cípios do nosso país que se po-
dem orgulhar de ter na sua área 
de jurisdição administrativa co-
letividades de índole predomi-
nantemente cultural centenárias, 
com a vitalidade da nossa União 
Arrentelense».

António Aleixo, o presidente 
da coletividade, fez um balanço 
da vida da SFUA, apontando as 
dificuldades, que são algumas, e 
valorizando os aspetos positivos, 
visíveis nos campos do desporto 
e da música. «Estamos muito sa-
tisfeitos com a Escola de Música, 
frequentada por 62 miúdos, 14 
dos quais já integrados na ban-
da».  Relevou também a nova di-
nâmica da sociedade, que conta 
hoje com 400 associados, quan-
do eram 200 ao tempo em que 

A Casa do Povo de Corroios orga-
nizou, no dia 7 de abril, um café 
concerto com Tanja Simic, profes-
sora de canto na coletividade, que 
atuou com a sua banda de jazz 
Tanja Simic Trio.  
à sua voz aveludada juntaram-se 
Marc Ramírez no contrabaixo e 
Vasco Lourenço no piano.
O repertório do Tanja Simic Trio in-
cluiu os clássicos «American Song 
Book», os ritmos ondulantes da 

bossa nova e as obras consagra-
das pela Broadway e Hollywood. Em 
palco, os três talentosos músicos 
recriaram o ambiente soul jazz que 
continua a impressionar e animar 
o público. 
De referir que desde o seu início 
no século XX, o jazz produziu uma 
grande variedade de subgéneros e 
adaptou-se a muitos estilos musi-
cais, obtendo, assim, uma grande 
variedade melódica, harmónica e 

rítmica que desta feita se pôde ou-
vir  na coletividade de Corroios, que 
continua a promover a cultura e a 
música.

Casa do Povo de Corroios realizou café concerto 
Uma noite dedicada aos ritmos do jazz
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O excelente concerto da Banda da Armada Portuguesa, no dia 23 de 
março, foi um dos pontos altos do programa comemorativo do 146.º 
aniversário da Sociedade Filarmónica União Arrentelense. 
O coletivo musical dirigido pelo maestro Délio Gonçalves executou 
peças tão conhecidas como «Celebration Fanfare» (Steven Reineke), 
«Réminescence diabolique» (Alexandre Kominscki), «Leonardo Dreams» 
(Saul Goméz Soler), «Victory» (Rossano Galante), «Hispania» (Oscar 
Navarro), «Retalhos de New Orleans» (Pedro Pires) e «Riverdance» (Bill 
Whelan), trechos que chegaram a empolgar um público atento e conhe-
cedor, que enchia o auditório da coletividade aniversariante. Autarcas, 
dirigentes associativos e pessoas ligadas à cultura contavam-se entre 
os assistentes.

Banda da Armada prestigia aniversário

a sua direção tomou os destinos 
da SFUA. 

A sessão solene ficou ainda 
marcada por um facto que en-
cheu de orgulho os elementos 
da filarmónica, os dirigentes da 
SFUA e seus associados: os no-
vos uniformes ostentados pelos 
executantes da banda, oferecidos 

pela Câmara Municipal do Seixal e 
junta de freguesia.

os associados que enchiam o 
salão aplaudiram efusivamente a 
banda da casa, que defendeu com 
brilho os seus pergaminhos, sob 
a batuta do maestro Luís Moreira 
da Silva. n 
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Campeonato de Futsal do Concelho do Seixal
Disputa pelo pódio na 1.ª divisão

À 10.ª jornada, a 1.ª Divisão do Campeonato de Futsal do Concelho do 
Seixal tem a liderança bem disputada entre as três principais equipas, 
com o Clube Desportivo e Cultural do Casal do Marco a liderar, ainda 
que com o mesmo número de pontos que o Ginásio Clube de Corroios, 
e ambos a apenas 1 ponto do Grupo Desportivo e Cultural Águias de 
Vale de Milhaços.
Na 2.ª Divisão, à 14.ª jornada, a Associação de Moradores dos Foros 
da Catrapona defende a 1.ª posição, distanciada do Grupo Desportivo 
do Cavadas por apenas dois pontos. Com os mesmos pontos que a 
Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras, mas com menos 
um jogo, a 3.ª classificação pertence ao Seixal Clube 1925, já a seis 
pontos do líder da tabela. 

SEIXAL

C
A

M
PE

O
NAT

O FUTSAL CONC
ELH

O
Classificação 1.ª Divisão

Equipa Pts
1.ª  GDC Casal do Marco     24 
2.ª  GC Corroios   24 
3.ª  GDCA Vale de Milhaços   23 
4.ª  CP Corroios   15
5.ª PC Recreio   14
6.ª  URJ Fernão Ferro      11
7.ª ADR Casa do Benfica   10     
8.ª GDC Fernão Ferro        9
9.ª CCR Alto do Moinho       9 
10.ª CCD Paivas                                                                   6
11.ª NNAV Cabeço Vide       6
12.ª Cariocas FC       6 

Classificação 2.ª Divisão 
Equipa Pts
1.ª  AF Catrapona     28
2.ª  GD Cavadas     25
3.ª Seixal Clube 1925      22
4.ª AM Qt.ª Laranjeiras     22
5.ª ADC Fénix     17
6.ª AM Flor Mata 1     15
7.ª CRD Cavaquinhas  13 
8.ª CR Cruz de Pau  13
9.ª AA Pinhal do General  11 
10.ª GR St.º António         9
11.ª GFA Encosta Sol      6
12.ª GD Correr d’Água      4
13.ª ASC Seixal       -1

A 2.ª Marcha Atlântica, organizada 
pelo Clube Associativo de Santa 
Marta do Pinhal, decorreu no dia 24 
de março. A prova de resistência pe-
destre não competitiva congregou 
cerca 250 caminhantes de diver-
sos pontos da Área Metropolitana 
de Lisboa. 
Os desportistas partiram de madru-
gada do Cabo Espichel, pararam pa-
ra o almoço na Fonte da Telha, pas-
saram pelo Convento dos Capuchos 
e chegaram à hora prevista ao 
Santuário do Cristo Rei, em Almada. 

