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Assembleia municipal aprova atividade e contas
Ano de 2017 com mais investimento 
realizado

A Assembleia Municipal do Seixal reuniu-se nos dias 27 e 30 de 
abril nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal, sessões 
das quais se destaca a aprovação do Relatório de Atividades e 
Prestação de Contas do Exercício de 2017. O documento demons-
tra um resultado líquido de 19 671 705 euros, um aumento de pro-
veitos face aos custos pelo oitavo ano consecutivo e uma execução 
orçamental acima dos 85 por cento. 10
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Até 20 de maio, o livro está em festa no Seixal

Um evento que nos aproxima do livro

Fórum Seixal 
Mais Participação,
Melhor Futuro
Novo complexo 
desportivo de Santa 
Marta do Pinhal 3
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O presidente da Câmara 
Municipal do seixal, Joaquim 
santos, e a vereadora do pelouro 
da Gestão Urbanística, Manuela 
Calado, acompanhados pelas 
equipas técnicas da autarquia, 
têm vindo a realizar visitas aos 
condomínios intervencionados no 
âmbito do programa reabilite o 
seu prédio. no dia 27 de abril, es-
tiveram em Corroios, na praceta 
António Augusto Carvalho, e 
no seixal, na praceta Álvaro 
Cavalheiro, onde foram recebidos 
pelos administradores e morado-
res dos prédios cujas candidaturas 
ao projeto foram aprovadas.

Lançado em 2017, o programa 
reabilite o seu prédio promove a 
recuperação do parque habitacio-
nal privado.  As administrações de 
condomínio ou proprietários de 

edifícios multifamiliares podem 
candidatar-se a uma compartici-
pação financeira para a recupe-
ração de fachadas do património 
edificado, desde que os edifícios 
tenham licença de utilização com 
10 anos ou mais. 

Com a candidatura aprovada 
ao reabilite o seu prédio, o valor 
da comparticipação municipal é 
de 200 euros por piso interven-
cionado. Além disso, as obras rea-
lizadas no âmbito do programa 
beneficiam de uma redução de 95 
por cento na taxa de ocupação do 
espaço público.

nas visitas aos prédios interven-
cionados os autarcas procuram 
saber qual o verdadeiro impacto 
que o programa tem tido junto dos 
munícipes e avaliar outras ques-
tões que possam ser melhoradas. 

em Corroios, os autarcas foram re-
cebidos pelos administradores do 
condomínio e moradores do pré-
dio, paula Castanheira e João Costa, 
que se mostraram satisfeitos com 
o programa que consideraram 
«de fácil acesso. tivemos alguns 
problemas pontuais, mas foram 
ultrapassados», identificando co-
mo maior dificuldade a exigência 
de uma declaração da segurança 
social, algo que o presidente da 
câmara disse «já não ser necessá-
ria. esta questão levantava vários 
problemas e como a lei não obri-
ga, essa exigência foi retirada do 
processo». Os moradores disseram 
ter tomado conhecimento do pro-
grama através do Seixal Boletim 
Municipal e ainda que o «aconse-
lham aos outros condomínios por-
que é uma boa ajuda à reabilitação 

dos prédios no concelho». neste 
edifício, que data de 1987, a com-
participação da Câmara Municipal 
do seixal foi de 1400 euros para 
um total de sete pisos.

no seixal, os autarcas foram 
recebidos por três morado-
res, Alexandra Loureiro, paulo 
rodrigues e Licínia sado, que se 
mostraram satisfeitos com o re-
sultado final: «O prédio estava com 
muitas fendas e ficou muito bem. 
As dificuldades foram ultrapassa-
das e o processo foi relativamente 
rápido. na verdade, se não fosse 
este programa provavelmente não 
tínhamos feito já as obras». neste 
edifício, que data de 1990, a com-
participação da Câmara Municipal 
do seixal foi de 800 euros para um 
total de quatro pisos. n

reabilite o seu prédio 

Incentivo à recuperação 
do parque habitacional

Av. Baía Natural do Seixal, Amora
Pavimentação de vias

A Câmara Municipal do Seixal está a executar o Plano Municipal de 
Pavimentações na freguesia de Amora, tendo decorrido recentemen-
te a repavimentação na Av. Baía Natural do Seixal, entre a Rua de 
Cachéu e a Rua do Amora Futebol Clube, e ainda num troço desta via 
até à Rua Ivone Silva. Esta intervenção abrangeu uma extensão total 
de cerca de 350 metros, com utilização de 470 toneladas de massa 
betuminosa. Posteriormente foram executadas as marcações no pa-
vimento nas ruas intervencionadas.  

121
candidaturas apresentadas

79
candidaturas aprovadas

83 200 euros
comparticipados pela autarquia

Valores apurados
até final de abril
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A novA Escola Básica 
de Santa Marta do Pinhal rece-
beu, no dia 28 de abril, mais uma 
sessão do Fórum Seixal – Mais 
Participação, Melhor Futuro, pa-
ra apresentação do projeto do 
Complexo Desportivo de Santa 
Marta do Pinhal, uma intervenção 
que vem dar resposta à crescente 
atividade do Clube Associativo de 
Santa Marta do Pinhal (CASMP). 
Esta coletividade nasceu em 
2009 e tem vindo a crescer em 
número de associados, de atletas 
e também de atividades. Com iní-
cio de obra previsto para junho 
deste ano, o complexo inclui um 
pavilhão polivalente, bar com es-
planada e um edifício-sede com 
dois pisos, num investimento que 
ronda os 500 mil euros. 

o presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal, Joaquim Santos, 
lembrou que esta intervenção «é 
um sonho antigo que finalmen-
te vai ser concretizado. Estamos 
empenhados em continuar a de-
senvolver projetos e investimen-
tos que qualifiquem a vida das 
nossas populações. Atualmente, 
a câmara municipal tem mais ca-
pacidade para dar resposta aos 
desafios e daí estarmos a investir, 
neste novo ciclo, em várias áreas 
de intervenção.

neste contexto, elencou um 
conjunto de intervenções pre-
vistas para Corroios, salientando 
que «o projeto do complexo des-
portivo é uma das maiores que 
estão previstas, permitindo que 
o clube possa prestar um melhor 
serviço à população na área des-

portiva, cultural e de lazer». 
Joaquim Santos abordou de-

pois a problemática do estacio-
namento naquela área, salien-
tando que a autarquia «propôs à 
Fertagus e à Transtejo ficar com 
os parques de estacionamento 
das estações para os colocar à 
disposição da população de for-
ma gratuita, e se com a Transtejo 
temos um princípio de acordo, 
com a Fertagus não foi possível. 
Estamos a tentar criar novas áre-
as de estacionamento, criámos o 
modelo de estacionamento para 
moradores, mas não desistimos 
ainda de conseguir gerir os par-
ques. Queremos ainda concluir 
a alternativa à En10 e estamos 
de momento a desenvolver os 
projetos para levar esta via até 
Amora, apesar de não ser uma 

obra da nossa responsabilidade». 
Informou ainda os munícipes 
presentes na sessão sobre o pon-
to de situação da construção do 
Centro de Saúde de Corroios, do 
hospital do Seixal, do nó da A2, 
do prolongamento do Metro Sul 
do Tejo e da construção do lar de 
Corroios.

o vereador do pelouro do 
Desporto e Empreitadas, José 
Carlos Gomes, abordou em maior 
detalhe o projeto do Complexo 
Desportivo de Santa Marta do 
Pinhal, «uma ideia que nasceu há 
alguns anos e que foi sendo cons-
truída aos poucos, com grande 
envolvimento do CASMP e de to-
da a população desta área. neste 
momento a obra tem todas as 
condições para avançar e esta-
mos só a aguardar que a empresa 
que vai executar a obra conclua 
outras intervenções que está a 
realizar».

no período de debate, o pre-
sidente da Junta de Freguesia de 
Corroios, Eduardo Rosa, lembrou 
que o clube surgiu «no âmbito do 
projeto das marchas populares 
e daí desenvolveu-se para dina-
mizar a localidade e a população 
de Santa Marta do Pinhal. Este 
projeto é o reflexo do crescimen-
to que o clube teve e do seu traba-
lho junto da população. Por isso, 
os parabéns à direção e ao clube, 
também pelas parcerias que tem 
sabido encontrar para crescer».

Estiveram também presentes 
nesta sessão os órgãos sociais do 
CASMP. o presidente da direção, 
Rogério nogueira, disse que «es-

Fórum Seixal – Mais Participação, Melhor Futuro

Novo complexo desportivo 
de Santa Marta do Pinhal

Conheça o projeto

O Complexo Desportivo de Santa Marta do Pinhal irá desenvolver-se 
em torno do polidesportivo já existente em Santa Marta do Pinhal. 
Para além da requalificação do campo de jogo e da bancada, está pre-
vista a construção de balneários, um ginásio, edifício-sede com dois pi-
sos, bar com esplanada e requalificação de espaços verdes. Com uma 
área de construção de 560 m2, a obra representa um investimento na 
ordem dos 530 mil euros.

te tem sido um caminho contur-
bado, de muito trabalho e luta. 
São nove anos de uma parceria 
muito positiva com o Poder Local 
e este projeto é o culminar desse 
processo. vem beneficiar muito o 
trabalho que desenvolvemos e es-
peramos conseguir estar à altura 
do desafio que vamos abraçar». 
Propôs que a 1.ª pedra da obra 
seja lançada na ocasião do ani-
versário do clube, a 5 de junho, 
desafio que foi aceite pela Câmara 
Municipal do Seixal.

A população presente reconhe-
ceu a mais-valia deste projeto e 
colocou ainda outras questões re-
lacionadas com o estacionamen-
to, a utilização do terreno anexo 
ao futuro complexo desportivo 

e a gestão do mesmo, a questão 
das cheias na Av. Rui Grácio, que 
este ano não se verificaram, o por-
quê de estarem alguns contento-
res enterrados ainda fechados, 
a necessidade de reparações no 
parque infantil, a falta de ilumina-
ção na escadaria de acesso à zona 
comercial em Santa Marta e qual 
o trabalho que está a ser desen-
volvido no controlo de pragas na 
freguesia. 

o presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal esclareceu as ques-
tões e informou que os autarcas 
e equipas técnicas da autarquia 
iriam agendar uma visita com a 
associação de moradores no sen-
tido de verificar estas e outras 
questões no local. n

O projeto inclui 
um pavilhão 
polivalente, bar 
com esplanada e 
um edifício-sede 
com dois pisos, 
num investimento 
que ronda os 500 
mil euros



Grupo Recreativo de Santo António 
Ampliação das instalações 
para aumentar as atividades
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e José Carlos 
Gomes, vereador do Pelouro do Desporto, visitaram, no dia 28 de abril, as obras 
de ampliação das instalações do Grupo Recreativo de Santo António (GRSA) rea- 
lizadas no âmbito do Plano de Investimentos nos Equipamentos Desportivos.
A comitiva foi recebida pelos corpos sociais do GRSA, liderados por Leonel da 
Encarnação, presidente da direção. O clube, que tem entre as suas atividades 
os tradicionais jogos de mesa e o futsal, modalidade em que participa no 
Campeonato de Futsal do Concelho do Seixal, pretende aumentar a oferta des-
portiva. Esse é o propósito da ampliação das instalações que está a decorrer, 
refere o presidente do clube. «Com a requalificação, a massa associativa terá 
ao seu dispor maior oferta desportiva. Queremos imprimir uma nova dinâmica 
ao clube, só possível com o apoio da câmara municipal, que sempre acompa-
nhou o percurso do clube. Fruto da discussão técnica com a autarquia, houve 
um aproveitamento do espaço existente para ser rentabilizado da melhor 
forma».
A intervenção, no valor de 74 mil euros, teve o apoio da Câmara Municipal do 
Seixal e inclui as obras de substituição da cobertura e a remodelação da sala 
de desporto. Neste momento está concluída a ampliação do salão, com a relo-
calização do palco que avançou e foi ampliado, e serão criadas mais três salas 
e uma sala de reuniões. Após a conclusão da cobertura, proceder-se-á à colo-
cação dos painéis dos gabinetes da direção e realizar-se-á uma intervenção ao 
nível da iluminação para passagem a sistema LED. Será também aplicada a 
pavimentação interior e efetuadas as pinturas. O presidente da direção elen-
cou ainda a necessidade de outros equipamentos e materiais, que irão ser 
analisadas pela autarquia.
Durante a visita, Joaquim Santos referiu: «Com a nossa vinda ao terreno verifi-
camos que as obras estão a decorrer a bom ritmo. Em junho estará terminada 
a requalificação e a coletividade ficará com mais espaços para a sua atividade 
desportiva e cultural. Para o GRSA, esta é talvez a maior intervenção desde 
que foi criado em 1965». Ao nível da aposta municipal para a requalificação 
do movimento associativo, refere o autarca: «estamos muito satisfeitos com a 
resposta que as coletividades deram a este desafio».
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Paio Pires Futebol Clube
Requalificação de equipamentos 
garante melhor futuro 
O Paio Pires Futebol Clube recebeu, no dia 26 de abril, a visita de Joaquim 
Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e de José Carlos Gomes, 
vereador do Pelouro do Desporto.
Joaquim Santos disse que esta deslocação «é para analisar o estado das obras 
já realizadas e a decorrer», as quais «virão garantir melhores condições ao 
clube para desenvolver a sua atividade com renovada dinâmica junto da sua 
massa associativa e da comunidade». O autarca acrescentou que esta visita 
também tem o objetivo de «vermos quais as prioridades para o clube e os próxi-
mos passos a dar, no quadro orçamental municipal».
Os eleitos foram recebidos pelos dirigentes do clube e começaram por verificar 
as novas torres de iluminação com lâmpadas LED instaladas no Campo de 
Jogos do Vale da Abelha, que permitirão ao clube reduzir substancialmente 
os custos mensais com a eletricidade e obter uma boa iluminação do recinto 
desportivo. 
No âmbito do contrato-programa, a Câmara Municipal do Seixal atribuiu ao clu-
be uma verba de 67 023,92 euros para as obras de recuperação das torres de 
iluminação artificial no campo de jogos.
O presidente da direção do Paio Pires Futebol Clube, José Umbelino, referiu que 
as prioridades que se colocam agora «são os balneários do campo de futebol, 
talvez numa zona integrada com lavandaria, posto médico e bar, bem como um 
campo de apoio ao futebol, este talvez numa segunda fase». 
Joaquim Santos afirmou que «há condições para avançar com o estudo para 
estas intervenções, que deverá estar concluído em setembro».
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Sociedade Filarmónica União Arrentelense 
Câmara municipal apoia requalificação 
da coletividade
No âmbito do programa de apoio ao movimento associativo, o executivo da 
Câmara Municipal do Seixal visitou no dia 28 de abril a Sociedade Filarmónica 
União Arrentelense (SFUA) que, desde 2016, tem vindo a requalificar as ins-
talações com um vasto conjunto de obras cujo apoio da autarquia ultrapassa 
os 100 mil euros. As intervenções incluíram a reparação e pintura do edifício-
-sede, a reparação da cobertura e a construção de um pavilhão multiusos. A 
colocação do piso desportivo motivou esta visita, como mencionou Joaquim 
Santos. «Viemos ver a continuidade das intervenções, já que se encontra con-
cluída a colocação do piso, que apoiamos no valor de 11 543 euros. A SFUA, 
que se encontrava estagnada, tem hoje nova vida e está a cumprir a sua missão 
enquanto coletividade ao serviço da cultura e do desporto.» 
A SFUA tem como modalidades o karaté e a zumba. A nível cultural, o ex libris é a 
banda filarmónica, secundada pela escola de música. António Aleixo, presiden-
te da direção da SFUA, destacou o apoio da autarquia: «Sem a disponibilidade 
demonstrada não teríamos concretizado a intervenção. Este espaço irá acolher 
iniciativas desportivas e culturais da coletividade», e na perspetiva da sua 
rentabilização, «o espaço está disponível para acolher iniciativas de outras enti-
dades e da comunidade, de forma a obtermos um rendimento que nos permita 
assegurar a nossa atividade de forma autónoma, sem estarmos dependentes 
de apoios ou subsídios», diz. 
O apoio ao movimento associativo foi destacado pelo presidente Joaquim 
Santos: «Temos feito uma viagem pelo concelho e constatamos que as coleti-
vidades têm aplicado bem as verbas disponibilizadas pela Câmara Municipal 
do Seixal para a requalificação das instalações, a qual por vezes é mais difícil 
do que construir de raiz.» A SFUA sofreu uma grande transformação nos últimos 
anos, refere o autarca, que acrescenta: «O objetivo é chegarmos ao fim deste 
mandato com as coletividades totalmente remodeladas e equipadas para 
oferecerem o melhor à população. Essa é a razão pela qual estamos a fazer um 
investimento superior a 2 milhões e meio de euros nesta área».

