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Aniversários da vila de Corroios
e das cidades de Amora e Seixal
Um território próximo das pessoas

Nos dias 19 e 20 de maio, celebrou-se o aniversário da vila de 
Corroios e da cidade de Amora, com a realização de várias iniciati-
vas desportivas e culturais. 
Dos programas fizeram parte os momentos protocolares em que 
todos foram da opinião que o trabalho em parceria é o caminho a 
seguir na promoção dos interesses das populações. No dia 26 de 
maio celebra-se o aniversário da cidade do Seixal. 2, 3 e 4
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«Conhecer Quem Somos para Construir o Futuro»

Comunidade escolar reunida 
na Feira de Projetos Educativos
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AmorA está em festa com 
as comemorações do 25.º aniver-
sário de elevação a cidade,  inicia-
das este mês e que se prolongam 
até ao próximo ano. Para além das 
atividades desportivas e cultu-
rais, o ponto alto das celebrações 
aconteceu no dia 20 de maio, com 
a sessão solene comemorativa, na  
sociedade Filarmónica operária 
Amorense, que contou com a atu-
ação do grupo Cantata Viva e da 
escola de música da sFoA. 

o período de intervenções ini-
ciou-se com representantes dos 
partidos políticos com assento na 
assembleia de freguesia, seguin-
do-se Pedro mogárrio, presiden-
te da Assembleia de Freguesia de 
Amora. o autarca abordou a ques-
tão da descentralização de com-
petências do governo para as au-
tarquias, «pelas implicações que 
poderá ter no futuro. Não podemos 
falar de descentralização de com-
petências sem falar de financia-
mento do Poder Local, já que as leis 
das finanças locais têm contribuí-

do para as dificuldades das fregue-
sias na resposta às populações». 
terminou referindo alguns proje-
tos a desenvolver na freguesia, com 
destaque para a requalificação da 
frente ribeirinha de Amora e do 
património da freguesia.

Américo Costa, em representa-
ção da Assembleia municipal do 
seixal, lembrou «a grandeza da his-
tória da cidade de Amora. É uma 
freguesia secular, vila desde 1989 
e cidade desde 1993. estamos a 
comemorar 25 anos de uma cidade 
democrática, humanizada e ao ser-
viço do povo e do país. Uma cidade 
que se desenvolveu com uma ca-
pacidade ímpar em integrar novos 
habitantes, considerando sempre 
a diversidade das suas origens. 
ontem, como hoje, é uma cidade 
participativa e solidária!».

Requalificar 
o espaço público
manuel Araújo, presidente da 

Junta de Freguesia de Amora, lem-
brou que «a cidade veio ligar as 

quintas e lugares que estão na ori-
gem da freguesia. Nestes 25 anos 
a cidade cresceu e evoluiu. Hoje 
temos 50 mil habitantes, mas ape-
sar de todo o crescimento, ainda 
há muito por fazer. Uma das prio-
ridades é a requalificação do es-
paço público, que precisa de ser 
adaptado às novas realidades. As 
necessidades da população muda-
ram e hoje são necessários mais es-
paços de convívio e lazer, melhores 
acessibilidades pedonais». Neste 
quadro destacou o projeto de re-
qualificação da frente ribeirinha 
de Amora, «ultrapassando vários 
obstáculos que existem, para criar 
um novo espaço para todos».

manuel Araújo focou ainda a 
questão das acessibilidades e 
transportes, considerando essen-
cial «o prolongamento do metro 
sul do tejo, criando nos Foros de 
Amora um grande interface. tal 
como é muito importante a con-
clusão da alternativa à eN10, obra 
que a Câmara municipal do seixal 
irá assumir».

Reforçar 
as funções sociais
o presidente da Câmara 

municipal do seixal, Joaquim 
santos, abordou várias questões 
importantes para a freguesia de 
Amora, nomeadamente ao nível de 
projetos a concretizar. reafirmou 
a defesa de «um conceito de cida-
de humanizada, que oferece um 
conjunto diversificado de funções 
aos seus habitantes, na área da 
saúde, social, ambiental, educati-
va, económica, desportiva e cul-
tural. Neste novo ciclo de desen-
volvimento económico e social, a 
câmara municipal assume-se co-
mo protagonista no reforço destas 
funções».