Depois de um jantar restabelece-
dor, servido no Pavilhão Multiusos 
da Quinta da Marialva, onde os pe-
destres regressaram de autocarro, 
assistiu-se a um momento musical 
protagonizado pelo grupo de concer-
tinas Águias Vermelhas. O vereador 
José Carlos Gomes e o presidente 
da Junta de Freguesia de Corroios, 
Eduardo Rosa, dirigiram palavras de 
incentivo aos que tornaram possível 
esta prova e elogiaram a organiza-
ção, já com o pensamento na edição 
do próximo ano, que procurará mo-

bilizar um número ainda maior de 
participantes.  
Foi referido que esta é uma atividade 
inédita a nível nacional, tendo como 
fim promover uma jornada desporti-
va, lúdica e de confraternização.  
Registem-se as entidades sem o 
concurso das quais a marcha não 
seria possível: câmaras municipais 
do Seixal, Sesimbra e Almada, Junta 
de Freguesia de Corroios, Instituto 
da Conservação da Natureza e das 
Florestas e Federação de Campismo 
e Montanhismo de Portugal.                     

2.ª Marcha Atlântica
Nem o mau tempo parou tantos caminhantes

O 19.º Torneio da Páscoa de Corroios 
decorreu de 30 a 31 de março, no 
campo de futebol António Marques 
Pequeno, do Ginásio Clube de 
Corroios (GCC), com a participação 
de 10 clubes das associações de fu-
tebol, de Setúbal e de Lisboa, num 
total de 250 atletas. 
A prova foi organizada pelo GCC e 
Junta de Freguesia de Corroios, com 
o apoio da Câmara Municipal do 
Seixal e contou com a presença do 
vereador Jorge Gonçalves.

Nos iniciados sub-15, o 1.º lugar foi 
para o Clube Oriental de Lisboa, no 
4.º ficou o Ginásio Clube de Corroios, 
seguindo-se em 5.º o Seixal Clube 
1925. Foram distinguidos como 
Melhor Marcador: Rafael Carvalho, 
do Grupo Desportivo Cova da 
Piedade; como Melhor Jogador: 
Tiago Teixeira, do Clube Oriental 
de Lisboa, e como Melhor Guarda-
-redes: André Cardoso, do Clube 
Oriental de Lisboa.
A classificação final e as distin-

ções dos juvenis sub-17 foram as 
seguintes: 1.º, Clube de Futebol Os 
Belenenses; 2.º, Grupo Desportivo 
Estoril Praia; 3.º, Sport Clube 
Damaiense. Melhor Marcador: 
Henr ique Bueno Grupo,  do 
Desportivo Estoril Praia. Melhor 
Jogador: Giovani Mona, do Sport 
Clube Damaiense. Melhor Guarda-
redes: Diogo Guarda, do Clube de 
Futebol Os Belenenses. 

Ginásio Clube de Corroios 
19.º Torneio da Páscoa de Corroios

10.ª Jornada
1.ª Divisão
CCD Paivas – Casal do Marco                       4-6
URJ FernãoFerro – GDC Fernão Ferro    2-3
Vale de Milhaços – Alto do Moinho               5-3
ADR Benfica Seixal – PC Recreio                  1-2
Cabeço de Vide  – GC Corroios                       0-3
Cariocas FC  – CP Corroios                            1-11

12.ª Jornada
2.ª Divisão
AM Qt.ª das Laranjeiras – ADC Fénix       7-5
ASC Seixal  – Seixal Clube 1925                  0-19
CR Cruz de Pau – AM Flor da Mata 1        2-6
GD Correr D’Água – AM F. Catrapona      4-9
GD Cavadas – AA Pinhal General             11-6
GRS António – CRD Cavaquinhas   (adiado)

13.ª Jornada – 13 de abril
1.ª Divisão
PC Recreio – Cariocas FC
GC Corroios – GDCA V. Milhaços
GDC Fernão Ferro – NNAV Cabeço de Vide
CP Corroios  – URJ Fernão Ferro
Casal do Marco – ADRB C. Benfica Seixal
CCR Alto do Moinho – CCD Paivas
 
14.ª jornada – 17 e 19 de abril
2.ª Divisão
Encosta do Sol – AM Quinta das Laranjeiras
AM F. Catrapona –  CRD Cavaquinhas
AM Flor da Mata 1 – GD Correr D’Água
AA Pinhal General – GR ST. António 
Seixal Clube 1925 – CR Cruz de Pau
ADC Fenix  – GD Cavadas
Folga: ASC Seixal
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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

 2 ‘        4 ‘       2 ‘        9 ‘        5 ‘        3 ‘        4 ‘         5 ‘         24 ‘

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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Sábados, domingos e feriados
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(*)

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

808 203 050 TRANSTEjO  

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

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 919 374 732

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

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

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

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

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

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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                         Charlie Plays the Blues
                         Chullage

            Orquestra da Amizade Seixal-Loures
                                                                                    IFC Torrense + SRC Pintéus 
Palhaço Companhia
As Canções da Maria