Associação Naval Amorense
Planeamento estratégico 
para a zona ribeirinha
A Associação Naval Amorense (ANA) recebeu a visita de Joaquim Santos e de 
José Carlos Gomes, presidente e vereador com o pelouro do Desporto da Câmara 
Municipal do Seixal. A visita decorreu no dia 5 de maio e contou ainda com a pre-
sença de Manuel Araújo, presidente da Junta de Freguesia de Amora.
Os autarcas reuniram-se com Rui Pinheiro, presidente da direção da coletividade, 
com o objetivo de conhecer as necessidades mais imediatas ao funcionamento da 
associação, assim como receber o contributo da mesma no planeamento estraté-
gico para a zona onde está localizada. A zona ribeirinha de Amora tem destinada 
a construção de um núcleo de náutica de recreio, parte integrante do Porto de 
Recreio Baía do Seixal. A visita decorreu após ter sido instalada uma estrutura em 
T, assente em módulos flutuantes, com um passadiço de acostagem e ponte de 
embarque, um equipamento náutico multifuncional e amovível que serve de aces-
so à água para os atletas da ANA e do Clube de Canoagem de Amora. 
Joaquim Santos explicou que «a câmara municipal adquiriu no final de 2012 
um terreno com 20 000 m2 com o objetivo de construir um Centro de Recursos 
Náuticos, construíndo de raiz as instalações, os acessos à água e todos os equipa-
mentos necessários ao desenvolvimento das atividades desportivas».
Rui Pinheiro afirmou que a ANA é apenas proprietária do hangar, onde funciona 
o ginásio e um espaço de armazenamento de material náutico, sendo que o res-
tante espaço está na posse administrativa da Administração do Porto de Lisboa. 
O clube gostaria de manter as instalações, onde poderia ter um estabelecimento 
de restauração e desenvolver algumas atividades. O presidente da direção da ANA 
manifestou ainda a necessidade de melhorar a segurança do espaço, qualificar os 
balneários, vedar o acesso ao pontão construído para acesso à água da ANA e do 
CCA, e vedar correntes de ar no espaço do ginásio. Entre estas prioridades conside-
rou a beneficiação dos balneários a mais urgente.
Joaquim Santos assegurou que «a requalificação dos balneários vai avançar atra-
vés de contrato-programa» e lembrou que «a construção do centro náutico está 
em estudo, mas deverá levar um a dois anos a estar concluído e por isso estamos 
aqui para atender às necessidades mais urgentes ao funcionamento imediato das 
vossas atividades».  O presidente da câmara disse ainda «contar com a ANA e o 
CCA, assim como com outras entidades e população de Amora, para definir o que 
melhor serve o planeamento estratégico que temos para esta frente ribeirinha, 
porque são estas as pessoas e instituições que usam este espaço e, como nós, 
amam a cidade e sonham torná-la melhor».



L1B – Associação Cultural 
Requalificação da nova sede
A L1B – Associação Cultural desenvolve a sua atividade no Seixal desde 2012, 
dinamizando vários projetos de índole cultural e artística, nomeadamente ex-
posições, debates e outras iniciativas. 
Dificuldades de vária ordem levaram a que a associação tivesse que deixar o 
espaço onde estava, pelo que a Câmara Municipal do Seixal, no sentido de as-
segurar a continuidade do trabalho realizado, atribuiu à L1B um novo espaço, 
também no Largo da Igreja, no n.º1, onde estão de momento a decorrer obras 
de requalificação e adaptação.
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Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho
Obras e novo modelo de gestão servem 
melhor os munícipes
O Pavilhão Municipal do Alto do Moinho recebeu, no último ano, um investimen-
to que visou a construção de fossos no ginásio para a prática de trampolins, 
a reparação do piso de jogo e a beneficiação dos balneários, anfiteatros e 
pinturas várias. As obras receberam um investimento da Câmara Municipal do 
Seixal de 171 725,25 euros e motivaram, no dia 5 de maio, a visita de Joaquim 
Santos e José Carlos Gomes, presidente e vereador com o pelouro do Desporto 
da autarquia, respetivamente. 
São ainda outras as necessidades sentidas pelo Centro Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho (CCRAM), entidade que tem um protocolo celebrado com a 
Câmara Municipal do Seixal para assumir a gestão do equipamento. O novo 
modelo de gestão pela coletividade visa responder de forma eficaz e eficiente 
às necessidades desportivas de todos os munícipes e movimento associativo 
do concelho.
Entre as necessidades já identificadas e que deverão receber investimento da 
autarquia estão já a montagem de ar condicionado nos auditórios do pavilhão, 
a aquisição de lâmpadas LED que permitirão uma poupança nos custos com 
eletricidade, a reparação de uma caldeira, a reparação de danos provocados 
por um assalto a uma caixa multibanco que se encontrava no exterior do pavi-
lhão e a reparação do telhado de vidro numa zona de acesso ao piso 1.
«Este pavilhão nasceu de um sonho que uniu a autarquia ao CCRAM e hoje esta-
mos a dar passos para um novo modelo de gestão que tem como objetivo servir 
melhor a nossa população e responder mais prontamente às necessidade 
sentidas pela coletividade», disse  o presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
para quem «do sucesso deste primeiro passo, dado em parceria com o CCRAM, 
depende o desenvolvimento de protocolos similares com outras coletividades 
para outros equipamentos».
Aurélio Fernandes, presidente da direção do CCRAM, manifestou-se satisfeito 
com o novo modelo e disposto a assumir a gestão do equipamento para a coleti-
vidade. O dirigente associativo afirmou-se ainda muito satisfeito com a visita de 
José Carlos Gomes e de Joaquim Santos ao pavilhão para ver o que foi feito nas 
intervenções já realizadas, o que ainda necessita de ser intervencionado e para 
planear o futuro e a efetivação do protocolo de gestão pelo CCRAM.
O presidente da direção do CCRAM considerou ainda que Joaquim Santos «tem 
sido uma pessoa com intervenção direta na resolução dos problemas desta 
casa», assumindo a disponibilidade da câmara municipal para apoiar e desen-
volver atividades e projetos em parceria.

Escolas Básicas de Pinhal de Frades e do Casal do Marco
Obras de requalificação em curso
Prosseguindo o investimento no parque escolar, decorreram recentemente 
obras de requalificação na Escola Básica de Pinhal de Frades, com colocação 
de azulejos nas instalações sanitárias, e na Escola Básica do Casal do Marco, 
com a pintura das salas de aula. 
Estas intervenções inserem-se numa política de requalificação do parque es-
colar do 1.º ciclo e jardins de infância, criando assim melhores condições de 
trabalho para a comunidade educativa.
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Loteamento na Verdizela
Alvará de licença de n.º 15/1991
Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com a redação atualizada, torna-se público que a 
Câmara Municipal do Seixal emitiu em 6-4-2018 o 2.º aditamento 
ao alvará de licença de loteamento n.º 15/1991 (n.º 2/2018), em 
nome de Manuel Alexandre Vilas Boas, na sequência da delibe-
ração municipal n.º 318/2011, de 17-10-2011, e despacho n.º 
2071/VJG/2016, de 10/03/2016, relativo ao loteamento sito em 
Verdizela, descrito na Conservatória do Registo Predial de Amora, 
sob o n.º 3608/19920608, da freguesia de Corroios deste muni-
cípio.
O presente aditamento altera na cláusula primeira o seguinte:
– É constituído o lote 57A, pela subdivisão do lote 57.
– É alterada a área do lote 57, passando a ter 722,19 m2.
– São alteradas as confrontações do lote 57: Norte – lote 56; Sul – 
Lote 57A; Nascente – Lote 69 e Poente – arruamento. 
– É alterado o n.º total de fogos do loteamento, de 106 para 107 
fogos. 
 Seixal, 16 de abril de 2018

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

Loteamento nos Morgados Novos 
2.º aditamento ao alvará
n.º 26/2007

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, com a redação atualizada, torna-se público 
que a Câmara Municipal do Seixal emitiu, em 23-03-2018, o 2.º 
aditamento ao alvará de licença de loteamento n.º 26/2007 (n.º 
1/2018), em nome de Administração Conjunta da AUGI FF83, 84, 
43 e 44, na sequência da deliberação camarária n.º 273/2015, 
de 24-9-2015, e despacho n.º 304/VJG/2018, de 26-2-2018, re-
lativo ao loteamento sito em Morgados Novos, freguesia de Fernão 
Ferro, deste município. 
O aditamento referido tem as seguintes características
– Área do prédio a lotear: 338 306 m2;
– Área dos lotes: 257 287,35 m2;
– Total de superfície de pavimento (habitação): 127 120,00 m2;
– Total de superfície de pavimento (comércio/serviços): 
1 605 m2;
– Volume total de construção: 4 618,387 m3;
– N.º de lotes constituídos: 581;
– N.º de fogos: 665;
– N.º de unidades comérciais/serviços: 10.
Seixal, 13 de abril de 2018

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

Encontra-se a decorrer a emprei-
tada de remodelação da rede de 
abastecimento de água do Casal 
do Marco. Esta intervenção pre-
tende beneficiar as construções 
na envolvente bem como a reso-
lução de problemas de roturas 
frequentes no local com a remo-
delação das redes existentes e a 
sua interligação.
Numa primeira fase, as inter-
venções estiveram a decorrer 
na Avenida da Ponte (que faz a 
ligação entre o Casal do Marco e 
Pinhal de Frades), estando atu-

almente em falta a colocação do 
marco de incêndio e as ligações 
à rede existente. Importa referir 
que, para a entrada em funcio-
namento da nova rede, será efe-
tuada a limpeza e desinfeção do 
troço remodelado. As ligações à 
rede poderão originar breves in-
terrupções no abastecimento de 
água à população.
A obra continuará na Avenida 25 
de Abril, no Casal do Marco, com 
alguns constrangimentos ao nível 
do trânsito.
Será ainda será executada uma 

perfuração dirigida na Estrada 
Nacional 10 para interligação 
das redes de abastecimento de 
água entre a Avenida da Ponte e a 
Avenida 25 de Abril.
À medida que os trabalhos de 
remodelação da rede vão sendo 
concluídos, serão também requa-
lificados todos os ramais domici-
liários.
Será ainda executada a repavi-
mentação das áreas intervencio-
nadas.

Casal do Marco
Remodelação da rede de abastecimento de água

Já se iniciou a obra de construção do Parque Urbano 
do Seixal. Com uma área de implementação de 5,3 ha, 
o Parque Urbano do Seixal está localizado no Alto D. 
Ana, uma zona de cabeço naturalizada com uma cota 
de 28 metros acima do nível do mar. 
O projeto de requalificação desta área prevê a criação 
de uma praça de entrada no antigo terreiro e de um an-
fiteatro natural. Serão recuperadas as áreas de pomar 
e olival, bem como a área de bosque de sobreiros e 
carvalhos, e implementadas mesas, miradouros, zo-
nas de estadia e caminhos ao longo de todo o parque.
A obra, que terá uma duração aproximada de no-
ve meses, representa um investimento da Câmara 
Municipal do Seixal de cerca de 400 mil euros. De mo-
mento encontram-se a decorrer os trabalhos prepara-
tórios de nivelamento do terreno para implantação de 
caminhos, zonas de estar e áreas verdes, fornecimen-
to e colocação de rede de rega.

Obra concluída em 2019
Parque Urbano do Seixal em construção
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Ao serviço da Divisão de Espaços 
Verdes, permite responder de for-
ma mais adequada aos trabalhos 
de podas e abates de árvores
> Veículo com um alcance de 23 
metros de altura e braço articu-
lado, o que permite um melhor 
posicionamento da plataforma, 
com vantagens ao nível da segu-
rança e ergonomia da operação 
de corte. Representou um inves-
timento de 83 mil euros. 

Viatura com plataforma elevatória
Ao serviço da Divisão de Gestão 
da Frota Municipal, permite o 
transporte de crianças de acordo 
com a legislação em vigor; asse-
gura deslocações de alunos das 
escolas básicas, do movimento 
associativo e transporte dos par-
ticipantes nas iniciativas muni-
cipais.
> Viatura de 55 lugares, repre-
senta um investimento de 250 
mil euros. Em 2018 já transpor-
tou cerca de 5500 passageiros e 
percorreu 11 mil quilómetros.

Autocarro de transporte de passageiros 

Ao serviço da Divisão de Am-
biente e Salubridade enquadram-
-se na estratégia de implemen-
tação da recolha semienterrada.
> Recolha dos contentores se-
mienterrados, enterrados e de 
grande capacidade, represen-
ta um investimento de 150 mil 
euros.
> Viatura multifuncional de re-
colha porta a porta, convencio-
nal, enterrada e semienterrada, 
representa um investimento de 
180 mil euros.

Viaturas de recolha de resíduos  sólidos
Ao serviço da Divisão de Obras, 
Trânsito e Espaço Público, per-
mitem reforçar a capacidade de 
resposta das equipas na manu-
tenção das estradas (reparações 
e tapa buracos). 
> Transporte de pessoal e mate-
rial para os locais das interven-
ções, representam um investi-
mento de 150 mil euros.

Viaturas de apoio à manutenção de vias

Ao serviço da Divisão de Água e 
Saneamento, permite reforçar 
a capacidade de resposta das 
equipas.
> Viatura adaptada para trans-
porte de pessoal e material pa-
ra os locais das intervenções, 
representa um investimento de 
45 mil euros. 

Viatura ligeira para piquete de água
Ao serviço da Divisão de Água 
e Saneamento, tem por função 
garantir o correto funciona-
mento da rede de saneamento 
do município.
> Viatura equipada com equi-
pamento de desobstrução de 
coletores e limpeza de fossas, 
representa um investimento de 
345 700 euros.

Viatura de desobstrução de coletores 

Aposta nas condições de trabalho e formação dos trabalhadores
Autarquia investe na prestação de melhor serviço público à população
Com o objetivo de prestar um ser-
viço público cada vez mais qua-
lificado, a Câmara Municipal do 
Seixal tem vindo a apostar, entre 
outras áreas, na melhoria das con-
dições de trabalho e na formação 
dos seus trabalhadores. Todos os 

dias a autarquia conta com o seu 
trabalho, empenho e experiência 
para construir um concelho cada 
vez melhor e com mais qualidade 
de vida para as populações.
Neste contexto, em 2017, reali-
zaram-se ações de formação que 

contaram com 1590 participa-
ções de trabalhadores; foi efetua-
da a requalificação de equipamen-
tos municipais e de espaços de 
trabalho; a autarquia publicou um 
novo regulamento de equipamen-
tos de proteção individual; foram 

adquiridos novos equipamentos 
e ferramentas; admitidos novos 
trabalhadores e adquiridas novas 
viaturas.
Uma das áreas com maior investi-
mento foi a da renovação da frota 
municipal, um processo que se 

iniciou em 2013. Já em 2018 en-
traram ao serviço 12 novas viatu-
ras para apoio a diversas áreas de 
trabalho da Câmara Municipal do 
Seixal, num investimento total de 
quase 1 milhão de euros. Destas 
destacam-se as seguintes:
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A CâmArA municipal do 
Seixal aprovou, na reunião de 3 
de maio, uma tomada de posição 
pela defesa da cultura e do patri-
mónio,  a 2.ª revisão das Grandes 
Opções do Plano e Orçamento 
(GOP) 2018, um vasto conjunto 
de contratos-programa e com-
participações financeiras para o 
movimento associativo concelhio, 
entre outras deliberações. 

A aprovação da 2.ª revisão 
das Grandes Opções do Plano e 
Orçamento representa um refor-
ço de 12 milhões de euros para 
investimento no concelho, nas se-
guintes áreas:

• Ambiente e Serviços Urbanos –  
3 789 302 euros: 
– Laboratório Vivo para a Descar-
bonização da Baía do Seixal;  
– Novo modelo de limpeza e higie-
ne urbana; 
– Aquisição de viaturas;  
remodelação da rede de águas.
• Saúde e Ação Social – 
1 595 560 euros: 
– Programa de realojamento de 
Vale de Chícharos; 
– Programa reabilite o Seu Prédio; 
– requalificação dos bairros mu-
nicipais;
– reforço da intervenção social 
nos bairros municipais.
• Desporto – 
1 575 000 euros:
– Estádio municipal da medideira; 
– Programa de investimento nos 
equipamentos desportivos do 
movimento associativo popular;
– requalificação dos equipamen-
tos desportivos municipais.
• Educação e Juventude –  
1 350 000 euros:
– Novo refeitório na Escola Básica 
do Bairro Novo;
– Programa de requalificação do 
parque escolar do município;
– reforço do apoio às atividades 
da escola pública, transportes, 
material didático e outros.
• Mobilidade e Transportes –  
1 286 000 euros: 
– Conclusão do troço da alternati-
va à EN 10 até Amora;
– Programa de investimento e re-
qualificação de diversas vias mu-
nicipais.
• Serviço Público e Participação 
– 1 105 150 euros:
– Projeto de participação da po-
pulação; 

– Alargamento da rede de wi-fi a 
todos os equipamentos públicos e 
parques urbanos;
– Programa de investimento e 
requalificação da infraestrutura 
tecnológica.
• Cultura e Património –
800 000 euros:
– Programa de investimento nos 
equipamentos culturais do movi-
mento associativo popular;
– requalificação dos equipamen-
tos culturais municipais.
• Apoio a forças humanitárias – 
500 000 euros.