Abordou a aprovação de «novas 
delegações de competências para 
as freguesias do nosso concelho, 
que significa que nos próximos 
quatro anos mais de 7 milhões de 
euros serão destinados do orça-
mento municipal para as juntas de 
freguesia».

em relação a grandes projetos, 

lembrou a Loja do Cidadão, a re-
qualificação do mercado municipal 
da Cruz de Pau, o prolongamen-
to do passeio ribeirinho de 
Amora «até à zona do estádio da 
medideira, onde adquirimos um 
terreno para implementação de 
um centro náutico e uma área de 
fruição para a população», e ain-
da o Centro Cultural de Amora, a 
requalificação da escola Básica da 
Quinta de st.º António e a constru-
ção de pavilhões desportivos, no 
Fanqueiro e no Parque do serrado.

Joaquim santos também infor-
mou que «o processo de Vale de 
Chícharos está em curso e a pri-
meira demolição irá ocorrer den-
tro de poucos meses. em termos 
de acessibilidades, vamos avançar 
com a construção da alternativa 
à eN10, e construir uma nova ro-
tunda no entroncamento da Av. 1.º 
maio com a Av. mFA, cumprindo 
o objetivo de retirar todos os se-
máforos da eN10 entre Corroios 
e Fogueteiro, melhorando a mobi-
lidade». n

25.º aniversário da cidade de Amora

Uma cidade humanizada

O 25.º aniversário da cidade de 
Amora será celebrado ao longo de 
todo o ano com várias atividades 
em parceria com o movimento as-
sociativo. Maio foi mês de arranque 
e as iniciativas foram muitas e para 
todos os públicos.
No dia 12 de maio realizou-se, no 
Clube Recreativo da Cruz de Pau, 
um concerto de Tributo a José 
Afonso, que teve casa cheia. O gru-

po musical Canto Afonsino levou o 
público por uma viagem pela obra 
artística de José Afonso. 
Entre os dias 16 e 19 de maio, a 
Feira de Projetos Educativos ani-
mou a frente ribeirinha de Amora, 
a qual recebeu também, no dia 19, 
o Festibandas, um dos pontos altos 
das comemorações. Este ano par-
ticiparam as bandas filarmónicas 
da Sociedade Filarmónica Operária 

Amorense (SFOA) e da Academia 
Almadense. Depois de um desfi-
le pelas ruas, com paragem para 
saudação no coreto de Amora, 
realizou-se um concerto na sede 
da SFOA, atividades que contaram 
com a presença do vereador da 
Câmara Municipal do Seixal José 
Carlos Gomes. Ainda no dia 19 de 
maio houve animação desportiva 
na frente ribeirinha.

Iniciativas assinalam aniversário
Música, cultura e desporto para todos
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O 25.º aniversáriO da 
elevação de Corroios a vila co-
memorou-se no dia 19 de maio, 
no Parque Urbano da Quinta da 
Marialva. este foi assinalado com 
atividades de participação livre e 
uma gala comemorativa que teve 
demonstrações das atividades 
promovidas pelo movimento asso-
ciativo de Corroios.

Marcaram presença na iniciativa 
atletas, dirigentes, representantes 
de instituições da freguesia, das 
juntas de freguesia do concelho, da 
Junta e da assembleia de Freguesia 
de Corroios e da assembleia 
Municipal do seixal.

as comemorações começaram 
com o desfile de 16 coletividades 
da freguesia, acompanhadas pe-
la Fanfarra dos Bombeiros Mistos 
do Concelho do seixal. Foram elas: 
associação Clube recreativo e 
Cultural de Proprietários da Quinta 
da aniza; associação de Moradores 
de santa Marta do Pinhal; 
associação de Paraquedistas de 
seixal e almada; associação a 
natureza ensina; Casa do Povo 

de Corroios; Centro de Convívio e 
Desportivo de vale de Milhaços; 
Centro Cultural Desportivo de 
Pinhal vidal; Centro Cultural 
e recreativo do alto do Moinho; 
Clube associativo de santa Marta 
do Pinhal; Clube recreativo e 
Desportivo Brasileiro-rouxinol; 
Clube recreativo e Desportivo 
do Miratejo; Ginásio Clube de 
Corroios; Grupo Desportivo e 
Cultural águias de vale Milhaços; 
Grupo Desportivo Unidos do arco; 
Judo Clube do sul e Moto Clube de 
Corroios.

seguiu-se o hastear das ban-
deiras e o Hino da Freguesia en-
toado pelo Grupo Talentos sem 
Fronteiras, do Centro Cultural e 
recreativo do alto do Moinho. 

