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A CâmArA municipal do 
Seixal, em parceria com a Câmara 
de Comércio Luso-Francesa e 
a On Innovation, promoveu, no 
dia 13 de abril, uma ação de pro-
moção das potencialidades de 
investimento no concelho do 
Seixal, iniciativa que esteve inse-
rida no Fórum do Investimento 
e do Imobiliário em Portugal, 
um evento anual da Câmara de 
Comércio Luso-Francesa.

Cerca de 50 pessoas, na sua 
maioria de nacionalidade france-
sa, mas também chineses e por-
tugueses, estiveram presentes no 
auditório dos Serviços Centrais 
da Câmara municipal do Seixal 
e ficaram a conhecer alguns dos 
projetos na área da restauração, 
hotelaria e náutica de recreio, que 
têm vindo a ser delineados tendo 
em vista o desenvolvimento eco-
nómico do município.

Joaquim Santos, presidente 
da Câmara municipal do Seixal, 
apresentou os projetos e poten-
cialidades do Seixal a nível eco-
nómico, ambiental e patrimonial: 
«O Seixal é uma terra com um mar 
de oportunidades e estamos a de-
senvolver parcerias com várias 
entidades no sentido de conse-
guirmos trazer mais investimen-
to e mais desenvolvimento ao 
nosso concelho». O autarca apre-
sentou as características demo-
gráficas e territoriais do concelho 
do Seixal e focou as várias iniciati-
vas culturais, desportivas, sociais 
e turísticas que se realizam nos 
vários equipamentos municipais, 
destacando «a praça central do 
nosso município, a Baía do Seixal» 
e a qualificação das frentes ribei-
rinhas que tem sido «uma das ver-
tentes prioritárias do investimen-
to municipal, estando previsto o 

prolongamento do passeio ribei-
rinho de Amora e, posteriormen-
te, em Corroios».

Joaquim Santos focou alguns 
dos projetos já em curso, nome-
adamente a construção da ponte 
pedonal e ciclável Seixal-Barreiro, 
ligando o núcleo urbano antigo 
do Seixal ao Barreiro, o projeto do 
Parque Urbano do Seixal, o novo 
estádio municipal, em fase de con-
clusão, o pavilhão multiusos e o 
Centro Internacional de medalha 
Contemporânea. Disse ainda que 
«no nosso concelho estão dispo-
níveis várias oportunidades de 
investimento», apresentando os 
projetos do Hotel mundet; Hotel 
Quinta da Trindade; Hotel Quinta 
da Fidalga; Hotel Largo dos 
restauradores e Porto de recreio 
do Seixal; Eco resort da Ponta dos 
Corvos; restaurante do Antigo 
Terminal Fluvial; restaurante 

Seixal é uma terra com um mar de oportunidades

Autarquia apresentou novos projetos
de restauração e hotelaria

Visita às empresas Venamar 
e Tagus Yacht Center
Potenciar a náutica de recreio 

A Venamar é uma das empresas mais antigas do concelho do Seixal. 
Com uma longa história ligada à Baía do Seixal  e à construção naval, a 
empresa, gerida desde sempre pela família Venâncio, tem-se dedica-
do nos últimos anos à náutica de recreio através de uma nova empre-
sa, a Tagus Yacht Center, que dá apoio e presta serviços de reparação 
e manutenção de embarcações de recreio.
No dia 13 de abril o presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, acompanhado pelos vereadores Jorge Gonçalves e 
José Carlos Gomes e pelas equipas técnicas da área do desenvolvi-
mento económico da autarquia, visitou as instalações da Venamar e 
da Tagus Yacht Center. Fernando Venâncio e Rafael Venâncio recebe-
ram os autarcas e explicaram que «a realidade de hoje é diferente de 
há uns anos e, por isso, o rumo escolhido para a empresa teve de mu-
dar, apostando na área da náutica de recreio, algo que vai também ao 
encontro dos projetos da Câmara Municipal do Seixal. Na verdade, a 
Tagus Yacht Center tem sido o motor da vinda de muitas embarcações 
de recreio para a Baía do Seixal. Temos acordos com associações de 
vela de vários países da Europa, principalmente do Norte da Europa, 
que deram a conhecer aos seus associados as potencialidades e 
mais-valias do Seixal e da sua Baía que é um verdadeiro porto de abri-
go, com custos menores para os nautas do que, por exemplo, Lisboa. 
Temos parqueamento para embarcações em seco e está cheio, com 
cerca de 150 embarcações. Temos connosco nautas ingleses, ale-
mães, franceses e muitos passam aqui o inverno, saem com os seus 
barcos no verão e voltam depois».
O presidente da Câmara Municipal do Seixal destacou o potencial da 
Baía do Seixal enquanto destino náutico e reforçou a necessidade de 
continuar a insistir na importância de se avançar com o desassorea-
mento da Baía, «e estamos para isso a aguardar uma reunião com a 
ministra do Mar. É muito importante assegurar as condições de nave-
gabilidade da Baía, para se poder potenciar ainda mais esta dinâmica 
que já existe na náutica de recreio», disse. Joaquim Santos falou ainda 
sobre alguns dos projetos previstos, nomeadamente o prolongamento 
do passeio ribeirinho de Amora até à área da atual Venamar, integrado 
num projeto de desenvolvimento de um centro náutico no terreno 
anexo à empresa, o qual se integra na requalificação do Estádio da 
Medideira, com construção de um hotel, um espaço comercial e uma 
ampla área verde, com ligação ao plano de água. 
Outro projeto em desenvolvimento é o da construção de um porto de 
recreio no Seixal, que Rafael Venâncio considerou «muito positivo, pois 
todos os portos precisam de um estaleiro de apoio. Todos os projetos 
que possam contribuir para o desenvolvimento da Baía do Seixal são 
positivos e nós estamos disponíveis para uma parceria, porque os nos-
sos planos futuros enquadram-se nessa dinâmica. Se a Baía do Seixal 
tivesse ainda melhores condições, viriam ainda mais embarcações 
porque os que já vêm ficam maravilhados com o que encontram».

Projeto do Estádio Municipal da Medideira, com hotel e centro náutico
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Seixal é uma terra com um mar de oportunidades

Autarquia apresentou novos projetos
de restauração e hotelaria

Moinho Novo dos Paulistas; bar/
restaurante no passeio ribeiri-
nho de Amora; Estádio Municipal 
da Medideira, com hotel e centro 
náutico; e vários espaços para ati-
vidades económicas.

O presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal afirmou que exis-
tem «muitas razões para investir 
no Seixal, mas temos cinco que 
queremos destacar: o desenvol-
vimento económico, uma popula-
ção jovem e em crescimento, uma 
localização central, habitação 
acessível e fatores de produção 
competitivos».

Estes projetos foram depois 
apresentados em vídeo pelos re-
presentantes da On Innovation 
e da Fusion, José Pequeno e 
Tiphaine Janvier, respetivamen-
te, seguindo-se uma deslocação 
em autocarro com paragem em 
alguns dos locais indicados para 
o desenvolvimento dos projetos.

Propostas de qualidade
José Pequeno disse que «tentá-

mos apresentar a nossa visão pa-
ra o futuro do Seixal, que preten-
de conseguir soluções de quali-
dade, mas que tenham por base a 
história do concelho. Este evento 
estava a ser preparado há algum 
tempo, no âmbito do trabalho 
conjunto que temos realizado pa-
ra captação de investimento para 
o Seixal. O nosso trabalho passa 
por tornar visível aquilo que po-
de ser desenvolvido no concelho 
e começa a tornar-se evidente 
para muitas pessoas que o Seixal 
tem muitas potencialidades».

O diretor geral da Câmara 

de Comércio Luso-Francesa, 
Laurent Marionnet, explicou 
que a instituição «é um ponto 
de entrada de investidores em 
Portugal e, nesse sentido, organi-
zámos o Fórum do Investimento 
e do Imobiliário passando pelo 
Seixal, trazendo alguns dos nos-
sos investidores para conhecer o 
concelho e os projetos em curso. 
Várias pessoas que vieram mos-
tram-se muito interessadas nos 
projetos apresentados, porque o 
Seixal tem imenso potencial pe-
la sua localização junto a Lisboa, 
que está já muito sobrecarrega-
da, e pelos preços dos terrenos, 
bastante mais baixos. Na minha 
opinião, o Seixal é uma boa opor-
tunidade para investimento e por 
isso espero  que esta parceria seja 
para continuar».

Uma das investidoras pre-
sentes neste encontro, Marie-
Christine de Warenghien, mos-
trou-se interessada no Hotel 
da Quinta da Fidalga. Disse que 
tomou conhecimento do Seixal 
e dos seus projetos em Paris, na 
feira de imobiliário onde o mu-
nicípio esteve presente: «Já es-
tivemos antes em Portugal e já 
falámos sobre o projeto e hoje 
viemos analisar de novo a pos-
sibilidade de investimento. O 
Seixal tem aspetos muito positi-
vos, é um local belo e tranquilo, 
está junto ao mar, mas ainda lhe 
faltam alguns pormenores para 
se tornar mais atrativo a nível tu-
rístico. Por isso é importante este 
trabalho de dinamização que a 
câmara municipal está a fazer». n

O MUNICíPIO do Seixal 
tem apostado na promoção e di-
vulgação das potencialidades de 
desenvolvimento do concelho 
e entre as várias ações que têm 
sido desenvolvidas, a autarquia 
tem marcado presença em vários 
certames, nomeadamente no SIL 
– Salão Imobiliário de Portugal, 
o maior evento de promoção imo-
biliária em Portugal. 

Em 2018 o SIL realiza-se de 3 a 
7 de outubro na FIL, em Lisboa, e 
traz muitas novidades. Uma delas 
é o SIL Cidades, um espaço dedi-
cado à promoção e divulgação do 
setor imobiliário nas cidades do 
país, que terá como cidade convi-
dada o Seixal. Por esse motivo o 
presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Joaquim Santos, e o vi-
ce-presidente da autarquia, Jorge 
Gonçalves, estiveram presentes 
na conferência de imprensa de 
apresentação do SIL 2018, que 
decorreu no dia 18 de abril, na 
Fundação AIP.

Joaquim Santos agradeceu este 
convite «que vai possibilitar ao 
Seixal ter uma grande visibilidade 
nesta nova dinâmica do SIL. É uma 
boa oportunidade para o Seixal 
e pensamos que faz todo o senti-
do porque Lisboa é cada vez mais 
a cidade das duas margens, uma 
grande área metropolitana onde 
as oportunidades se estendem ca-
da vez mais para a Margem Sul». 

O autarca apresentou alguns 
dos projetos que estarão em des-
taque no SIL, nomeadamente as 
intervenções nas frentes ribei-
rinhas do Seixal e de Amora e o 
Eco Resort da Ponta dos Corvos: 

«Temos apostado na qualificação 
das nossas frentes ribeirinhas e 
já existe um passeio pedonal que 
circunda toda a Baía com cerca 
de 4,5 quilómetros que queremos 
expandir para Amora, Corroios e 
também do Seixal até ao Barreiro, 
potenciando novos usos e novos 
negócios». Neste âmbito destacou 
o projeto de execução da ponte 
pedonal e ciclável Seixal-Barreiro, 
«uma candidatura a fundos euro-
peus que vai permitir aproximar 
as duas populações, ligando-as co-
mo já estiveram há 50 anos».

O presidente da autarquia des-
tacou ainda o projeto do Parque 
Urbano do Seixal e ao nível das 
oportunidades de investimen-
to apresentou os projetos do 
Hotel Mundet, Hotel Quinta 
da Trindade, Hotel Largo dos 
Restauradores e Porto de Recreio 
do Seixal, prolongamento do pas-
seio ribeirinho de Amora, requa-
lificação do Estádio da Medideira 
com construção de hotel, o Eco 
Resort da Ponta dos Corvos, que 
prevê o desenvolvimento de 
um projeto de turismo ambien-
talmente sustentável, e ainda os 
espaços disponíveis no concelho 
para o desenvolvimento de ativi-
dades económicas.

O SIL 2018 foi apresentado 
em detalhe por Sandra Fragoso, 
diretora do certame, que salien-
tou as expectativas de este ano 
o SIL contar com 350 exposito-
res, cerca de 150 investidores e 
mais de 65 mil visitantes. Para 
além do SIL Cidades, destacou o 
Grande Encontro de Investidores 
Internacionais e a festa I Choose 

Portugal (Eu Escolho Portugal), 
um evento mediático que contará 
com a presença de personalida-
des internacionais que escolhe-
ram o nosso país para residir.

O presidente da Fundação AIP, 
Jorge Rocha de Matos, elogiou 
«a presença do Seixal no evento 
Portugal Smart Cities Summit 
que realizámos recentemente», 
destacando ainda o facto de ser 
a cidade convidada do SIL 2018. 
«A AIP trabalha numa geometria 
variável e trabalhamos com os 
municípios e a sua associação, a 
ANMP, aprendendo muito com 
as suas várias realidades e como 
transpor essas aprendizagens pa-
ra outros segmentos. E na ligação 
com as empresas os municípios 
têm um papel fundamental, por-
que podem estabelecer parcerias 
com várias entidades nacionais e 
estrangeiras. Daí a nossa parceria 
crescente com os municípios, no 
sentido de contribuirmos para o 
desenvolvimento do país», disse.

O presidente do Conselho 
Estratégico do SIL, Luís Lima, dis-
se que «a margem sul do Tejo é 
a região do país com maior po-
tencial para atrair investimento 
estrangeiro», elogiando a escolha 
de Seixal como cidade convidada. 
Afirmou que o SIL «é uma oportu-
nidade única para divulgar o que 
dep melhor se faz no setor imobi-
liário no nosso país. No momento 
em que vivemos, em que o setor 
imobiliário é, a par com o turismo, 
o motor do desenvolvimento eco-
nómico do país, a realização deste 
certame assume uma importância 
cada vez maior». n

Apresentação do certame decorreu em Lisboa

Seixal é a cidade 
convidada no SIL
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As portAs do Centro de 
Congressos de Lisboa abriram-se 
no dia 11 de abril para três dias 
de conferências e apresentação de 
projetos dos municípios e de 60 
start-ups, que trabalham o concei-
to de «smart cities». o evento foi 
o culminar da smart Cities tour, 
que a Associação Nacional de 
Municípios portugueses (ANMp) 
dinamizou, com a realização de se-
te workshops em vários pontos do 
pais. o seixal acolheu um deles. 

Durante o portugal smart Cities 
summit foram apresentados 
exemplos de inovação aplicada 
nos municípios, nas áreas da sus-
tentabilidade, mobilidade e efici-
ência energética. o seixal esteve 
representado através do vereador 
Joaquim tavares e do presidente 
da autarquia, Joaquim santos, na 
Cimeira de Autarcas e ainda com 
um stande institucional.

As cidades inteligentes têm exi-
gências que ultrapassam a susten-
tabilidade, ou mesmo as platafor-
mas digitais. Quem está no centro 
são as pessoas e a tecnologia é 
acessória, serve para resolver os 
problemas das cidades e dos ci-
dadãos. A ideia foi partilhada na 
abertura do portugal smart Cities.

António Almeida Henriques, 
vice-presidente da ANMp e pre-
sidente do conselho estratégico 
do portugal smart Cities summit, 
admitiu que a parceria entre as 
cidades e a indústria é essencial 
para o desenvolvimento das solu-
ções que estão a mudar as cidades. 
«Existe um cluster emergente,  que 
cria oportunidades para combater 
as assimetrias que ainda existem», 
sublinhou na abertura da Cimeira 
de Autarcas. Apesar da dinâmica 
existente, defende que é neces-
sário um empurrão financeiro. 

«Agora que estamos a preparar o 
portugal 2030, é preciso assegurar 
instrumentos financeiros».

Já o presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa lembrou que 
nas «smart cities» não existem 
nem grandes nem pequenos muni-
cípios. «Muitas soluções nasceram 
em pequenas cidades. As gran-
des cidades imitam a solução». 
Fernando Medina apontou exem-
plos de como Lisboa está a aplicar 
as suas soluções «smart»: «como a 
rede de bicicletas partilhadas que 
conta com cerca de 1500 utiliza-
dores diários. A tecnologia ajudou, 
com as bicicletas elétricas e as 
apps», sublinhou.

As conclusões do smart Cities 
tour 2018  estiveram a cargo de 
Miguel de Castro Neto. Nas úl-
timas semanas realizaram-se  
workshops em cidades portugue-
sas que permitiram avaliar o «es-

tado da arte». segundo os dados 
recolhidos, no último ano, os proje-
tos municipais passaram de 83 pa-
ra 106, com domínio das temáticas 
de energia, mobilidade, inovação 
e governação. Hoje os projetos de 
«smart cities» já têm uma estra-
tégia em 60 municípios. É ainda 
reduzido o número das cidades 
que apostam em plataformas in-
tegradoras (menos de 10) e as que 
disponibilizam um portal de dados 
abertos (menos de 20). segundo o 
coordenador, o desenvolvimento 
de soluções de inteligência urbana 
pode ser promovido em qualquer 
localidade, explicando que «o salto 
qualitativo está na transformação 
digital que torna possível a decisão 
pública baseada em informação 
recolhida em tempo real e envol-
vendo o cidadão».