Deliberações
Presidência
• Tomada de posição: Pela Defesa 
da Cultura e do Património.
• Ata da reunião ordinária de 5 de 
abril de 2018. Aprovação.
• Ata da reunião ordinária de 19 
de abril de 2018. Aprovação.
• Grandes Opções do Plano e 
Orçamento 2018. 2.ª revisão (alí-
nea a) do n.º 1 do art.º 25.º do 
Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, com a redação atualiza-
da pela Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro. Aprovação.
• Associação Humanitária de 
Bombeiros mistos de Amora. 
Construção do novo quartel. 
Apoio financeiro. Aprovação.
• Protocolo de colaboração a cele-
brar entre a Autoridade Tributária 
e Aduaneira e o município do 
Seixal, no âmbito do Sistema 
Nacional de Defesa da Floresta 
contra Incêndios. Aprovação de 
minuta.
• Contrato-programa a celebrar 
entre o município do Seixal e a 
Associação Portuguesa de Treino 
de Vela para o desenvolvimento 
da náutica de recreio e promoção 
do turismo. Festival Náutico Baía 
do Seixal. Comparticipação finan-
ceira.
• Contrato-programa a celebrar 
entre o município do Seixal e a 
Associação Náutica do Seixal pa-
ra o desenvolvimento da náuti-
ca de recreio e turismo náutico. 
Comparticipação financeira.
• Proposta de recurso a reserva de 
recrutamento para recrutamento 
de nove trabalhadores, na carreira 
e categoria de assistente opera-
cional, para exercício de funções 
de condutor de máquinas pesadas 
e veículos especiais. Aprovação.

• Proposta de abertura de proce-
dimento concursal comum para 
ocupação de um posto de trabalho 
para a carreira de assistente ope-
racional, na categoria de encarre-
gado operacional, na modalidade 
de contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tempo indeter-
minado. Aprovação.
• Contrato de arrendamento 
do imóvel sito na Praça 1.º de 
maio (refeitórios da mundet). 
Transmissão da posição contratu-
al. Aprovação.

Pelouro do Planeamento,
 Mobilidade, Cultura 
e Recursos Humanos
• Associação Cultural do Rancho 
Folclórico de Arrentela. Contrato-
-programa e comparticipação fi-
nanceira.
• Associação de Colectividades 
do Concelho do Seixal. Contrato-
-programa e comparticipação fi-
nanceira.
• Apoio ao movimento associativo 
cultural. Projetos e programas de 
continuidade 2018. Contratos- 
-programa e comparticipações fi-
nanceiras.
• Associação dos Amigos do Tocá 
rufar. Contrato-programa e com-
participação financeira.
• Protocolo a celebrar entre o 
município do Seixal e a AESCA – 
Associação Espaço Sociocultural 
Adorar Artes. Aprovação de mi-
nuta.
• Contratação pública. Concurso 
público para a execução da em-
preitada do Parque metropolitano 
da Biodiversidade. Processo n.º 
DEGEP.DEP.02.EP.2013. Não adju-
dicação. revogação da decisão de 

contratar.
• Processo disciplinar n.º 1/2017. 
relatório e decisão final.

Pelouro da Educação, 
Desenvolvimento Social,
 Juventude e Gestão
 Urbanística
• Apoio aos projetos de imprensa 
e rádio nas escolas no âmbito do 
Plano Educativo municipal 2017-
2018. Contratos-programa e com-
participações financeiras.
• Apoio aos agrupamentos de es-
colas de Vale de milhaços e João 
de Barros para o funcionamen-
to do projeto Prolongamento de 
Horário nos Jardins de Infância 
da Quinta de S. Nicolau e D. Nuno 
Álvares Pereira. Aprovação.
• Apoio a projetos no âmbito do 
Plano Educativo municipal 2017- 
-2018. Contratos-programa e 
comparticipações financeiras.
• Festival da Canção Jovem Cristã. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira.
• Associação de Dadores Bené-
volos de Sangue do Concelho do 
Seixal. Contrato-programa e com-
participação financeira.
• Associação Unitária de Reforma-
dos, Pensionistas e Idosos da 
Torre da Marinha. Contrato-pro-
grama e comparticipação finan-
ceira.

Pelouro do Ambiente,
Serviços Urbanos, Energia 
e Espaço Público
• Hasta pública para alienação de 
viaturas municipais mediante lici-
tação. Abertura de procedimento.
• Protocolo a celebrar entre o 
município do Seixal e a BW media 

– Obviaparábola, Lda., para imple-
mentação, manutenção e dinami-
zação de um parque canino – Dog 
Park. Aprovação de minuta. 
• Projeto de regulamento muni-
cipal de uso do fogo e gestão de 
combustível de terrenos privados. 
Processo n.º 01/RM_DEV/2018. 
Publicitação do início do proce-
dimento e participação procedi-
mental. 
• Contratação pública. Concurso 
público com publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia para 
fornecimento de combustíveis 
rodoviários. Abertura de proce-
dimento.
• Contratação pública. Concurso 
público para fornecimento de 
misturas betuminosas e emul-
são para o concelho do Seixal. 
Biénio 2018-2019. Processo n.º 
CP 07/2018. Abertura de proce-
dimento.

Pelouro do Desporto,
Empreitadas, Administração
Geral e Modernização
 Administrativa
• Protocolo a celebrar entre a 
Câmara municipal do Seixal e a 
Associação das Colectividades do 
Concelho do Seixal para apoiar o 
desenvolvimento do Campeonato 
de Futsal do Concelho do Seixal. 
Comparticipação financeira.

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

Reunião de câmara de 19 de abril

Seixal reforça orçamento municipal 
em 12 milhões de euros 
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A AssembleiA municipal 
do seixal reuniu-se nos dias 27 e 30 
de abril nos serviços Centrais da 
Câmara municipal do seixal, ses-
sões das quais se destaca a apro-
vação do Relatório de Atividades 
e Prestação de Contas do exercício 
de 2017.

No período de intervenção da 
população foram colocadas ques-
tões ao executivo municipal sobre 
a limpeza urbana na Rua da Niza, 
no Alto do moinho, sobre a cons-
tituição do Conselho municipal 
da Juventude, sobre a atuação da 
Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens (CPCJ) no seixal num ca-
so particular e sobre o processo 
de reconversão das fases 4 e 5 no 
Pinhal Conde da Cunha. Foi ainda 
feita uma saudação ao 25 de Abril 
e um agradecimento à autarquia 
pela realização das obras de infra-
estruturas de saneamento na Rua 
bento moura Portugal, nos Foros 
de Amora.

sobre a limpeza urbana na Rua 
da Niza, Joaquim Tavares, vereador 
do pelouro dos serviços Urbanos, 
afirmou que dará «a melhor aten-
ção a essa questão porque o nosso 
objetivo é sempre melhorar o de-
sempenho do nosso serviço».

manuela Calado, vereadora 
do pelouro do Desenvolvimento 
social e da Juventude,  explicou 
que a Câmara municipal do seixal 
pretende «dar mais força às asso-
ciações juvenis» e que é objetivo 
da autarquia criar meios para que 
isso aconteça. No entanto, alertou 
que «das 31 associações juvenis 
no concelho só quatro podem es-

tar representadas nos conselhos 
municipais, uma vez que há regras 
muito específicas». Quanto à CPCJ, 
a vereadora afirmou que tentará 
averiguar o que aconteceu no caso 
concreto colocado.

Jorge Gonçalves, vereador do 
pelouro do Planeamento, explicou 
que a proposta de estudo de lotea-
mento das fases 4 e 5 do Pinhal 
Conde da Cunha está em análise 
técnica, pelo que estava a aguar-
dar esta análise para agendar uma 
reunião com a Administração 
Conjunta do Pinhal Conde da 
Cunha, «de forma a que esta fos-
se o mais produtiva possível». No 
entanto, já está a agendada reu-
nião para o mês de maio. O autarca 
acrescentou que «nos últimos 4 
anos, no âmbito da dinâmica do 
novo Plano Diretor municipal, fo-
ram obtidos títulos de reconver-
são para mais de 400 hectares no 
nosso concelho. A expetativa é que 
as fases 4 e 5 de Pinhal Conde da 
Cunha possam também terminar o 
seu processo de reconversão».

No período antes da ordem do 
dia foram aprovadas três sauda-
ções ao 25 de Abril e ao 1.º de maio, 
apresentadas pela CDU, Ps e be. 
Foram ainda aprovadas uma mo-
ção do PAN pela revogação da con-
cessão de apoios à atividade tau-
romáquica e outra do CDs sobre 
a possibilidade de se realizar um 
estudo para a implementação de 
um Plano municipal de Combate 
ao Desperdício Alimentar.

Atividade da autarquia
A apreciação de informação da 

atividade da Câmara municipal do 
seixal e do presidente da autarquia 
sobre a atividade e situação finan-
ceira do município também estive-
ram na ordem do dia.

Joaquim santos, presidente da 
Câmara municipal do seixal, expli-
cou que foram «meses muito inten-
sos de atividade» e que, do ponto 
de vista financeiro, «a situação é 
normal para o período em que es-
tamos, mas merecerá destaque pe-
la positiva o facto de termos ganho 
o processo judicial relativamente a 
Vale de Chícharos».

Foram colocadas questões pe-
los vários partidos, entre as quais 
sobre a estratégia para a mundet, 
o seixal na smart Cities summit, a 
situação do concurso para a cons-
trução do quartel de bombeiros 
de Amora e do realojamento das 
famílias de Vale de Chícharos.

Jorge Gonçalves disse que o 
programa-base do plano de revi-
talização da mundet considera a 
conservação do edificado ao nível 
patrimonial e a afetação de um 
conjunto de outros edifícios para 
usos culturais, desportivos e va-
lorização ambiental, respeitando 
a valorização patrimonial e a liga-
ção ao espaço público exterior. «O 
objetivo é criar um conjunto de vi-
vências que respeitem a história 
da mundet e valorizem um espaço 
que queremos que se mantenha, 
mas que se mantenha vivo e quali-
ficado», afirmou o vereador.

manuela Calado informou que, 
relativamente ao realojamento 
das famílias de Vale de Chícharos, 
«os prazos estipulados não foram 

cumpridos, não por culpa da autar-
quia, mas porque houve alguns en-
traves ao nível burocrático. Assim 
que foram ultrapassadas as ques-
tões burocráticas, vamos marcar 
as escrituras».

Quanto ao smart Cities summit, 
Joaquim Tavares explicou que foi 
um evento em que foram apresen-
tados exemplos de inovação apli-
cada nos municípios nas áreas da 
sustentabilidade, mobilidade e efi-
ciência energética.

 Joaquim santos acrescentou que 
o seixal tem a vice-presidência da 
secção smart Cities da Associação 
Nacional de municípios, reflexo do 
mérito e do trabalho da autarquia: 
«esta nossa vice-presidência tam-
bém nos traz maiores responsabi-
lidades para podermos represen-
tar melhor a nossa visão sobre esta 
nova abordagem das cidades rela-
cionadas com o ambiente e quali-
dade de vida, utilizando as novas 
tecnologias.»

sobre o quartel de bombeiros 
de Amora, o presidente da Câmara 
municipal do seixal disse que «o 
primeiro concurso para a requa-
lificação não teve concorrentes, 
pelo que foi aberto um segundo 
concurso, que já teve propostas, e 
vai ser adjudicado àquela que for 
a melhor».

Mais investimento, 
menos dívida
O Relatório de Atividades e 

Prestação de Contas do exercício 
de 2017 demonstra um resultado 
líquido de 19 671 705 euros e um 
aumento de proveitos face aos cus-

tos pelo oitavo ano consecutivo.
 Joaquim santos afirmou que 

2017 «foi mais um ano em que a 
autarquia cumpriu a sua missão 
de serviço público. De facto, com 
uma execução orçamental acima 
dos 85 por cento, demonstrámos 
bem a nossa grande capacidade 
de realização ao serviço do desen-
volvimento e ao serviço das popu-
lações».

sobre esta matéria, o autarca dis-
se ainda: «Consolidámos o desem-
penho económico e financeiro e ul-
trapassámos os objetivos estabe-
lecidos no Plano de Consolidação 
Orçamental. em 2017, abatemos 
mais 11,6 milhões de euros à dívi-
da da Câmara municipal do seixal, 
perfazendo mais de 47 milhões 
pagos nos últimos cinco anos. 
mais investimento, menos dívida, 
menos imi e ainda conseguimos 
saldo positivo de praticamente 20 
milhões de euros.»

Joaquim santos lembrou que a 
Câmara municipal do seixal «du-
plicou o investimento municipal 
face a 2016» e denunciou que «o 
suposto aumento do investimen-
to público nacional do estado 
central em nada se refletiu no 
nosso concelho. Onde estão as 
obras?»  perguntou.

O presidente da câmara sa-
lientou ainda que «esta execução 
orçamental foi feita com uma di-
minuição do imposto municipal 
sobre imóveis e mantendo as 
taxas de saneamento, água e re-
síduos com um valor dos mais 
baixos dos municípios da Área 
metropolitana de lisboa». n

NÚMEROS DE 2017

ORÇAMENTO GLOBAL 
DA CÂMARA MUNICIPAL 
DO SEIXAL

86,5 M  €

REDUÇÃO DA DÍVIDA
(redução de 16,9 % em relação a 2016) 11,6 M  €

RESULTADO LÍQUIDO 
DO EXERCÍCIO DE 2017 19,6 M  €

REFORÇO DO INVESTIMENTO 
MUNICIPAL 18,2%

Assembleia municipal do seixal aprova atividade e contas de 2017

Ano de 2017 com mais 
investimento realizado
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Valorização do território
e qualidade de vida
Objetivos concretizados
em 2017
O ano de 2017 ficou marcado pelo reforço
de consolidação económica da Câmara 
Municipal do Seixal e pelo reforço
do investimento e apoios públicos, como
o comprovam os excelentes resultados 
financeiros do município, situação que
permitiu encetar um novo ciclo de progresso
e desenvolvimento económico e social para
o concelho do Seixal.
O lançamento de novos projetos em
diferentes áreas de intervenção e os
projetos já em desenvolvimento, terão 
grande impacto na valorização
do território e na qualidade de vida
da população.

Ambiente, mobilidade e turismo 
Construção da 1.ª fase do Núcleo de Náutica
de Recreio de Amora
Celebração do protocolo para construção
da ponte pedonal e ciclável Seixal-Barreiro 
Qualificação do projeto do Laboratório Vivo
para a Descarbonização da Baía do Seixal
Aprovação da Carta Ambiental do Concelho
do Seixal
Lançamento da aplicação móvel Seixal Appé 

Serviços urbanos e espaço público
Início da construção do Centro Distribuidor de Água de Fernão Ferro
Qualificação da rede de infraestruturas de água e saneamento
Atribuição do Selo de Qualidade Exemplar de Água para Consumo 
Humano
Conclusão do passeio ribeirinho do Seixal e a requalificação
do núcleo urbano antigo
Conclusão da Praça Central da Torre da Marinha
Inauguração do Parque Urbano dos Almeirões

Serviço público e proteção civil
Novo modelo de limpeza e higiene urbana
Reforço da frota de veículos de passageiros para alargamento do apoio às crianças das escolas
e movimento associativo popular nas deslocações 
Lançamento do concurso para a requalificação do Mercado Municipal da Cruz de Pau
Inauguração do novo quartel dos Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal, em Corroios

Saúde e desenvolvimento social
Inauguração da creche Os Pastorinhos
Início do programa Reabilite o Seu Prédio
Promoção do Movimento Municípios pela Paz
Celebração do protocolo para construção
do Centro de Saúde de Corroios

Associativismo e desporto
Lançamento do concurso da Piscina Municipal de Aldeia de Paio Pires
Conclusão do pavilhão do Centro de Solidariedade Social de Pinhal
de Frades
Celebração do protocolo para a construção do Estádio Municipal
da Medideira
Qualificação de equipamentos no movimento associativo

Educação e cultura
Inauguração da sede da Casa do Educador, em Amora
Conclusão e abertura da Escola Básica de Santa Marta do Pinhal
Intervenções no parque escolar
Prémio de Melhor Programação Cultural Autárquica atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores
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A ApresentAção do nú-
mero cinco do Jornal Interescolar 
decorreu no dia 27 de abril, no 
auditório dos serviços Centrais 
da Câmara Municipal do seixal, na 
presença dos alunos e professo-
res que deram corpo à publicação 
e dos que apresentaram e anima-
ram o evento, representantes da 
comunidade educativa, vereado-
res e eleitos das autarquias.

«Ano europeu do património 
Cultural 2018» foi o tema do jor-
nal, uma edição diversificada que 
tem artigos de pesquisa, entrevis-
ta e poesia, fotografia e desenhos 
feitos pelos alunos. o jornal tem 
16 páginas a cores e é um projeto 
no plano educativo Municipal.