Coletividades 
participativas
Durante o momento protoco-

lar antónio Pereira, em nome da 
Comissão Desportiva de Freguesia, 
mencionou que este quarto de 
século é fruto de «muito trabalho 
pelo progresso da nossa terra. 

Comemoramos com uma gala or-
ganizada pelo movimento associa-
tivo de Corroios, o qual se reúne em 
torno da sua Comissão Desportiva 
de Freguesia, com a importância 
que esta tem no projeto desportivo 
do concelho». valorizou ainda o 
apoio das autarquias que «permite 
um trabalho cultural e desportivo 
ímpar no país». 

eduardo rosa, presidente da 
Junta de Freguesa de Corroios, re-
feriu que a gala prova que o movi-
mento associativo tem um papel 
importante na comunidade «é em 
parceria que queremos continuar 
a trabalhar com os agentes despor-
tivos, culturais e sociais. O Poder 
Local está atento aos problemas 
e no coletivo procura soluções». 
soluções que segundo o presiden-
te da junta seriam mais fáceis se 
«O apoio às juntas de freguesia 
se refletisse na transferência de 
verbas do Orçamento do estado, 
pois estamos mais próximos das 
populações e da sua realidade». 
em dia de festa deu os parabéns 
a duas coletividades de Corroios 

que faziam anos: Moto Clube de 
Corroios e o Grupo 242 de Corroios 
– escoteiros de Portugal. O autarca 
finalizou com o reconhecimento do 
trabalho do movimento associa-
tivo. Mas não esqueceu que a mis-
são seria facilitada se em Corroios 
existissem mais equipamentos, 
«como um pavilhão desportivo na 
escola secundária João de Barros» 
e concluíu afrmando: «em equipa 
vamos lutar pelas nossas necessi-
dades e pelos nossos sonhos».

Por sua vez, Manuela Calado, 
em representação da Câmara 
Municipal do seixal, saudou o exe-
cutivo da junta e a população de 
Corroios que com esta iniciativa 
mostrou o seu empenho na vida 
coletiva, «onde todos têm uma 
palavra a dizer na construção do 
futuro». a Câmara Municipal do 
seixal também está presente nes-
ta construção diária e «associa-se 
às reivindicações da população de 
Corroios, nomeadamente na cons-
trução do novo centro de saúde», 
referiu. «estamos solidários, lado a 
lado com a freguesia e a população 

pelo progresso de Corroios».
a festa continuou com demons-

trações de capoeira e judo do Judo 
Clube do sul; ginástica de manu-
tenção, karaté desportivo, zumba 
e aikido do Centro de Convívio e 
Desportivo de vale de Milhaços; gi-
nástica rítmica e karaté do Centro 
Cultural e Desportivo do Pinhal do 
vidal; ginástica rítmica e danças 
de salão do Centro recreativo e 
Desportivo do Miratejo; boxe, ken-
do e futebol do Ginásio Clube de 
Corroios; ballet e atuação do Grupo 
Corpinhos do Centro Cultural e 
recreativo do alto do Moinho; io-
ga do Grupo Desportivo e Cultural 
águias de vale de Milhaços; ténis 
de campo do Clube recreativo e 
Desportivo Brasileiro-rouxinol; 
ballet, dança contemporânea, 
karaté e tiro olímpico da Casa do 
Povo de Corroios; goju ryu e karaté 
da escola Goju ryu karaté Marco 
Cruz. Destaque ainda para a parti-
cipação da classe convidada, Flow 
Marginal, que foi finalista do pro-
grama Got Talent 2017. Um exem-
plo da força de Corroios.n

25.º aniversário da elevação de Corroios a vila

Com a população se projeta o futuro
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 O SeixaL esteve presente 
no eurovision Village, no Terreiro 
do Paço, um espaço de celebração 
do Festival eurovisão da Canção, 
que este ano se realizou no nosso 
país. Com os ensaios, as semifi-
nais e a grande final a decorrer 
na altice arena, a energia conta-
giante da eurovisão ultrapassou 

o Parque das Nações e estendeu-
-se a outros locais na cidade de 
Lisboa.