Durante a mesa-redonda, os 
autarcas de Albufeira, ponta 

Delgada, portalegre, Guimarães, 
Viseu e seixal partilharam os pro-
jetos que desenvolvem para tor-
nar a sua cidade mais «smart». 
ponta Delgada tenta transformar 
a periferia em centralidade. E em 
Viseu, o 1.º veículo elétrico não tri-
pulado irá substituir o funicular 
e poupar mais de 100 mil euros 
à autarquia. os exemplos são vá-
rios e em comum têm uma coisa: 
são cidades que não esperam para 
ver o que acontece, dedicam-se a 
inventar o futuro. o seixal apre-
sentou o Laboratório Vivo para a 
Descarbonização da Baía do seixal. 

A cimeira dedicada às «smart ci-
ties» foi ainda marcada por discus-
sões sobre o financiamento da in-
teligência urbana, o futuro da água 
sustentável e a transformação  di-
gital na energia. Ao longo dos três 
dias foram apresentados cerca de 
200 projetos inovadores. n

seixal no portugal smart Cities summit

Municípios avançam 
com soluções inteligentes

O Poder Local dá o exemplo, ao 
encontrar soluções inovadoras, re-
feriu o autarca. «Hoje estamos a 
mostrar que é com trabalho que 
desenvolvemos as cidades». Por 
isso, num evento dedicado à inte-
ligência das cidades, nada melhor 
do que uma cimeira dos autarcas, 
para dar voz aos decisores políticos 
que estão próximos dos cidadãos. 
«Aqui partilhamos soluções para o 
futuro». O  Seixal assinou um contra-

to de financiamento com o Fundo 
Ambiental, fruto da aprovação da 
candidatura aos Laboratórios Vivos 
para a Descarbonização. Segundo 
Joaquim Santos, «Vamos investir 
2,5 milhões de euros, apenas 500 
mil euros financiados pelo Fundo 
Ambiental. O nosso contributo pa-
ra melhorar a sustentabilidade da 
Baía do Seixal, a nossa praça cen-
tral. E explicou: «ao longo da Baía, 
vamos substituir as luminárias por 

tecnologia LED,  instalar contado-
res de água inteligentes e pontos de 
carregamento elétrico. Será ainda 
implementado um eco restaurante 
e um edifício de emissões zero e va-
mos avançar com novas soluções 
de mobilidade sustentavel, como 
um comboio elétrico com aprovei-
tamento da energia solar». Para o 
autarca, «o Seixal é uma cidade pro-
motora do desenvolvimento sus-
tentável, com qualidade de vida».

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal 
A Baía do Seixal é um laboratório de inovação
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O prOjetO de requalifica-
ção do Mercado Municipal da Cruz 
de pau foi apresentado à popula-
ção e aos comerciantes numa ses-
são do Fórum Seixal que teve lugar 
no dia 21 de abril, na escola Básica 
da Quinta de Santo António, em 
Amora.

estiveram presentes na inicia-
tiva joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
vereadores da autarquia, Manuel 
Araújo, presidente da junta de 
Freguesia de Amora, comercian-
tes, moradores e técnicos muni-
cipais.

As obras no Mercado Municipal 
da Cruz de pau irão permitir dar 
melhores condições de trabalho 
aos comerciantes, mas também 
aos utentes do mercado que pas-
sarão a ter um espaço mais apra-
zível para fazer as suas compras.

O edifício do mercado será re-
qualificado e ampliado com uma 
área para armazenamento de fres-
cos. enquanto as obras estiverem 
a decorrer, o mercado continuará 
a funcionar no local, num pavilhão 
com todas as condições. 

joaquim Santos explicou que foi 
ponderada a mudança de localiza-
ção do mercado: «Houve muitas 
dúvidas, mas falámos com a junta 
de freguesia, e chegámos à conclu-
são que a melhor opção seria man-
ter o mercado onde está. A sua 
deslocalização iria acabar com um 
conjunto de pequenos comércios 
que existem à volta do mercado».

Outro desafio será realizar as 
obras com o mercado a funcionar: 
«Decidimos também não fechar o 

mercado durante a realização das 
intervenções, para que as pessoas 
não se desabituem de ir ali fazer 
compras. Vamos por isso fasear a 
obra, o que vai ser um desafio para 
nós, mas também para vocês», dis-
se o autarca.

josé Carlos Gomes vereador 
do pelouro do Desporto, emprei-
tadas, Administração Geral e 
Modernização Administrativa, 
informou que a adjudicação do 
projeto foi feita e está no tribunal 
de Contas, e aguarda o respetivo 
visto, «mas é possível ajustar pro-
cedimentos sem ferir a estrutura 
do projeto, adequando-o às suges-
tões dos comerciantes e morado-
res». 

O vereador disse ainda que esta 
«é uma aspiração muito grande da 
população, dos comerciantes e do 
executivo da Câmara Municipal do 
Seixal. Vai ficar um mercado muito 
bonito, o projeto é lindíssimo».

Manuel Araújo revelou que, 
atualmente, o mercado conta com 
160 vendedores, mas já teve 220. 
para atrair novos públicos, em 
complemento das obras, sugeriu 
a dinamização do espaço, porque 
na envolvente surgiu uma grande 
oferta comercial. 

A opinião 
de comerciantes 
e moradores
Quanto a prazos, foi feita uma 

reunião prévia com os comercian-
tes e falada a hipótese de começar 
a obra na segunda quinzena de 
setembro ou primeira semana de 
outubro, para que os comercian-

tes possam aproveitar o verão, 
que é uma das épocas mais altas 
em termos de vendas. No entanto, 
os comerciantes presentes refe-
riram que, com o início da obra 
nessa data, aproveitariam o verão, 
mas perderiam o Natal, sugerindo 
o início dos trabalhos em janeiro 
de 2019. 

joaquim Santos propôs a reali-
zação de uma nova reunião ape-
nas com os comerciantes para que 
se chegue a um consenso em rela-
ção à melhor data de início da obra 
para todos.

Gabriela Oliveira vende frutas 
e legumes no Mercado Municipal 
da Cruz de pau há 30 anos. Consi-
derou importante não sair do lo-
cal «porque já tem muitos clientes 
certos». Considera que o merca-
do «precisa da cara lavada» para 
atrair novos clientes, sobretudo 
gente mais jovem.

já paula Gomes vende vestuário. 
Mostrou-se curiosa em relação às 
bancas de quem vende no exterior 
do edifício do mercado, propon-
do mais sinalização direcional do 
equipamento e sugerindo a colo-
cação de uma caixa multibanco 
após a requalificação.

Os moradores também deram a 
sua opinião e colocaram questões. 

António Massano mora perto 
do mercado há 46 anos, «antes da 
praça ser praça». por isso, colocou 
questões sobre a possibilidade do 
novo edifício para armazenamen-
to de frescos causar ruído para os 
moradores.

Mário Cabrita, morador da Cruz 
de pau, considera-se «membro de 

Fórum Seixal

Requalificação do Mercado 
Municipal da Cruz de Pau

O projeto
O Mercado Municipal da Cruz de Pau localiza-se na Praça do 
Douro, no interior de um quarteirão com acessos a partir da Rua 
Foros de Amora e da Rua da Cordoaria. Situa-se numa área urba-
na densa e consolidada, servida de equipamentos e serviços, 
próximo da estação ferroviária de Foros de Amora. A área total 
de mercado (edificado e venda exterior) é de cerca de 4 800 m2.
Junto ao equipamento existem lojas com acesso próprio e distinto dos 
acessos do mercado.
O projeto integra a requalificação do edifício do mercado, com uma 
área de 690 m2, e a sua ampliação, com a construção de um edifício 
para armazenamento de frescos, numa área de 62,50 m2, bem como 
a requalificação dos espaços exteriores de venda e da envolvente mais 
próxima, que inclui passeios, acessos e estacionamento (estes últimos  
a realizar numa fase posterior).
O mercado terá ainda novas instalações sanitárias de apoio a utentes e 
funcionários, novas bancas de venda e de apoio e contará com reformu-
lação do arruamento de cargas e descargas.
A intervenção implica um investimento municipal de 453 664,37 euros.

um conjunto de observadores» 
da zona. por isso, acredita que o 
trânsito seria beneficiado com 
a colocação de uma cancela nos 
túneis de acesso ao mercado, que 
ficariam apenas acessíveis a mora-
dores e comerciantes.

joaquim Santos considerou in-
teressante a proposta de colocar 
uma caixa multibanco no merca-
do e condicionar o acesso à zona, 
tornando-o acessível apenas a mo-
radores e comerciantes, pelo que 
afirmou que «estas propostas vão 
ser analisadas e tidas em conta».

Quanto às bancas de venda do 
exterior, afirmou que vão ser enco-
mendadas já duas para serem ana-
lisadas pelos comerciantes e veri-
ficarem se são as mais adequadas.

Quanto ao possível ruído do 
novo edifício de refrigeração, foi 
explicado que se trata de um equi-
pamento moderno e silencioso, 
que cumpre a legislação em vigor, 
pelo que não irá incomodar os mo-
radores.

Próxima sessão do Fórum
A próxima sessão do Fórum 

Seixal decorre no dia 28 de abril, 
às 17 horas, na nova escola Básica 
de Santa Marta do pinhal, onde 
será apresentado o projeto do 
Complexo Desportivo de Santa 
Marta do pinhal. A obra  incluirá a 
construção de um pavilhão poliva-
lente, bar e um edifício-sede com 
dois pisos. participe! A sua opinião 
conta. n
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A Câmara Municipal do Seixal 
aprovou, na reunião de 19 de abril, 
o relatório de atividades e presta-
ção de contas referente ao exercí-
cio de 2017, o qual se traduz num 
resultado líquido desse exercício 
no montante de 19 671 705 eu-
ros, o que representa, pelo 8.º ano 
consecutivo, que os proveitos dos 
exercícios superam os custos. O 
documento vai ser remetido à as-
sembleia municipal.
Paralelamente, o município redu-
ziu a dívida em mais 11,4 milhões 
de euros, significando menos 16 
por cento em relação à dívida exis-
tente em 2016, e aumentou o in-
vestimento municipal, sendo que, 
em 2017, as despesas de capital 
registaram um aumento de mais 
de 18 por cento.
Graças aos excelentes resultados 
obtidos em 2017, o Município do 
Seixal irá continuar a reforçar o in-
vestimento municipal, permitindo 
o lançamento de novos projetos 
em diferentes áreas de interven-
ção que, em conjunto com os pro-
jetos em desenvolvimento, terão 
grande impacto na valorização do 
território e na qualidade de vida 
da população, como o lançamento 
dos concursos das obras do Centro 
de Dia do Casal do Marco e cre-
che da Associação dos Serviços 
Sociais dos Trabalhadores das 
Autarquias do Seixal, a construção 
do Parque Urbano do Seixal e da 
1.ª fase do Parque Metropolitano 
da Biodiversidade, bem como 
a requalificação do Mercado 
Municipal da Cruz de Pau, o con-
curso para construção do Centro 
Cultural de Amora, o concurso para 
a construção do Estádio Municipal 

da Medideira, em Amora, a cons-
trução do Pavilhão Desportivo da 
Mundet e do Complexo Desportivo 
de Santa Marta do Pinhal, o desen-
volvimento dos projetos de conclu-
são do troço da alternativa à EN10 
até Amora, a conclusão do Estádio 
Municipal do Seixal e do Centro 
Distribuidor de Água de Fernão 
Ferro e renovação das redes de 
abastecimento de água, a cons-
trução do Centro Internacional 
de Medalha Contemporânea, o 
início da construção da Piscina 
Municipal de Aldeia de Paio Pires, 
o concurso para a requalificação 
e ampliação das escolas básicas 
de Aldeia de Paio Pires e Quinta de 
Santo António, o concurso para a 
construção do Jardim de Infância 
da Quinta de São Nicolau, o con-
curso para a construção da Loja do 
Cidadão, a construção dos quar-
téis de bombeiros de Fernão Ferro 
e Amora e a ampliação do Centro 
de Recolha Oficial de Animais de 
Companhia do Seixal.
O ano de 2017 ficou marcado pelo 
reforço de consolidação económi-
ca da Câmara Municipal do Seixal 
e pelo reforço do investimento e 
apoios públicos, como o compro-
vam os excelentes resultados fi-
nanceiros, situação que irá per-
mitir encetar um novo ciclo de 
progresso e desenvolvimento eco-
nómico e social para o concelho.
Na reunião foram ainda aprovadas 
as delegações de competências 
para as juntas de freguesia, que 
irão ser remetidas à assembleia 
municipal. Prevê-se uma trans-
ferência anual de perto de 1,7 
milhões de euros para as juntas 
de freguesia, garantindo as con-

dições e recursos financeiros para 
que possam exercer um conjunto 
muito significativo de competên-
cias, como a gestão e manutenção 
de espaços verdes, a manutenção 
do mobiliário urbano, a gestão dos 
mercados, a realização de inter-
venções nas escolas, a gestão dos 
cemitérios, a execução de obras de 
proximidade, a realização de even-
tos, a desmatação de terrenos, en-
tre outras. Esta medida significa 
um aumento de 16,4 por cento em 
relação ao mandato anterior, refor-
çando a afirmação do papel das 
juntas de freguesia junto das popu-
lações e da sua importância para o 
desenvolvimento do concelho.

Deliberações
Presidência
• Tomada de posição: Com as co-
res de Abril pintamos o futuro e ce-
lebramos Maio.
• Delegação legal de competên-
cias para as juntas de freguesia. 
Minuta dos acordos de execução. 
Aprovação.

• Delegação contratual de compe-
tências para as juntas de fregue-
sia. Minuta dos contratos interad-
ministrativos. Aprovação.
• Acordos de execução e contra-
tos interadministrativos, celebra-
dos entre a Câmara Municipal do 
Seixal e as juntas de freguesia. 
Suspensão. Aprovação.
• Relatório de Atividades e 
Prestação de Contas do Exercício 
de 2017. Aprovação.
• Plano de prevenção de riscos de 
gestão. Relatório de monitoriza-
ção. Aprovação. 
• Contratação pública. Proce-
dimento por ajuste direto para 
a empreitada de construção do 
muro de contenção da Av. da 
República, Seixal. Início do proce-
dimento. Ratificação do despacho 
n.º 694-PCM/2018, de 6 de abril.
• Contratação pública. Proce-
dimento por ajuste direto para 
a empreitada de construção do 
muro de contenção da Av. da 
República, Seixal. Adjudicação. 
Ratificação do despacho n.º 716- 

-PCM/2018, de 9 de abril.
• Contratação pública. Proce-
dimento por ajuste direto para 
a empreitada de construção do 
muro de contenção da Av. da 
República, Seixal. Habilitação do 
concorrente. Ratificação do des-
pacho n.º 733-PCM/2018, de 10 
de abril. 

Pelouro do Planeamento, 
Mobilidade, Cultura e Recursos 
Humanos
• Contrato de concessão de licen-
ça de uso privativo do domínio pú-
blico para implantação de quios-
que para cafetaria/restaurante, 
no passeio ribeirinho de Arrentela. 
Transmissão da posição contra-
tual. Processo n.º 1/M/2017. 
Aprovação.

Pelouro do Desporto, 
Empreitadas, Administração 
Geral e Modernização 
Administrativa
• Contratação pública. Concurso 
público do Complexo Desportivo 
do Clube de Santa Marta do 
Pinhal. Processo n.º DPMU. 
DGUE.04.DP.2016. Aprovação de 
planta de implantação. Aprovação 
da suspensão parcial. Aprovação 
do plano de trabalhos. Aprovação 
do plano de pagamentos.

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

Reunião de câmara de 19 de abril
Autarquia aprova relatório de atividades e prestação de contas do exercício de 2017

Dando cumprimento do dispos-
to no Decreto- Lei n.º 306/2007, 
de 27 de agosto, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 
de dezembro, e do Decreto- Lei 
n.º 23/2016, de 3 de junho, a 
Câmara Municipal do Seixal efe-
tua regularmente a monitorização 
da qualidade da água de abas-
tecimento público, por meio dos 
parâmetros regulamentares e da 
frequência definida em progra-
ma, previamente aprovado pela 

autoridade competente.
Assim, entre 1 de outubro e 31 de 
dezembro de 2017, foram efetua-
das na totalidade 105 análises do 
controlo de rotina 1; 28 análises 
do controlo de rotina 2, e 3 análi-
ses do controlo de inspeção, de 
acordo com o seguinte:
• Zona de abastecimento de 
Belverde: 6 análises do controlo 
de rotina 1 e 3 análises do contro-
lo de rotina 2.
• Zona de abastecimento de 

Casal do Marco: 7 análises do 
controlo de rotina 1 e 3 análises 
do controlo de rotina 2.
• Zona de abastecimento de 
Casal do Sapo: 12 análises do 
controlo de rotina 1 e 5 análises 
do controlo de rotina 2.
• Zona de abastecimento da Cruz 
de Pau: 26 análises do controlo 
de rotina 1; 5 análises do controlo 
de rotina 2 e 1 análise do controlo 
de inspeção.
• Zona de abastecimento de 

Santa Marta: 35 análises do con-
trolo de rotina 1; 6 análises do 
controlo de rotina 2 e 1 análise do 
controlo de inspeção.
• Zona de abastecimento da 
Torre da Marinha: 19 análises do 
controlo de rotina 1; 6 análises do 
controlo de rotina 2 e 1 análise do 
controlo de inspeção.
Foi também realizado o controlo 
operacional, por meio de 18 aná-
lises à água de reservatórios e 53 
análises à água de captações.

Os resultados à água da rede pú-
blica relativos àquele período re-
velaram características bacterio-
lógicas, químicas e organoléticas 
adequadas.
Os resultados detalhados pode-
rão ser consultados no Edital n.º 
95/2018. 