Deram vida a esta edição alu-
nos e professores das escolas se-
cundárias de Amora, Manuel Car-
galeiro (esMC), Dr. José Afonso 

(esJA), Alfredo dos reis silveira 
(esArs), João de Barros (esJB) 
e escolas básicas Dr. António Au-
gusto Louro e paulo da Gama 
(eBpG). 

A sessão de lançamento do jor-
nal foi apresentada por alunos 
da esMC e incluiu momentos de 
declamação de um poema de Ary 
dos santos, por alunas da esArs e 
esJA; dois quadros de marionetas 
com cante alentejano e fado, por 
alunas da esArs; um slide-show 
com os trabalhos sobre patrimó-
nio cultural português realizados 
pelos alunos da esJB e ainda a 
inauguração da exposição Amor 
e património da esMC. 

As cinco edições do Jornal 
Interescolar foram abordadas 
pelo professor simão Cadete, 
do Grupo de trabalho do Jornal 
Interescolar, sublinhando que es-

te projeto «é uma aventura que 
nos cativa cada vez mais rumo à 
utopia».

A vereadora Manuela Calado, 
do pelouro da educação, Desen-
volvimento social, Juventude 
e Gestão Urbanística, felicitou 
e agradeceu o empenho e dedi-
cação de alunos, professores e 
técnicos por continuarem este 
«grande projeto que é o Jornal 
Interescolar», que este ano tra-
balhou um tema «tão importante 
como é o nosso património cul-
tural». Disse que o evento integra 
as comemorações do 25 de Abril, 
acontecimento que «permitiu es-
tarmos aqui hoje e festejarmos 
a liberdade e a escola pública, a 
qual valoriza os valores da liber-
dade, da solidariedade e da pre-
servação daquilo que é nosso: o 
património».

«Uma boa experiência»
Beatriz ribeiro, da esArs, 

integrou a equipa desta edição 
do Jornal Interescolar. A aluna 
falou sobre a sua participação: 
«entrevistámos um professor 
sobre o património do seixal, reu-
nimos as ideias, escrevemos e pu-
blicámos no jornal». A parte mais 
complexa foi «prepará-la para en-
tregar, mas gostei muito, foi uma 
boa experiência.»

A aluna Daniela Canhoto, da 
eBpG, escreveu um artigo em 
conjunto com a colega Inês Mafra 
sobre o alto-forno da siderurgia 
nacional e revelou como foi a ex-
periência: «eu e a Inês pesquisá-
mos na Internet à procura de in-
formação e imagens. Depois, com 
a ajuda dos professores, fizemos 
o trabalho. Gostei muito porque 
foi muito giro. e agora que já vi 

no jornal, está melhor do que es-
perava.»

Vítor reis é aluno da esJB e 
desenhou a fachada com o reló-
gio da Universidade de Coimbra, 
um dos desenhos publicados no 
Jornal Interescolar e disse a es-
se propósito: «esse património 
prendeu-me a atenção e decidi 
desenhá-lo. e o que mais gostei de 
tudo foi quando o vi publicado no 
jornal. Fiquei feliz!»

João paulo proença, coordena-
dor interconcelhio para as biblio-
tecas escolares, disse estar «des-
lumbrado» com o «espetáculo» 
e o jornal, «um número temático 
com o alunos a investigarem e a 
produzirem os trabalhos com a 
dimensão artística deste valor so-
bre património cultural. e envol-
ver um coletivo de várias escolas 
ainda lhe dá mais valor». n

Apresentação do Jornal Interescolar

Uma edição dedicada 
ao património cultural

Encontram-se a decorrer, até fi-
nal de maio, as inscrições para as 
provas de admissão para o ano 
letivo 2018-2019 para o Polo do 
Seixal da Escola de Música do 
Conservatório Nacional. Este polo 
de ensino funciona no edifício do 
Centro de Formação e Recursos, 
na Mundet, com um programa pe-
dagógico com o selo de qualidade 

do Conservatório Nacional.
Podem inscrever-se crianças que, 
no ano letivo 2018-2019, irão fre-
quentar os 1.º e 3.º anos (1.º ciclo) 
e o 5.º ano (2.º ciclo) do ensino 
básico. Os instrumentos musicais 
disponíveis são contrabaixo, flauta 
transversal, oboé, saxofone, trom-
pa, trompete, clarinete, fagote, 
trombone, tuba e percussão. 

As inscrições devem ser efetua-
das presencialmente no Polo do 
Seixal, segundas, quartas e sex-
tas-feiras, das 16 às 20 horas, ou 
através do site emcn.edu.pt.  
Mais informações através do tele-
fone 210 976 110 ou do email po-
loseixalcoordenacao@gmail.com.

Escola de Música do Conservatório Nacional
Inscrições abertas para o Polo do Seixal



  10 MAIO 2018    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 707

EDUCAÇÃO     13

No aNo letivo 2016-2017, 
o investimento municipal com o 
Programa de ação Social Escolar 
(PaSE) foi de 1 277 036,84 euros, 
repartidos ao nível dos refeitórios 
e atribuição de subsídio de alimen-
tação, livros e material escolar. 
os dados foram apresentados na 
reunião do Conselho Municipal de 
Educação (CME) de dia 16 de abril, 
nos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal. Esta reunião 
serviu ainda para a tomada de pos-
se dos elementos do CME para o 
mandato 2018-2020.

a vereadora da Educação, 
Manuela Calado, falou sobre os de-
safios na educação e referiu que 
através do PaSE foi possível iden-
tificar «os alunos que necessitam 
de apoio e as necessidades que se 
fazem sentir nas escolas dos oito 
agrupamentos que são competên-
cia da autarquia. Queremos pro-
mover a igualdade de oportunida-
des no acesso à educação». 

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, falou 
sobre a importância do PaSE para 
muitas famílias na educação dos 
filhos, «incluindo a alimentação, 
os livros e o material escolar». E 
fez uma comparação sobre o que 
mudou em 44 anos no concelho. 
«Se em 1974 existiam 10 escolas 
primárias, hoje temos 36 escolas 
básicas do 1.º ciclo. No último man-
dato investimos cerca de 5 milhões 
e meio de euros em intervenções 
nos equipamentos educativos. 
Construímos as escolas básicas 
dos Redondos e de Santa Marta do 
Pinhal. Em cada ano letivo inves-
timos 1 milhão e 300 mil euros na 
ação Social Escolar». 

Neste mandato, a educação 
continua a ser uma prioridade e 

o autarca afirma que «estamos 
empenhados em melhorar a nos-
sa intervenção. o mesmo deveria 
ser intenção do Estado Central, ao 
nível dos 2.º e 3.º ciclos e ensino se-
cundário». E explicou: «Em Fernão 
Ferro, devido ao crescimento po-
pulacional, é necessária uma nova 
escola dos 2.º e 3.º ciclos. as esco-
las básicas da Cruz de Pau e Paulo 
da Gama continuam sem as inter-
venções necessárias e na Escola 
Secundária João de Barros as obras 
arrastam-se. Neste momento esta-
mos expectantes com o processo 
de transferência de competências 
para os municípios ao nível da edu-
cação anunciado pelo Governo». 

A realidade social
Durante a reunião foram dados 

a conhecer os apoios prestados 
no âmbito da ação Social Escolar 
(aSE), responsabilidade das câ-
maras municipais ao nível do 1.º 
ciclo do ensino básico e do pré-
escolar da rede pública. No ano 
letivo 2016-2017, foram abrangi-
dos 3004 alunos, dos quais 1983 
(28,40 por cento) ficaram contem-
plados no escalão a e 1021 (14,62 
por cento) no escalão B. Dados que 
demonstram que 36,87 por cento 
da população escolar da rede pú-
blica é beneficiária da aSE. 

No concelho existem oito agru-
pamentos de escolas e, no ano le-
tivo 2016-2017, os agrupamentos 
de escolas Nun’Álvares (88,89 por 
cento), Paulo da Gama, (73,96 por 
cento), Pedro Eanes Lobato (73,34 
por cento) e João de Barros (63,43 
por cento) apresentaram a maior 
percentagem de alunos benefici-
ários. os agrupamentos de esco-
las Terras de Larus e Dr. antónio 
augusto Louro apresentam valo-

res similares, 43,90 por cento e 
44,10 por cento de beneficiários. Já 
Pinhal de Frades e Vale de Milhaços 
foram os agrupamentos de escolas 
com a menor percentagem de alu-
nos abrangidos pela aSE, 41,54 por 
cento e 35,79 por cento. 

os conselheiros foram infor-
mados sobre a candidatura do 
Plano Educativo Municipal aos 
Planos Inovadores de Combate ao 
Insucesso Escolar. Cofinanciada 
pelo Portugal 2020, tem um inves-
timento de 998 554 euros, a que 
correspondem 499 381 euros do 
Fundo Social Europeu, já está a ser 
implementada e decorre até ao ano 
letivo 2019-2020. o projeto está 
dividido nas áreas: expressões ar-
tísticas, educação física nas esco-
las do 1.º ciclo do ensino básico, 
Seixalíada Escolar, educação para 
a cidadania, atividade de leituras, 
literacias e educação patrimonial e 
Feira dos Projetos Educativos. 

Foi ainda eleito o representan-
te do CME para integrar o órgão 
consultivo do PEDIMS – Plano 

Conselho Municipal de Educação do Seixal

Igualdade de oportunidades no ensino

Escola Secundária Manuel Cargaleiro
Art Fest junta talentos dos alunos e convidados

Entre 16 e 23 de março, a Escola 
Secundária Manuel Cargaleiro 
acolheu a 1.ª edição do Cargaleiro 
Art Fest, um festival de artes que 
reuniu os talentos desenvolvidos 
pelos alunos da escola ao de di-
versos grupos, personalidades e 
entidades convidadas. A iniciativa 
teve um enorme êxito, como seria 
de esperar num estabelecimento 

de ensino que recebeu o nome do 
grande artista plástico e ceramista 
Manuel Cargaleiro.
Poesia, teatro, oficinas, música, 
dança, literatura e artes plásticas, 
mas também atividades despor-
tivas como o xadrez e o judo, mú-
sica rap e eletrónica, uma ação 
de plantação de árvores, fado e 
cante alentejano, com a participa-

ção do Grupo Coral Alentejano da 
Associação dos Serviços Sociais 
das Autarquias do Seixal, foram 
algumas dinâmicas desenvolvidas 
pela escola que contribuíram para 
o sucesso da iniciativa.

Estratégico de Desenvolvimento 
Integrado do Município do Seixal. 

os conselheiros mostraram a 
sua preocupação com a descen-
tralização de competências e a 
necessidade de requalificação das 
instalações. Joaquim Santos falou 

sobre a importância da educação: 
«precisamos de jovens preparados 
e qualificados. Se as escolas tive-
rem os recursos necessários fazem 
melhor, e a nossa intenção é qualifi-
car a escola pública». n

     Investimento municipal 
na Ação Social Escolar

A Câmara Municipal do Seixal investe na implementação de um conjunto 
de medidas de apoio aos alunos, destinadas a garantir a igualdade de 
oportunidades de acesso e sucesso escolar ao nível do 1.º ciclo e educa-
ção pré-escolar da rede pública. O programa de Ação Social Escolar im-
plica um trabalho conjunto entre a autarquia e os oito agrupamentos de 
escolas, parceiros privilegiados para a concretização da atribuição dos 
apoios. Estes são os dados relativos ao programa de Ação Social Escolar 
para 2016-2017.

Ano letivo 2016-2017            Montantes
Subsídio de refeição                  12 218,08 €
Subsídio de livros e material escolar                66 480,10 €
Refeições    1 198 338,66 €
Total     1 277 036,84 €



Está em execução em todas as 
freguesias do concelho do Seixal 
o Plano Municipal de Controlo de 
Pragas, um projeto que tem como 
objetivo melhorar o controlo e trata-
mento de pragas urbanas nas dife-
rentes freguesias. 
O plano prevê a realização de trata-
mentos preventivos de desbaratiza-
ção, desinsetização e desratização, 
garantido a salubridade do espaço 
público e procurando também dimi-
nuir as solicitações de desinfesta-
ções por parte dos munícipes.
Todos os tratamentos preventivos 
são efetuados por uma empresa es-
pecializada, com execução de 10 
tratamentos preventivos de desba-

ratização, desinsetização e oito de 
desratização em cada freguesia até 
início de 2019. Ainda assim, no caso 
de verificar infestações no espaço 

público, pode contactar a Divisão de 
Ambiente e Salubridade através do 
email div.ambiente.salubridade@
cm-seixal.pt. 
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Apoio a investimentos em reabilitação urbana
Sessão de esclarecimento 
sobre o IFFRU

O auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal vai 
receber, no dia 28 de maio, às 18 horas, uma sessão de esclareci-
mento sobre o IFFRU, um instrumento financeiro destinado a apoiar 
investimentos em reabilitação urbana e que tem como lema «Cidades 
com Futuro – Reabilitar para Revitalizar as Nossas Cidades». 
O objetivo desta sessão é dar a conhecer melhor este programa e 
quais as vantagens que proporciona aos proprietários de edifícios 
localizados em Áreas de Reabilitação Urbana (ARU), de espaços e 
unidades industriais abandonadas ou de edifícios de habitação social 
que sejam alvo de reabilitação integral.  
Para participar, deverá confirmar a presença até ao dia 25 de maio 
através do email dci@cm-seixal.pt.

Plano Municipal de Controlo de Pragas 
Execução de tratamentos preventivos

Visite a exposição na Quinta da Marialva
As soluções mais inovadoras
 na área da energia

A Agência Municipal de Energia do Seixal (AMESEIXAL) promove, no 
dia 27 de maio, a 13.ª edição da Exposição de Energias Renováveis 
e Eficiência Energética, uma iniciativa que visa divulgar algumas das 
soluções mais inovadoras na área da energia, esclarecendo todos os 
interessados sobre as diferentes tecnologias que existem e apresen-
tando propostas que podem ajudá-lo a poupar. A mostra decorre no 
Pavilhão Multiusos do Parque Urbano da Quinta da Marialva, entre as 
9 e as 18 horas, e conta com a presença de vários expositores ligados 
à mobilidade sustentável e à eficiência energética. Participe!

A CâmArA municipal 
do Seixal está a proceder à re-
novação da rede municipal de 
recolha de Óleos Alimentares 
Usados com a instalação de novos 
oleões na via pública. Depois da 
colocação inicial de 15 equipa-
mentos, foram recentemente ins-
talados mais 17 em vários locais, 
concluindo assim a 2.ª fase do 
processo. Até ao momento foram 
já instalados 32 oleões.

Esta iniciativa resulta de um 
protocolo entre a autarquia, a 
AmESEIXAL – Agência municipal 
de Energia do Seixal e a Hard 
Level – Energias renováveis, 
num compromisso de incremen-

tar o contributo local para a reso-
lução dos problemas ambientais 
resultantes da incorreta deposi-
ção destes resíduos.

No âmbito desta colaboração, 
a empresa que opera sob a marca 
Prio Top Level irá proceder à re-
colha, transporte e valorização de 
óleos alimentares usados, trans-
formando-os em biodiesel.

Em paralelo, a Câmara muni-
cipal do Seixal está ainda a im-
plementar o projeto de Gestão 
Ambientalmente Equilibrada 
dos Óleos Lubrificantes Usados 
Produzidos no município do 
Seixal, que resulta de um proto-
colo com a SOGILUB, Sociedade 

de Gestão Integrada de Óleos 
Lubrificantes Usados, Lda., para 
assegurar a recolha e tratamento 
dos óleos lubrificantes usados no 
município. A Câmara municipal 
do Seixal já realiza a separação 
destes resíduos desde 2008, mas 
com este protocolo vai poder 
agora rececionar os óleos lubri-
ficantes produzidos pelos cida-
dãos, existindo para esse efeito 
um oleão nas instalações dos 
Serviços Operacionais da Câmara 
municipal do Seixal. Para mais in-
formações, contactar a Divisão de 
Ambiente e Salubridade através 
do email div.ambiente.salubrida-
de@cm-seixal.pt. n

reciclagem de óleos usados 

Instalação de novos 
oleões para recolha
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Joaquim SantoS, pre-
sidente da Câmara municipal do 
Seixal, participou na apresenta-
ção pública do Perfil municipal de 
Saúde 2017 do Concelho de Vila 
Franca de Xira. a iniciativa teve lu-
gar no dia 17 de abril na Fábrica 
das Palavras – Biblioteca municipal 
de Vila Franca de Xira e contou 
com a comunicação de Joaquim 
Santos, enquanto presidente do 
conselho de administração da 
Rede Portuguesa de municípios 
Saudáveis (RPmS).

a RPmS foi criada em outubro de 
1997 e é composta por municípios 
que assumem a promoção da saú-
de como prioridade de agenda na 
decisão política. apesar de contar 
com 50 municípios a nível nacio-
nal, e com propostas de adesão de 
avis e do Porto, apenas os municí-
pios do Seixal e de Viana do Castelo 
fazem parte da Rede Europeia de 
Cidades Saudáveis. 