O eurovision Village decorreu 
de 4 a 12 de maio, envolvendo a 
população da cidade e os turistas, 
com a criação de um espaço de en-
tretenimento no centro histórico 
da capital portuguesa e uma pro-

gramação paralela à do Festival da 
eurovisão, que incluiu concertos 
de artistas portugueses, atuações 
de participantes no Festival da 
eurovisão, tributos a grandes no-
mes da música nacional e, claro, 
o visionamento público das emis-
sões em direto das semifinais e 
da grande final. O espaço contou 

ainda com street food e standes 
dos patrocinadores e parceiros 
do evento. 

O Seixal esteve presente no 
stande da entidade Regional de 
Turismo da Região de Lisboa, 
dando a conhecer aos visitantes 
as potencialidades do municí-
pio, através da distribuição de 

folhetos sobre o concelho, ofer-
ta de merchandising, degustação 
de produtos da loja Gluten Out 
e do restaurante Lisboa à Vista 
e animação com referência aos 
flamingos da Baía (na foto) e uma 
estátua viva de um pescador do 
Seixal. n

Promoção do concelho em Lisboa

Seixal no Eurovision Village

Quem passou pela Rua dos Foros 
de Amora e pela Avenida 25 de 
Abril (Largo da Cruz de Pau) no dia 
5 de maio foi surpreendido por di-
vertidas personagens que ofere-
ceram flores e boa disposição a 
todos com quem se cruzaram.
Esta iniciativa de animação de rua  
resultou do passatempo O Natal 
É na Minha Rua, que decorreu 
em dezembro de 2017, numa or-
ganização da Câmara Municipal 
do Seixal e da Associação do 
Comércio, Indústria, Serviços e 

Turismo do Distrito de Setúbal – 
Delegação do Seixal, com o apoio 
da Entidade Regional de Turismo 
da Região de Lisboa. Na ocasião 
os comerciantes do concelho fo-
ram desafiados a unir-se e decorar 
com motivos natalícios a rua on-
de tinham o seu estabelecimento 
comercial. O prémio para as ruas 
vencedoras foi animação com for-
ma de dinamização do comércio 
local e do espaço público.
Os comerciantes da Rua dos Foros 
de Amora e da Avenida 25 de Abril 

estiveram entre os vencedores e 
por isso estas ruas receberam mú-
sica e animação circense, que se 
vai repetir no dia 16 de junho.
Nos dias 7 de julho e 4 de agos-
to, será a vez das ruas Cidade de 
Aveiro, Cidade de Lisboa e Cidade 
do Porto, em Corroios, receberem 
o seu prémio. 
Apoie o comércio local e divirta- 
-se. Faça das suas compras uma 
animação!

Cruz de Pau, Amora
Animação de rua dinamiza comércio local

Dia 26 de maio, no núcleo urbano
antigo do Seixal
Aniversário da elevação 
do Seixal a cidade

No dia 18 de maio, celebrou-se o 25.º aniversário da elevação do 
Seixal a cidade. 
As comemorações vão ser realizadas no dia 26 de maio, no jardim da 
Praça dos Mártires da Liberdade, no núcleo urbano antigo do Seixal, 
a partir das 16 horas. Para além da sessão solene, a iniciativa conta-
rá com a atuação do Grupo Coral Seixal Vocalis, da Escola de Artes 
do Independente Futebol Clube Torrense e da Banda da Sociedade 
Filarmónica União Seixalense.
Participe nas comemorações e assista a este grande espetáculo.
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A CâmArA municipal do 
Seixal aprovou, na reunião de 17 
de maio, uma tomada de posição 
que defende a gratuitidade do 
parque de estacionamento do ter-
minal fluvial do Seixal. 

O documento refere que a 
Câmara municipal do Seixal tem 
estado em conversações com a 
Transtejo, a fim de estabelecer 
uma parceria com vista à fixação 
das condições de gestão e funcio-
namento do parque de estacio-
namento do terminal fluvial do 
Seixal, a serem asseguradas pela 
autarquia. Este parque encontra-
-se subutilizado e é propósito da 
autarquia poder vir a disponibili-
zá-lo gratuitamente à população, 
constituindo assim um forte in-
centivo à utilização do transporte 
público fluvial.