                     Anjos e irmãos Feist
                     Fogo de artifício                             Aurea

PRAÇA 1.º DE MAIO, SEIXAL

Dia 20 de abril, sexta-feira

Dia 21 de abril, sábado

Dia 22 de abril, domingo

Dia 24 de abril, terça-feira
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DESTACÁVEL

«Com as cores de Abril pintamos o futuro» 
é o lema que marca as comemorações do 
25 de Abril no Seixal em 2018 e lança o 
repto para um mês inteiro de muita músi-
ca, desporto e exposições.
O programa de atividades inclui propos-
tas para todos os públicos, com destaque 
para os quatro dias de concertos na Pra-
ça 1.º de Maio, no Seixal, um deles dedi-
cado aos mais novos com os espetáculos 
do Palhaço Companhia e As Canções da 
Maria.
Na noite de 24 de abril, os Anjos juntam-
-se aos irmãos Feist para um espetáculo 

único onde vão apresentar algumas can-
ções dos anos 70 associadas ao 25 de 
Abril e à história do nosso país. «Grândo-
la, Vila Morena», «Os Putos», «Desfolhada» 
ou «Sol de Inverno» são alguns dos temas 
que poderão ouvir. Em entrevista, Sérgio 
e Nelson Rosado e Henrique e Nuno Feist 
falam-nos sobre este concerto.
Na segunda parte, após o fogo de artifí-
cio sobre as águas da Baía, Aurea entra 
em palco para apresentar os seus gran-
des sucessos como «Scratch My Back», 
«Nothing Left to Say» ou «Okay Alright» 
e também abrir o véu sobre o seu novo 

álbum, que está prestes a estrear. «Done 
with You» é o primeiro single, com letra da 
autoria de Carolina Deslandes e música 
de Carolina Deslandes e Rodrigo Carmo. 
Em entrevista, Aurea revela um pouco 
mais sobre este novo trabalho e sobre o 
espetáculo no Seixal.
Destacam-se ainda as iniciativas do dia 
25 de abril como a Saudação e Homena-
gem ao Poder Local Democrático e o já 
tradicional desfile popular em Lisboa que 
anualmente reafirma os valores conquis-
tados com a Revolução dos Cravos. Será 
ainda inaugurado o Armazém 56 – Arte 

Sx, na Mundet. Um espaço requalificado 
onde os artesãos do concelho vão ter um 
espaço para desenvolver as suas ativida-
des, workshops e exposições.
Ao nível desportivo, salientam-se a Esta-
feta da Liberdade, nas Paivas, a Estafeta 
25 de Abril, em Arrentela, a Noturna de 
Canoagem e o Triatlo de Amora, que se 
realizam em margens diferentes da Baía 
do Seixal.
Consulte o programa e veja tudo o que 
pode ver e ouvir durante abril no Seixal. 
Com as cores de Abril pintamos o futuro!

Celebrar a liberdade com 
música, desporto e cultura

Com as cores
de Abril
Pintamos
o futuro!

Comemorações do 25 de Abril
SEIXAL – 2018
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Entrevista com Anjos, Henrique e Nuno Feist

Uma cumplicidade que não se ensaia

Seixal Boletim Municipal (SBM) – Quais 
são as vantagens ou desvantagens de 
se trabalhar com os irmãos?
Sérgio Rosado (SR) – Não é fácil, mas 
eu vejo mais vantagens do que desvan-
tagens. No meu caso e do Nelson, por 
vezes temos opiniões contrárias ou as 
coisas correm menos bem, mas são sem-
pre aspetos a superar e arestas a limar. 
No final, se a balança tiver que pender 
para um lado, é sempre para o lado mais 
positivo. Em palco, nota-se perfeitamente 
a cumplicidade entre nós. Há coisas que 
acontecem no espetáculo que não são 
planeadas e isso só acontece pela quími-
ca, pela empatia, é algo de irmãos.

Henrique Feist (HF) – Eu acho que o 
maior trunfo que temos enquanto irmãos 
é que o espetáculo deixa de ter tanta tec-
nicidade, é uma coisa mais natural. Há 
espetáculos em que apuramos mais a 
parte técnica e queremos que as coisas 
fluam tecnicamente bem. Quando é com 
os irmãos, é diferente, há coisas que não 
ensaiamos, há uma cumplicidade que é 
visível nos palcos e que não se ensaia. 
São os ensaios da vida, que derivam do 
facto de sermos irmãos, foi a vida que nos 
ensaiou.

SBM – Como surgiu a ideia de fazer este 
espetáculo juntos?
Nelson Rosado (NR) – É uma ideia que 
vem de há muito tempo. Nós sempre fo-
mos admiradores dos irmãos Feist, ape-
sar de não termos grande diferença de 
idades. Depois, mais tarde, tivemos a 
oportunidade de fazer algumas coisas 
juntos em televisão. E ficou logo aí a ideia 
de criarmos um projeto em comum. Só 
que temos todos agendas muito compli-
cadas, não foi fácil. No ano passado, lá 
conseguimos criar este espetáculo. É 
uma coisa única, porque não sabemos 
quando e se voltará a acontecer. Isto que 
vai acontecer no Seixal sabemos que vai 
ser uma coisa extraordinariamente boa, 
sabemos que tecnicamente vai ser bom, 
mas a naturalidade que imprimimos ao 
espetáculo é algo que não conseguimos 
explicar. Só têm que vir ao Seixal no dia 
24 e assistir ao concerto.