Abastecimento público
Água municipal é de qualidade
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Clube Recreativo e Desportivo de Miratejo  e Grupo Desportivo do Cavadas
Garantir as melhores condições para a prática desportiva

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do 
Seixal, e José Carlos Gomes, vereador do Pelouro do 
Desporto, visitaram, no dia 21 de abril, as obras de 
remodelação do Clube Recreativo e Desportivo de 
Miratejo (CRDM) e do Grupo Desportivo do Cavadas 
(GDC). 
Domingas Gonçalves, presidente da direção do CRDM, 
recebeu os autarcas e mostrou as instalações do clube, 
sublinhando que as necessidades de intervenções 
a curto prazo são «as infiltrações nos balneários e na 
cobertura do pavilhão». Disse ainda que têm «realizado 
pequenas intervenções, mas o edifício foi construído há 
26 anos e não foi feita manutenção a nível de paredes. 
Têm-se feito algumas intervenções faseadas a nível das 
coberturas, mas quando se acaba uma já está noutro 
lado a precisar de reparação. Os últimos invernos têm 
sido muito chuvosos e as infiltrações são muitas: nas 
paredes, no chão, na cobertura. Isto a nível do edifício-
sede». 
Quanto ao polidesportivo, foi intervencionado ao nível 
do piso, com apoio da Câmara Municipal do Seixal e 
do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), 

com 5 971,20 euros de cada parte. 
Em termos financeiros, a autarquia também atribuiu, 
em 2015, mais 15 000 euros para as obras de reabi-
litação da cobertura da sede social, onde se inclui o 
ginásio. 
Joaquim Santos disse que a visita ao clube «foi para 
verificar a obra realizada e saber quais as prioridades. 
Nesse sentido, vamos avançar com um conjunto de 
apoios, de modo faseado, e o próximo passo será a 
impermeabilização dos balneários e da cobertura do 
polidesportivo».
Na visita ao Grupo Desportivo do Cavadas (GDC), os 
autarcas foram recebidos pela direção e pelos técnicos 
do clube José Carlos Pinto e Joaquim Maia. O objetivo 
foi verificar as beneficiações realizadas recentemente 
no GDC e saber quais as necessidades para priorizar as 
requalificações futuras. 
A Câmara Municipal do Seixal apoiou o GDC com um fi-
nanciamento de 25 000 euros, em 2017, para as obras 
de remodelação dos balneários e instalações de apoio 
à prática desportiva, possibilitando o desenvolvimento 
de todas as suas atividades e consequentemente a con-

cretização de iniciativas e projetos de interesse comuni-
tário. Para 2018, o clube conta com um apoio municipal 
para as obras de beneficiação da rampa de acesso aos 
balneários e ginásio, orçamentada em 5 000 euros.
Após a visita, o presidente da direção, José Carlos Pinto, 
comentou que «é sempre positivo que os autarcas 
se desloquem aos locais, isso mostra que estão inte-
ressados em resolver os problemas da comunidade». 
Quanto às próximas prioridades da coletividade, disse 
que passam pela remodelação da cozinha do bar, co-
locação dos extratores de humidade nos balneários e 
a substituição das placas de fibrocimento da cobertura 
por outros materiais».
O presidente da câmara municipal anunciou que será 
dado apoio para estas intervenções, de modo faseado: 
«Numa primeira fase, será a remodelação da cozinha e 
a colocação dos extratores nos balneários, seguindo-se 
a substituição da cobertura, a pintura do edifício e o pi-
so do polidesportivo. O objetivo é ter tudo concluído em 
2020, na comemoração dos  50 anos da coletividade».

Av. da República, Arrentela
Reconstrução de muro de contenção
Está a decorrer a intervenção de reconstrução do muro na Avenida 
da República, Arrentela, entre a Quinta da Fidalga e a rotunda das 
Cavaquinhas.
Este muro de suporte de terras sofreu uma derrocada há alguns meses 
na sequência de trabalhos particulares desenvolvidos nos prédios e 
alheios à câmara municipal. Considerando a necessidade de reposição 
das condições de estabilidade e segurança, e de acordo com a legisla-
ção em vigor, foi desenvolvido um projeto de estabilidade por um espe-
cialista da Universidade Nova de Lisboa. Tendo em conta a natureza 
dos solos pela proximidade da Baía, é necessário proceder previamente 
à execução de novas fundações e estacas de suporte e só depois à 
reconstrução do muro, requerendo a mobilização de equipamentos 
específicos e pesados.
De modo a garantir a segurança de pessoas que vivem e circulam na 
proximidade da obra, haverá condicionamentos do trânsito em determi-
nados momentos de execução dos trabalhos. 
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A revistA Poder Local 
promoveu, no dia 12 de abril, 
no auditório dos serviços Cen-
trais da Câmara Municipal do 
seixal, um encontro dedicado 
ao tema «Autarquias – regiões 
Administrativas, Municípios, Fre-
guesias – Que Competências?», no 
qual participaram autarcas de vá-
rios pontos do país. 

O objetivo da iniciativa foi anali-
sar as propostas do Governo para 
a transferência de competências 
para os municípios, no quadro das 
responsabilidades do estado defi-
nidas na Constituição da república 
e no contexto quer da legislação do 
Poder Local, quer das experiências 
de anteriores processos de transfe-
rência de competências. 

O projecto do Governo, sob a for-
ma de «um denominado» plano 
de descentralização para as autar-
quias, «visa transferir um conjun-

to de competências com destaque 
para as áreas da educação, saúde, 
transportes, proteção civil, água, 
saneamento e resíduos, «ao mes-
mo tempo que continua a não cum-
prir a Lei de Finanças Locais», refe-
rem os organizadores do encontro.

Ora, esta transferência de com-
petências «suscita questões di-
versas relacionadas com a confi-
guração do estado», pelo que foi 
levantado um elevado conjunto de 
questões no encontro, designada-
mente as que se prendem com o 
exercício da soberania, os poderes 
que potenciam o desenvolvimento 
estrutural do país, a igualdade no 
acesso aos bens e serviços cons-
titucionalmente garantidos nos 
domínios económico, social e cul-
tural. No fundo, estiveram em cima 
da mesa as preocupações com o 
serviço público e o combate à pri-
vatização, assim como a inexistên-

cia de autarquias de nível intermé-
dio – as regiões administrativas –, o 
que constitui um obstáculo a uma 
efetiva descentralização.

A mesa de abertura foi compos-
ta por Joaquim santos, presiden-
te da Câmara Municipal do seixal, 
Jorge Gonçalves, vice-presidente, 
Alfredo Monteiro, presidente da 
Assembleia Municipal do seixal, 
e vice-presidente da ANMP, Jorge 
Cordeiro, diretor da revista Poder 
Local, Lino Paulo, também da re-
vista, e eugénio Pisco, que mode-
rou o debate.

Joaquim santos felicitou a revis-
ta Poder Local pela realização do 
encontro e referiu que este pre-
tende analisar de forma crítica as 
novas transferências de competên-
cias para os municípios, as quais 
«suscitam um conjunto de interro-
gações e dúvidas». Defendeu que o 
Poder Local, «pilar da democracia 

e dos serviços às populações, não 
seja menorizado e tenha condições 
para cumprir o seu papel consti-
tucional». Considerou ainda que 
têm sido colocados inúmeros obs-
táculos à missão do Poder Local 
Democrático». Lembrou como 
as autarquias foram «fortemen-
te» atacadas pelas políticas de 
austeridade, do ponto de vista fi-
nanceiro e também a extinção de 
freguesias no país. Aludiu ao novo 
quadro político saído das últimas 
eleições autárquicas, que permitiu 
«dar alguns passos na reconstru-
ção da capacidade de resposta do 
Poder Local». No entanto, persiste 
a necessidade «de reforçar o Poder 
Local Democrático, com a criação 
das regiões administrativas que 
aguardam há mais de 40 anos pela 
sua implementação». 

Os vários oradores abordaram 
diversas questões, destacando- 

-se a Constituição da república e 
as funções do estado; as regiões 
administrativas; as propostas de 
transferências do Governo e o que 
deveria ser a lei-quadro; os meios 
de financiamento local e a resposta 
ao atual quadro de competências; 
as áreas metropolitanas num qua-
dro de competências regionais; o 
associativismo de municípios e de 
freguesias; a extinção de fregue-
sias e o empobrecimento das fun-
ções públicas.

A transferência de competências 
nas áreas da educação, da ação so-
cial, da saúde, na área da proteção 
civil, da cultura e do património, 
do território e do ambiente, da ha-
bitação e dos transportes foi outro 
painel de intervenções. 

As intervenções e as conclusões 
do encontro serão objeto da edição 
de um caderno especial da revista 
Poder Local sobre esta temática. n

revista Poder Local promoveu encontro no seixal

Eleitos debateram descentralização 
e transferências de competências

O Conselho Português para a Paz 
e Cooperação (CPPC) tem a de-
correr na internet a petição Pela 
Paz, pela Segurança, pelo Futuro 
da Humanidade, que visa apelar 
à adesão de Portugal ao Tratado 
de Proibição de Armas Nucleares. 
Este tratado foi aprovado em ju-
lho de 2017 por 122 países par-
ticipantes numa conferência das 
Nações Unidas, realizada para 
o efeito. O lançamento da cam-

panha foi, simbolicamente, no 
dia em que a ONU assinala o Dia 
Internacional para a Eliminação 
Total das Armas Nucleares e ape-
nas seis dias após o tratado ter 
sido colocado à subscrição e ratifi-
cação por parte dos Estados. 
Esta campanha integra uma peti-
ção que expressa a exigência da 
eliminação das armas nucleares 
e a sua não proliferação, mani-
festa a satisfação pela adoção 

do tratado e reclama das auto-
ridades portuguesas a sua assi-
natura e ratificação, em respeito 
pelo consagrado no artigo 7.º da 
Constituição da República, que 
preconiza o «desarmamento ge-
ral, simultâneo e controlado». 
Não fique indiferente à paz e à 
segurança, assine a petição na 
plataforma peticaopublica.com. 
Paralelamente, o CPPC está a de-
senvolver várias ações, destacan-

do-se neste momento Pela Paz 
na Síria! Fim à Agressão!, onde 
se apela à paz, ao respeito dos 
direitos do povo sírio e ao fim à 
agressão contra a Síria.  
Lembre-se que a Câmara 
Municipal do Seixal é um dos 
17 municípios que integra o 
Movimento Municípios pela Paz. 

Conselho Português para a Paz e Cooperação
Vamos assinar a petição pela paz e pela segurança
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«O Seixal é um concelho 
amigo de todas as expressões 
culturais e de todas as nacionali-
dades e é hoje o 15.º do país em 
população, porque tem sabido 
acolher nacionais do nosso país 
e estrangeiros de todo o mundo». 
a frase é de Joaquim Santos, pre-
sidente da Câmara Municipal do 
Seixal, e foi proferida no tercei-
ro dia do encontro intercultural 
Saberes e Sabores que se realizou 
entre 11 a 15 de abril no Pavilhão 
Municipal do alto do Moinho.

«O nosso compromisso é para 
com todos os que vivem no conce-
lho, mas também de acolhimento 
a todos quantos nos visitam ou 
gostariam de viver no Seixal», 
assegurou o autarca. Joaquim 
Santos agradeceu a todos os par-
ceiros do encontro e enfatizou «o 
papel essencial das associações 
culturais de imigrantes e das em-

baixadas na representação e de-
fesa dos direitos dos estrangeiros 
no nosso país». 

O presidente da câmara disse 
ainda «que o exemplo que damos 
com o nosso trabalho de coope-
ração, solidariedade, paz e diálo-
go entre os povos é de esperança 
num mundo que todos os dias 
sabemos marcado pela guerra e 
pela intolerância».

Já na 11.ª edição, o encon-
tro é organizado pela Câmara 
Municipal do Seixal, Junta de 
Freguesia de Corroios e pelo 
Centro Cultural e Recreativo do 
alto do Moinho (CCRaM) e conta 
com o apoio de embaixadas, as-
sociações de imigrantes, outros 
parceiros do Pacto Territorial 
para o Diálogo intercultural do 
Seixal e de organizações não go-
vernamentais. 

aurélio Fernandes defendeu 

que «só em parceria se pode re-
alizar uma organização como 
esta» e realçou o trabalho de ins-
tituições, associações de imigran-
tes, embaixadas e do Poder local. 
«este é um encontro de culturas, 
saberes e sabores, um encontro 
de muitos encontros», salientou o 
presidente da direção do CCRaM. 

O presidente da Junta de 
Freguesia de Corroios, eduardo 
Rosa, saudou a iniciativa e «o tra-
balho voluntário das associações 
que para ela contribuiem» e lem-
brou que «sem grande orçamen-
to, mas com grande dedicação, é 
possível fazer grandes coisas».

O evento que promove a troca 
de experiências através de mo-
mentos genuínos de intercultura-
lidade contou com a participação 
de 10 países e centenas de visi-
tantes. No dia 13 de abril, Joaquim 
Santos esteve presente na inicia-

tiva acompanhado por Manuela 
Calado, vereadora do pelouro 
da educação, Desenvolvimento 
Social,  Juventude e Gestão 
Urbanística, eduardo Rosa, pre-
sidente da Junta de Freguesia de 
Corroios, e aurélio Fernandes, 
presidente da direção do CCRaM. 
Na ocasição puderam visitar a ex-
posição sobre a Polónia que este 
ano esteve patente no encontro, 
com o apoio da embaixada da-
quele país. 

Diferentes culturas,
 diversas iniciativas
as especialidades da cozi-

nha cubana, o sabor intenso do 
redang indonésio, a bharatana-
tyam – dança típica indiana – ou 
a roupa da estilista santomense 
Tiamo Veloso foram alguns dos 
destaques desta edição, que rece-
beu ainda iniciativas desportivas 

e apoiou a instituição social a Voz 
do amor, que trabalha com famí-
lias e crianças/jovens carencia-
dos através da venda de um café 
com aroma solidário.

O evento integrou ainda uma 
homenagem à fadista Mariana 
Victória, o ii encontro inter-
geracional de Teatro, refeições e 
noites temáticas, uma aula aber-
ta de ioga, espetáculos intercul-
turais, a apresentação do livro 
«Divagando pelas letras», de 
Filomena Camacho, e uma feira 
do fumeiro. n

encontro intercultural Saberes e Sabores

Exemplo de cooperação, 
solidariedade e paz



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL706    27 ABRIL 2018

10     SOCIEDADE

Fundada em junho de 
1999, a associação Humanitária 
de Bombeiros mistos de amora 
iniciou as suas funções a 1 de abril 
de 2004, data em que foi consti-
tuído o corpo de bombeiros. esta 
é, por isso, a data em que se assi-
nala o aniversário da instituição, 
que celebrou este ano 14 anos. 
no dia 8 de abril realizou-se uma 
sessão solene com formatura ge-
ral do corpo de bombeiros. Odete 
Gonçalves, presidente da mesa da 
assembleia geral, deu as boas-vin-
das aos presentes e apresentou a 
mesa da sessão solene.

Carlos Falcão, comandante dos 
Bombeiros mistos de amora, des-
tacou que «com trabalho e forma-
ção adequada temos conseguido 
atingir os objetivos. a formação 
e o treino operacional são o prin-
cipal pilar da nossa sustentabi-
lidade e sucesso e, por isso, va-
mos continuar a apostar cada vez 
mais nesta vertente». agradeceu 
à Câmara municipal do Seixal 
«porque nunca lhes faltou a von-
tade de nos apoiar e esse apoio 
vê-se». deixou ainda uma palavra 
de apreço à direção, «verdadeiros 
bombeiros sem farda, sempre em 
excelente articulação com o co-
mando».

O comandante informou que 
durante o ano de 2017 tiveram 
5497 ocorrências relativas a pro-
teção de pessoas e bens, condução 
de doentes urgentes e não urgen-
tes; 329 ocorrências relativas a 
incêndios urbanos, acidentes e fu-
gas de gás; 224 relativas a incên-
dios florestais, quedas de árvores 

e inundações; e 858 operações em 
estado de alerta.

Lúcia Soares, presidente da di-
reção da associação Humanitária 
de Bombeiros mistos de amora, 
destacou em 2017 a aposta «na 
formação dos nossos bombeiros 
de modo a garantir uma operacio-
nalidade de excelência; a proprie-
tária do nosso edifício executou as 
tão necessárias obras no telhado e 
o espaço foi reorganizado; a nos-
sa frota aumentou; conseguimos 
manter os nossos pagamentos em 
dia e adquirir novos equipamen-
tos. Também em 2017, fruto de 
muito esforço, vimos a nossa can-
didatura à execução do novo quar-
tel finalmente aprovada. Por falta 
de concorrentes ao 1.º concurso, 
lançámos um novo concurso pa-
ra a obra com valores ajustados, 
mas muito longe do que nos foi 
atribuído pelo POSeuR. estamos 
determinados a ir até ao fim e a 
não desistir, pelo que a ajuda de 
todos é essencial».