Na reunião de câmara, o execu-
tivo aprovou ainda a atribuição 
de um conjunto de compartici-
pações financeiras atribuídas ao 
movimento associativo do con-
celho. Foram contemplados o 
Seixal Clube 1925, para apoiar as 
obras de beneficiação do pavilhão 
destinado à pratica do basquete-
bol; a Animateatro – Associação 
de Teatro e Animação do Seixal, 
para o desenvolvimento das ati-
vidades culturais, e a Associação 
das Colectividades do Concelho 
do Seixal.

Também foi aprovado o novo 
regimento da câmara municipal  
segundo o qual a realização das 
reuniões ordinárias passa a ser 
às quartas-feiras, às 15 horas (às 
20 horas para as extraordinárias). 
O novo regime altera a forma de 
inscrição para o período de inter-

venção do público nas reuniões: 
as inscrições, até 10 por reunião, 
passam a ser prévias, efetuadas 
presencialmente, no atendimento 
público da autarquia, ou por tele-
fone até 3 dias antes, ou pelo cor-
reio eletrónico aaoa@cm-seixal.pt 
ou online até 2 dias antes. No pró-
prio dia podem-se aceitar excecio-
nalmente mais 3 inscrições pre-
senciais, selecionadas por ordem 
de chegada. O novo regimento é 
aplicado na próxima reunião de 
câmara, no dia de 30 de maio. 

Entre outras, foi aprovada a 
abertura de procedimento de atri-
buição de 33 talhões de cultivo do 
novo Espaço Agrícola da Quinta 
da Trindade e de 1 talhão do 
Espaço Agrícola do Soutelo. O pro-
jeto da rede de Hortas Urbanas 
do Seixal visa criar uma rede de 
espaços produtivos, integrados 
na estrutura verde municipal e 
destina-se a promover a atividade 
agrícola em contexto urbano.

Deliberações
Presidência
• Tomada de posição: Pela gra-

tuitidade do parque de estacio-
namento do terminal fluvial do 
Seixal.

• Ata da reunião ordinária de 3 
de maio de 2018. Aprovação.

•  Regimento da Câmara 
municipal do Seixal. Aprovação.

• Relação de movimentação de 
contas bancárias tituladas pelo 
município. Alteração da delibe-
ração n.º 10/2014-CmS, de 23 de 
janeiro, com a alteração da deli-
beração n.º 174/2016-CmS, de 14 
de julho.

• Procedimento para contrata-

ção de empréstimo de curto prazo 
até ao montante de 4 000 000,00 
euros. revogação da deliberação 
n.º 40/2018-CmS, de 22 de feve-
reiro.

• Posse administrativa com fun-
damento em estado de necessida-
de e demolição. Comissão de ava-
liação. ratificação do despacho 
n.º 908-PCM/2018, de 27 de abril.

• Protocolo de colaboração 
a celebrar entre a Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa na 
Área da Arqueologia e o município 
do Seixal.  Aprovação de minuta.

Pelouro do Planeamento, 
Mobilidade, Cultura
e Recursos Humanos
• Plano de reconversão de 

Vale de milhaços, freguesia de 
Corroios. requerente: Hoalbo 
Imobiliários, Lda. Processo n.º 
36/m/05. Alteração.

• Loteamento do Alto da 
Verdizela, Pinhal do Caldas, fre-
guesia de Amora. requerente: 

Inspirar – Fundo Especial 
de Investimento Imobiliário 
Fechado. Processo n.º 9/A/2003. 
Alteração condicionada.

• Contrato-programa a cele-
brar entre a Câmara municipal 
do Seixal e a Animateatro – 
Associação de Teatro e Animação 
do Seixal. Comparticipação finan-
ceira.

Pelouro do Ambiente,
Serviços Urbanos, Energia
e Espaço Público
• Atribuição de talhões do 

Espaço Agrícola da Quinta da 
Trindade. Abertura de procedi-
mento.

• Atribuição do talhão n.º 20 
do Espaço Agrícola do Soutelo. 
Abertura de procedimento.

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

senvolvimento desportivo a ce-

lebrar entre a Câmara municipal 
do Seixal e o Seixal Clube 1925. 
Comparticipação financeira.

• Protocolo a celebrar entre a 
Câmara municipal do Seixal e a 
Associação das Colectividades 
do Concelho do Seixal. Compar-
ticipação financeira.