SBM – Como fizeram a seleção das mú-
sicas, quais foram os vossos critérios?
Nuno Feist (NF) – Sendo a data que é, há 
muitas canções de Abril que marcaram 
muito a época. Claro que depois lhes da-
mos uma roupagem à nossa maneira. As 
pessoas vão poder ouvir certas músicas 
como nunca as ouviram e haverá temas 
dos Anjos e nossos.

NR – Não vamos revelar as músicas que 
vamos interpretar, mas podemos dizer 
que também vamos incluir alguns temas 
dos Anjos, até porque temos um álbum 
novo. Mas é interessante fazer uma ponte 
geracional, desde os avós e pais aos mais 
pequenos.

SBM – Nuno, como maestro e instru-
mentista como é lidar com estas três 
vozes?
NF – São três monstros vocais (risos e 
comentários)... o mais difícil é domá-los... 
Eles têm tanto para dar, que às vezes di-
go-lhes: «Calma aí, ainda falta uma hora 
de espetáculo».

 

SBM – É importante continuar a cele-
brar e lembrar Abril?
HF – Podemos ter tido uma revolução si-
lenciosa e pacífica, mas ainda não perce-
bemos o sentido da liberdade. Não perce-
bemos que a nossa liberdade acaba onde 
começa a dos outros. Isso Portugal ainda 
não percebeu de todo. O conceito de li-
berdade ainda não está completamente 
percebido. Outro aspeto tem a ver com as 
políticas adotadas no nosso país. Olhem 
para a cultura, que é o que mais identifica 
o nosso país. Portugal não é só comida, 
não é só fado, não é só futebol, não é só 
Fátima. Percebam o que foi o 25 de Abril.

NR – Henrique, talvez não saibas, mas o 
Seixal ganhou um prémio atribuído pela 
Sociedade Portuguesa de Autores pela 
melhor programação cultural autárquica 
de 2017. Estás na casa certa. Mas, de 
facto, a política vive um momento muito 
estranho. As pessoas que lutaram para 
que houvesse uma mudança, para que 
houvesse democracia, e a quem agra-
deço profundamente, não se reveem em 
muito do que acontece hoje em dia na 
sociedade.

SBM – A música continua a ter um papel 
interventivo na sociedade ou hoje o seu 
papel é diferente?
SR – Tem outro significado. Não deixa de 
ser um excelente veículo de comunicação. 
Através da música e das letras, podemos 
transmitir o que quisermos. Eu sou o mais 
novo dos quatro, nunca tinha interpretado 
temas e poemas de cantautores dos anos 
70, que têm uma força incrível. Eu, que 
adoro compor, revejo-me muito naquela 
altura, na paixão que tinham, e sem re-
correr aos instrumentos que hoje temos 
à disposição. Mas a música ainda ajuda a 
transformar a sociedade, a revolucionar o 
nosso mundo, como é o caso do apoio a 
causas solidárias.

SBM – Ser livre é...
NF – ... ter na alma a chama imensa.
NR – ... ser feliz por se fazer aquilo que 
mais se gosta de fazer.
HF – ... é ter a capacidade de mudar e 
decidir.
SR – ... é ter a oportunidade de concreti-
zar os nossos sonhos.

Na noite de 24 de abril, os Anjos, juntamente com os irmãos Feist, vão apresentar no Seixal, na Praça 1.º de 
Maio, o espetáculo Ontem, Hoje e Amanhã. A propósito deste concerto, as duas duplas de irmãos, Nelson 
e Sérgio Rosado e Henrique e Nuno Feist, falaram sobre o que pode o público esperar, sobre o 25 de Abril e 
a música de intervenção e sobre o que ser livre significa para cada um. Uma entrevista com cumplicidade, 
sorrisos, boa disposição e a certeza de que o amor pela música continuará a uni-los.
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Concertos para todos os públicos

Seixal Boletim Municipal (SBM) – Está 
prestes a lançar um novo álbum. O que 
é que pode dizer-nos sobre este novo dis-
co?
Aurea – Tenho vindo a preparar este novo 
disco desde há algum tempo, com muito 
carinho e atenção. Dediquei-me bastante 
em todo o processo criativo e estou muito 
contente com o resultado final. É um dis-
co produzido e composto (exceção feita ao 
single «Done with You») pelo Rui Ribeiro e 
que de alguma forma marca uma viragem 
em termos pessoais e artísticos. Creio que 
será uma grande e boa surpresa para to-
dos os que me seguem e conhecem o meu 
trabalho e para tantos outros que poderão 
descobrir novas ideias…

SBM – O facto de o seu disco anterior, 
«Restart», ter entrado diretamente para o 
primeiro lugar do top nacional de vendas 
traz-lhe uma responsabilidade acrescida 
com este novo trabalho?
Aurea – Acredito que cada trabalho tem 
uma vida própria e diferenciada e não 

tem necessariamente que ser reflexo do 
anterior, seja em termos artísticos ou em 
termos de vendas, mas sim, trabalho para 
conseguir levar a minha música ao maior 
número de pessoas que conseguir. O con-
ceito deste novo disco também é muito 
especial e o timing de edição também in-
fluencia os resultados.
     
SBM – Já tem feedback do primeiro sin-
gle, «Done with You»? Como tem sido a 
reação das pessoas?
Aurea – Ainda estamos na fase de divul-
gação do single, mas até agora, tenho 
recebido bons comentários ao single e ao 
vídeo. Para já, estou muito contente, mas 
espero ficar ainda mais com o desenrolar 
do tempo.

SBM – Como vai ser o espetáculo no Sei-
xal?
Aurea – Podem contar com um espetácu-
lo cheio de energia com a formação com-
pleta da banda e que inclui todas as músi-
cas mais conhecidas do público em geral 

e os temas preferidos dos fãs. Não vos vou 
desiludir, prometo!
     