Para além do presidente da 
Câmara municipal do Seixal, in-
tervieram na sessão o presiden-
te da Câmara municipal de Vila 
Franca de Xira, alberto mesquita, 
e o presidente da Cruz Vermelha 
Portuguesa, anterior diretor geral 
de Saúde, Francisco George. 

alberto mesquita afirmou que 
o Perfil municipal de Saúde 2017 
«estará na base do nosso planea-
mento estratégico para os próxi-
mos anos» e que «este documento 
constitui-se como um retrato da 
saúde no concelho».

Francisco George considerou 
três fenómenos que influenciam 
o estado e o futuro da saúde em 
Portugal, atendendo a três mudan-
ças que estão a decorrer no país: 
demográfica, epidemiológica e 
política. «Se há determinantes de 
saúde, como a idade e o sexo ou a 
hereditariedade, onde não pode-
mos ter qualquer intervenção, em 

outros podemos tomar medidas 
que beneficiem a saúde das popu-
lações», defendeu Joaquim Santos.

neste sentido, o presidente do 
conselho de administração da 
RPmS enfatizou o trabalho desen-
volvido pelas autarquias, através 
«da formalização de parcerias, da 
mobilização de recursos para a 
promoção da saúde, do envolvi-
mento da comunidade na defini-
ção de políticas locais de saúde, do 
planeamento estratégico e da ação 
multidisciplinar e intersetorial».

«o compromisso político com a 
equidade e a saúde é determinante 
para as mudanças sociais e políti-
cas, sem as quais não será possível 
combater as desigualdades», disse 
o presidente da Câmara do Seixal. 
Defendendo que «o trabalho dos 
municípios é essencial para a pro-
moção da saúde», sustentou igual-
mente ser «fundamental o comba-
te à pobreza e à exclusão social». n

Presidência da Rede Portuguesa 
de municípios Saudáveis

Trabalho municipal 
essencial para a saúde

À CONVERSA
COM OS PAIS 

 

 A CONFUSÃO ESTÁ INSTALADA?

 

 

À Conversa com os Pais... 
A Confusão Está Instalada?
Ciclo aborda desenvolvimento 
harmonioso do/a adolescente
Ana Alves, pediatra no Hospital Garcia de Orta, é a próxima oradora 
do ciclo À Conversa com os Pais... A Confusão Está Instalada?, cuja 
última sessão deste ano letivo decorre no auditório dos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do Seixal, no dia 18 de maio de 
2018, às 19 horas.
A sessão tem como tema «Adolescer – Conversas sobre o desen-
volvimento harmonioso do/a adolescente» e conclui um ciclo de 
três sessões que abordaram a alimentação saudável, no dia 24 
de novembro de 2017, e limites na adolescência, já no dia 16 de 
fevereiro deste ano. 
Dulce do Ó, enfermeira da Associação Protetora dos Diabéticos de 
Portugal, Sara Andrade, nutricionista do Agrupamento de Centros 
de Saúde Almada-Seixal, Ângelo Marinho, mestre em enfermagem 
de saúde mental e psiquiatria e em terapia familiar no Hospital de 
Santa Maria, e António Jacinto, psicólogo clínico no  Agrupamento 
de Centros de Saúde Almada Seixal, foram outros oradores desta 
iniciativa ao longo do presente ano letivo. 
Com participação gratuita e inscrições através do endereço ucc.
seixal@arslvt.min-saude.pt, o ciclo À Conversa com os Pais... 
A Confusão Está Instalada? é uma organização da Câmara 
Municipal do Seixal, Escola Secundária Dr. José Afonso e Unidade 
de Cuidados na Comunidade do ACES Almada/Seixal.

A Câmara Municipal do Seixal, 
através do Serviço Municipal de 
Proteção Civil, dinamizou, no dia 7 
de abril, um workshop sobre o te-
ma «Suporte Básico de Vida», des-
tinado aos voluntários que colabo-
ram com este serviço municipal. 
O Serviço Municipal de Proteção 
Civil tem cerca de 50 voluntários 
inscritos, mas apenas 15 reúnem 
as condições para o exercício da 

atividade, estando os restantes em 
situação de reserva de voluntaria-
do. 
Nesse sentido, esta formação, que 
decorreu nos Serviços Centrais da 
Câmara Municipal do Seixal, teve 
como objetivo dotar os voluntários 
de algumas noções básicas para 
o desempenho da principais fun-
ções do serviço de proteção civil: 
prevenir, preparar e coordenar. O 

workshop inseriu-se num ciclo de 
ações de formação para a ativida-
de da proteção civil, com o objeti-
vo de nivelar o conhecimento de 
cada operacional, tendo o primei-
ro workshop decorrido em mar-
ço sobre o tema «Introdução aos 
Primeiros Socorros». 
 

Serviço Municipal de Proteção Civil 
Workshop sobre suporte básico de vida
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A AssociAção dos 
serviços sociais dos Trabalha-
dores das Autarquias do seixal 
(AssTAs) promoveu, no dia 27 
de abril, o tradicional almoço co-
memorativo do 25 de Abril, um 
momento de partilha dos valo-
res da democracia, celebrado em 
conjunto pelos trabalhadores e 
autarcas das juntas de freguesia, 
Assembleia Municipal e câmara 
Municipal do seixal. 

Assinalando o 44.º aniversário 
da Revolução dos cravos, a ini-
ciativa decorreu no refeitório dos 
serviços operacionais da câmara 
Municipal do seixal e contou com 
a presença de Joaquim santos, 
presidente da câmara Municipal 
do seixal, e vereadores da autar-
quia, Alfredo Monteiro, presiden-
te da Assembleia Municipal do 
seixal, eleitos das juntas de fre-

guesia, Almira santos, em repre-
sentação da AssTAs, Alice Lança, 
da comissão sindical, Maria João 
santos, da comissão de Higiene 
e segurança no Trabalho e, da 
Associação conquistas da Re-
volução, o sargento Lima coelho.

Almira santos destacou a im-
portância da revolução «para to-
dos os portugueses. Todas as con-
quistas dos trabalhadores e do 
povo foram conseguidas através 
da luta do povo em aliança com 
o MFA e foram depois consagra-
das na constituição da República 
Portuguesa». Lembrou ainda as 
dificuldades sentidas pelos traba-
lhadores, Poder Local e associa-
ções nos últimos anos, «o que in-
fluenciou também a AssTAs, pois 
fruto das políticas impostas pelo 
anterior governo, também a au-
tarquia teve que reduzir o apoio à 

associação. Mas a luta continuada 
dos trabalhadores levou a uma 
alteração das condições do nos-
so país e já tivemos algumas con-
quistas. A luta continua e por isso 
é importante que todos os traba-
lhadores se unam em redor da 
nossa associação, para que seja 
possível retomarmos alguns dos 
benefícios que já existiram para 
os nossos associados».

Em nome da comissão sindical, 
Alice Lança deixou uma palavra 
de incentivo «a todos os trabalha-
dores pelo esforço a que têm sido 
sujeitos, bem como à luta per-
sistente e determinada que têm 
vindo a desenvolver pelos seus 
direitos» e destacou a importân-
cia desta iniciativa, bem como a 
presença dos autarcas «em todos 
os momentos da luta dos traba-
lhadores».

o presidente da câmara Mu-
nicipal do seixal, Joaquim santos, 
afirmou que «44 anos depois de 
Abril nós, autarquias do seixal, re-
afirmamos o nosso compromisso 
com esse Portugal diferente que 
foi sonhado e que hoje ainda não 
está cumprido. Nós assumimos 
o compromisso com esse proje-
to transformador, que nos anima 
para levar mais longe as expecta-
tivas da nossa população. E nessa 
perspetiva, quer seja nas peque-
nas responsabilidades ou nos 
grandes projetos, todos os dias, 
na nossa ação, estamos a cumprir 
Abril, numa missão de serviço pú-
blico». 

o autarca destacou «o trabalho 
de excelência realizado pelas au-
tarquias locais, e que é essencial 
para reafirmar o direito à cultura, 
ao desporto, à saúde e a uma vida 

melhor. Vamos continuar juntos, 
com esta vontade de trabalhar e 
transformar que Abril nos deu».

o sargento Lima coelho, em 
representação da Associação 
conquistas da Revolução, disse 
que os «militares e cidadãos de 
Abril são todos aqueles que de-
fendem, perfilham, respeitam e 
procuram cumprir os valores e 
princípios que estiveram na ba-
se da luta e resistência de todo 
um povo, que desaguou naquela 
madrugada libertadora» e relem-
brou que «cumprir Abril não é só 
comemorar, pois importa que nos 
unamos na defesa dos valores de 
Abril. Temos o dever de cuidar 
dos bens que recebemos das ge-
rações que antes de nós tanto lu-
taram para os passar às gerações 
vindouras, para que tenham o di-
reito a ter direitos». n

Almoço comemorativo do 25 de Abril juntou trabalhadores e autarcas

Continuar todos os dias 
a cumprir Abril

Defender os direitos e liberdades 
conquistados com o 25 de Abril de 
1974 foi o motivo que levou à parti-
cipação dos trabalhadores do mu-
nicípio do Seixal no desfile do Dia 
Internacional do Trabalhador, que 
teve lugar entre o Martim Moniz 
e a Alameda, em Lisboa, no dia 1 
de maio.
Joaquim Santos, presidente 

da Câmara Municipal do Seixal, 
compareceu igualmente no des-
file, que contou ainda com outros 
eleitos da Câmara Municipal do 
Seixal e das juntas de freguesia do 
concelho. 
O desfile foi encabeçado por uma 
faixa da Comissão Sindical dos 
Trabalhadores das Autarquias 
do Seixal afetos ao Sindicato dos 

Trabalhadores das Autarquias Lo-
cais (STAL).
Entre as reivindicações levadas ao 
1.º de Maio em Lisboa, contou-se a 
exigência de valorização das car-
reiras e dos trabalhadores, a efe-
tivação de mais direitos, salários 
mais elevados e justos, e a defesa 
de serviços públicos de qualidade 
para todos.  

Município do Seixal participa no Dia Internacional do Trabalhador 
Trabalhadores reivindicam direitos conquistados em 1974
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Promover os livros, os 
diferentes géneros literários e 
cruzar a leitura com outras for-
mas de arte é o objetivo da 13.ª 
edição d’o Livro em Festa – Feira 
do Livro do seixal. A abertura te-
ve lugar no dia 4 de maio. este 
ano, para além das novidades 
literárias, também o local é di-
ferente pois a feira decorre na 
Praça da república, no núcleo ur-
bano antigo do seixal.

e festa é algo que não vai faltar 
ao longo dos 16 dias de duração 
da iniciativa. Para além dos livros, 
milhares de títulos representa-
dos, existe também um vasto pro-
grama com ateliês, animações de 
leitura, encontros com escrito-
res, sessões para pais e atuações 
musicais até ao dia 20 de maio. A 
relação que se estabelece entre o 
leitor e o livro é sempre especial. 
Além do conteúdo, da ilustração 
ou do papel, o livro exerce sobre 
os seus leitores uma verdadeira 
atração. Para muitos, esta é ainda 
a oportunidade para adquirir as 
edições recentes ou o livro que há 
muito queriam ler. A feira dedi-
cada ao livro e à leitura promove 
descontos e preços reduzidos pa-
ra algumas edições. essa relação 
especial com os livros foi confir-
mada por uma das visitantes que 
estava na abertura. sónia sevilha 
assume-se como «uma leitora 
assídua, leio todos os dias e daí 
ter vindo hoje. esta é também a 
oportunidade para transmitir ao 
meu filho o gosto pela leitura». e 
acrescenta: «sou muito ligada à 
informática, tenho os gadgets do 

livro digital mas não dispenso o 
livro em papel, gosto do cheiro 
do papel, de folhear o livro. Há 
sempre um bom motivo para ter 
um livro como companhia», diz.

esta edição começou com a 
atuação dos Tocá rufar, que de-
ram o mote para a abertura das 
portas d’ o Livro em Festa. Para 
além de população e convidados 
estiveram presentes eleitos da 
Assembleia municipal do seixal, 
da Câmara municipal do seixal, 
da União das Freguesias do 
seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires e representantes da editora 
Página a Página – Divulgação do 
Livro sA.

Hugo Freire, da Página a Pági-
na, sublinhou a importância do 
livro e da feira enquanto «veículo 
de transmissão cultural» e que 
este ano decorre numa nova lo-
calização que esperamos atraia 
muita gente». salientou ainda 
duas obras com a chancela da 
editora, disponíveis no certame, 
dois contos de Álvaro Cunhal: 
«os Barrigas e os magriços» e 
«malaquias de Barriga para o Ar», 
com ilustração de susana matos, 
e com os quais a editora e a ilus-
tradora são candidatos ao Prémio 
Nacional de Ilustração. 

António santos, presidente da 
União das Freguesias do seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
disse ser um prazer receber a 
13.ª edição da feira, «após a in-
tervenção realizada pela Câmara 
municipal do seixal neste espaço 
público». Quanto à feira, «é para 
que a população usufrua de uma 

vasta oferta cultural». 
Joaquim santos, presidente 

da Câmara municipal do seixal, 
fez referência às comemorações 
do 25 de Abril para dizer que foi 
através do livro que se levou a li-
berdade a muitos locais. «A apos-
ta na cultura através do livro e de 
outras expressões é fundamental 
para crescemos enquanto cida-
dãos e enquanto sociedade. É por 
isso que no município do seixal 
apostamos neste certame. Aqui 
contactaremos com os livros e 
com os seus autores, aumenta-
mos o nosso saber, promovemos 
a nossa cultura». 

Para o autarca, a aposta na 
cultura tem sido realizada de 
forma transversal, o que «nos 
possibilitou receber o Prémio de 
melhor Programação Cultural 
Autárquica 2017, que reconhe-
ce a diversidade de expressões 
culturais que apoiamos». Deixou 
ainda o convite para que até 20 
de maio «todos usufruam deste 
evento que nos aproxima do li-
vro, que continua a ser um instru-
mento importante de comunica-
ção, de conhecimento, de cultura 
e de liberdade». n

Até 20 de maio, o livro está em festa no seixal

Um evento que nos aproxima 
do livro e da leitura

Programa

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: 
Os Barrigas e os 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 Contra-Revolução 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*

17 de maio, quinta-feira 
10.30 horas
Encontro com o escritor 
José Pinheiro 
«Apeixonados» – teatro interativo 
com marionetas

18 de maio, sexta-feira 
10.30 horas
Conto e Oficina de Ilustração:
Os Barrigas e os Magriços
Por Susana Matos

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?*

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

*Atividade cofinanciada pelo 
fundo social europeu Lisboa 
2020

A festa continua...
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Nascida a 18 de abril de 1848, a 
sociedade Filarmónica democrática Timbre 
seixalense (sFdTs) tem uma longa história 
de luta em prol da democracia e da cultura. 
Uma história com 170 anos, que se confunde 
com a história do município do seixal, e que 
foi celebrada entre os dias 13 de abril e 4 de 
maio com concertos com as bandas sinfóni-
cas da PsP e da GNR e a Orquestra Ligeira do 
Exército. No dia 29 de abril, atuou a banda da 
Timbre seixalense, num concerto que inte-
grou a sessão solene de aniversário.

Nesta sessão estiveram presentes na me-
sa de honra o vice-presidente da câmara 
Municipal do seixal, Jorge Gonçalves, o 
1.º secretário da assembleia municipal, 
américo costa, a representante da União das 
Freguesias do seixal, arrentela e aldeia de 
Paio Pires, Helena santos, o representante da 
assembleia de freguesia, Nelson carvalho, o 
presidente da direção da Timbre seixalense, 
Jacinto sado, o presidente da mesa da as-
sembleia geral, Rui santos, e ainda o pároco 
do seixal e os representantes da associação 
das colectividades do concelho do seixal, da 
sociedade Filarmónica União seixalense e 
dos Bombeiros Mistos do seixal. 

O presidente da direção, Jacinto sado, co-
meçou por destacar «o forte apoio e solidarie-
dade da câmara municipal ao imenso traba-
lho por todos nós desenvolvido. Tem havido 
uma forte aposta no trabalho do movimento 
associativo e no nosso caso este apoio tem-se 
traduzido, entre outras coisas, na oferta de 
instrumentos musicais e fardamentos, tal co-
mo este ano, com a oferta de um fardamento 
novo ao corpo de banda». deixou ainda um re-
conhecimento à junta de freguesia «pela par-
ceria, apoio e amizade que temos partilhado».

Recordou depois os momentos mais mar-
cantes da história da Timbre seixalense e 
salientou que «os timbrenses podem e devem 
orgulhar-se do que tem sido feito nesta casa e 
muitos foram os que contribuíram para isso». 