Apoio da autarquia
 é exemplar
em representação da Federação 

dos Bombeiros do distrito de 
Setúbal, José Santos, disse que «o 
distrito de Setúbal orgulha-se de 
ter homens e mulheres de grande 
entrega e dedicação a esta nobre 
causa». deixou ainda uma palavra 
de apreço à Câmara municipal do 
Seixal «que investe nos bombei-
ros e no socorro às populações, 
dando um exemplo que devia ser 
seguido noutros municípios».

 da Liga dos Bombeiros 

Portugueses, eduardo Correia 
lembrou que «a comparticipação 
do estado e de muitas autarquias 
é inferior a 10 por cento do seu 
orçamento, um valor muito infe-
rior às necessidades de proteção 
e socorro. neste município é di-
ferente e o Seixal é um exemplo 
para o país de como se devem 
apoiar os bombeiros ao longo de 
todo o ano». disse que a liga «tem 
um sonho de obter rapidamente 
da tutela política qual o caminho 
a seguir e qual a meta a atingir. 
nós sabemos o que queremos e o 
que os portugueses esperam dos 
bombeiros. O governo remeteu-
-nos vários documentos no âm-
bito do dispositivo de combate 
a incêndios para 2018 com uma 
componente operacional e finan-
ceira que parece ir finalmente ao 
encontro do que são as nossas rei-
vindicações há muito tempo». 

manuel araújo, presidente da 
Junta de Freguesia de amora, 
lembrou que «começaram com 
um pequeno grupo de bombei-
ros e hoje têm uma extensa folha 
de serviços realizados em prol da 
comunidade. no entanto ainda 
continuam a ter instalações que 
não respondem às necessidades. 
esperemos que num futuro próxi-
mo se possa comemorar o aniver-
sário no novo quartel, um projeto 
que tem exigido um grande esfor-
ço de todos nós».

e m  r e p r e s e n t a ç ã o  d a 
assembleia municipal do Seixal, 
américo Costa deu os parabéns 
«pela atividade desenvolvida e 
pelo enorme serviço prestado à 

comunidade. uma jovem associa-
ção que conta já com uma grande 
intervenção e uma grande vonta-
de de vencer todas as dificulda-
des».

Joaquim Santos, presidente 
Câmara municipal do Seixal, re-
lembrou que «a autarquia reco-
nhece e enaltece o imprescindível 
papel dos bombeiros e por isso 
tem estabelecido um quadro de 
apoio ao longo dos anos. em 2018 
tivemos condições de reforçar 
o apoio aos nossos bombeiros e 
aprovámos um aumento de 25 
por cento nas transferências men-
sais e anuais, passando para os 
Bombeiros de amora uma verba 
anual de 200 mil euros».

Município assegura 
verba para quartel
Joaquim Santos lembrou que 

«há uma intervenção que tem um 
significado especial para a as-

sociação: a construção do novo 
quartel. Foi um longo caminho, 
com muitas reuniões, mas con-
seguimos que houvesse apoio 
de fundos europeus. Sonhámos, 
lutámos e agora já estamos mais 
perto. a Câmara do Seixal apoiou 
esta reivindicação desde sempre e 
a verdade é que o valor inicial pre-
visto para o quartel, de um milhão 
de euros, teve que ser reajusta-
do para 1 milhão e 400 mil eu-
ros. Com este cenário, o apoio dos 
fundos europeus não se alterou e 
representa 44 por cento do custo. 
Faltam 788 mil euros e a câma-
ra garante que, se mais nenhum 
apoio vier de mais nenhuma en-
tidade, estamos em condições de 
assegurar essa verba para a cons-
trução do quartel». n

14.º aniversário dos Bombeiros mistos de amora

Construção do quartel 
será realidade em breve
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cm-seixal.pt

13.ª edição da Feira do Livro do Seixal

De 4 a 20 de maio de 2018
•  Praça da República, Seixal •

Organização: 

O Livro
Em Festa 1€ 

Vale de desconto

Por cada 10 € de compras

NOME

_________________________________
IDADE 

_________________________________
EMAIL 

_________________________________

Deseja receber informações 
sobre atividades de promoção 
de leitura organizadas pela 
Biblioteca Municipal do Seixal?

Preencha o destacável. 
Os dados recolhidos destinam-se 
apenas a este fim e não serão utilizados 
com qualquer outro objetivo promocional.

De 4 a 20 de maio, no núcleo urbano antigo do Seixal
O Livro em Festa 2018 – Feira do Livro do Seixal
O núcleo urbano antigo do Seixal re-
cebe, de 4 a 20 de maio, O Livro em 
Festa – Feira do Livro do Seixal.
A objetivo da feira é promover o livro 
e a aquisição de hábitos de leitura, 
valorizando o livro como instrumento 
de transmissão cultural. O certame 
incluiu a habitual venda de livros, ani-
mação e encenação de leitura, ate-
liês, sessões de contos, workshops 
para alunos, pais e professores e en-
contros com escritores e música.
A feira é organizada pela Biblioteca 
Municipal do Seixal, em parceria com 
a União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires e a 
editora Página a Página – Divulgação 
do Livro, SA.
Os leitores podem recortar o vale de 
desconto abaixo e usufruir do des-
conto na feira. E os alunos que parti-
ciparem nos encontros com os escri-
tores têm 20 por cento de desconto 
nas compras que efetuarem nos dias 
dos encontros.
A feira do livro tem várias propos-
tas para si: música, poesia, conver-
sas com os escritores Carmen Zita 
Ferreira, Carlos Canhoto, António 
Avelãs Nunes, Xico Braga e José 
Pinheiro. 

Programa
4 de maio, sexta-feira
21 horas
Abertura oficial com a atuação
 do grupo Tocá Rufar

5 de maio, sábado
15.30 horas
Atuação da Tuna da Universidade 
Sénior do Seixal
18 horas
Poemas de Ary dos Santos, 
Domingos Lobo e Manuel Diogo

6 de maio, domingo
17.30 horas
Mundo Brilhante – Educar no Século 
XXI: Educar para o Mundo de Hoje. 
As Coisas Mudaram... Preparado?*
Sessão para pais e encarregados
de educação

7 de maio, segunda-feira
10.30 horas
Histórias na Feira
15 horas
Encontro com a Escritora Carmen 
Zita Ferreira, à Volta dos Seus 
Livros*

8 de maio, terça-feira
10.30 horas
Ateliê Marca a Página
15 horas
Mundo Brilhante – 
Empreendedorismo* 
Os 7 Hábitos do Empreendedor
 do Futuro, Apresentados aos Alunos

9 de maio, quarta-feira
10.30 e 15 horas
Encontro com o Escritor Carlos 
Canhoto, à Volta dos Seus Livros*

10 de maio, quinta-feira
10.30 horas
Histórias na Feira
14 horas
Ateliê Marca a Página
15.30 horas
Ateliê Fazedores de Histórias

11 de maio, sexta-feira
10.30 horas
Conto e Oficina de Ilustração – 
Barrigas e Magriços, por Susana 
Matos
15 horas
Ateliê Fazedores de Histórias

13 de maio, domingo
17 horas
Encontro com o escritor António 
Avelãs Nunes – Da Revolução de Abril 
à Contrarrevolução Neoliberal

14 e 15 de maio, 
segunda e terça-feira
10.30 e 15 horas
Transmutações, por Cláudio 
Pereira*

16 de maio, quarta-feira
10.30 horas
Encontro com o Escritor Xico Braga, 
à Volta dos Seus Livros
15 horas
Mundo Brilhante – 
O Segredo do Rio*
Conto original recontado de maneira 
singular
Versão «Família e Valores 
Familiares» (enfrentar «dias difíceis» 
com otimismo…)

17 de maio, quinta-feira
10.30 horas
Encontro com o Escritor 
José Pinheiro, Autor do Livro 
«Apeixonados»
Teatro interativo com marionetes

18 de maio, sexta-feira
10.30 horas
Conto e Oficina de Ilustração – 
Barrigas e Magriços, por Susana 
Matos
15 horas
Encontro com a Escritora Carmen 
Zita Ferreira, à Volta dos Seus 
Livros*

19 de maio, sábado
16 horas
Atuação do Grupo de Cavaquinhos 
da Universidade Sénior do Seixal
17.30 horas
Mundo Brilhante – Educar no Século 
XXI – Educar para o Mundo de Hoje. 
As Coisas Mudaram... Preparado?*
Sessão para pais e encarregados de 
educação.

20 de maio, domingo
17 horas
200 Anos do Nascimento 
de Karl Marx

* Atividade cofinanciada pelo 
programa Lisboa 2020

Encontram-se a decorrer até dia 9 
de maio as inscrições para a Gala 
de Jovens Intérpretes, uma inicia-
tiva da Câmara Municipal do Seixal 
que pretende dar a conhecer jo-
vens instrumentistas do concelho. 
A gala vai realizar-se pela primeira 
vez no dia 2 de junho, no Cinema 
S. Vicente, em Aldeia de Paio Pires. 

Não terá prémios a concurso, pois 
o seu objetivo é permitir a jovens 
entre os 8 e os 16 anos atuar num 
espetáculo profissional com uma 
composição musical e instrumento 
à sua escolha, sozinhos ou em duo.
A seleção dos intérpretes que par-
ticiparão na gala será feita através 
de audição por um júri qualificado 

tendo em conta a sua identificação 
com a música e a produção musi-
cal. A duração de cada composição 
não pode exceder os dez minutos.
Para concorrer, os interessados 
deverão preencher a ficha de ins-
crição disponível nos Serviços 
Online/Cultura em cm-seixal.pt e 
entregá-la juntamente com a fo-

tocópia de documento de identi-
ficação com data de nascimento. 
As inscrições podem também ser 
realizadas presencialmente nos 
Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal e Lojas do 
Munícipe ou enviadas pelo correio 
para Câmara Municipal do Seixal/ 
/Gala de Jovens Intérpretes, 

Divisão de Cultura e Património, 
Alameda dos Bombeiros Volun-
tários do Seixal, n.º 45, 2844-001 
Seixal.
As normas de participação estão 
disponíveis em cm-seixal.pt. Mais 
informações através do telefone 
212 276 700.

Dar a conhecer jovens instrumentistas do concelho
Inscrições abertas para a Gala de Jovens Intérpretes
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A AssociAção das colectividades do 
concelho do seixal (Accs) celebrou, no dia 8 
de abril, o 17.º aniversário da sua existência 
com a realização da iV Gala das Associadas, 
que teve ligar nas instalações do centro 
cultural e Desportivo de Pinhal do Vidal. 

A festa foi recheada de apontamentos mu-
sicais, com o grupo instrumental da coletivi-
dade anfitriã, o Grupo de Violas da casa do 
Povo de corroios e uma breve dramatização 
pelo Teatro Almagesto da Associação socio-
cultural Adorar Artes (AEscA).

Mas provavelmente os dois momentos mais 
marcantes desta sessão foram as homenagens 
a dois grandes homens e dirigentes do mo-
vimento associativo popular do concelho do 
seixal: Paulino santos, do Núcleo dos Naturais 
e Amigos da Vila de cabeço de Vide, e António 
Pepe, a título póstumo, do centro cultural e 
Desportivo das Paivas. Ambos são exemplos 
de cidadania, de trabalho voluntário exercido 
a título benévolo em prol da comunidade onde 
se inserem. A Accs reconheceu assim a dedi-
cação destes homens durante muitos anos das 
suas vidas em defesa dos interesses coletivos e 
do movimento associativo. 

Na sessão, estiveram presentes eleitos das 
autarquias do concelho, dirigentes associa-
tivos e os representantes da Federação das 
colectividades do Distrito de setúbal e da 
confederação Portuguesa das colectividades 
de cultura, Recreio e Desporto.

o presidente da direção da Accs, Helder 
Rosa, afirmou que esta estrutura «tem procu-
rado desempenhar as suas funções no cum-
primento dos seus objetivos e metas propos-
tas». Disse que todos os dirigentes nestes 17 
anos «esforçaram-se e contribuíram para o 
seu sucesso, alicerçando e desenvolvendo a 
sua atividade no reconhecimento e na valo-
rização do movimento associativo popular. 
Procurando sinergias na construção de um 
relacionamento de proximidade com todas 
as coletividades e clubes do nosso concelho, 

com vista a tornar cada vez mais forte, mais 
dinâmico e mais fraterno o movimento asso-
ciativo». 

Frisou que a Accs vai continuar a parti-
cipar e a colaborar ativamente em projetos 
associativos e comunitários, como é exemplo 
a seixalíada, os Jogos do seixal, o Agita seixal, 
o Dia Nacional das comunidades, a Mostra 
cultural Associativa, entre outras.

Agradeceu ainda o apoio e solidariedade 
de um conjunto de entidades, entre elas as 
autarquias do concelho, a federação distrital 
e a confederação nacional das coletividades.

Eduardo Rosa, presidente da Junta de 
Freguesia de corroios, garantiu que as au-
tarquias vão continuar a estar ao lado das 
coletividades e assegurou que, «quando não 
nos dão as condições para apoiar, havemos de 
encontrar soluções nesse sentido». criticou a 
Lei das Finanças Locais que não permite uma 
consolidação financeiras às freguesias e, logo, 
um apoio maior ao movimento associativo. 
Por fim, afirmou que «só com em parceria e no 
coletivo podemos prosseguir o trabalho em 
prol das comunidades»· 

A vereadora Manuela calado, em represen-
tação da câmara Municipal do seixal, saudou 
a associação das coletividades, «a primeira a 
ser fundada na Margem sul» e o património 
associativo do concelho. Destacar as cinco co-
lectividades centenárias, um vasto conjunto 
de outras que nasceram  antes do 25 de Abril 
e uma geração que nasceu no pós-25 de Abril, 
com base nas necessidades das pessoas de 
se reunirem. Frisou que «somos um conce-
lho privilegiado por ter um forte e dinâmico 
movimento associativo», e por isso a câmara 
municipal «tem orgulho em trabalhar com as 
associações e coletividades, até porque com 
trabalho coletivo as respostas são sempre 
melhores. É nesse caminho que iremos conti-
nuar ao vosso lado». n

o cLubE Recreativo e Despor-
tivo de Miratejo (cRDM) celebrou, no 
dia 10 de abril, o 42.º aniversário. Para 
assinalar a data realizou-se uma sessão 
solene que contou com um momento 
musical dirigido pelo professor Miguel 
batista e seus alunos e onde foram ho-
menageados atletas, treinadores, diri-
gentes e funcionários, reflexo da união 
de toda a equipa que conseguiu ultra-
passar tempos difíceis, nomeadamente 
dificuldades financeiras, trazendo um 
novo fôlego ao clube.  

Domingas Gonçalves, presidente da 
direção, teve sem dúvida um papel es-
sencial nesta viragem. Depois do tra-
balho feito, tinha decidido afastar-se e 
deixar espaço para que, nas eleições que 
se aproximam, outros viessem ocupar o 
seu lugar. Mas as crianças não deixaram. 
A dirigente acabou por ceder a candida-
tar-se a um novo mandato, a pedido dos 
pequenos atletas e suas famílias. «Não 
resisti», disse Domingas Gonçalves. 

sobre o trabalho realizado, o balanço 
é positivo: «crescemos em número de 
atletas e títulos alcançados. A ginástica 
rítmica ganhou um novo impulso, te-
mos participado em inúmeros torneios 
e competições. continuámos as nossas 
parcerias com outros clubes e associa-
ções e com a nossa componente social, 
permitindo a crianças e jovens caren-
ciados a possibilidade de praticar des-
porto gratuitamente. Também arran-
jámos o piso do polidesportivo, com o 
apoio da câmara Municipal do seixal e 
do instituto Português do Desporto e da 
Juventude.»

Quanto ao futuro, o objetivo é «con-
tinuar a trabalhar para ter mais atletas 
e tentar fazer obra para dar melhores 
condições a todos na área desportiva 

e cultural. A próxima intervenção que 
queremos fazer é na cobertura do edifí-
cio», disse Domingas Gonçalves.

Na sessão solene estiveram presentes 
José carlos Gomes, vereador da câmara 
Municipal do seixal, Américo costa, em 
representação da Assembleia Municipal 
do seixal, Eduardo Rosa, presidente da 
Junta de Freguesia de corroios, e Manuel 
cabete, em representação da Associação 
de colectividades do concelho do sei-
xal. A sessão foi dirigida por inácio 
Graça, em substituição do presidente 
da assembleia geral, que não pôde estar 
presente, e a apresentação foi feita por 
José Lourenço.

Manuel cabete deu os parabéns à di-
reção, «mas também aos a toda a equipa 
que trabalha aqui todos os dias, atletas e 
seus familiares».

Eduardo Rosa falou sobre o importan-
te trabalho da direção e da sua equipa 
«que têm sabido ultrapassar as dificul-
dades para levar este clube para a fren-
te» e destacou o trabalho social desen-
volvido junto de crianças e jovens do 
bairro.

Américo costa salientou «a sensibili-
dade dos atletas junto da sua presidente. 
Há aqui um trabalho coletivo, de proxi-
midade e de união, que é representativo 
da força desta coletividade».