SBM – O espetáculo no Seixal celebra o 
25 de Abril de 1974. É importante conti-
nuar a comemorar e assinalar esta data?
Aurea – É uma data histórica, marcante, 
importante para uma vastíssima maioria 
da população portuguesa e que deve ser 
relembrada, sempre!

SBM – No 25 de Abril, a música foi a se-
nha para a revolução. A música continua 

a ter um papel interventivo na socieda-
de?
Aurea – Claramente, provavelmente não 
tanto a nível político, mas certamente a ní-
vel sociológico… a música adapta-se, evo-
lui. Continua a ser uma forma artística de 
refletir a sociedade e inspirar evoluções e 
mudanças.
     
SBM – Ser livre é…
Aurea – Ter coragem para não ter medo.

Entrevista com Aurea

A música ajuda a refletir 
e inspira evoluções e mudanças

 O concerto na noite de 24 de abril, com Anjos e irmãos 
Feist e Aurea, vai ser o culminar de quatro dias de espe-
táculos no palco na Praça 1.ª de Maio, no Seixal.
No dia 20 de abril, Charlie Plays the Blues é o primeiro a 
subir ao palco. Trata-se  de um projeto musical de Char-
les Sangnoir, com o qual o artista faz uma visita ao jazz 
dos anos 30.
Depois entra em cena Chullage, uma voz ativa na críti-
ca social, que usa a música para transmitir mensagens, 
estando hoje em dia na vanguarda do rap em Portugal.
A Orquestra da Amizade Seixal-Loures apresenta-se no 
dia 21 de abril. Depois de um espetáculo no Pavilhão 
Paz e Amizade, em Loures, o Seixal torna-se o anfitrião 

desta orquestra, uma união musical entre a Orquestra 
Juventude Independente Torrense, dirigida por Abel Cha-
ves, e a banda de música da Sociedade Recreativa e 
Cultural de Pintéus, dirigida por Hélio Gonçalves, num 
total de 100 elementos. 
Numa tarde dedicada aos mais novos, a 22 de abril, a 
partir das 15 horas, haverá entretenimento e música ao 
vivo com o Palhaço  Companhia. 
Logo a seguir é apresentado o projeto musical de carác-
ter didático As Canções da Maria, criado por Maria de 
Vasconcelos em conjunto com a sua familia. 

Aurea é uma das melhores vozes femininas da 
atualidade. O seu estilo musical soul/pop tem 
conquistado inúmeros fãs, que seguem uma carreira 
que conta já com três álbuns lançados e um quarto 
a caminho. Para a cantora, a música ajuda a refletir 
a sociedade e a inspirar evoluções e mudanças e 
considera que o 25 de Abril deve continuar a ser 
comemorado, sempre. Ao Seixal, traz inúmeros 
sucessos e promete não desiludir.
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De 11 a 15 de abril
XI Encontro Intercultural 
Saberes e Sabores
Pavilhão Municipal 
do Alto do Moinho, Corroios

Dia 13 de abril, sexta-feira
18 horas 
Exposição Bandeiras
da Liberdade
Artes – Associação Cultural 
do Seixal
Quinta dos Franceses, Seixal

Dia 14 de abril, sábado
18 horas
Inauguração do coreto 
da Sociedade Musical 
5 de Outubro
Aldeia de Paio Pires

21.30 horas 
Zeca Medeiros – 
Aprendiz de Feiticeiro
Auditório Municipal, 
Fórum Cultural do Seixal

Dia 19 de abril, quinta-feira
9 horas 
Estafeta da Liberdade
Parque Urbano das Paivas

Dia 20 de abril, sexta-feira
21.30 horas
Charlie Plays the Blues

22.45 horas 
Chullage 
Praça 1.º de Maio, Seixal

Dia 21 de abril, sábado
15.30 horas 
Ateliê Liberdade em Flor
Biblioteca Municipal 
do Seixal

22 horas  
Orquestra da Amizade 
Seixal-Loures
IFC Torrense + SC Pintéus
Praça 1.º de Maio, Seixal

Dia 22 de abril, domingo
15 horas
Palhaço Companhia

16 horas
As Canções da Maria
Praça 1.º de Maio, Seixal

Dias 23 e 24 de abril
Das 10 às 12 
ou das 14.30 às 16.30 horas 
Ateliê Cartazes do 25 de Abril
Inscrições: tel. 210 976 112 
ou para ecomuseu.se@cm- 
-seixal.pt
Núcleo da Mundet 
do Ecomuseu Municipal
do Seixal
 

Dia 24 de abril, terça-feira
21 horas 
XI Noturna de Canoagem
25 de Abril
Prainha do Seixal

22 horas 
Anjos e irmãos Feist 
Ontem, Hoje e Amanhã, 
Seixal Sempre!