Jacinto sado lembrou que no dia da sessão 
«estreamos um salão nobre renovado, graças 
às obras de reabilitação que não seriam possí-
veis sem a câmara municipal. Também temos 
inovado nas nossas atividades e para além da 
nossa banda, expoente máximo da Timbre 
seixalense, temos agora uma atividade des-
portiva».

 Em representação da união das freguesias, 
Helena santos felicitou «a Timbre seixalense 
e todos os timbrenses por conseguirem man-
ter esta coletividade e a sua atividade ao longo 
de todos estes anos, superando dificuldades. 
Nós estamos sempre ao vosso lado, porque 
o movimento associativo valoriza a nossa 
terra. Faz parte da nossa história e cultura 
e é através destas casas que conseguimos ir 
mais longe e alcançar grandes metas». Neste 
contexto, deu como exemplo o Prémio da 
Melhor Programação cultural autárquica que 
o seixal recebeu recentemente.

O vice-presidente da câmara Municipal do 
seixal, Jorge Gonçalves, lembrou que «esta 
coletividade passou por vários períodos mar-
cantes da história de Portugal e contribuiu 
para a vivência desses momentos no seixal, 
durante a República, no período do fascismo, 
onde a biblioteca criada contribuiu para a 
inovação e o esclarecimento e depois do 25 de 
abril. são 170 anos muito ricos de uma coleti-
vidade que muito honra o concelho do seixal. 
Mas devemos também valorizar o presente e 
o trabalho no dia a dia da coletividade ao ser-
viço da cultura, e agora também do desporto. 
Um presente cheio de vitalidade que permite 
olhar para o futuro com confiança». Por is-
so, Jorge Gonçalves afirmou que «a câmara 
Municipal do seixal vai continuar ao lado da 
sFdTs no apoio à sua atividade regular, à ban-
da e na requalificação das instalações, como 
um estímulo para continuarem a aprofundar 
o trabalho que desenvolvem e a reafirmar o 
papel insubstituível que têm no movimento 
associativo no nosso concelho». n

O GRUPO Futsal amigos da 
Encosta do sol celebrou, no dia 28 de 
abril, o 13.º aniversário. Na coletividade 
que foi fundada numa garagem e que, 
em 2017, recebeu novas instalações, a 
modalidade que esteve na sua génese 
e que continua a ser rainha é o futsal. 
O clube conta no seu currículo com a 
organização de cinco edições do troféu 
Orlando duarte, a organização da Milha 
Urbana de Paio Pires, assim como de 
três edições do Eco Run, o evento de 
atletismo cuja última edição teve a pre-
sença de campeões olímpicos da moda-
lidade. Recentemente foram criadas as 
secções de malha e atletismo. Mas este 
é um clube que também aposta na ver-
tente cultural e na vertente social com 
a promoção de eventos de angariação 
de bens.

 durante a sessão solene, Nuno 
Rodrigues, presidente da direção, re-
feriu o que a instituição tem feito pelo 
desporto e cultura, destacando: «No 
desporto, ao longo destes anos, por aqui 
passaram milhares de atletas. ao ní-
vel cultural desenvolvemos a iniciativa 
aldeia cultural, assim como a feira do 
fumeiro, ambas no Jardim da Quinta do 
Mirante; e na vertente social promo-
vemos iniciativas para angariação de 
bens para instituições. com a inaugu-
ração da nossa sede há um ano, muito 
devido ao apoio das nossas autarquias 
locais, temos vindo a crescer de forma 
sustentada e estamos disponíveis pa-
ra acolher os projetos que nos forem 
apresentados». O trabalho em parceria 
com outras instituições é privilegiado, 
pois «consideramos que o desporto e 
a cultura devem estar ao alcance de to-
dos». O presidente da direção mostrou 
orgulho na equipa feminina de futsal, 
cuja apresentação ocorreu nesse mes-
mo dia, e agradeceu a todos os atletas, 
aos órgãos sociais, pais e sócios pela 

disponibilidade demonstrada. 
Manuel amaral, da associação de 

colectividades do concelho do seixal, 
apelou aos sócios «para que se juntem 
ao clube e funcionem como um todo».

antónio santos, presidente da União 
das Freguesias do seixal, arrentela e 
aldeia de Paio Pires, frisou «o trabalho 
dos dirigentes que de forma voluntária 
mantêm os clubes». segundo o autarca, 
este é um clube imbuído do espírito 
de abril, «com grande dinâmica des-
portiva, que em 13 anos diversificou a 
sua oferta e se afirmou na comunida-
de. assim como aconteceu com a cons-
trução deste espaço, continuaremos a 
apoiar o clube», disse.

Joaquim Tavares, vereador da 
câmara Municipal do seixal, demons-
trou apreço pelo trabalho do clube cujo 
lema é «acredita nos teus sonhos». «O 
clube movimenta um número signifi-
cativo de atletas e as iniciativas que de-
senvolve são o reflexo do dinamismo 
de dirigentes, técnicos e atletas». as 
coletividades do concelho são diver-
sas, com diferentes características, mas 
em comum têm o facto de «servirem a 
comunidade e, de acordo com as neces-
sidades das populações, alterarem as 
suas atividades».

No município cujo lema é «desporto 
para Todos», realizam-se em média, 
por dia,  cinco atividades desportivas, 
o que para o autarca justifica «o apoio 
às atividades dos clubes e ao seu ape-
trechamento e requalificação. as cole-
tividades são os parceiros privilegiados 
do Poder Local, daí o investimento no 
valor de 2,5 milhões de euros. a razão 
de existir dos clubes são as pessoas e a 
sua qualidade de vida, o que merece o 
nosso apoio». n

sociedade Filarmónica democrática Timbre 
seixalense cumpre 170 anos de existência
Uma coletividade 
que honra o Seixal

Grupo Futsal amigos da Encosta do sol
Afirmação 
na comunidade
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O AmOrA Futebol Clube 
tem conhecido, nos últimos anos, 
uma forte dinâmica que tem resul-
tado num crescimento sustentado 
e com muitos projetos para o fu-
turo. Em cinco anos, o Amora FC 
«passou de um clube insolvente 
para um clube pujante e recupera-
do. Temos 1050 sócios e em 2013 
éramos 300; temos 525 atletas, 
15 equipas em competição, 4 em 
competições nacionais, e em 2017 
fomos o clube que mais troféus 
ganhou na Associação de Futebol 
de Setúbal.» As palavras são de 
Carlos Henriques, presidente da 
direção, na gala que celebrou o 
97.º aniversário do clube.

A cerimónia decorreu no dia 
30 de abril e juntou cerca de 400 
pessoas num jantar, entre as quais 
autarcas, dirigentes, investidores 
do clube, sócios, atletas e familia-
res. Foram entregues os troféus 
aos atletas do ano nos vários es-
calões e foi apresentado o proje-
to de requalificação do estádio 
da medideira pelo arquiteto José 
Pequeno. Este projeto prevê a 
construção de uma bancada cen-
tral com dois níveis e uma capaci-
dade para 4500 pessoas. Terá no 
total 5 pisos, onde está incluído 
um restaurante e o museu do clu-
be, e uma iluminação em LED que 
permite jogos de alta competição. 
Está ainda prevista a construção 
de uma bancada no topo norte 
com uma arena suspensa e um 
pavilhão desportivo e no topo sul 
uma área comercial. Toda a edifi-
cação é inspirada na construção 

Gala de aniversário do Amora Futebol Clube 

Um clube em crescimento 
com projetos de futuro

Dar a conhecer a construção de embarcações tradicionais do Tejo
Festival Saberes & Ofícios 

Durante o Festival Saberes & 
Ofícios, que decorreu nos dias 21 e 
22 de abril, o núcleo urbano antigo 
do Seixal transformou-se num esta-
leiro naval ao vivo, onde foi possível 
conhecer técnicas de construção e 
atividades profissionais relaciona-
das com as embarcações tradicio-
nais do Tejo. 
A complementar estas atividades, 

a Associação Made in Seixal esteve 
presente com artesanato e gastro-
nomia.
A iniciativa foi organizada pela 
Associação Náutica do Seixal, Câ-
mara Municipal do Seixal, União 
das Freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires, Marinha do 
Tejo, Associação dos Proprietários e 
Arrais das Embarcações Típicas do 

Tejo (APAETT) e Made in Seixal.
Joaquim Tavares, vereador da Câ-
mara Municipal do Seixal, e António 
Santos, presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires, estiveram pre-
sentes nesta iniciativa, em que foi 
oferecida à autarquia a réplica de 
uma proa de uma embarcação tra-
dicional.

Centro de Treinos do Amora FC 

naval e o estádio será aberto à Baía 
do Seixal.

Centro de Treinos
no Parque do Serrado 
A juntar a esta grande inter-

venção, o presidente da Câmara 
municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, anunciou uma nova obra, 
a concretizar em breve, o Centro 
de Treinos do Amora FC, que vai 
permitir ao clube melhorar as con-
dições de treino quer da equipa 
principal, quer das centenas de jo-
vens atletas que treinam e jogam 
no clube. Localizado no Parque do 
Serrado, a 250 metros do futuro 
Estádio municipal da medideira, 
terá um campo de treinos, bancada 
de apoio e balneários. 

O presidente da câmara recebeu 
uma proposta de sócio do Amora 
Futebol Clube e afirmou que «a ca-
da ano que passa vemos este proje-
to crescer». Aos desafios lançados 

pela direção do Amora, Joaquim 
Santos disse que «a autarquia quer 
estar associada a esta dinâmica de 
vitória e de trabalho que o Amora 
tem vindo a implementar». Nesse 
sentido, realçou que o novo campo 
de treinos representa «um passo 
nesse sentido». O autarca anun-
ciou a atribuição de 250 mil euros 
ao clube «para que se possa iniciar 
a construção do novo campo de 
treinos. O novo Estádio municipal 
da medideira tem também os pro-
jetos concluídos e vamos iniciar o 
processo de lançamento do con-
curso público, esperando que da-
qui a alguns meses a obra se possa 
iniciar». 

O presidente da direção do 
Amora FC, Carlos Henriques, des-
tacou o trabalho de recuperação fi-
nanceira e desportiva do clube nos 
últimos 5 anos e disse que «houve 
momentos em que o Amora es-
teve perto de acabar, mas com a 

ajuda dos órgãos autárquicos, dos 
seus sócios e dos seus dirigentes, 
o Amora FC é hoje um bom exem-
plo de recuperação. É um orgulho 
para todos podermos dizer que 
voltámos a ocupar o nosso lugar 
de bandeira da cidade de Amora». 
Deixou uma palavra de apreço a 
todos os atletas e treinadores do 
clube e lembrou as muitas parce-
rias e protocolos celebrados, que 
permitiram um equilíbrio do clu-
be. Agradeceu à câmara municipal 
o apoio e investimento no novo 
campo de treinos, «que nos vai 
permitir ter condições ímpares no 
desenvolvimento do desporto. O 
Amora voltará a estar ao melhor 
nível, beneficiando disso o conce-
lho, a freguesia, os sócios e a toda a 
população».

Também presente esteve Zuneid 
Sidat, em representação da SAD do 
Amora FC, referindo que «o Amora 
está a um pequeno passo de se tor-

nar um clube centenário, com uma 
história repleta de êxitos. Graças 
à direção e ao seu presidente, que 
reuniu consensos e esforços, o 
clube voltou a ter a vitalidade que 
hoje tem. Valorizaram-se infraes-
truturas, investiu-se fortemente 
na formação e o clube cresceu a 
partir das suas bases, recuperan-
do a credibilidade e os resultados 
desportivos». O dirigente desta-
cou depois que «o nosso objetivo 
é que o clube continue a crescer e 
queremos levar os seniores a ou-
tros voos. Queremos ser, a curto 
prazo, o maior clube da margem 
sul e a médio prazo figurar entre os 
grandes do futebol nacional».

Estiveram ainda presentes nes-
ta gala representantes de vários 
clubes nacionais e da Federação 
Portuguesa de Futebol e da Asso-
ciação de Futebol de Setúbal. n
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A Associação de Dadores Bené-
volos de Sangue do Concelho 
do Seixal (ADBSCS) comemorou 
o 31.º aniversário no dia 15 de 
abril. A celebração incluiu uma 
sessão solene onde foram atri-
buídas medalhas e diplomas de 
1.ª dádiva, assim como de 10, 20 
e 40 dádivas, entre as quais a de 
10 dádivas entregue a Joaquim 
Tavares, vereador da Câmara 
Municipal do Seixal.
A ADBSCS é responsável pe-
la organização de dádivas de 
sangue no município, tendo re-
alizado já este ano dádivas em 
Amora, Corroios, Aldeia de Paio 
Pires e Fernão Ferro. A próxima 
está agendada já para domin-
go, 13 de maio, e tem lugar na 
Associação de Amigos do Pinhal 
do General. Segue-se uma dá-
diva na Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre Seixalense, 
no dia 10 de junho, e na Paróquia 
de Corroios, a 24 do mesmo mês. 
A sessão foi dirigida por Carlos 
Henriques, presidente da assem-
bleia geral da ADBSCS, e contou 

com intervenções de José Pinto, 
presidente da direção da asso-
ciação, Alberto Mota, presiden-
te da Federação Portuguesa de 
Dadores Benévolos de Sangue 
(FEPODABES), Ana Paula Sousa, 
em representação do Instituto 
Português do Sangue e da 
Transplantação (IPST), e Horta 
Pinheiro, da União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires. Joaquim Tavares in-
terveio em representação da 
Câmara Municipal do Seixal.
«Trabalhamos com dedicação pa-
ra o bem da saúde e de cada do-
ente, lutamos pela promoção da 
dádiva de sangue, o mais possí-
vel junto dos jovens, promovendo 
com responsabilidade as colhei-
tas de sangue dentro do nosso 
concelho», descreveu José Pinto. 
O presidente da direção da as-
sociação salientou os apoios re-
cebidos do IPST, FEPODABES e 
da Câmara do Seixal, entidade 
que suporta os custos com «a ren-
da, água e luz da sede social da 
ADBSCS» e apoia financeiramen-

te através de contrato-programa, 
logisticamente e com cedência 
de transportes». Agradeceu ainda 
às juntas de freguesia do conce-
lho, às coletividades pela cedên-
cia de instalações, e ao Espaço 
Memória – Tipografia Popular do 
Seixal, pela impressão graciosa 
de materiais de divulgação, as-
sim como aos dadores de san-
gue, «sem os quais nada haveria 
para comemorar».

Solidariedade e humanismo
Alberto Mota enfatizou a contri-
buição das associações de da-
dores de sangue «para que todos 
os dias tenhamos mil unidades 
de sangue para os doentes nos 
hospitais». Paula Sousa salientou 
o trabalho e dedicação de José 
Pinto nas dádivas, «com rigor, 
cautela e cuidado com os dado-
res para que tudo corra bem em 
cada colheita». Horta Pinheiro 
salientou «a solidariedade e hu-
manismo desta nobre causa de 
salvar vidas». 
O vereador da Câmara Municipal 

O Centro Cultural e Recreativo do 
Alto do Moinho (CCRAM) celebrou no 
dia 29 de abril o 43.º aniversário. O 
momento especial aconteceu com 
a entrega de faixas aos atletas das 
modalidades de judo, taekwondo, 
ginástica aeróbica desportiva e an-
debol que se sagraram campeões. 
A coletividade dinamiza cerca de 30 
modalidades, movimenta mais de 
mil atletas na área desportiva e cer-
ca de 300 na vertente recreativa. 
Andebol, atletismo, artes marciais, 
ginástica, dança, xadrez e corfebol 
são algumas das modalidades. Na 
cultura, tem uma escola de música, 
vários grupos musicais e organiza 
eventos como o Festival da Canção 
Moinho D’ Ouro ou a Gala Moinhos 
de Honra.
As comemorações tiveram início no 
dia 7 de abril, com a XII Gala Gímnica 
de Aniversário do CCRAM, seguindo-
-se a sessão solene que na mesa 
de honra contou com a presença 
de José Torres, presidente da mesa 
da assembleia geral do CCRAM, e 
de Manuel Cabete, da Associação 
das Colectividades do Concelho do 
Seixal. 
Na sua intervenção, o presiden-

te da direção do CCRAM, Aurélio 
Fernandes, disse que a coletivida-
de «presta um serviço de qualidade 
nas áreas do desporto, da cultura 
e do lazer. Durante este percurso, 
passámos por dificuldades e su-
cessos. Agora queremos centrar as 
atenções no futuro e fazer crescer 
uma das maiores coletividades po-
pulares do Seixal. Temos hoje cerca 
de 2000 associados e, até final de 
2018, contamos terminar a inter-
venção no parque de merendas, va-
mos remodelar o espaço da prática 
de jiu-jitsu e o ginásio n.º 2 sofreu 
melhorias com uma nova pista de 
tumbling». 
Até ao momento a gestão do pavi-
lhão do CCRAM era partilhada com 
a Câmara Municipal do Seixal e o 
dirigente revelou: «A gestão passa 
agora para o clube depois de um 
acordo nesse sentido. Uma enorme 
responsabilidade, mas queremos 
proporcionar a todos os utilizadores 
um serviço de qualidade». Ao nível 
do andebol, modalidade rainha da 
casa, os seniores estão a disputar a 
subida à 1.ª divisão do campeonato 
nacional e, nesse sentido, «será im-
plementado na próxima época um 

novo modelo de gestão na modali-
dade. Toda a nossa atividade resulta 
do apoio que recebemos das autar-
quias locais e dos patrocinadores».
Para Eduardo Rosa, presidente da 
Junta de Freguesia de Corroios, esta 
é uma casa de Abril, «com um vasto 
trabalho em prol da comunidade. 
O CCRAM, através do trabalho em 
parceria, imprime grande dinâmica 
à freguesia e ao concelho. Podem 
contar com o nosso apoio, apesar da 
escassa autonomia financeira dada 
ao Poder Local». Para Eduardo Rosa, 
as necessidades do movimento as-
sociativo são «as nossas necessida-
des devido ao importante serviço 
que prestam às populações».
Jorge Gonçalves, vice-presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, frisou 
a dinâmica que o CCRAM tem reve-
lado nas áreas do desporto, cultura 
e lazer, num percurso acompanhado 
pela autarquia. «Um clube que é um 
exemplo do que o movimento asso-
ciativo é no concelho: um espaço de 
promoção da cultura e do desporto 
que, com isso, contribui para a qua-
lidade de vida das populações. Um 
clube vivo com os olhos postos no 
futuro e uma visão de crescimento». 

Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho do Seixal
Trabalhar para o bem da saúde e de cada doente

Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho
O presente e o futuro caminham juntos

do Seixal relevou «o carácter dife-
rente desta associação face às 
mais de 100 existentes no con-
celho, com o objetivo de dar san-
gue para salvar vidas, que nos 
merece uma atenção muito par-
ticular». 
Joaquim Tavares lembrou que 
«desde a primeira hora que a au-
tarquia apoia a ADBSCS» e recor-
dou a necessidade de estar aler-
ta até à construção do hospital no 
concelho e do Centro de Saúde 
de Corroios, mas também de 
manter a luta pelo alargamento 

de horários das unidades de saú-
de e pelo aumento de médicos 
de família. «Poder Local, associa-
ções, instituições e população do 
concelho não vão desistir da luta 
por melhores serviços de saúde 
no concelho», garantiu.
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Campeonato de Futsal do Concelho do Seixal
Mudança na liderança da 1.ª liga
À 13.ª jornada, o Clube Desportivo e Cultural do Casal do Marco per-
deu a liderança da 1.ª Divisão do Campeonato de Futsal do Concelho 
do Seixal para a equipa do Ginásio Clube de Corroios. As duas equi-
pas estão agora distanciadas por apenas dois pontos, encontrando-
-se o Grupo Desportivo e Cultural Águias de Vale de Milhaços na 3.ª 
posição.
Na 2.ª Liga, à 16.ª jornada, a Associação de Moradores dos Foros da 
Catrapona e o Grupo Desportivo do Cavadas mantêm os mesmos 
pontos e encontram-se em primeiro e em segundo, respetivamente. 
A 3.ª classificação pertence ao Seixal Clube 1925 que dista apenas 
dois pontos da formação da Associação de Moradores da Quinta das 
Laranjeiras.

SEIXAL

C
A

M
PE

O
NAT

O FUTSAL CONC
ELH

O

Classificação 1.ª liga
Equipa Pts
1.ª  GC Corroios   33 
2.ª  GDC Casal do Marco      31 
3.ª  GDCA Vale de Milhaços   26 
4.ª  URJ Fernão Ferro      23 
5.ª PC Recreio   21
6.ª CCR Alto do Moinho   18
7.ª  CP Corroios   17
8.ª ADR Casa do Benfica   16     
9.ª GDC Fernão Ferro    15
10.ª NNAV Cabeço Vide                                           12
11.ª Cariocas FC       9 
12.ª CCD Paivas                                                                   6

Classificação 2.ª liga 
Equipa Pts
1.ª  AF Catrapona     34 
2.ª  GD Cavadas     34
3.ª Seixal Clube 1925      28
4.ª AM Qt.ª Laranjeiras     26
5.ª CRD Cavaquinhas  25 
6.ª GR St.º António     21
7.ª ADC Fénix     20
8.ª AA Pinhal do General  20
9.ª AM Flor Mata 1     18
10.ª CR Cruz de Pau  16
11.ª GFA Encosta Sol     10
12.ª GD Correr d’Água      4
13.ª ASC Seixal       -1

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

15.ª Jornada
2.ª Liga
GRS António – Seixal Clube 1925                8-7
GD Correr D’Água – AA Pinhal General    2-5
AM Qt.ª das Laranjeiras – AM F. Catrapona 1-5
ASC Seixal – GFA Encosta do Sol                         1-13
CRD Cavaquinhas  – AM Flor da Mata       4-1
CR Cruz de Pau – ADC Fénix                                 7-2

14.ª Jornada – 11 de maio
1.ª Liga
URJ Fernão Ferro - NNAV Cabeço de Vide
GDC Fernão Ferro – ADRB C. Benfica Seixal
GC Corroios – CDC Casal do Marco
Cariocas FC - GDCA V. Milhaços
CP Corroios  - CCD Paivas
PC Recreio - CCR Alto do Moinho
 
18.ª jornada – 15 e 17 de maio
2.ª Liga
AM F. Catrapona - AA Pinhal General
ADC Fenix  - CRD Cavaquinhas
GFA Encosta do Sol - GR ST. António  
Seixal Clube 1925 – AM Flor da Mata 1
AM Quinta das Laranjeiras - CR Cruz de Pau
ASC Seixal  - GD Cavadas
Folga: GD Correr D’Água

Filipe Rebelo, do Clube Pedro Pessoa 
(CPP), e Lara Glória, da Casa do Povo 
de Corroios, foram os vencedores 
absolutos da 14.ª Milha Urbana 
Cidade de Amora. A competição teve 
lugar no dia 25 de março em torno 
do Parque Urbano das Paivas, num 
percurso de 1609 metros para todos 
os escalões e de 800 para o escalão 
de benjamins. No total participaram 
aproximadamente 200 atletas de 
25 clubes.
Na classificação absoluta dos esca-
lões masculinos, Filipe Rebelo subiu 

ao pódio ladeado por mais dois atle-
tas do CPP. Pedro Marques obteve a 
2.ª classificação e Filipe Ramos ficou 
classificado em 3.º. Nos escalões 
femininos absolutos, Lara Glória foi 
a atleta a conquistar o pódio, parti-
lhado com Elisa Custódio, atleta da 
União Atlético Povoense, que con-
quistou a 2.ª posição, e Alexandra 
Portela, desportista que conquistou 
o 3.º lugar para o Futebol Clube Os 
Belenenses.
Na classificação total por equipas, o 
pódio ficou inteiramente preenchido 

por clubes do concelho do Seixal. O 
1.º lugar foi ganho pelo coletivo do 
Centro Cultural e Recreativo do Alto 
do Moinho, o 2.º foi conquistado pela 
Associação A Natureza Ensina e o 
3.º coube ao Clube de Atletismo de 
Amora (CATA). 
A prova teve organização conjun-
ta da Câmara Municipal do Seixal, 
Junta de Freguesia de Amora e do 
CATA, e decorreu no âmbito dos 
Jogos do Seixal  e foi também in-
tegrada no Troféu de Atletismo do 
Seixal.

Milha Urbana Cidade de Amora
Filipe Rebelo e Lara Glória triunfam na prova

No dia 1 de maio decorreu a 14.ª 
Milha Urbana de Fernão Ferro pe-
las ruas da freguesia, em que par-
ticiparam 249 atletas dos escalões 
de benjamins B a veteranos mascu-
linos e femininos, em representa-
ção de 26 clubes. Em termos abso-
lutos, os atletas masculinos com os 
melhores tempos foram: 1.º, Tiago 
Graça, Clube Futebol Os Paulenses; 
2.º, Bruno Carvalho, Futebol Clube 

Recreativo do Rossão; 3.º, Vasco 
Marta, Vitória Futebol Clube.
Nos femininos, a vencedora foi Lara 
Glória, da Casa do Povo de Corroios, 
em 2.º lugar ficou Mariana Santos, 
do Centro Cultural e Recreativo do 
Alto do Moinho (CCRAM), e em 3.º, 
Inês Almeida, da Casa do Povo de 
Corroios.
Na classificação por equipas, o 
CCRAM ficou em 1.º lugar, o Grupo 

Desportivo do Cavadas em 2.º e a 
Casa do Benfica do Seixal em 3.º.
Esta prova está inserida nos Jogos 
do Seixal e integra o Troféu de 
Atletismo do Seixal. A organiza-
ção foi dos Zatopeques de Fernão 
Ferro e da União Recreativa da 
Juventude de Fernão Ferro com 
o apoio da Câmara Municipal do 
Seixal e da Junta de Freguesia de 
Fernão Ferro.

Milha Urbana de Fernão Ferro
249 atletas cortaram a meta
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PARTIDAS DE COINA (Concelho do Seixal) Dias úteis
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PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro | 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

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

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

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

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

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

(*) n Partida do Fogueteiro

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

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

M 43 13
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03
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23

33

43

53
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23
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43
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03

13

23

33
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03

13

23
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03

23

43

13

43 58

13 43 28

Sábados, domingos e feriados

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

M 43 13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43 43

13

43 43

13 13

707 127 127 

(*)

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

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

Serviço permanente

ABReU CARDoSo | R. Cidade Setúbal, 1-B, 
Corroios | 212 545 585
ALéM Tejo | Av. Dr. Arlindo Vicente, 20 A e 20 B 
Torre da Marinha | 212 223 736
ALVeS VeLHo | R. Luís de Camões, 27, 
Torre da Marinha | 212 211 132
BAIRRo NoVo | R. da Liberdade, 105-A,  
Bairro Novo | 212 220 959
BeNTo LINo | Av. de Vale de Milhaços, 34, 
Corroios | 212 532 601 
BIoTIFAR | R. José Carlos Ary dos Santos, 2-A,
Miratejo | 212 536 351
CeNTRAL | Av. General Humberto Delgado, 
9-11, Paio Pires | 212 210 365
CeNTRAL DA AMoRA | R. MFA, loja 22, Amora 
| 212 257 108
Do VALe | R. da Cordoaria, 5 B,
Cruz de Pau | 212 255 919
DUARTe RAMoS | Centro Comercial Belsul, 11, 
Lj. 29, Cruz de Pau | 212 268 930
FoGUeTeIRo | Av. 1.º de Maio, 93 A e B, 
Fogueteiro | 212 229 522
FoNSeCA | Pátio das Artes, 36 loja C8, 
Estrada dos Foros de Amora 
| 212 259 813
FoRoS De AMoRA | Estrada dos  Foros 
de Amora, 120-A-B | 212 260 579
GoDINHo | Largo da Igreja, 51, Seixal 
| 212 213 580
HoLoN VALe De MILHAçoS | R. Alexandre 
Herculano, 2 A, Vale de Milhaços | 212 530 256
LUSITANA | Rua João Gil, 2 | Arrentela 
| 212 277 959
PINHAL De FRADeS | R. Dr. Raul Machado, 
lote 52, Pinhal de Frades | 212 244 224
MAToS LoPeS | R. João Gil, 2, Arrentela 
| 212 277 956
MoURA CARNeIRo | RioSul Shopping, 
Loja 0.044 A | 212 277 868
NoBRe GUeRReIRo | Av. Marcos de Portugal, 
20-A, Amora | 212 276 470
NoVA AMoReNSe | R. Oliveira Martins, 4-B,   
Paivas | 212 268 818
NoVA De CoRRoIoS | Av. Rui Grácio, 84 - A/B, 
Santa Marta do Pinhal | 213 462 687
NoVAIS | Av. José António Rodrigues, 89-A, 
Aldeia de Paio Pires | 212 225 495
NUReI | R. da Igreja, Lt. 831 A, r/c, 
Fernão Ferro | 212 120 384
QUINTA DA ToRRe | Av. 25 de Abril, 65, 
Torre da Marinha | 212 224 750
RoMANA | R. Gil Vicente, 25, Vale de Milhaços 
| 212 546 293
São BeNTo | R. Ana Castro Osório, 10-A, Amora 
| 212 225 539
SeIxAL | Av. Vasco da Gama, n.º 15, Seixal  
| 212 222 658
SeRUCA LoPeS | Trav. Paz, 4-B, Casal do Marco 
| 212 210 369
SILVA CARVALHo | Praceta Emídio Santana, 
6 – 6 A | Aldeia de Paio Pires | 210 993 415
SoUSA MARQUeS | Av. Luís de Camões, 2, 
Miratejo | 212 555 006
ST.ª MARTA Do PINHAL | R. Mário Sampaio 
Ribeiro, 7, St.a Marta do Pinhal | 212 255 300
UNIVeRSo | Av. 25 de Abril, 60 B, Corroios 
| 212 535 084
VALe BIDARRA | R. Luís de Camões, Lt. 350, 
Fracção A e B, Fernão Ferro | 212 121 121

Ficha Técnica
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Igualdade
Entendimento Multiculturalidade

Maio Social
Seixal em modo social
[17 MAIO/10 JUNHO 2018]

Maio Social reúne iniciativas diversificadas
Estratégias de intervenção social

A iniciativa Maio Social teve a sua primeira 
edição em 2016, no âmbito da 5.ª edi-
ção da Semana Social. A mostra promove 
iniciativas dirigidas às diferentes comu-
nidades culturais e sociais, numa ação 
representativa dos projetos e políticas do 
município do Seixal.
Promovida pela câmara municipal e pe-
las entidades parceiras da Rede Social, 
a iniciativa, que este ano tem como tema 
«Seixal em Modo Social», inclui um diver-
sificado programa de atividades, do teatro 
ao desporto, passando pelo debate sobre 
os desafios da parentalidade e a apresen-
tação de projetos sociais, numa iniciativa 
de crowdfunding. Estas decorrem durante 
o mês de maio e junho, dinamizadas pelas 
entidades que integram a Rede Social do 
Seixal, numa mostra  do trabalho desen-
volvido pelos agentes do município, na 
área da intervenção social. Como já e habi-
tual, a iniciativa conta com a realização de 
uma reunião plenária do Conselho Local 
de Ação Social do Seixal (CLASS). O Maio 
Social destina-se aos parceiros da Rede 
Social do Seixal e ao público em geral. 

Programa 
Dia 17 de maio, quinta-feira
Das 16 às 19 horas                                                      
XVI Assembleia do Pacto Territorial 
para o Diálogo Intercultural do Seixal
Serviços Centrais da Câmara Municipal
do Seixal

Dia 21 de maio, segunda-feira
Das 9 às 18 horas                                                      
Encontro dos CLDS3G, da Área 
Metropolitana de Lisboa e Vale do Tejo
Serviços Centrais da Câmara Municipal 
do Seixal

Dia 22 de maio, terça-feira
15 horas                                                      
Peça de teatro «D. Quixote de la Seixal»
Associação de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Pinhal  de Frades

Dia 23 de maio, quarta-feira
Das 14 às 18 horas                                                      
Seminário Novos Olhares sobre 
a Parentalidade: a Gestão do Conflito – 
Encontro Regional da CPCJ do Seixal
Serviços Centrais da Câmara Municipal 
do Seixal

Dia 24 de maio, quinta-feira
10 horas                                                      
Lançamento da Mostra de Projetos 
Sociais Inovadores
RioSul Shopping

Dia 28 de maio, segunda-feira
Das 15 às 17 horas                                                      
Workshop sobre a Medida Trabalho
a Favor da Comunidade
Tribunal do Seixal

Dia 30 de maio, quarta-feira
Das14.30 às 17 horas                                                      
65.ª reunião plenária ordinária do CLASS –
Conselho Local de Ação Social do Seixal 
Criar T – Associação de Solidariedade

Dia 31 de maio, quinta-feira
Das 15 às 16.30 horas                                                      
Apresentação do Desporto Adaptado 
para Tod@s
Parque da Quinta dos Franceses

Dia 4 de junho, segunda-feira
14.30 horas                                                      
Workshop Mudança Social, 
Que Escolhas? 
Auditório José Queluz, 
Junta de Freguesia de Corroios

Dia 10 de junho, domingo
Das 10 às 18 horas                                                      
Dia Municipal da Pessoa Idosa
Parque Urbano da Quinta da Marialva, 
Corroios 

No dia 18 de maio celebra-se o 25.º aniversário da elevação do Seixal e de Amora a 
cidade e de Corroios a vila, e a 27 de maio comemora-se a criação da freguesia de 
Fernão Ferro. Estas importantes datas na vida do concelho vão ser assinaladas com 
programas de atividades culturais, desportivas e solenes.
Em Amora, as iniciativas começam já no dia 12, enquanto Corroios concentra as come-
morações no dia 19 de maio.
O Seixal fará as suas comemorações no dia 26 de maio e Fernão Ferro a 27, programas 
que serão dados a conhecer na próxima edição do Seixal Boletim Municipal.