José carlos Gomes deu os parabéns «a 
todos aqueles que são a vida desta coleti-
vidade: direção, técnicos, atletas, alunos. 
Vocês são a razão pela qual estamos aqui 
hoje».

o vereador destacou ainda «a força, 
coesão e unidade do movimento asso-
ciativo do concelho», bem presente no 
cRDM. n

Associação das colectividades 
do concelho do seixal
Aniversário celebrado 
no Pinhal Vidal

clube Recreativo e Desportivo
de Miratejo
Mais atletas e títulos 
conquistados
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Campeonato de Futsal do Concelho do Seixal
Casal do Marco assume liderança
Ainda em atraso, a 5.ª jornada da 1.ª Divisão do Campeonato de 
Futsal do Concelho do Seixal foi disputada no dia 23 de abril. A etapa 
permitiu ao Clube Desportivo e Cultural do Casal do Marco assegurar 
a 1.ª classificação e distanciar-se do Ginásio Clube de Corroios, com o 
primeiro a triunfar sobre a Casa do Povo de Corroios e o segundo a per-
der contra a equipa do Portugal Cultura e Recreio. O Grupo Desportivo 
e Cultural Águias de Vale de Milhaços mantém a terceira posição. Na 
2.ª Liga, o Grupo Desportivo do Cavadas conseguiu os mesmos pontos 
da Associação de Moradores dos Foros da Catrapona, que se mantém 
ainda na 1.ª posição, mas apenas atendendo à diferença entre golos 
marcados e sofridos. O 3.º e 4.ª lugar têm agora igual número de jogos e 
de pontos e pertencem respetivamente à Associação de Moradores da 
Quinta das Laranjeiras e ao Seixal Clube 1925.

SEIXAL

C
A

M
PE

O
NAT

O FUTSAL CONC
ELH

O

Classificação 1.ª liga
Equipa Pts
1.ª  GDC Casal do Marco     30 
2.ª  GC Corroios   27 
3.ª  GDCA Vale de Milhaços   23 
4.ª PC Recreio   20
5.ª  URJ Fernão Ferro      20 
6.ª  CP Corroios   17
7.ª CCR Alto do Moinho   15
8.ª ADR Casa do Benfica   13     
9.ª GDC Fernão Ferro        9
10.ª NNAV Cabeço Vide       9
11.ª CCD Paivas                                                                   6
12.ª Cariocas FC       6 

Classificação 2.ª liga 
Equipa Pts
1.ª  AF Catrapona     31 
2.ª  GD Cavadas     31
3.ª AM Qt.ª Laranjeiras     25
4.ª Seixal Clube 1925      25
5.ª ADC Fénix     20
6.ª CRD Cavaquinhas  19 
7.ª AA Pinhal do General  17
8.ª AM Flor Mata 1     15
9.ª GR St.º António     15
10.ª CR Cruz de Pau  13
11.ª GFA Encosta Sol      6
12.ª GD Correr d’Água      4
13.ª ASC Seixal       -1

5.ª Jornada (jornada em atraso)
1.ª Liga
Casal do Marco  –  CP Corroios                     7-2 
Vale de Milhaços – Cabeço de Vide              5-7
Alto do Moinho – GDC Fernão Ferro          4-3
CCD Paivas – URJ Fernão Ferro                    2-3
PC Recreio – GC Corroios                                  2-1  
ADR Benfica Seixal – Cariocas FC               4-3

13.ª Jornada
2.ª Liga
AM F. Catrapona – GFA Encosta do Sol             42-1
AM Flor da Mata 1 – GRS António               3-4
Seixal Clube 1925 – GD Cavadas              2-3
AA Pinhal General – CR Cruz de Pau         6-5
CRD Cavaquinhas  – GD Correr D’Água   11-0
ADC Fénix – ASC Seixal                                      21-0

13.ª Jornada – 4 de maio
1.ª Liga
URJ Fernão Ferro - PC Recreio 
ADRB C. Benfica Seixal - GC Corroios
CCD Paivas - GDC Fernão Ferro
GDCA V. Milhaços - CP Corroios
NNAV Cabeço de Vide - Cariocas FC 
CDC Casal do Marco - CCR Alto do Moinho
 
16.ª Jornada – 2 de maio
2.ª Liga
AA Pinhal General - CRD Cavaquinhas
Seixal Clube 1925 - GD Correr D’Água
ADC Fénix  - GR ST. António  
AM F. Catrapona - AM Flor da Mata 1
GD Cavadas - GFA Encosta do Sol
AM Quinta das Laranjeiras - ASC Seixal  
Folga: CR Cruz de Pau

«O COnselhO Despor-
tivo Municipal (CDM) é essencial 
para a Câmara Municipal do seixal 
ir ao encontro das melhores solu-
ções no nosso plano de desenvol-
vimento desportivo do concelho». 
A frase de José Carlos Gomes foi 
dita na abertura da reunião ple-
nária do órgão consultivo que te-
ve lugar nos serviços Centrais da 
autarquia no dia 9 de abril. O mo-
mento foi antecedido pela atuação 
de um trio de ginástica acrobáti-
ca composto por atletas do Clube 
Recreativo da Cruz de Pau.

Composto por 283 elementos, 
o conselho soma representantes 
do movimento associativo des-
portivo e de reformados, escolas 
e associações de pais, instituições 
de desporto adaptado, forças de 
segurança e humanitárias, cen-
tros de saúde e comissões des-
portivas de bairro, assim como 
juntas de freguesia, sindicatos, 
desporto escolar e Associação das 
Colectividades do Concelho do 
seixal (ACCs).

A reunião serviu para apresen-
tar o trabalho desenvolvido pela 
comissão executiva do CDM; dar 
a conhecer, debater e aprovar o 
plano de trabalho da sua comis-
são executiva; apresentar o Plano 
de Atividades e Orçamento da 
Câmara Municipal do seixal pa-
ra a área do desporto em 2018, 
entre outros assuntos. entre os 
dados divulgados na ocasião, 
destaque-se a conquista de 256 
títulos regionais, 216 nacionais e 

9 internacionais em 23 modalida-
des, que vão das artes marciais à 
canoagem, da natação ao xadrez, 
da patinagem ao aeromodelismo, 
entre outras

na ocasião foi também aprova-
do por unanimidade um parecer 
do CDM sobre as Grandes Opções 
do Plano e Orçamento para 2018 
da Câmara Municipal do seixal, 
onde se reconhece «a resposta po-
sitiva face às necessidades das en-
tidades e populações»,  considera 
«equitativas e transparentes» as 
normas e critérios de apoio ao 
movimento associativo e conclui 
«com a certeza de que podemos 
continuar a contar com o apoio do 
Poder local».

A reunião foi dirigida pelo 
vereador do Desporto e contou 
igualmente com intervenções de 
helder Rosa, presidente da ACCs, 
António santos, presidente da 
União das Freguesias do seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
assim como de Joaquim santos, 
presidente da Câmara Municipal 
do seixal, que fez questão de 
acompanhar os trabalhos na pri-
meira reunião do ano do órgão 
consultivo.

«Após um período de austeri-
dade, estamos hoje com melhores 
condições para reforçar o serviço 
público e o apoio às populações, 
diminuindo os encargos sobre os 
munícipes e aumentando o inves-
timento público e o apoio às jun-
tas de freguesia, passando de um 
milhão e 400 mil euros para mais 

de um milhão e 700 mil euros», 
explicou o presidente da câmara. 
Joaquim santos enfatizou tratar-
se de «um trabalho que estamos a 
fazer de forma participada e com 
o envolvimento das instituições e 
da população».

Joaquim santos lembrou o ob-
jetivo de «capacitação do movi-
mento associativo popular, num 
investimento que soma já mais de 
2,5 milhões de euros», que pro-
cura promover a autonomia das 
«coletividades e a melhor oferta 
de serviços dentro das suas ins-
talações, continuando a receber 
apoios às suas atividades e atle-
tas». sublinhou ainda o desen-
volvimento de parcerias «com as 
nossas coletividades para gestão 
dos equipamentos desportivos 
municipais, preservando o carác-
ter público de acesso».

O presidente da Câmara Muni-
cipal do seixal manifestou ainda 
a intenção de construir ou apoiar 
novos equipamentos desportivos, 
entre os quais a Piscina Municipal 
de Aldeia de Paio Pires, os está-
dios municipais da Medideira e 
do seixal, os centros náuticos do 
seixal e de Amora, um pavilhão 
desportivo vocacionado para o 
voleibol, o Complexo Desportivo 
do Clube Associativo de santa 
Marta do Pinhal, um campo mu-
nicipal para o Centro de Convívio 
e Desportivo de Vale de Milhaços 
e um pavilhão desportivo munici-
pal em  Fernão Ferro.  n

Conselho Desportivo Municipal do seixal

Desenvolvimento 
desportivo com 
participação de todos
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Estão a decorrer, até ao dia 5 de 
maio, as inscrições para o 6.º Circuito 
BTT/XCO D. Paio Peres Correia.
A prova irá realizar-se no dia 12 de 
maio, sábado, com local de parti-
da e chegada em Aldeia de Paio 
Pires, junto ao Clube do Pessoal da 
Siderurgia Nacional. O circuito tem 
uma extensão de cinco quilómetros, 
nos terrenos da Baía do Tejo (antiga 
Siderurgia Nacional).

Podem participar ciclistas mascu-
linos e femininos nos escalões de 
juvenis, cadetes, juniores, sub-23, 
elites e masters.
Para além da competição principal, 
realiza-se uma prova aberta de pro-
moção para atletas a partir dos 13 
anos que não estejam federados 
mas que queiram participar.
O 6.º Circuito BTT/XCO D. Paio Peres 
Correia é organizado pelo Clube 

de Ciclismo da Aldeia de Paio Pires 
com o apoio da Câmara Municipal 
do Seixal e da União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires. Está inscrito no Troféu 
Regional da Associação de Ciclismo 
do Distrito de Setúbal e integra os 
Jogos do Seixal.
As inscrições podem ser realizadas 
em recordepessoal.pt.

Inscrições a decorrer até 5 de maio
6.º Circuito BTT/XCO D. Paio Peres Correia

Realizou-se no dia 18 de março, 
no Pavilhão Municipal do Alto do 
Moinho, o Campeonato Regional 
de Trampolim Individual e Sincro-
nizado. A competição foi organizada 
pelo Clube Recreativo Desportivo 
Brasileiro-Rouxinol (CRDBR), com 
o apoio da Câmara Municipal 
do Seixal, Junta de Freguesia de 
Corroios e Associação de Ginástica 
do Distrito de Setúbal.
Participaram três clubes do conce-
lho e nove da Área Metropolitana de 
Lisboa, com 258 participantes .
Resultados obtidos pelos clubes do 

concelho que conquistaram lugares 
de pódio e estão apurados para o 
campeonato nacional:
CRDBR, 1.º, no ranking por equi-
pas, individual feminino, juvenis;  
Centro Cultural e Recreativo do Alto 
do Moinho (CCRAM), 2.º, nos resul-
tados gerais, individual feminino, 
juniores 1.ª divisão; CRDBR, 2.º e 
3.º, nos resultados gerais, individual 
feminino, juvenis; CCRAM, 3.º, nos 
resultados gerais, individual femini-
no, juvenis da 1.ª divisão; CRDBR, 
1.º, nos resultados gerais, individual 
feminino, seniores; CRDBR, 2.º, nos 

resultados gerais, individual mascu-
lino, iniciados da 1.ª divisão;CRDBR, 
2.º, nos resultados gerais, individual 
masculino, juvenis; CRDBR, 1.º, nos 
resultados gerais, individual mascu-
lino, seniores da 1.ª divisão; CRDBR, 
1.º, em sincronizado feminino, ju-
venis; CCRAM, 1.º, em sincroniza-
do feminino, juniores; CRDBR, 2.º, 
em sincronizado feminino, juniores; 
Casa do Povo de Corroios, 3.º, em 
sincronizado masculino, infantis; 
CRDBR, 1.º, em sincronizado mas-
culino, seniores; CRDBR, 3.º, em sin-
cronizado masculino, iniciados.

Campeonato Regional de Trampolim Individual e Sincronizado
Clubes do concelho em destaque

I Sarau da Primavera e Convívio
da Primavera
Coletividades recebem estação 
quente com ginástica e dança
A primavera foi recebida pelas coletividades do concelho do Seixal 
com a realização de iniciativas de dança e ginástica, que decor-
reram no dia 24 de março na Sociedade Filarmónica Operária 
Amorense (SFOA) e no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha.  
O I Sarau da Primavera do Independente Futebol Clube Torrense 
(IFCT) decorreu no pavilhão desportivo e contou com a participa-
ção de classes de ginástica rítmica, ginástica acrobática, ginástica 
para todos e sevilhanas de três clubes do concelho, cinco da região 
de Setúbal e um de Lisboa, somando um total de 9 clubes e 372 
participantes. Para além da organização, o IFCT foi um dos clubes 
do concelho a participar, tendo os outros sido o Centro Cultural e 
Recreativo do Alto do Moinho e a Casa do Povo de Corroios. 
Na sua 11.ª edição, o Convívio da Primavera teve lugar na socie-
dade amorense e contou com 221 participantes pertencentes 
a 21 classes de dança, originárias de 11 clubes e de um grupo 
independente do Seixal, todos eles sediados no Seixal. Com prati-
cantes com idades até aos 12 anos e classes muito numerosas, o 
espetáculo beneficiou do facto da SFOA contar com um palco com 
excelente piso e boas condições de som e luzes que permitiram 
assegurar um espetáculo de grande qualidade.

Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro
Pares de dança desportiva 
conquistam pódios nacionais

O Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro continua a somar luga-
res no pódio em diversas competições desportivas. Assim aconteceu 
na 1.ª Prova do Circuito Nacional de Dança Desportiva, que decorreu 
nas Caldas da Rainha, no dia 3 de março.
A prova que deu início à disputa do Circuito Nacional de Dança 
Desportiva, composto por um total de 7 competições nas quais se 
apura um vencedor para cada escalão e que está incluída na época 
da federação portuguesa da modalidade, teve em competição 183 
pares. 
O par João e Sara venceu em iniciados latinas e posicionou-se em 2.º 
em juniores. O par João e Carolina obteve igualmente um 2.º lugar, em 
adultos iniciados latinas, e um 3.º em adultos iniciados latinas. O par 
Bernardo e Maira venceu em adultos open e ficou em 6.º em adultos 
open latinas. Note-se ainda que no escalão open e no final do circuito, 
o par tem possibilidade de integrar a seleção nacional e participar nos 
campeonatos europeu e mundial de dança desportiva. 
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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
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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

Do Vale  27 29 
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
Nobre Guerreiro   14 
Universo 15
Godinho  16
Silva Carvalho 17
Abreu Cardoso 18
Fonseca 19
Nurei 20 
Romana 21
Seruca Lopes 22
Foros de Amora 23
Fogueteiro 24
Silva Carvalho  25
Quinta da Torre 26
Central da Amora 27
Vale Bidarra  28

Serviço permanente

ABReU CARDoSo | R. Cidade Setúbal, 1-B, 
Corroios | 212 545 585
ALéM Tejo | Av. Dr. Arlindo Vicente, 20 A e 20 B 
Torre da Marinha | 212 223 736
ALVeS VeLHo | R. Luís de Camões, 27, 
Torre da Marinha | 212 211 132
BAIRRo NoVo | R. da Liberdade, 105-A,  
Bairro Novo | 212 220 959
BeNTo LINo | Av. de Vale de Milhaços, 34, 
Corroios | 212 532 601 
BIoTIFAR | R. José Carlos Ary dos Santos, 2-A,
Miratejo | 212 536 351
CeNTRAL | Av. General Humberto Delgado, 
9-11, Paio Pires | 212 210 365
CeNTRAL DA AMoRA | R. MFA, loja 22, Amora 
| 212 257 108
Do VALe | R. da Cordoaria, 5 B,
Cruz de Pau | 212 255 919
DUARTe RAMoS | Centro Comercial Belsul, 11, 
Lj. 29, Cruz de Pau | 212 268 930
FoGUeTeIRo | Av. 1.º de Maio, 93 A e B, 
Fogueteiro | 212 229 522
FoNSeCA | Pátio das Artes, 36 loja C8, 
Estrada dos Foros de Amora 
| 212 259 813
FoRoS De AMoRA | Estrada dos  Foros 
de Amora, 120-A-B | 212 260 579
GoDINHo | Largo da Igreja, 51, Seixal 
| 212 213 580
HoLoN VALe De MILHAçoS | R. Alexandre 
Herculano, 2 A, Vale de Milhaços | 212 530 256
LUSITANA | Rua João Gil, 2 | Arrentela 
| 212 277 959
PINHAL De FRADeS | R. Dr. Raul Machado, 
lote 52, Pinhal de Frades | 212 244 224
MAToS LoPeS | R. João Gil, 2, Arrentela 
| 212 277 956
MoURA CARNeIRo | RioSul Shopping, 
Loja 0.044 A | 212 277 868
NoBRe GUeRReIRo | Av. Marcos de Portugal, 
20-A, Amora | 212 276 470
NoVA AMoReNSe | R. Oliveira Martins, 4-B,   
Paivas | 212 268 818
NoVA De CoRRoIoS | Av. Rui Grácio, 84 - A/B, 
Santa Marta do Pinhal | 213 462 687
NoVAIS | Av. José António Rodrigues, 89-A, 
Aldeia de Paio Pires | 212 225 495
NUReI | R. da Igreja, Lt. 831 A, r/c, 
Fernão Ferro | 212 120 384
QUINTA DA ToRRe | Av. 25 de Abril, 65, 
Torre da Marinha | 212 224 750
RoMANA | R. Gil Vicente, 25, Vale de Milhaços 
| 212 546 293
São BeNTo | R. Ana Castro Osório, 10-A, Amora 
| 212 225 539
SeIxAL | Av. Vasco da Gama, n.º 15, Seixal  
| 212 222 658
SeRUCA LoPeS | Trav. Paz, 4-B, Casal do Marco 
| 212 210 369
SILVA CARVALHo | Praceta Emídio Santana, 
6 – 6 A | Aldeia de Paio Pires | 210 993 415
SoUSA MARQUeS | Av. Luís de Camões, 2, 
Miratejo | 212 555 006
ST.ª MARTA Do PINHAL | R. Mário Sampaio 
Ribeiro, 7, St.a Marta do Pinhal | 212 255 300
UNIVeRSo | Av. 25 de Abril, 60 B, Corroios 
| 212 535 084
VALe BIDARRA | R. Luís de Camões, Lt. 350, 
Fracção A e B, Fernão Ferro | 212 121 121
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Em terra de Abril, no dia 25, quando se 
assinalaram os 44 anos da Revolução dos 
Cravos, as comemorações começaram 
com duas saudações, ao Poder Local De-
mocrático e ao 25 de Abril. A primeira de-
correu no edifício dos Serviços Centrais da 
Câmara Municipal do Seixal, enquanto a 
saudação ao dia que trouxe uma nova es-
perança ao país teve lugar na Praça 1.º de 
Maio, junto ao Monumento ao 25 de Abril.
Junto aos Serviços Centrais, as bandas 
das sociedades filarmónicas Democrática 
Timbre Seixalense (SFDTS), Operária Amo-
rense (SFOA), União Arrentelense (SFUA) 
e União Seixalense (SFUS) saudaram os 
eleitos da Câmara e Assembleia Municipal 
do Seixal e das juntas de freguesia do con-
celho. O momento incluiu a interpretação 
dos hinos de cada sociedade, uma inter-
pretação conjunta da Marcha do MFA, e 
do Hino Nacional, enquanto o presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, hasteava a bandeira nacional.