• Contratação pública. Con-
curso público para a empreitada 
de prolongamento do passeio 
ribeirinho do Seixal, infraestru-
turas e qualificação do espaço 
público. modificação do plano de 
trabalhos. Processo n.º DEGEP.17.
EP.2011. Aprovação.

• Contratação pública. Con-
curso público para a empreita-
da de ampliação e requalifica-
ção da Escola Básica da Aldeia 
de Paio Pires. Erros e omissões 
e novo preço base. Processo n.º 
DPTM.03.P.2017. Aprovação. n

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

reunião de câmara de 17 de maio

Autarquia quer parque de estacionamento 
gratuito no terminal fluvial do Seixal

Apoio a doentes em tratamento em Portugal
Ministra de Cabo Verde visita residências no Seixal

A ministra da Educação, Família 
e Inclusão Social de Cabo Verde, 
Maritza Rosabal, esteve presente 
no Seixal em visita a habitações 
destinadas a acolher pessoas da-
quele país que estão em Portugal 
para realizar tratamentos médi-
cos. A visita decorreu no dia 15 
de maio e foi acompanhada por 
Manuela Calado, vereadora do pe-
louro do Desenvolvimento Social 

da Câmara Municipal do Seixal. 
Os cidadãos caboverdianos 
em tratamento estão alojados 
na Quinta da Tendeirinha na 
Unidade de Acolhimento dos 
Doentes Evacuados de Cabo 
Verde, uma nova valência criada 
na Margem Sul, nascida dentro 
das atividades desenvolvidas pe-
lo Gabinete de Apoio à Inclusão 
dos Cabo-verdianos (GAIS - CV)/ 

/Cretcheu – Associação Cabo-
verdiana de Almada, em respos-
ta ao apelo lançado pelo mesmo 
embaixador. A unidade entrou 
em funcionamento a 16 de mar-
ço de 2018, em parceria com a 
Embaixada de Cabo Verde.