24 horas 
Fogo de artifício

0.30 horas
Aurea
Praça 1.º de Maio, Seixal

Dia 25 de abril, quarta-feira
9 horas 
Saudação e Homenagem 
ao Poder Local Democrático
Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal 
e Praça 1.º de Maio

24.º Passeio de Cicloturismo
do 25 de Abril
Parque Urbano de Fernão Ferro 

10 horas
34.ª Estafeta 25 de Abri
Ruas de Arrentela

11 horas 
Abertura do Armazém 56 – 
Arte Sx
Mundet, Seixal

15 horas
Desfile comemorativo
do 25 de Abril
Avenida da Liberdade, Lisboa

Dia 26 de abril, quinta-feira
Comemorações do Dia 
Municipal da Comunidade 
Migrante 
Projeto Povos, Culturas e Pontes
Auditório Municipal 
do Fórum Cultural do Seixal

Dia 27 de abril, sexta-feira
21.30 horas
Vítor Paulo Quarteto – 
O Nosso Canto
Cinema S. Vicente, 
Aldeia de Paio Pires

Dia 28 de abril, sábado
12.30 horas 
6.º Triatlo Jovem de Amora
Associação Naval Amorense
Frente ribeirinha de Amora

19 horas 
Espaço 58 – 
Atuação de Persona 77
Centro de Apoio ao Movimento 
Associativo Juvenil, Seixal

Comemorações
do 25 de Abril
no Seixal
Programa

Com as cores
de Abril
Pintamos
o futuro!

Atletismo, canoagem e triatlo

Celebrar o 25 de Abril através do desporto
Todos os anos, os alunos das escolas dos 
2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do en-
sino secundário do concelho participam 
numa prova de atletismo que celebra o 
25 de Abril: a Estafeta da Liberdade. A 
prova realiza-se junto ao Parque Urbano 
das Paivas no dia 19 de abril, a partir das 
9 horas. 
Outra prova de atletismo que já é tradição 
no concelho é a Estafeta 25 de Abril, em 

que os participantes correm pelas ruas 
de Arrentela. Decorre no dia 25 de abril, 
às 10 horas, e é aberta a todos os atle-
tas, federados e não federados, de am-
bos os sexos.
Outra proposta é praticar canoagem à 
noite, na Baía do Seixal. A XI Noturna de 
Canoagem começa às 21 horas na Prai-
nha do Seixal e permite ouvir os concer-
tos da noite de 24 de abril enquanto na-

vega pelas águas da Baía.
Na frente ribeirinha de Amora irá decor-
rer, no dia 28 de abril, o 6.º Triatlo Jovem 
de Amora. É constituído por provas de 
ciclismo, natação e corrida, sendo a 3.ª 
etapa do Campeonato Nacional Jovem 
de Clubes e de Iniciados, a 1.ª etapa do 
Campeonato Nacional de Triatlo de Juve-
nis e uma prova Super Sprint para atletas 
de 16 e mais anos.



12 a 26 de abril

DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA

SBM 705
12 DE ABRIL DE 2018

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

Festejar
a Liberdade 
em Abril

«Com as Cores de Abril Pintamos o Futuro» é o lema deste ano das comemorações do 
25 de Abril no Seixal, um concelho comprometido com a liberdade, a democracia, o 
desenvolvimento sustentável, a justiça social e o bem-estar da população.

Espetáculos, desporto, artes plásticas, fogo de artifício e momentos de homenagem à 
Revolução dos Cravos conjugam-se para festejar a liberdade no Seixal.

A Praça 1.º de Maio, no Seixal, é o palco do espetáculo da noite de 24 para 25, em 
que Anjos e irmãos Feist trazem o concerto Ontem, Hoje e Amanhã, Seixal Sempre!. 
À meia-noite começa o fogo de artifício e depois chega a voz de Aurea. Saiba mais 
sobre o espetáculo nas entrevistas com os artistas no Destacável deste Seixal Boletim 
Municipal. 

Mais músicos vêm dar a voz pela liberdade ao longo deste mês, designadamente Zeca 
Medeiros, no dia 14; Chullage e Charlie Plays the Blues, a 20, Orquestra da Amizade 
Seixal-Loures, a 21, e Vítor Paulo, a 27, entre outros.

No desporto referimos a Estafeta da Liberdade nas Paivas, a XI Noturna de Canoagem 
25 de Abril no Seixal e a 34.ª Estafeta 25 de Abril em Arrentela.

Venha para a rua festejar a liberdade em abril!

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

Abril com as crianças
As comemorações do 25 de Abril no concelho do Seixal também têm espaços 
de animação dedicados às crianças. 

No dia 22, domingo, às 15 horas, na Praça 1.º de Maio, no Seixal, os mais 
pequeninos têm entretenimento com boa disposição e música com o Palhaço 
Companhia, com o seu cabelo empinado e disparates constantes, que fizeram 
dele um caso de sucesso entre o público infantil.

No mesmo local, às 16 horas, é apresentado o projeto musical As Canções 
da Maria, criado por Maria de Vasconcelos com as filhas Mathilde e Manon 
e o marido Xavier. A família canta canções sobre matérias escolares para as 
crianças aprenderem. Canções para «ler, cantar e brincar».

Espetáculo gratuito.

Uma tarde em família repleta de bom humor e muita música.

22 de abril, domingo | 15 horas | Praça 1.º de Maio, no Seixal

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

Delicadeza na arte
de Zeca Medeiros
Integrado nas comemorações do 44.º aniversário do 25 de Abril no concelho do 
Seixal, o espetáculo Zeca Medeiros – Aprendiz de Feiticeiro reúne os grandes 
temas de 40 anos de carreira do criador que a partir das suas raízes açorianas 
se afirmou em Portugal e no mundo. Jorge A. Silva, no piano, acordeão e teclado, 
Gil Alves, nas flautas, glockenspiel e tumbadoras, e Rogério Cardoso Pires, nas 
guitarras e no baixo, acompanham o músico. João Afonso é o convidado.

Com um novo álbum, onde junta 20 canções novas e um DVD e revisita o 
seu percurso autoral, Zeca Medeiros continua a oferecer-nos temas onde se 
reconhece uma semântica muito própria, com profundo bom gosto, delicadeza 
e profundidade.

Ingresso: 8 euros. Contactos: 210 976 103 ou 915 635 090.