Aniversário da cidade de Amora 

Dia 12 de maio, sábado 
21 horas
Canto Afonsino – Tributo a José Afonso
Clube Recreativo da Cruz de Pau

Dia 19 de maio, sábado 
10 horas
Atividades desportivas 
Bamscolor Amora
Zona ribeirinha de Amora
14.30 horas
Demonstrações desportivas, mega-aula 
de ballet e aulas abertas de canoagem
Zona ribeirinha de Amora
15 horas
Festibandas 2018
Sociedade Filarmónica Operária 
Amorense (SFOA) 
e Banda da Academia Almadense
Ruas da cidade e SFOA

Dia 20 de maio, domingo
15 horas
Cantata Viva
16 horas
Sessão solene de aniversário
16.30 horas
Escola de Música da SFOA
SFOA

Dia 26 de maio, sábado
21.30 horas
Grande noite de fados 
Clube Desportivo e Recreativo
Águias Unidas 

Todo o mês
36.º Jovemaio
4.º Torneio de Malha e Petanca (dia 13), 
8.º Torneio de King (19), 4.º Torneio 
de Ténis (19 e 20), Atletismo – Troféu 
de Atletismo do Seixal (20), 
XIV Caminhada (20), Animação 
do parque (26), Taekwondo (26),
 Torneio de Futsal – Traquinas (26), 
Torneio de Sueca (26)
Clube Desportivo e Recreativo
Águias Unidas, Parque do Fanqueiro
 e outros locais   

Aniversário da vila de Corroios
     
Dia 19 de maio, sábado
Das 15.30 às 18 horas 
Slide, corfebol, futsal
15.30 horas
Desfile das coletividades da freguesia
15.50 horas
Momento protocolar
16 horas
Espetáculo com demonstração 
de atividades desportivas e culturais 
das coletividades
18 horas
Atuação de César Nusik, professor 
de dança e bailarino, finalista 
do «Got Talent Portugal 2017»
Parque Urbano da Quinta da Marialva, 
Corroios

25.º aniversário das cidades 
do Seixal e de Amora, da vila de Corroios 
e da freguesia de Fernão Ferro
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Maio
Património
2018

O 36.º aniversário do Ecomuseu Municipal do Seixal e o Dia Internacional dos Museus 
são comemorados a 18 de maio e integram o Maio Património 2018.
No dia 18, ateliês e visitas aos núcleos da Mundet e do Moinho de Maré de Corroios 
são as ofertas para o público escolar. Para o público em geral, decorre um concerto no 
Núcleo Naval de Arrentela, com os alunos do Polo do Seixal da Escola de Música do 
Conservatório Nacional. 
Dia 19, realiza-se a vista temática À Roda de Uma Olaria e o escritor Mário Zambujal é 
o convidado da sessão Tipografando com... no Espaço Memória – Tipografia Popular 
do Seixal.
Também no dia 19 de maio, às 21.30 horas, acontece a Noite dos Museus, no Núcleo da 
Mundet. Estão todos convidados para a exibição ao ar livre do filme Mundet – O Mundo 
da Cortiça, seguida de conversa com antigos trabalhadores desta fábrica sobre as suas 
memórias e vivências. Às 22.30 horas, iniciam-se os espetáculos com a banda de gipsy 
jazz Manouchka e os Xaral’s Dixie, que trazem a animação jazz de Nova Orleães. Até à 1 
da manhã ouça música e visite as exposições. A entrada é livre.
O programa inclui ainda a visita Poderá Uma Simples Balança Ajudar-nos a Finalmente 
Perceber o Mundo Exotérico das Equações?, no Moinho de Maré de Corroios, e as 
Oficinas Abertas na Fábrica de Pólvora, em Vale de Milhaços. As duas iniciativas 
realizam-se no dia 20, com inscrição prévia e participação gratuita.

Participe, vivencie os museus!

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

Teatro para os mais 
novos
Quando o Kansas é atingido por um tornado, Dorothy e o seu cão são levados 
pelos ares, parando num mundo novo, onde vão encontrar aventuras estranhas 
e maravilhosas. O homem de lata, o espantalho e o cão medroso juntam-se a 
Dorothy numa viagem até à cidade das esmeraldas, onde têm de encontrar o 
feiticeiro de Oz...
Ninguém resiste a esta história infantil, «O Feiticeiro de Oz», que o grupo 
Byfurcação apresenta no dia 20, às 16 horas, no Cinema S. Vicente, a convite 
da Animateatro.
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 menina da história? Envie a resposta até às 17 
horas do dia 16 de maio, para o email dci@cm-seixal.pt, com o nome, n.º de BI ou 
CC e o n.º de telefone.

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

Feira do Livro 
do Seixal
O núcleo urbano antigo do Seixal, mais concretamente a Praça da República, 
recebe este ano a 13.ª edição d’O Livro em Festa – Feira do Livro do Seixal.
Descubra o livro que procurava há algum tempo ou encontre novidades a preços 
convidativos. 

Os alunos que participarem nos encontros com os escritores têm 20 por cento 
de desconto nas compras que efetuarem nesses dias. O site da autarquia         
(cm-seixal.pt) também tem passatempos durante esta edição d’O Livro em 
Festa – Feira do Livro do Seixal, com a oferta de cupões com 20 por cento de 
desconto, válidos em compras a realizar nos dias 19 e 20 de maio. 

Até ao dia 20 de maio, aproveite o tempo primaveril e visite a feira do livro.



Aulas Abertas de Canoagem
Org.: Clube de Canoagem de Amora
Rampa do CCA, Amora
____________________________
16 horas
Mistério no Sótão
Teatro . M/ 6 anos . Ingresso (3)
Cinema S. Vicente
____________________________
17 horas
Encontro com o Escritor António 
Avelãs Nunes – «Da Revolução 
de Abril à Contra-Revolução 
Neoliberal»
O Livro em Festa
Praça da República, Seixal

15 mai. terça
____________________________
21.30 horas
Longa-metragem da Secção 
Silvestre
IndieLisboa 2018 – Festival Internacional 
de Cinema Independente – Extensão Oficial
Ingresso: 2 euros
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

seixal
acontece

10 mai. quinta
____________________________
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

11 mai. sexta
____________________________
10.30 horas
Conto e Oficina de Ilustração 
– Os Barrigas e os Magriços, 
por Susana Matos
O Livro em Festa
Dos 6 aos 10 anos . Inscrição (6)
Praça da República, Seixal

____________________________
15 horas
Fazedores de Histórias
O Livro em Festa
Ateliê . Dos 10 aos 18 anos . Inscrição (6)
Praça da República, Seixal

12 mai. sábado
____________________________
10.30 horas
Aula Aberta Marginal | Fitness
Marginal de Amora
____________________________
12.30 horas
3.º Almoço Solidário
Entrada livre
Org.: Grupo Motard Paladinos
Clube Desportivo e Cultural do Casal do Marco
____________________________
13.30h
Convívio de Canoagem CAAJU
Baía do Seixal
____________________________
Das 14 às 18 horas
6.º Circuito de BTT | XCO D. Paio 
Peres
Org.: Clube Ciclismo Aldeia de Paio Pires
Terrenos junto à Siderurgia Nacional, Aldeia 
de Paio Pires
____________________________
Das 17.30 às 18.30 horas
Vamos à Caça ao Urso!
Bebés dos 24 aos 36 meses 
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

13 mai. domingo
____________________________
10 horas
Aulas Abertas de Canoagem 2018
Org.: Associação Náutica do Seixal
Rampa da Misericórdia, Seixal

16 mai. quarta
____________________________
Das 9.30 às 13 horas
Cafés Temáticos – Coffee Break 
Empresarial
Temas: «Marketing digital» e «Processos e 
procedimentos essenciais na gestão do seu 
negócio»
Micro e pequenas empresas e pessoas com 
uma ideia de negócio
Gratuito . Inscrição (5)
Org.: Finance4you e WideConsulting
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal

____________________________
10.30 horas
Encontro com o Escritor Xico Braga, 
à Volta dos Seus Livros
O Livro em Festa
Dos 6 aos 10 anos . Inscrição (6)
Praça da República, Seixal
____________________________
Das 15 às 17 horas
Fazedores de Histórias
Ateliê . Dos 13 aos 18 anos
Núcleo de Corroios – Biblioteca Municipal do 
Seixal

17 mai. quinta
____________________________
10.30 horas
Encontro com o Escritor José 
Pinheiro – «Apeixonados»
O Livro em Festa
Teatro interativo com marionetes
Dos 6 aos 10 anos . Inscrição (6)
Praça da República, Seixal

18 mai. sexta
____________________________
10 horas
Hoje É Dia de Festa – Um Postal 
para o Museu
Maio Património 2018
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

Dois Pesos e Uma Medida
Maio Património 2018
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios 
e Museu de Metrologia
____________________________
10.30 horas
Conto e Oficina de Ilustração 
– Os Barrigas e os Magriços, 
por Susana Matos
O Livro em Festa
Dos 6 aos 10 anos . Inscrição (6)
Praça da República, Seixal
____________________________
Das 17 às 18.30 horas
Concerto com os alunos do Polo 
do Seixal da Escola de Música 
do Conservatório Nacional e brinde 
de parabéns ao Ecomuseu
Maio Património 2018
Entrada livre
Núcleo Naval
____________________________
21.30 horas
Zé Soares Trio – Nine Ways
Música . M/ 6 anos . Ingresso (4)
Cinema S. Vicente

19 mai. sábado
____________________________
15 horas
À Roda de Uma Olaria
Maio Património 2018
Visita . Inscrição (1)
Núcleo da Olaria Romana da Quinta 
do Rouxinol e área envolvente

Comemorações do 25.º Aniversário 
da Elevação de Amora a Cidade
Várias atividades
Marginal de Amora

Gala do 25.º Aniversário da Vila 
de Corroios
Várias atividades
Parque Urbano da Quinta da Marialva, Corroios
____________________________
16 horas
Atuação do Grupo de Cavaquinhos 
da Universidade Sénior do Seixal
O Livro em Festa
Praça da República, Seixal
____________________________
16.30 horas
Aulas Abertas de Canoagem
Org.: Associação Naval Amorense
Prainha de Amora

____________________________
Das 17 às 18.30 horas
Tipografando com… Mário Zambujal
Maio Património 2018
Entrada livre
Extensão no Espaço Memória – Tipografia 
Popular no Seixal
____________________________
17.30 horas
Educar no Século XXI – Educar 
para o Mundo de Hoje. As Coisas 
Mudaram... Preparado?
O Livro em Festa
Workshop por Mundo Brilhante . Pais e encar-
regados de educação
Praça da República, Seixal
____________________________
21.30 horas
Noite dos Museus: Exibição e 
conversa sobre o filme 
Mundet – O Mundo da Cortiça
Maio Património 2018
Entrada livre
Núcleo da Mundet

Teresa Salgueiro
Música . M/ 6 anos . Ingresso: 12 euros
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

____________________________
22.30 horas
Noite dos Museus: Espetáculo 
com Manouchka e Xaral’s Dixie
Maio Património 2018
Música . Entrada livre
Núcleo da Mundet

20 mai. domingo
____________________________
9 horas
36.º Jovemaio
Atletismo
Org.: Clube Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas
Ruas dos Foros de Amora, Amora
____________________________
9.25 horas
XV Caminhada Jovemaio
Org.: Clube Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas
Quinta do Pinhão (partida e chegada no clube)
____________________________
15 horas
Comemorações do 25.º Aniversário 
da Elevação de Amora a Cidade
Várias atividades
Sociedade Filarmónica Operária Amorense

Oficinas Abertas na Fábrica de Pólvora
Inscrição (1)
Extensão na Fábrica de Pólvora 
de Vale de Milhaços

Poderá Uma Simples Balança 
Ajudar-nos a finalmente Perceber 
o Mundo Exotérico das Equações?
Visita temática . Inscrição (1)
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios 



____________________________
16 horas
O Feiticeiro de Oz
Teatro . M/ 4 anos . Ingresso (3)
Cinema S. Vicente

____________________________
17 horas
200 Anos do Nascimento de Karl 
Marx
O Livro em Festa
Sessão em torno do autor e suas obras
Praça da República, Seixal

22 mai. terça
____________________________
21.30 horas
Longa-metragem da Competição 
Nacional
IndieLisboa 2018 – Festival Internacional 
de Cinema Independente – Extensão Oficial
Ingresso: 2 euros
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

e ainda…
10 a 24 de mai.
____________________________
11 e 12 de maio
Sexta-feira e sábado – 21.30 horas
Espetáculo Comemorativo do Dia 
Mundial da Dança
Dança . M/ 4 anos . Entrada livre
Org.: Câmara Municipal do Seixal e movimento 
associativo
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

____________________________
12 e 19 de maio, sábado
9.30 horas
Área de Participação | Parque 
do Serrado
Várias atividades desportivas
Org.: Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix
Parque Municipal 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

____________________________ 
12, 19 e 26 de maio e 2 de junho
Sábado, das 15 às 18 horas
Aprender Mais numa Tarde
Oficina de Competências em Tecnologias 
da Informação
Maiores de 16 anos . Inscrição (6)
Colaboração: Associação R@TO
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
13 e 20 de maio, domingo
8.30 horas
Domingos com Saúde
Caminhada
Org.: Grupo Desportivo Unidos do Arco
Quinta da Marialva, Corroios

9 horas
Manhãs Desportivas de Fernão 
Ferro
Parque Urbano de Fernão Ferro  

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

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

____________________________
15 e 22 de maio
Terça-feira, das 15 às 17 horas
Estampa ao Teu Estilo
Ateliê . Dos 13 aos 18 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
10, 15, 17, 22 e 24 de maio
Terça e quinta-feira – 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
«Herberto», de Lara Hawthorne 
– Hora do Conto
Pintar Ideias – 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) Ingresso/Desconto: 5 euros | 50 % de des-
conto para jovens até 25 anos, reformados e 
trabalhadores das autarquias do Seixal
5) Inscrição: desenvolvimento.economico@
cm-seixal.pt
6) Inscrição: 210 976 100 | sic@cm-seixal.pt

__________________
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
--------------------------------------------------------
Centro de Recolha Oficial de 
Animais de Companhia do Seixal
Av. da República 175, Arrentela
T. 210 976 200

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

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

Concerto de Teresa 
Salgueiro
Figura artística ímpar no país, voz e imagem emblemática de Portugal no 
mundo, Teresa Salgueiro começou o seu percurso na música ao integrar a 
fundação do grupo Madredeus no ano de 1985, tinha apenas 17 anos. 
Neste concerto, a voz inconfundível de Teresa Salgueiro revisita o seu trabalho 
com os Madredeus, assim como algumas composições imortais da música 
portuguesa, popularizadas por Zeca Afonso, Amália ou Carlos Paredes. Com 
um aclamado percurso a solo, a cantora irá interpretar igualmente alguns 
temas que popularizou em nome próprio.

19 de maio, sábado | 21.30 horas | Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal

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

Zé Soares – Trio  Nine Ways
Nine Ways é um projeto de carácter intimista, na procura de uma sonoridade 
original. As composições deste trio são influenciadas por algumas das 
grandes referências do jazz e da música improvisada, como Jimmy Raney, 
Scofield, Coltrane, Louis Sclavis, John Cage, entre outros, assim como algum 
movimento rock dos anos 70-80.
É isso que vamos encontrar no concerto de Zé Soares Trio – Nine Ways, no 
dia 18, sexta-feira, às, 21.30 horas, no Cinema S. Vicente.
A formação dos Nine Ways é composta por Zé Soares (guitarra e composição), 
Gonçalo Leonardo (contrabaixo) e Bruno Pedroso (bateria). Convidado: Ivo 
Soares (voz).
Passatempo: Temos 3 bilhetes duplos para oferecer às primeiras 
respostas certas à pergunta: Quem é o convidado neste concerto? 
Envie a resposta até às 17 horas do dia 16 de maio, para o email dci@cm-
seixal.pt, com o nome, n.º de BI ou CC e o n.º de telefone.

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

IndieLisboa 2018 
estende-se ao Seixal
Uma parceria entre o IndieLisboa e a Câmara Municipal do Seixal permite que o Seixal 
receba, às terças-feiras, de 15 de maio a 19 de junho, cinema independente. 
O Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal torna-se assim uma extensão oficial 
do IndieLisboa 2018 – 15.º Festival Internacional de Cinema Independente, o que será uma 
oportunidade para o público do concelho ver alguns dos 250 filmes que participaram 
nesta edição do festival, entre filmes nacionais e estrangeiros de diferentes géneros, 
desde a ficção, passando do documentário e animação a fitas experimentais, longas e 
curtas-metragens. 
As sessões a passar no Seixal incluem filmes de várias secções do festival, desde os 
premiados pelo júri, aclamados pelo público e distinguidos pela crítica.

Consulte o programa em cm-seixal.pt
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