Centro de Atividades Sociais de Miratejo
Projetar o trabalho presente e futuro

O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, e a vereadora 
Manuela Calado, do Pelouro do Desenvolvimento Social, realizaram no dia 11 
de maio uma reunião com o Centro de Atividades Sociais de Miratejo (CASM). 
O CASM é uma instituição particular de solidariedade social fundada em 1981, 
com o objetivo de desenvolver serviços na área social, cultural e de formação, 
assim como ações desportivas. Tendo em conta as características da comuni-
dade em que se insere, a instituição preocupa-se com os problemas da popu-
lação do bairro, apresentando alguns moradores situações sociais complexas. 
Atualmente, o CASM funciona em três espaços, que albergam no seu conjunto 
a sede da instituição e respetivos serviços administrativos, gabinetes técnicos 
e apoio logístico para o funcionamento da valência de creche familiar (com um 
total de 40 bebés); salas de computador abertas à comunidade; gabinete de 
inserção profissional; acolhimento dos desempregados ao abrigo do protocolo 
com o Centro de Emprego do Seixal, centro de estudos, espaço para bens doa-
dos (a ser atribuídos a famílias carenciadas); curso de artes decorativas e ainda 
a sede da associação Flamingo. 
Joaquim Santos reconheceu o trabalho desenvolvido pelo CASM e disse que o 
objetivo desta reunião foi «inteirar-se do trabalho presente e projetar as inter-
venções futuras, mediante as necessidades mais urgentes da instituição». 
Os elementos da direção do CASM que receberam os autarcas foram Carlos 
Fernandes, Ana Godinho, Orieta Carrilho e Joaquim Cotovio. Os dirigentes in-
formaram os eleitos das necessidades mais urgentes, sendo a questão mais 
importante a construção de novas instalações para a creche social de Miratejo. 
Joaquim Santos afirmou que a autarquia «vai apoiar na resolução das questões 
apresentadas, assim como na revisão do projeto para a construção da nova 
creche social», em terreno já cedido pela câmara municipal. Vai também apoiar 
a instituição na elaboração da candidatura ao financiamento da construção 
desta creche, cuja responsabilidade é do goveno.
Carlos Fernandes referiu no final que gostou «muito da visita», ficou «muito bem 
impressionado com as decisões que foram tomadas» e agora «vamos todos 
ajudar na concretização dos objetivos». 
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Clube de Campismo Luz e Vida
Obra cria melhores condições 
para as atividades
As obras em curso no Clube de Campismo Luz e Vida (CCLV) receberam a visita 
de Joaquim Santos e José Carlos Gomes no dia 9 de maio. O objetivo da visita 
efetuada pelo presidente e pelo vereador do pelouro do Desporto da Câmara 
Municipal do Seixal, respetivamente, teve como objetivo conhecer o andamen-
to da intervenção em desenvolvimento no âmbito do Plano de Investimentos 
nos Equipamentos Desportivos.
A intervenção recebeu um investimento da autarquia que ascende aos 94 575 
euros e visa a ampliação das instalações com a criação de novos espaços, 
como é o caso de um salão polivalente com 200 metros quadrados e um palco, 
uma régie técnica e camarins. O clube tem ainda em curso a construção de no-
vos balneários, a ampliação de áreas de trabalho dos corpos sociais e a criação 
de uma sala com troféus.
A intervenção era há muito um objetivo da coletividade que, deste modo, conta 
com melhores condições para os mais de 200 praticantes de karaté, dança 
contemporânea, hip-hop, pilates, ballet, dance fusion e natação. João Saúde, 
presidente do CCLV, mencionou a intenção de inaugurar as novas instalações 
no dia 24 de julho, por ocasião do 65.º aniversário do clube, nascido em 1953. 
Mencionou ainda que após a obra existe ainda a «necessidade de equipar a 
sala, agora em construção».
Joaquim Santos mencionou o programa de apoio às coletividades, com o objetivo 
de as «capacitar e equipar adequadamente para que cumpram a oferta lúdica, 
cultural e desportiva que têm para a nossa população». Neste sentido, lem-
brou que a Câmara Municipal do Seixal «aumentou o seu orçamento com mais  
12 milhões de euros, reforçando com 750 mil euros o investimento na qualifi-
cação dos equipamentos e a oferta do nosso movimento associativo». Uma vez 
que a obra ainda não se encontra concluída, o presidente da câmara manifestou 
ainda a intenção de realizar uma nova visita no final de junho deste ano.
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Centro Distribuidor de Água de Fernão Ferro
Visita à obra de construção
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e Joaquim Tavares, ve-
reador do ambiente da autarquia, visitaram, no dia 9 de maio, a obra de construção 
do Centro Distribuidor de Água de Fernão Ferro. Esta obra integra a reabilitação do 
sistema de abastecimento de água de Fernão Ferro e visa otimizar a sua presta-
ção para satisfazer as necessidades da população, garantindo uma melhoria do 
serviço prestado. O sistema de abastecimento de água de Fernão Ferro integra 
atualmente cinco captações, um reservatório elevado de 700 m3 de capacidade e 
uma rede de distribuição com cerca de 300 quilómetros de extensão. 
Com esta obra, pretende-se garantir uma capacidade de reserva adequada, para 
que a distribuição da água seja efetuada nas condições desejáveis de caudal e 
pressão. A zona de abastecimento abrange a freguesia de Fernão Ferro e a zona de 
Pinhal de Frades, com uma população de cerca de 18 mil habitantes. A ampliação 
significativa da capacidade de reserva permitirá, no futuro, o abastecimento a uma 
população de 27 mil habitantes.

Cruz de Pau, Belverde e Pinhal do General
Intervenção nas redes viárias
A Câmara Municipal do Seixal realiza um trabalho regular de manutenção da 
rede viária, procurando melhorar as condições de circulação e a segurança.
Integrado no plano de pavimentações que se encontra a decorrer na freguesia 
de Amora, foi efetuado um trabalho de repavimentação de alguns troços da Av. 
Infante D. Augusto, na Cruz de Pau, com remoção das irregularidades que exis-
tiam no piso. Na Rua da Azinhaga, em Belverde, foi construída uma lomba re-
dutora de velocidade, para acalmia do tráfego na aproximação ao cruzamento.
Na Av. 5 de Outubro, no Pinhal do General, a Câmara Municipal do Seixal pro-
cedeu à pavimentação do troço intervencionado na sequência de obras de re-
qualificação das redes de água, saneamento e pluviais, e dos espaços verdes. 
Foi ainda construída uma rotunda que liga ao jardim e foram remodelados os 
passeios e arruamentos, numa intervenção da associação de moradores em 
parceria com a autarquia. 