14 de abril, sábado | 21.30 horas | Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal



____________________________
Das 17.30 às 19 horas
O Apoio ao Estudo em Casa
Workshop . Gratuito . Inscrição (5)
Pais, professores, educadores e público em 
geral
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
21 horas
12.º Sarau de Dança da Associação 
Desportiva e Cultural Azinhaga das 
Paivas
Sociedade Filarmónica Operária Amorense

____________________________
22 horas
Orquestra da Amizade Seixal-Loures
Comemorações do 44.º aniversário do 25 de 
Abril
Concerto
Praça 1.º de Maio, Seixal

22 abr. domingo
____________________________
8 horas
Rota Quinta da Trindade
Caminhada
Sede do Clube Associativo de Santa Marta do 
Pinhal

____________________________
15 horas
Palhaço Companhia + As Canções 
de Maria
Comemorações do 44.º aniversário do 25 de 
Abril
Espetáculos infantis
Praça 1.º de Maio, Seixal

____________________________
Das 15 às 17 horas
Venha Conhecer os Chapins
Oficina . Gratuito . Inscrição (4)
Parque do Serrado, Amora

____________________________
16 horas
Transmutações – Contos
Teatro infantil . M/ 6 anos . Ingresso (3)
Cinema S. Vicente

24 abr. terça
____________________________
22 horas
Anjos e irmãos Feist + Aurea
Comemorações do 44.º aniversário do 25 de 
Abril
Concertos e fogo de artifício
Praça 1.º de Maio, Seixal

XI Noturna em Canoagem 25 de Abril
Barcos dragão
Prainha do Ti João, Seixal

25 abr. quarta
____________________________
8 horas
Caminhada da Família
Sede do Clube Associativo de Santa Marta do 
Pinhal

____________________________
9 horas
24.º Passeio de Cicloturismo do 25 
de Abril
Parque Urbano de Fernão Ferro

____________________________
9.30 horas
Comemorações do 25 de Abril
Várias atividades
Org.: Clube Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas
Parque Urbano do Fanqueiro

____________________________
10 horas
34.ª Estafeta 25 de Abril
Atletismo
Ruas de Arrentela

____________________________
14 horas
Comemorações do 25 de Abril
Ginástica e insufláveis
Parque Urbano de Fernão Ferro

e ainda…
12 a 26 abr.
____________________________
12, 17 e 26 de abril, terça e quinta-feira
Das 20 às 22 horas
Torneio de Futsal da Freguesia de 
Amora
Org.: Núcleo de Naturais e Amigos da Vila de 
Cabeço de Vide
Ringue do Roque, Amora

____________________________
12, 17, 19, 24 e 26 de abril, terça e quinta-feira
21 horas
Caminhadas Noturnas
Grupo Desportivo Unidos do Arco

____________________________
De 13 de abril a 10 de novembro
Bandeiras da Liberdade
Exposição
Inauguração dia 13 de abril, sexta-feira, às 18 
horas
Org.: ARTES – Associação Cultural do Seixal
Parque da Quinta dos Franceses, Seixal

seixal
acontece
13 abr. sexta
____________________________
21.30 horas
O Libertino Passeia por Braga,
a Idolátrica, o Seu Esplendor
Teatro . M/ 16 anos . Ingresso (5)
Cinema S. Vicente

14 abr. sábado
____________________________
8.30 horas
3.º Torneio de Malha EMS – Fábrica 
de Pólvora de Vale de Milhaços
Inscrição: c.a.santamartadopinhal@gmail.com
Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços

____________________________
Das 9 às 19 horas
Campeonato Distrital de Taekwondo
Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional

____________________________
14 horas
Aulas Abertas de Canoagem
Org.: Associação Naval Amorense
Prainha de Amora

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

____________________________
Das 17.30 às 18.30 horas
Será Um Gato, Um Sapato ou Um 
Pato?
Bebés dos 24 aos 36 meses, acompanhados 
por um adulto
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
21.30 horas
Zeca Medeiros – Aprendiz de 
Feiticeiro
Música . M/ 6 anos . Ingresso: 8 euros
Auditório Municipal do Forum Cultural do 
Seixal

15 abr. domingo
____________________________
Das 9 às 19 horas
V Taça José Campos
Karaté
Org.: Clube de Campismo Luz e Vida
Pavilhão Desportivo Escolar Manuel Cargaleiro

____________________________
10 horas
Torneio Intercultural Xadrez 2018
Org.: Centro Cultural e Recreativo do Alto do 
Moinho
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho

____________________________
Das 13.30 às 19 horas
Torneio Nadador Completo
Org.: Clube de Campismo Luz e Vida
Piscina Municipal de Amora

____________________________
16 horas
Estações
Teatro infantil . Dos 6 meses aos 3 anos . 
Ingresso (3)
Cinema S. Vicente

17 abr. terça
____________________________
Das 15 às 17 horas
Estampa ao Teu Estilo
Ateliê . Dos 13 aos 18 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

18 abr. quarta
____________________________
Das 10.30 às 17.30 horas
Fábrica de Pólvora de Vale
de Milhaços: Ligando Gerações,
o Património do Futuro
Visita/debate . Gratuito . Inscrição (1)
Parceria: ICOMOS – Portugal e a Direção Geral 
do Património Cultural
Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços

20 abr. sexta
____________________________
Das 10 às 12 ou das 14.30 às 16.30 horas
Uma História, Um Livro, Um Dia 
Divertido 
Ateliê . Gratuito . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

____________________________
21.30 horas
Charlie Plays the Blues + Chullage
Comemorações do 44.º aniversário do 25 de Abril
Concertos
Praça 1.º de Maio, Seixal