Os eleitos seguiram em cortejo até ao Mo-
numento ao 25 de Abril, acompanhados 
pelo presidente da Câmara Municipal da 
Boa Vista (Cabo Verde), onde eram es-
perados pelas fanfarras da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Mistos do 
Concelho do Seixal (AHMCS) e da Associa-
ção Humanitária de Bombeiros Mistos de 
Amora (AHBMA). Neste local as bandas to-
caram o mesmo repertório e os presiden-
tes da câmara, da assembleia municipal 
e da União das Freguesias do Seixal, Ar-
rentela e Aldeia de Paio Pires depositaram 
um ramo de cravos, junto ao monumento 
de homenagem ao 25 de Abril, símbolo da 
vitória em muitas das lutas travadas.
Joaquim Santos dirigiu um cumprimento 
especial às bandas filarmónicas e fanfar-
ras, símbolos da cultura e identidade do 
Seixal, e reafirmou: «o compromisso com 
os valores de Abril neste momento de ho-
menagem a Abril e ao povo português que 
nos libertou das amarras do fascismo». 

Declarou ainda: «cabe-nos a nós, às novas 
gerações, levarmos para diante esse pro-
jeto que há 44 anos foi sonhado. Hoje ho-
menageamos os obreiros do 25 de Abril, 
todos os que colocaram em marcha um 
projeto de desenvolvimento e progresso. 
Cabe a quem está em funções políticas, 
associativas ou sociais contribuir para tor-
nar o país mais justo». 
Da parte da Câmara Municipal do Seixal, 
«neste novo ciclo autárquico, tudo faremos 
para estimular o desenvolvimento econó-
mico e social do concelho e dar melhores 
condições à população em todos os do-
mínios da nossa responsabilidade». E en-
fatizou as responsabilidades que são da 
Administração Central, para reiterar que 
também por essas responsabilidades o 
município luta com firmeza. Um dos com-
promissos do executivo é «com a cultura 
popular ligada às raízes do concelho. Nes-
se compromisso estamos a efetuar um in-
vestimento de 2 milhões e meio de euros, 

no apoio ao movimento associativo, na 
sua requalificação e apetrechamento das 
coletividades e das bandas filarmónicas». 
O autarca lembrou a Guerra Colonial e su-
blinhou «a libertação de povos que tiveram 
direito à soberania e ao desenvolvimento 
com o 25 de Abril. Os homens e mulheres 
que lutaram para que a democracia se 
concretizasse». Aludiu à presença do pre-
sidente da Câmara Municipal da Boa Vista 
para dizer que o Seixal é um concelho in-
tercultural, «que abraça populações oriun-
das de vários pontos do globo».
O cortejo seguiu para a sede da freguesia 
no Seixal, onde fica sediada igualmente 
a assembleia municipal. No local, as fan-
farras da AHBMCS e AHBMA e as bandas 
filarmónicas da SFDTS e SFUS cumpriram 
a tradição de saudar o Poder Local do 
Seixal, e perpetuar a manhã que trouxe a 
liberdade.
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Saudação ao 25 de Abril e ao Poder Local Democrático

Homenagem aos obreiros 
que lutaram pela liberdade
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O dia 25 de abril de 2018 entrou para his-
tória da antiga Fábrica Mundet. A data foi 
escolhida para a inauguração do Armazém 
56 – Arte Sx espaço criado com o objetivo 
de apoiar o trabalho e estimular a criativi-
dade dos artesãos e artistas do concelho.
Desta forma, o dia em que se assinalaram 
os 44 anos sobre a Revolução dos Cravos 
juntou-se às datas emblemáticas que têm 
trazido uma nova vida às instalações da 
Mundet, adquiridas pela Câmara Munici-
pal do Seixal em 10 de dezembro de 1996 
e que em 2006 passaram a acolher os 
Serviços Centrais do Ecomuseu Municipal 
do Seixal e em 2013 o Polo do Seixal da 
Escola de Música do Conservatório Nacio-
nal.
Se a antiga fábrica já foi cenário das mais 
diversas iniciativas culturais, educativas e 
outras, de que o Março Jovem ou o Seixal- 
Jazz são os mais recentes exemplos, a ma-
terialização da sua utilidade pública pas-
sará ainda pela instalação de um pavilhão 
desportivo para a prática de hóquei e pela 
criação do Parque Urbano do Seixal, com 
5,3 hectares, no Alto de Don’Ana, entre ou-
tras iniciativas.
Adquirida já em avançado estado de de-
gradação, quando o espaço da Mundet 
integrou o património municipal havia já 
a intenção de que pudesse acolher valên-
cias de carácter patrimonial, cultural, edu-
cativo, desportivo, ambiental, de turismo e 
lazer. O Armazém 56 – Arte Sx é uma face 
visível desta nova vida, um espaço amplo 
apto a receber várias artes, como a olaria, 
modelação, azulejaria, tecelagem, serigra-
fia e pintura, carpintaria e serralharia, ou 

street art, entre outras. No equipamento 
vai ainda ser possível realizar cursos de 
formação e workshops diversos.
A inauguração contou com a presença de 
diversos eleitos do Poder Local do Seixal, 
entre os quais Alfredo Monteiro, presiden-
te da Assembleia Municipal do Seixal, e 
António Santos, presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, e com intervenção de Joaquim 
Santos, presidente da Câmara Municipal 
do Seixal. 
«É muito significativo que a cada aniver-
sário do 25 de Abril de 1974 procuremos 
oferecer um novo espaço ou um novo ser-
viço à nossa população», saudou o presi-
dente da Câmara Municipal do Seixal, para 
quem «o município do Seixal assume o seu 
compromisso com a dinamização cultural 
e com a preservação e revitalização do seu 
património e história». 
Joaquim Santos sublinhou a importância 
do edifício, «testemunho da história de tra-
balho deste concelho e do seu contributo 
para a produção nacional, mas também 
do que ainda ficou por fazer no reforço 
da indústria e da criação de emprego em 
Portugal». Neste contexto, Joaquim Santos 
evocou as palavras de Eufrázio Filipe, pri-
meiro presidente eleito da Câmara Munici-
pal do Seixal em democracia, e o trabalho 
de Alfredo Monteiro, seu sucessor, para 
sublinhar que «a Mundet é causa pública», 
que hoje queremos que possa constituir 
um espaço «multiusos, com um conjunto 
de valências e mais-valias ao serviço da 
nossa população».

Armazém 56 – Arte Sx na Mundet 
inaugurado a 25 de abril
Um novo espaço para apoiar 
artistas e artesãos

A homenagem aos resistentes antifas-
cistas marcou as celebrações do 44.º 
aniversário do 25 de Abril de 1974. O 
dia foi assinalado com a inauguração 
do Monumento aos Resistentes Antifas-
cistas, na nova rotunda do Fogueteiro, 
igualmente batizada em homenagem 
àqueles que face à injustiça e totalita-
rismo ditatorial em Portugal lutaram 
com sacrifício pessoal e familiar, muitas 
vezes pagando com a privação de liber-
dade e o exílio ou mesmo com a própria 
vida.
Construída recentemente, a rotunda re-
cebeu um monumento com expressão 
tridimensional que invoca uma simbolo-
gia poderosa, associada às mãos, que 
lembram a luta erguida para além do ca-
tiveiro, procurando alcançar a liberdade. 
Estas mãos erguidas contra o fascismo 
lembram ainda os troncos e ramos de 
uma árvore que se prepara para flores-
cer, em cores diferentes que represen-
tam a multiculturalidade e diversidade 
política no concelho e no país.
O momento inaugural foi abrilhantado 
com a presença da banda da Sociedade 
Filarmónica Operária Amorense e con-
tou com diversos eleitos do Poder Local 
do Seixal, entre os quais o presidente da 
Junta de Freguesia de Amora, Manuel 
Araújo, e o presidente da Assembleia 
Municipal do Seixal, Alfredo Monteiro. A 
ocasião recebeu ainda uma intervenção 
de professor Francisco Braga, da URAP – 
União de Resistentes Antifascistas Por-
tugueses, e de Joaquim Santos, presi-
dente da Câmara Municipal do Seixal.
O professor Francisco Braga considerou 
justa a homenagem que «honra a me-

mória dos combatentes pela liberdade 
que sacrificaram a sua vida, estiveram 
presos ou exilados, em luta por uma so-
ciedade liberta do fascismo e contra a 
sua política repressiva, reafirmando os 
valores da liberdade e democracia, ao 
serviço do povo e dos trabalhadores». 
O representante da URAP lembrou que 
a luta contra o fascismo é uma luta 
dos nossos dias e alertou para «o seu 
branqueamento», assim como para «as 
muitas tentativas de reaparecimento 
que ameaçam os povos», considerando 
«importante aprendermos as lições da 
história». 
O presidente da Câmara Municipal do 
Seixal lembrou que este monumento 
foi erigido numa rotunda construída 
«na confluência de duas artérias muito 
importantes, a Avenida 1.º de Maio e a 
Avenida dos Resistentes Antifascistas, 
associando a resolução de um proble-
ma de mobilidade a uma homenagem 
simbólica a um movimento de luta de 
muitos homens e mulheres, que nos 
permitiram derrubar o fascismo e viver 
em liberdade 44 anos depois do 25 de 
Abril».
Joaquim Santos enquadrou a constru-
ção da rotunda numa política de plane-
amento de mobilidade que tem já pre-
vista uma nova intervenção na Estrada 
Nacional 10 que deverá retirar o último 
semáforo da via, ainda em funciona-
mento, entre o Fogueteiro e Corroios. O 
semáforo fica na confluência da Avenida 
1.º de Maio com a Rua General Humber-
to Delgado e será substituído por uma 
outra rotunda, investimento da autar-
quia. 

Inauguração do Monumento 
aos Resistentes Antifascistas
Arte qualifica nova rotunda
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Após obras de restauro, o coreto da Socie-
dade Musical 5 de Outubro (SM5O) ganha 
de novo destaque no património de Aldeia 
de Paio Pires de que é parte integrante. A 
inauguração da requalificação do coreto 
decorreu dia 14 de abril e contou com a 
presença da população, do movimento as-
sociativo e das autarquias locais. 
As obras de restauro do coreto representa-
ram um investimento municipal de 71 825 
euros e foram realizadas pelo Departamen-
to de Conservação e Restauro da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa. Foram mantidas as carac-
terísticas dos elementos originais, com re-
curso a serviços especializados para os vá-
rios materiais e elementos: madeira, ferro, 

azulejo, alvenaria e pintura.
O coreto, que nasceu em 1930 por iniciati-
va de um grupo de moradores, tornou-se o 
ponto de encontro da população de Aldeia 
de Paio Pires. Era aqui que a banda filarmó-
nica da SM5O dava os seus concertos. Uma 
vez requalificado, a dinamização cultural 
do espaço é agora o propósito da coletivi-
dade. Isso foi referido na intervenção da 
presidente da direção, Ana Paula Tavares. 
«Queremos dinamizar vários eventos neste 
espaço. Através da nossa escola de música, 
pretendemos ainda reativar a banda filar-
mónica». A obra era uma aspiração antiga: 
«só com o apoio financeiro e logístico da Câ-
mara Municipal do Seixal foi possível avan-
çar. Após um complexo trabalho de restauro 

e pintura, está agora pronto para usufruto 
da comunidade».
António Santos, presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, destacou o investimento da Câ-
mara Municipal do Seixal para a requalifica-
ção do coreto, ex libris local. Deixou ainda o 
repto para que «todos sejam responsáveis 
pela preservação do coreto».
Joaquim Santos, presidente da Câmara Mu-
nicipal do Seixal, mencionou que a posição 
da autarquia é pela reabilitação do patrimó-
nio, pois «este é um fator de desenvolvimen-
to. No início das comemorações do 44.º ani-
versário do 25 de Abril estamos a assinalar 
a reabilitação do coreto, um equipamento 
cultural de relevância». A Câmara Munici-

pal do Seixal está a investir 2,5 milhões de 
euros no apoio ao movimento associativo, 
tanto na construção como na reabilitação 
de equipamentos, e o autarca enumerou 
alguns dos investimentos realizados em 
Aldeia de Paio Pires: «contribuímos para 
a requalificação da cobertura do pavilhão 
da Siderurgia Nacional, requalificámos a 
sede da SM5O». Para Joaquim Santos: «fa-
zer mais pela população é o objetivo, ao 
contrário dos que encerram equipamentos 
fundamentais, como aconteceu com a esta-
ção dos correios de Paio Pires». E terminou: 
«juntos vamos continuar a investir em infra-
estruturas e equipamentos para fazer do 
concelho um local com qualidade de vida».

Inauguração após obras de restauro
Coreto de Paio Pires ganha nova vida

Exposições nos 44 anos de Abril
A arte evoca a liberdade
A arte possui plena liberdade, consegue 
provocar e fazer repensar os conceitos. 
Assim, nas comemorações dos 44 anos 
da Revolução dos Cravos, a arte esteve 
presente com a inauguração das exposi-
ções: Bandeiras da Liberdade e Ventos de 
Mudança.
A exposição Bandeiras da Liberdade foi 
inaugurada no dia 13 de abril, no Parque 
da Quinta dos Franceses. A coletiva de 
artistas da ARTES – Associação Cultural 
do Seixal contou com a presença da pre-
sidente da associação, Umbelina Ribeiro, 
e do vereador da Cultura, Jorge Gonçal-
ves. Uma mostra de 19 objetos artísticos 
reconhecidos na sua função milenar (ban-
deiras), que neste caso foram construídos 
num material menos comum para a fun-

ção – a madeira. O carácter simbólico do 
objeto e o seu apelo ao movimento trans-
formador da humanidade permanece nas 
formas e cores utilizadas. A exposição es-
tará patente até ao dia 16 de setembro.
 A inauguração da exposição Ventos de 
Mudança, coletiva de artes plásticas de 
18 artistas do Atelier Experimental da So-
ciedade Nacional de Belas Artes, teve lu-
gar no dia 21 de abril, na Galeria de Expo-
sições Augusto Cabrita do Fórum Cultural 
do Seixal. Esta é a possibilidade de enten-
der a arte como ferramenta que o artista 
utiliza para quebrar barreiras e projetar o 
futuro. Estará patente até 2 de junho, de 
terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas, 
e ao sábado, das 14.30 às 20.30 horas. 
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Concertos para todas as idades
Música celebrou Abril
A música celebrou Abril na Praça 1.º de 
Maio, no Seixal. 
No dia 20 de abril, foram Charlie Plays the 
Blues e Chullage, músicos do concelho, a 
subir ao palco. Charlie Plays the Blues é um 
projeto musical de Charles Sangnoir que re-
visitou as suas raízes de blues e rock acom-
panhado da sua nova banda, French Affair, 
composta pelo baterista David Chaussade e 
o baixista Eric Chaussade. 

Depois entrou em cena Chullage, nome ar-
tístico de Nuno Santos, rapper português 
que é uma voz ativa na crítica social e que 
alerta consciências com o jogo de palavras 
que usa na sua música.
A Orquestra da Amizade Seixal-Loures apre-
sentou-se no dia 21 de abril. Depois de um 
espetáculo no Pavilhão Paz e Amizade, em 
Loures, o Seixal tornou-se o anfitrião desta 
orquestra, uma união musical entre a Or-

questra Juventude Independente Torrense, 
dirigida por Abel Chaves, e a banda de mú-
sica 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, houve dois espetáculos divertidos. 
O Palhaço  Companhia disse piadas, can-
tou, dançou e fez sorrir os mais pequenos.
Depois, entrou em cena o projeto musical As 

Canções da Maria, criado por Maria de Vas-
concelos com as filhas Mathilde e Manon 
e o marido Xavier. A família canta canções 
sobre matérias escolares para as crianças 
aprenderem, ajudando a estudar de forma 
divertida. História, Língua Portuguesa e 
Matemática são disciplinas presentes nas 
músicas que todos cantaram e que os mais 
pequenos acompanharam por conhecerem 
bem o projeto da televisão.

Zeca Medeiros 

Criador açoriano atuou 
no Auditório Municipal
Zeca Medeiros – Aprendiz de Feiticeiro é o nome do espetáculo com que o mú-
sico, compositor, ator e realizador José Medeiros celebra os 40 anos de carreira. 
O músico esteve no Auditório Municipal no dia 14 de abril, num concerto em que 
subiu ao palco com Jorge A. Silva, nas teclas, Gil Alves, nas flautas, glockenspiel 
e tumbadoras, e Rogério Cardoso Pires, nas cordas, e tendo como convidado o 
músico João Afonso. A atuação no Seixal comprovou a originalidade do trabalho do 
açoriano, reconhecido em todo o país e apreciado além-fronteiras, demonstrando 
porque Zeca Medeiros é um criador com uma semântica própria.
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Espetáculo comemorativo do 44.º aniversário do 25 de Abril 
Milhares celebraram o dia 
em que Portugal nasceu de novo
Um dos momentos mais altos das come-
morações do 25 de Abril no concelho do 
Seixal é o espetáculo da noite de dia 24 
de abril. Milhares de pessoas encheram 
o Parque da Quinta dos Franceses até à 
Praça de 1.º Maio, local onde os Anjos e 
os irmãos Feist abriram uma grande noite 
de concertos, fechada com o imenso ta-
lento da Aurea.
Sérgio e Nelson Rosado, Henrique e Nuno 
Feist apresentaram um excelente espe-
táculo, marcado pela boa disposição e 
grande amizade que une os quatro artis-
tas, aliada ao facto de os Anjos atuarem 
perante um público que bem conhecem. 
Denominado Ontem, Hoje e Amanhã – 
Seixal Sempre, o espetáculo cativou o 
público ao revisitar os grandes êxitos 
musicais dos anos 70 e 80, com especial 
destaque para os anos da revolução e 
as canções escritas por Ary dos Santos. 
Os clássicos portugueses, as canções do 
festival até à atualidade, como a canção 

de Salvador Sobral, «Amar pelos Dois», os 
êxitos dos Queen, Pink Floyd e Bee Gees 
e os maiores êxitos dos Anjos marcaram 
um concerto que terminou com a canção 
que foi a senha da Revolução de Abril, «E 
Depois do Adeus», de Paulo de Carvalho. 

Saudação à população
O momento protocolar teve início com a 
exibição de um vídeo da Câmara Munici-
pal do Seixal sobre o 25 de Abril e os pro-
jetos de futuro para o concelho. 
O presidente da Câmara Municipal do Sei-
xal, Joaquim Santos, acompanhado pelo 
presidente da assembleia municipal, Al-
fredo Monteiro, pelos vereadores da au-
tarquia, eleitos das juntas de freguesia do 
concelho, o presidente do município da Boa 
Vista, de Cabo Verde, e por representantes 
sindicais e dos trabalhadores, nomeada-
mente da Confederação Internacional dos 
Sindicatos Árabes, subiram ao palco para 
saudar a população e o 25 de Abril. 

Joaquim Santos reafirmou a «imensa ale-
gria de festejarmos o Dia da Liberdade, o 
dia da paz, o dia em que Portugal nasceu 
de novo. No concelho do Seixal celebra-
mos Abril prestando homenagem a todos 
os homens e mulheres que lutaram por 
uma vida melhor, aos valorosos soldados 
e capitães, mas também aos trabalhado-
res e ao povo que transformaram um gol-
pe militar numa revolução popular».
O presidente da câmara lembrou que no 
Seixal «celebramos Abril com os olhos 
postos no presente e no futuro. Nos de-
safios que temos pela frente na luta por 
melhor acesso à saúde, ao emprego, à 
segurança, aos transportes, à educação, 
na cultura, desporto, no ambiente e na 
qualidade de vida. Neste novo ciclo de 
desenvolvimento social e económico a 
Câmara Municipal do Seixal está a fazer 
a sua parte: estamos a investir mais de 
30 milhões de euros em novos projetos e 
equipamentos para ampliar a resposta às 

necessidades da nossa população. O de-
safio que temos é o de trabalharmos para 
o que queremos construir, mas também 
exigirmos do governo que olhe para o nos-
so concelho e invista no que é necessário. 
Porque o Seixal é um concelho jovem, so-
lidário e com futuro».
Os eleitos distribuiram cravos à popula-
ção ao som da canção de Zeca Afonso 
«Grândola, Vila Morena», seguindo-se um 
espetáculo de fogo de artifício sobre a 
Baía do Seixal. 
Aurea subiu ao palco cerca de meia hora 
depois, já a 25 de abril, proporcionan-
do um espetáculo muito animado que 
passou pelos seus grandes êxitos, como 
«Scratch My Back» ou «Nothing Left To 
Say», mas também pelas novas canções, 
sempre marcado por uma presença em 
palco cheia de simpatia e boa disposição, 
onde até os músicos dançaram.



27 abril 2018 n Seixal Boletim Municipal  6
DESTACÁVEL 

Abril nas escolas e coletividades 

Música, exposições e desporto assinalam 
Revolução dos Cravos

Seixal desfilou na Avenida da Liberdade
Milhares nas ruas por Abril

No dia em que a Revolução dos Cravos fez 44 anos, o Município do Seixal marcou 
presença no desfile popular do 25 de Abril. Este constituiu um momento pela afir-
mação dos direitos e conquistas que Abril trouxe. 
O Poder Local Democrático que diariamente trabalha para as populações foi uma 
dessas conquistas e a Câmara Municipal do Seixal assinalou o facto ao participar 
no desfile, com as novas viaturas que irão suprir necessidades na área de higiene 
e salubridade, importantes setores de trabalho municipal, com o lema: «Mais Ser-
viço Público, Melhor Ambiente», inscrito no carro do piquete de águas, na viatura 
de desobstrução de fossas e na viatura de recolha de resíduos sólidos urbanos de 
26 toneladas.
Pela Av. da Liberdade, ao som dos grupos Tocá Rufar e Karma Drums desfilaram 
representantes da Câmara Municipal do Seixal, juntas de freguesia do concelho e 
Sindicato dos Trabalhadores das Autarquias Locais (STAL), que com os seus carros 
alegóricos e faixas aludiram à demanda pela construção do hospital no concelho 
do Seixal e pela valorização dos trabalhadores. Também o movimento associativo 
do Seixal onde, diariamente, se exerce o direito ao desporto e à cultura marcou 
presença no desfile, ao qual se juntou a população. 
O Seixal esteve representado por Joaquim Santos, presidente da câmara munici-
pal, que, com o seu executivo, ostentou a faixa «Com as Cores de Abril Pintamos 
o Futuro», reiterando assim o compromisso de continuar a construir um concelho 
próximo das pessoas. 

O movimento associativo do concelho e as 
escolas da rede pública também celebra-
ram o 44.º aniversário do 25 de Abril com 
um conjunto diversificado de iniciativas, 
designadamente desporto, nas suas várias 
modalidades, e cultura, com música e ex-
posições. 
Ainda no dia 24 de abril, a Escola Básica 
Carlos Ribeiro realizou um momento musi-
cal, em que uma aluna cantou «E Depois do 

Adeus», a canção interpretada por Paulo de 
Carvalho que foi a primeira senha para os 
militares avançarem para a Revolução do 
25 de Abril de 1974, abrindo as portas à 
liberdade, democracia, igualdade, solidarie-
dade, direitos, trabalho e educação, concei-
tos representados no painel inaugurado na 
escola, com a presença de vereadores da 
Câmara Municipal do Seixal e do presidente 
da União das Freguesias do Seixal, Arrente-

la e Aldeia de Paio Pires.
No dia 25, no Clube Recreativo da Cruz 
de Pau foi inaugurada uma exposição de 
homenagem a José Afonso, antifascista 
e cantor de intervenção. O presidente da 
Junta de Freguesia de Amora participou na 
homenagem a esta figura incontornável na 
história recente de Portugal. Neste dia, os 
atletas mais pequenos jogaram uma par-
tida de futsal no polidesportivo do Centro 

Desportivo  e Recreativo do Fogueteiro. Foi 
ainda o futebol que reuniu as crianças no 
relvado do Parque Urbano do Fanqueiro, 
junto aos insufláveis, numa organização do 
Clube Desportivo e Recreativo Águias Uni-
das. A Associação Desportiva e Cultural Azi-
nhaga das Paivas e o Núcleo de Naturais e 
Amigos da Vila de Cabeço de Vide também 
promoveram iniciativas desportivas para 
assinalar o 25 de Abril.
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A Estafeta 25 de Abril, que se realiza na 
marginal de Arrentela, é uma prova de 
atletismo que já é tradição no dia em 
que se celebra a liberdade. Esta prova de 
atletismo decorreu em circuito fechado, 
num percurso plano, com partida e local 
de transmissão junto ao Largo Cândido 
dos Reis. A Estafeta 25 de Abril é aberta 
a todos os atletas, federados e não fede-
rados, de ambos os sexos, do escalão de 
infantis a veteranos.
José Carlos Gomes, vereador do pelouro 
do Desporto, esteve presente na iniciativa 
e participou na entrega de prémios.
Classificações
Equipas masculinas
Escalão A (infantis e iniciados): 1.ª, Grupo 

Desportivo do Cavadas (GDC); 2.ª, Clube 
Pedro Pessoa (CPP).
Escalão B (juvenis e juniores): 1.ª, CPP; 
2.ª, Ingleses Futebol Clube (IFC); 3.ª, Cen-
tro Cultural e Recreativo do Alto do Moi-
nho (CCRAM).
Escalão C (seniores e pré-veteranos): 1.ª, 
IFC; 2.ª, CPP; 3.ª, IFC.
Escalão D (veteranos): 1.ª, CPP; 2.ª, CPP; 
3.ª, CCRAM.
Equipas femininas
Escalão E (infantis e iniciadas): 1.ª, GDC; 
2.ª, CPP; 3.ª, CPP.
Escalão F (juvenis, juniores, seniores, pré-
-veteranas e veteranas): 1.ª, CCRAM; 2.ª, 
CPP; 3.ª, IFC.

Atletismo nas ruas de Arrentela
Estafeta 25 de Abril 

A XXXIX Estafeta da Liberdade, dirigida 
a alunos das escolas básicas dos 2.º 
e 3.º ciclos e secundárias, tem como 
objetivo assinalar o 25 de Abril e, ao 
mesmo tempo, promover a prática des-
portiva e o convívio entre a população 
escolar do concelho.
Este ano realizou-se no dia 19 de abril, 
com percurso junto ao Parque Urbano 
das Paivas, e contou com a participa-
ção de 57 equipas em representação 
de seis escolas, num total de 342 alu-
nos. 
A Estafeta da Liberdade correu-se nos 

escalões de infantis A, infantis B, ini-
ciados, juniores e juvenis, em equipas 
mistas. O objetivo foi entregar o teste-
munho aos colegas de equipa depois 
de efetuar o percurso da prova no me-
nor tempo possível. 
A Escola Básica Paulo da Gama, de 
Amora, foi a vencedora absoluta, se-
guida da Escola Básica de Vale de Mi-
lhaços e da Escola Secundária Alfredo 
dos Reis Silveira, respetivamente em 
2.º e 3.º lugar.

XXXIX Estafeta da Liberdade
Prova de atletismo 
para alunos das escolas

XI Noturna em Canoagem 25 de Abril

Desporto a remar 
na Baía do Seixal
A XI Noturna em Canoagem 25 de Abril 
realizou-se na Baía do Seixal na noite 
de 24 para 25 de abril e constituiu 
uma forma diferente de saudar a che-
gada da liberdade.
A embarcação escolhida para esta no-
turna foi o barco-dragão, que empres-
tou colorido e ritmo às águas da Baía, 
numa iniciativa que contou com a par-
ticipação de 120 canoístas.
Os participantes começaram esta pro-

va não competitiva na Prainha do Ti 
João. 
A noturna de canoagem realizou-se 
no âmbito das comemorações do 44.º 
aniversário do 25 de Abril e integra os 
Jogos do Seixal 2018.
A prova foi organizada pela Associação 
Náutica do Seixal e Associação Naval 
Amorense, com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal e União das Fre-
guesias do Seixal, Arrentela e Aldeia 
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Com as cores
de Abril
Pintamos
o futuro!

Comemorações do 25 de Abril
SEIXAL – 2018

O Seixal foi o ponto de partida do passeio 
solidário de cicloturismo Seixal-Terena, pro-
movido pelos músicos Nelson e Sérgio Ro-
sado. Esta foi a 9.ª edição de uma iniciativa 
que tem crescido de ano para ano e que é 
já considerado o maior e mais longo pas-
seio solidário em bicicleta da Europa. 
No dia 7 de abril várias centenas de ciclis-
tas percorreram a totalidade ou parte do 
percurso de 188 quilómetros, numa ini-
ciativa que abriu as comemorações do 25 
de Abril no Seixal. Os participantes contri-
buíram com donativos (bens alimentares, 
roupa, material escolar, entre outros) que 
foram entregues a instituições de solidarie-
dade: Janela Aberta e Centro Paroquial de 
Amora (Seixal); Santa Casa da Misericórdia 
(Montemor-o-Novo); Associação de Solida-

riedade Pão e Paz (Évora); Centro Social 
e Paroquial do Alandroal – Cueiro; e APIT 
– Associação de Protecção aos Idosos da 
Freguesia de Terena.
O 9.º Passeio Seixal-Terena contou com o 
apoio de várias instituições, empresas e en-
tidades, entre elas a Câmara Municipal do 
Seixal. O vereador do pelouro do Desporto, 
José Carlos Gomes, e o presidente da União 
das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires estiveram presentes na par-
tida, na frente ribeirinha do Seixal, enalte-
cendo a organização desta iniciativa que, 
de acordo com Nelson Rosado, quer «entrar 
no livro dos recordes do Guiness no próxi-
mo ano como o evento com mais gente a 
pedalar, mais donativos e mais instituições 
beneficiadas».

Passeio Solidário Seixal-Terena
Centenas a pedalar 
com os Anjos

O 24.º Passeio de Cicloturismo de 
Fernão Ferro realizou-se, como já é 
tradição, no dia 25 de abril, levando 
milhares de pessoas a pedalar pela 
liberdade. 
A iniciativa, sem fins competitivos, pre-
tendeu promover o convívio entre os 
participantes e assinalar a Revolução 
dos Cravos e é sempre um momento 
marcante nestas comemorações.
Joaquim Tavares, vereador do pelou-
ro do Ambiente, Serviços Urbanos, 
Energia e Espaço Público da Câma-
ra Municipal do Seixal, e Carlos Reis, 
presidente da Junta de Freguesia de 
Fernão Ferro, estiveram presentes na 
iniciativa.

A par com o passeio de cicloturismo, 
houve animação cultural e desportiva 
no Parque Urbano de Fernão Ferro, 
bem como um espaço infantil com di-
vertimentos para as crianças.
Atuaram o grupo coral, o grupo 
Boomdance e danças de salão da As-
sociação de Amigos do Pinhal do Ge-
neral e o Grupo de Danças e Cantares 
dos Redondos. Houve ainda demons-
tração de taekwondo, karaté e ginásti-
ca acrobática da Associação de Mora-
dores dos Redondos.
Destaque ainda para o Grupo de Dan-
ça Jovem Teen do Espaço Movimento e 
Saúde, e para a festa da espuma, que 
fechou o dia de festa.

Passeio de Cicloturismo 
de Fernão Ferro
Festa sobre rodas

Restante 

Programa
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
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Fernando 
Tordo 
 imperdível

No ano em que celebra 70 anos de vida e 50 de canções, Fernando Tordo assinala a 
coincidência com um espetáculo no Seixal. «Estrela da Tarde», «Tourada», «Adeus, 
Tristeza» ou «Cavalo à Solta» são alguns dos temas incontornáveis do cantor, dono de 
um vasto repertório de canções intemporais e de grande luminosidade.

A passagem de Fernando Tordo pelo Auditório Municipal constituirá uma grata 
oportunidade para partilhar memórias, lembrar caminhos percorridos, evocar os 
artistas com quem trabalhou e as canções que hoje chamamos nossas. A presença no 
Seixal é também uma oportunidade de celebrar o regresso do cantor a Portugal, uma 
vez que entre fevereiro de 2014 e novembro de 2017 viveu no Brasil, descontente com o 
rumo de austeridade que então levava o país de Abril que ajudou a construir e a cantar. 

Fernando Tordo vem ao Seixal acompanhado por Pedro Vicente (piano/teclas), Rúben 
Luz (trombone), Filipe Cordeiro (trompa), Nuno Fernandes (baixo), Sertório Calado 
(bateria), Jorge Azevedo (trompete) e Eduardo Azevedo (saxofone alto). 

O concerto é já no dia 5 de maio, sábado, a partir das 21.30 horas,  no Auditório Municipal 
do Fórum Cultural do Seixal. 

Um espetáculo imperdível que integra as comemorações do 44.º aniversário do 25 
de Abril no Seixal. 

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

Ganhe bilhetes 
para o teatro
O grupo Teatro Reflexo vem ao Seixal a convite da Animateatro para apresentar 
«Mistério no Sótão», uma peça para crianças a partir dos 6 anos, que sobe ao 
palco no dia 6 de maio, às 16 horas, no Cinema S. Vicente.
Neste espetáculo para a infância, abrem-se as portas de um mundo fantástico, 
cuja principal influência é o cruzamento dos universos criados por Lewis Carroll 
e Tim Burton – duas referências do imaginário infantil.
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 2 
de maio, para o email dci@cm-seixal.pt, com o nome, n.º de BI ou CC e o n.º de 
telefone.