21 abr. sábado
____________________________
15 horas
Fórum Seixal – Apresentação do 
projeto do Mercado Municipal da 
Cruz de Pau
Escola Básica da Quinta de Santo António

____________________________
Das 15.30 às 16.30 horas
Liberdade em Flor
Ateliê . Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares
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

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.junior@
cm-seixal.pt
3) Ingresso: 5 euros | com desconto: 4 euros | 
Animamigos: 3 euros
4) Inscrição: div.ambiente.salubridade@cm-
seixal.pt | 210 976 011
5) Inscrição de 2 a 18 de abril: sic@cm-seixal.pt 
| 210 976 100
6) Ingresso/Desconto: 5 euros | 50 % de des-
conto para jovens até 25 anos, reformados e 
trabalhadores das autarquias do Seixal

___
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

____________________
14 e 15 de abril, sábado e domingo
13.30 horas
Campeonato Regional de Equipas | 
Optimist
Vela
Org.: Associação Náutica do Seixal
Baía do Seixal

Das 14 às 20 horas
Torneio Nadador Completo de 
Cadetes
Org.: Associação de Natação de Lisboa
Piscina Municipal de Corroios

____________________________
De 14 de abril a 19 de maio
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas
Refúgio Exclusivo
Fotografia de Patrícia Naré
Inauguração dia 14 de abril, sábado, às 16 horas
Galeria Municipal de Corroios

____________________________
14 e 21 de abril, sábado
9.30 horas
Área de Participação | Parque do 
Serrado
Várias atividades desportivas
Org.: Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix
Parque do Serrado, Amora

Das 10 às 12 horas
Animação Desportiva de Arrentela
Várias atividades
Passeio ribeirinho de Arrentela, junto à Quinta 
da Fidalga

16.30 horas
Arca de Histórias
Dos 4 aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
15 e 22 de abril, 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, 
Grupo Desportivo e Cultural Águias de Vale de 
Milhaços
Parque Urbano da Quinta da Marialva, Corroios

9.30 horas
Torneio de Futebol 5
Org.: Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix
Parque do Serrado, Amora

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

____________________________
De 21 de abril a 2 de junho
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Ventos de Mudança
Coletiva de artes plásticas de dezoito artistas/
alunos do Atelier Experimental (2017/2018) da 
Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA)
Inauguração dia 21 de abril, sábado, às 16 horas
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

____________________________
23 e 24 de abril, segunda e terça-feira
Das 10 às 12 ou das 14.30 às 16.30 horas
Cartazes do 25 de Abril
Ateliê . Gratuito . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

____________________________
Até 15 de abril
Quinta-feira, das 20.30 às 24 horas
Sexta-feira, das 18 às 24 horas
Sábado, das 10 às 24 horas
Domingo, das 10 às 20 horas 
XI Encontro Intercultural Saberes
e Sabores
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho

____________________________
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 (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
De terça a sexta-feira, 10.30 e 16.30 horas
«A Árvore Generosa», de Shel 
SilverStein – Hora do Conto
A Leitura É Uma Árvore Que Dá Frutos – Ateliê 
complementar à Hora do Conto
Dos 4 aos 12 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

expos
içã



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

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

Comemoração
dos Monumentos
e Sítios na Fábrica
de Pólvora
Para comemorar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios em 2018, a 
antiga Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços, atual monumento de interesse 
público e extensão do Ecomuseu Municipal do Seixal, abre portas no dia 18 de 
abril a todos os que a queiram (re)visitar e conhecer, para partilhar memórias 
e dialogar, com base nas experiências ligadas ao tempo industrial do sítio e à 
valorização do património.

As visitas-percurso pelo Circuito da Pólvora Negra realizam-se entre as 10.30 
e as 12 horas e entre as 14.30 e as 16 horas.

A conversa-debate sobre a transmissão de saberes, a participação e a 
formação de profissionais para o património acontece das 16.30 às 17.30 horas.

A participação é gratuita. Basta inscrever-se previamente pelo telefone 210 
976 112 ou email ecomuseu.se@cm-seixal.pt. 

A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal do Seixal em parceria com o 
ICOMOS-Portugal e a Direção Geral do Património Cultural.

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

Exposição Ventos
de Mudança
Um exposição coletiva de artes plásticas de dezoito artistas do Atelier 
Experimental (2017-2018) da Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA) vai 
estar patente, de 21 de abril a 2 de junho, na Galeria de Exposições Augusto 
Cabrita, no Fórum Cultural do Seixal.

A  mostra está integrada no programa de comemorações do 44.º aniversário 
do 25 de Abril no concelho  do Seixal e a inauguração tem lugar no dia 21 de 
abril, sábado, às 16 horas. 

De 21 de abril a 2 de junho | De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas |
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas | Galeria de Exposições Augusto Cabrita

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

Teatro para crianças
A Animateatro convida os pequenos espetadores e os seus familiares para assistirem às 
«Transmutações – Contos», teatro infantil por Cláudio Pereira, no 22 de abril, domingo, às 16 horas, 
no Cinema S. Vicente.

«Um pequeno símbolo, forma ou palavra muda o rumo da história e das suas personagens». 
Venham daí aprender a «transmutar». Para maiores de 6 anos.

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

Temos 2 bilhetes duplos para oferecer às primeiras respostas corretas à pergunta: Qual o nome 
da peça? Envie a resposta até às 17 horas do dia 17 de abril, para o email dci@cm-seixal.pt, com 
o nome, n.º de BI ou CC e o n.º de telefone.
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