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

Dia Internacional 
do Jazz
Luís Barrigas sobe ao palco do Auditório Municipal numa formação com piano, 
saxofone, contrabaixo, bateria e voz para assinalar o Dia Mundial do Jazz. Past, 
Present and Possible Future... é uma uma viagem por entre os seus dois discos, 
«2:30» e «Songs With and Without Words», onde dará igualmente a conhecer 
uma música nova.
Nascido em 1978 em Setúbal, Luís Barrigas contactou com o piano pela primeira 
vez aos 8 anos, mas foi com 19 anos que se iniciou no estudo do piano clássico 
no Conservatório Regional de Setúbal. Fez o seu percurso de aprendizagem com 
grandes nomes nacionais e internacionais e em 2006 iniciou vários projetos, 
com destaque para o trio que lidera e onde interpreta temas originais. No Seixal, 
surge acompanhado por Desidério Lázaro, Beatriz Nunes, Mário Franco e Jorge 
Moniz.

28 de abril, sábado | 21.30 horas | Cinema S. Vicente



____________________________
21.30 horas
Inauguração
Teatro . M/ 12 anos . Ingresso (3)
Espaço Animateatro, Amora

Luís Barrigas – Past, Present and 
Possible Future...
Música . M/ 6 anos . Ingresso (6)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

29 abr. domingo
____________________________
8 horas
Prova de Orientação
Caminhada
Org.: Clube Associativo de Santa Marta 
do Pinhal
Sede do clube, Corroios

____________________________
Das 10 às 12 horas
Aulas Abertas de Canoagem 2018
Org.: Associação Náutica do Seixal
Rampa da Misericórdia, Seixal
____________________________
Das 13.30 às 19 horas
Torneio Nadador Completo
Org.: Clube de Campismo Luz e Vida
Piscina Municipal de Amora

seixal
acontece

27 abr. sexta
____________________________
21.30 horas
Vitor Paulo Quarteto – O Nosso 
Canto
Música . M/ 6 anos . Ingresso (5)
Cinema S. Vicente

28 abr. sábado
____________________________
12.30h
6.º Triatlo Jovem de Amora
Org.: Associação Naval Amorense
Baía do Seixal – Amora

____________________________
14 horas
Passeio de Caiaque
Canoagem
Org.: Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro-
Rouxinol
Baía do Seixal, partida junto ao antigo terminal 
fluvial do Seixal
____________________________
15 horas
Torneio de Xadrez IFCT
Org.: Independente Futebol Clube Torrense
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha
____________________________
Das 15.30 às 16.30 horas
E Se Eu Fosse o Melhor Escritor 
do Mundo?
Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
17 horas
Fórum Seixal – Apresentação 
do projeto do Complexo Desportivo 
de Santa Marta do Pinhal 
Escola Básica de Santa Marta do Pinhal

____________________________
Das 17.30 às 18.30 horas
Vamos Brincar «à Moda» 
de Montessori
Bebés dos 12 aos 23 meses, acompanhados 
por um adulto
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
16 horas
Happy Birthday Mia
Teatro . Dos 6 meses aos 5 anos . Ingresso (3)
Cinema S. Vicente

1 mai. terça
____________________________
10 horas
14.ª Milha Urbana de Fernão Ferro
Atletismo
Org.: Zatopeques de Fernão Ferro e União 
Recreativa da Juventude de Fernão Ferro
Ruas de Fernão Ferro

4 mai. sexta
____________________________
Das 14 às 17.30 horas
III Encontro Eco-Escolas do Seixal
Org.: Câmara Municipal do Seixal, Agência 
Municipal de Energia do Seixal e Escola 
Secundária Dr. José Afonso
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal
____________________________
21 horas
Abertura oficial da feira 
O Livro em Festa
Atuação do grupo Tocá Rufar
Av. Dom Nuno Álvares Pereira, Seixal

5 mai. sábado
____________________________
Das 10 às 12 ou das 14.30 às 16.30 horas
Um Postal para a Mãe
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

____________________________
10.30 horas
Aula Aberta Marginal | Fitness
Marginal de Amora
____________________________
15.30 horas
Atuação da Tuna da Universidade 
Sénior do Seixal
O Livro em Festa
Av. Dom Nuno Álvares Pereira, Seixal

Prendas e Prendinhas – Dia da Mãe
Ateliê . Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
16 horas
Passeios Caiaques Mar 2018
Canoagem
Org.: Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro-
Rouxinol
Partida junto ao antigo terminal fluvial do 
Seixal

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

____________________________
18 horas
Poemas de Ary dos Santos, 
Domingos Lobo e Manuel Diogo
O Livro em Festa
Av. Dom Nuno Álvares Pereira, Seixal
____________________________
21 horas
Grande Gala do IFCT
Atividades gímnicas
Org.: Independente Futebol Clube Torrense
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha
____________________________
21.30 horas
Fernando Tordo
Música . M/ 6 anos . Ingresso: 10 euros
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

6 mai. domingo
____________________________
8 horas
9.º Passeio de BTT | Cicloturismo
Org.: Clube Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas. 
Saída do clube (trilhos da freguesia)
____________________________
14.30 horas
Torneio de Natação Cidade de 
Amora
Org.: Associação Naval Amorense
Piscina Municipal de Corroios
____________________________
16 horas
Mistério no Sótão
Teatro . M/ 6 anos . Ingresso (3)
Cinema S. Vicente

____________________________
17.30 horas
Mundo Brilhante – Educar no Século 
XXI – Educar para o Mundo de Hoje. 
As Coisas Mudaram... Preparado?
O Livro em Festa
Workshop . Pais e encarregados de educação
Av. Dom Nuno Álvares Pereira, Seixal

7 mai. segunda
____________________________
10.30 horas
Histórias na Feira
O Livro em Festa
Dos 4 aos 12 anos
Av. Dom Nuno Álvares Pereira, Seixal

____________________________
15 horas
Encontro com a Escritora Carmen 
Zita Ferreira, à Volta dos Seus 
Livros
O Livro em Festa
Dos 6 aos 10 anos
Av. Dom Nuno Álvares Pereira, Seixal

8 mai. terça
____________________________
10.30 horas
Marca a Página
O Livro em Festa
Ateliê . Dos 6 aos 12 anos
Av. Dom Nuno Álvares Pereira, Seixal

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

9 mai. quarta
____________________________
10.30 e 15 horas
Encontro com o Escritor Carlos 
Canhoto, à Volta dos Seus Livros
O Livro em Festa
Dos 6 aos 10 anos
Av. Dom Nuno Álvares Pereira, Seixal
____________________________
Das 15 às 17 horas
Fazedores de Histórias
Ateliê . Dos 13 aos 18 anos
Núcleo de Amora – Biblioteca Municipal 
do Seixal

10 mai. quinta
____________________________
10.30 horas
Histórias na Feira
O Livro em Festa
Dos 4 aos 12 anos
Av. Dom Nuno Álvares Pereira, Seixal



____________________________
14 horas
Marca a Página
O Livro em Festa
Ateliê . Dos 6 aos 12 anos
Av. Dom Nuno Álvares Pereira, Seixal
____________________________
15.30 horas
Fazedores de Histórias
O Livro em Festa
Ateliê . Dos 10 aos 18 anos
Av. Dom Nuno Álvares Pereira, Seixal

____________________________
21.30 horas
Melodias da Vida
Dança . M/ 6 anos . Ingresso: 3 euros
Org.: Centro Cultural e Recreativo do Alto 
do Moinho e Câmara Municipal do Seixal
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

e ainda…

27 abr. a  
10 de mai.
____________________________
28 e 29 de abril, sábado e domingo
13.30 horas
Campeonato Regional Juniores 
Absoluto | Laser 420
Vela
Org.: Associação Náutica do Seixal
Baía do Seixal

____________________________
28 de abril e 5 de maio, 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

____________________________
29 de abril e 6 de maio, domingo
8.30 horas
Domingos com Saúde
Caminhada
Org.: Grupo Desportivo Unidos do Arco
Quinta da Marialva, Corroios

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 de 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 2 a 12 de maio
Terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
IV Mostra de Trabalhos 
Eco-Escolas do Seixal
Exposição
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
De 3 a 6 de maio
De quinta-feira a domingo, das 14 às 24 horas
IV Feira Medieval em Terras 
de Corroios
Parque Urbano da Quinta da Marialva, Corroios

____________________________
3, 8 e 10 de maio, 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

21 horas
Caminhadas Noturnas
Grupo Desportivo Unidos do Arco

____________________________
Até 19 de maio
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas
Refúgio Exclusivo
Fotografia de Patrícia Naré
Galeria Municipal de Corroios

____________________________
Até 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
do Atelier Experimental (2017/2018) da Socie-
dade Nacional de Belas Artes (SNBA)
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

____________________________
Até 16 de setembro
Bandeiras da Liberdade
Exposição
Org.: ARTES – Associação Cultural do Seixal
Parque da Quinta dos Franceses, Seixal

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

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

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

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

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

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

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

____________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 20 horas
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

____________________________
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

Pintar a Fábrica Mundet, a Fábrica 
de Pólvora e o Moinho
Ateliês . Grupos . Inscrição (1)
Núcleos do Ecomuseu Municipal

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
Grupos . Inscrição (1)
Espaço Memória – Tipografia Popular no Seixal

Gutenberg no Seixal
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Espaço Memória – Tipografia Popular no Seixal

Deixa a Tua Marca
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Extensão no 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) Ingresso/Desconto: 5 euros | 50 % de des-
conto para jovens até 25 anos, reformados e 
trabalhadores das autarquias do Seixal
6) Ingresso/Desconto: 6 euros | 50 % de des-
conto para jovens até 25 anos, reformados e 
trabalhadores das autarquias do Seixal

__________________
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt



equipamentos 
municipais

--------------------------------------------------------
Auditório Municipal
Fórum Cultural do Seixal
Quinta dos Franceses, Seixal
T. 210 976 103 - 915 635 090 
(reservas)

--------------------------------------------------------
Biblioteca Municipal do Seixal
Quinta dos Franceses, Seixal
T. 210 976 100
Núcleo de Amora
Largo da Rosinha, Amora
T. 210 976 165
Núcleo de Corroios
Rua 1.º de Maio 13, Corroios
T. 210 976 180

--------------------------------------------------------
Centro de Apoio ao Movimento 
Associativo Juvenil
Rua Paiva Coelho 34, Seixal
T. 212 275 674

--------------------------------------------------------
Cinema S. Vicente
Av. General Humberto Delgado, 
20 A, Aldeia de Paio Pires
T. 210 976 103 ou 915 635 090 
(dias úteis)

--------------------------------------------------------
Complexo Municipal de Atletismo 
Carla Sacramento
Av. Seixalíada, Cruz de Pau
T. 210 976 120

--------------------------------------------------------
Ecomuseu Municipal do Seixal
Núcleo da Mundet
Serviços centrais e exposições
Praça 1.º de Maio, Seixal
T. 210 976 112
Espaço Memória - Tipografia 
Popular do Seixal
Praça Luís de Camões 39-41, Seixal
Extensão Campo Arqueológico 
da Quinta de S. Pedro
Rua da Quinta de S. Pedro, Corroios

Extensão da Fábrica de Pólvora 
de Vale de Milhaços
Av. Fábrica da Pólvora, Vale de 
Milhaços
Núcleo da Olaria Romana 
da Quinta do Rouxinol
Rua Rouxinol, Miratejo
Núcleo da Quinta da Trindade
Av. MUD Juvenil, Seixal
T. 210 976 133
Núcleo Moinho de Maré de Corroios
Rua Rouxinol, Miratejo
T. 212 540 467
Núcleo Naval
Av. República, Arrentela
T. 210 976 176

--------------------------------------------------------
Espaço Arte Jovem
Largo do Mercado, Miratejo
T. 212 275 684

--------------------------------------------------------
Estação Náutica Baía do Seixal
Cais de acostagem
Av. Dom Nuno Álvares Pereira, Seixal
T. 919 306 580

--------------------------------------------------------
Galeria de Exposições Augusto Cabrita
Quinta dos Franceses, Seixal
T. 210 976 105
Galeria Municipal de Corroios
Rua Cidade de Leiria 1A, Corroios
T. 915 633 228

--------------------------------------------------------
Oficina da Juventude do Miratejo
Largo do Mercado, Miratejo
T. 212 275 684

-------------------------------------------------------
Parque Desportivo Municipal 
da Verdizela
Av. Verdizela, Verdizela
T. 210 976 155

--------------------------------------------------------
Pavilhão Desportivo Escolar 
Alfredo dos Reis Silveira
Av. 25 de Abril, Torre da Marinha
T. 212 271 627

--------------------------------------------------------
Pavilhão Desportivo Escolar 
António Augusto Louro
Av. Vale da Romeira, Arrentela
T. 212 277 200 ou 910 017 954

--------------------------------------------------------
Pavilhão Desportivo Escolar 
Manuel Cargaleiro
Rua Bento de Moura Portugal, 
Fogueteiro
T. 210 131 948

--------------------------------------------------------
Pavilhão Desportivo Escolar 
Pedro Eanes Lobato
Praceta Joaquim Pinto Malta, Amora
T. 212 211 020

--------------------------------------------------------
Pavilhão Municipal da Torre da 
Marinha
Rua Independente Futebol Clube 
Torrense, Torre da Marinha
T. 210 976 138

--------------------------------------------------------
Pavilhão Municipal do Alto 
do Moinho
Rua João de Deus 24, Alto do 
Moinho
T. 210 976 240

--------------------------------------------------------
Piscina Municipal de Amora
Rua Domingos Bomtempo, Cruz 
de Pau
T. 210 976 125

--------------------------------------------------------
Piscina Municipal de Corroios
Av. Rui Grácio, Santa Marta do 
Pinhal
T. 210 976 130

--------------------------------------------------------
Pista Municipal de Aeromodelismo
Av. Vieira da Silva, Santa Marta do 
Pinhal
T. 210 976 120

---------------------------------------------------------
Posto Municipal de Turismo
Rua Sociedade União Seixalense, 
Seixal
T. 212 275 732

--------------------------------------------------------
Quinta da Fidalga
Av. da República, Arrentela
T. 212 275 637 (serviços centrais)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro
Av. da República, Arrentela
T. 210 976 108

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

Triatlo Jovem – 
Campeonato Nacional 
 
Amanhã, dia 28 de abril, sábado, a partir das 13 horas, 
realiza-se o 6.º Triatlo Jovem – Campeonato Nacional, na 
Baía do Seixal e vias circundantes.

A competição é organizada pela Associação Naval 
Amorense e pela Junta de Freguesia de Amora, com o 
apoio da Câmara Municipal do Seixal e da Federação de 
Triatlo de Portugal.

O triatlo é um evento atlético composto por três 
modalidades – natação, ciclismo e corrida , e esta prova é 
pontuável para o ranking nacional, havendo também uma 
prova aberta para quem quiser participar.

O 6.º Triatlo Jovem – Campeonato Nacional é constituído 
por provas de estrada, sendo a 3.ª etapa do Campeonato 
Nacional Jovem de Clubes e de Iniciados, a 1.ª etapa (de 
três) do Campeonato Nacional de Triatlo de Juvenis e 
uma prova Supersprint para atletas de 16 e mais anos. 

Vão participar no Triatlo de Amora mais de 800 atletas, 
vindos de todo o território nacional. Um espetáculo 
desportivo que merece ser aplaudido.

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

-----------------------------
Bandeiras da Liberdade são 19 trabalhos de artes plásticas que expressam a 
liberdade para cada um dos artistas que os criou, transformando-se cada um 
deles numa bandeira. 

Estas bandeiras estão «desfraldadas» ao longo do Parque da Quinta dos 
Franceses, no Seixal. 

Quem visitar o espaço ou quem passear na zona ribeirinha poderá admirar 
estas obras de homenagem à liberdade, produzidas por 19 artistas sócios da 
ARTES – Associação Cultural do Seixal, entidade que organizou o certame,  
com o apoio da Câmara Municipal do Seixal.

Esta exposição coletiva integra o programa das comemorações do 44.º 
aniversário do 25 de Abril de 1974.

Para ser vista até 16 de setembro, no anfiteatro ao ar livre que é o do Parque 
da Quinta dos Franceses, no Seixal.

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

IV Feira Medieval em Terras 
de Corroios
De 3 a 6 de maio, regressa a Feira Medieval em Terras de Corroios, no Parque Urbano da 
Quinta da Marialva.
Nesta 4.ª edição, voltamos a viajar pelos tempos das tavernas e dos mercadores, torneios 
a cavalo, malabaristas, esgrimistas, música, danças medievais e orientais, folias e teatro 
de fogo. Haverá recriação histórica com exposição de armas, aves de rapina e animais de 
grande porte. Também teremos atividades para as escolas.
A animação de rua será uma constante e as tasquinhas terão uma oferta variada para os 
visitantes.
O passe para os quatro dias pode ser adquirido na Junta de Freguesia de Corroios, até 3 
de maio. Depois poderá comprar o bilhete diário. Este título de solidariedade custa 2,50 ou 
2 reais, respetivamente, e reverte para o apoio à requalificação do parque.
Seja bem-vindo ao século XIV. A abertura é no dia 3, às 14 horas.

De 3 a 6 de maio | Parque Urbano da Quinta da Marialva | Corroios
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