Ponta dos Corvos
Requalificação de equipamentos
 
A Câmara Municipal do Seixal tem vindo a realizar algumas intervenções de requa-
lificação de equipamentos na área da Ponta dos Corvos e da restinga do Alfeite, 
com o objetivo de tornar aquele local num espaço de lazer aprazível, para usufruto 
da população. Recentemente, foram efetuadas obras nos duches que servem a 
praia e a zona de piquenique e foram pintadas as mesas de piquenique, procu-
rando assim criar melhores condições de estadia para todos os que frequentam 
aquela área.
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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 emi-
tiu, em 17-4-2018, o 6.º aditamen-
to ao alvará de licença de lotea-
mento n.º 21/2001 (n.º 4/2018), 
em nome de Identiperímetro 
– Sociedade Imobiliária, S.A., na 
sequência dos despachos n.os 
139/VJG/2018, de 18 de janei-
ro, e 560/VJG/2018, de 3 de 
abril, relativo ao loteamento sito 
em Quinta da Trindade, Seixal, 

união das freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
descrito na Conservatória do 
Registo Predial do Seixal sob o 
n.º 00304/930617, da união das 
freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires deste muni-
cípio.
O presente aditamento altera o 
seguinte:
– É constituído o lote 1, pelo em-
parcelamento dos lotes 1.1 ao 
1.6.
– O lote 1 passa a ter as seguintes 
características: 

Área do lote – 3702 m2; 
Confrontações: Nor te, Sul, 
Nascente e Poente – arruamento; 
Área de implantação – 2179,5 m2; 
Área de construção – 14 863,60 
m2; 
6 pisos + 1 piso recuado + 3 ca-
ves.                                                                                                       

Seixal, 4 de maio de 2018
O presidente da Câmara 

Municipal do Seixal
Joaquim Cesário 

Cardador dos Santos         

Cruz de Pau, freguesia de Amora
2.º aditamento ao alvará de 
licença de loteamento n.º 3/1993

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 11-4-2018, o 2.º aditamento ao alvará 
de licença de loteamento n.º 3/1993 (n.º 3/2018), em nome de Maria 
Paula de Sousa Martinho Charneca, na sequência dos despachos n.os 
309/VJG/2018, de 10 de fevereiro, e 590/VJG/2018, de 9 de abril, 
relativo ao loteamento sito em Cruz de Pau, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Amora sob o n.º 3669/230923, da freguesia de 
Amora deste município.
O presente aditamento altera na cláusula primeira o seguinte:
– É alterada a área do lote B, após levantamento topográfico, de 782 
m2 para 1111,40 m2.
Seixal, 3 de maio de 2018

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

A CâmArA municipal do 
Seixal e a Associação Animalife 
estão a apoiar pessoas e famílias 
carenciadas com animais de esti-
mação através da entrega de ração 
e outros bens essenciais. O apoio 
é dado em alimentos, para cães e 
gatos, até um limite máximo de 
100 quilos, podendo também ser 
facultados acessórios para comida, 
trelas ou outros conforme disponi-
bilidade por parte da Associação 
Animalife.

A Câmara municipal do Seixal, 
através do Centro de recolha 
Oficial de Animais de Companhia 
do Seixal (CrOACS), presta os ser-
viços de vacinação base, esteriliza-
ção, chip, registo na base de dados 

da Direcção-Geral de Alimentação 
e Veterinária e desparasitação. 
Este apoio não inclui nenhum ato 
médico cirúrgico veterinário que 
não a esterilização. Em alguns 
casos, as juntas de freguesia isen-
tam de taxa de registo e licença 
os animais acompanhados pela 
Animalife. Este apoio é dado por 
um período máximo de 12 meses 
e a recolha dos alimentos na sede 
da Animalife é feita pelo munícipe.

Os interessados devem dirigir-
-se à junta de freguesia da sua re-
sidência e contactar a assistente 
social, que verificará a condição 
socioeconómica do agregado fami-
liar. Caso seja validada a condição 
de necessidade, o pedido será en-

caminhado para a Animalife. As fa-
mílias inscritas serão contactadas 
pela Animalife, que fará uma visita 
a casa para perceber a realidade do 
agregado familiar e dos animais. 
Depois da confirmação, podem 
recolher os alimentos e acessó-
rios no centro de atendimento da 
Animalife, em dia a indicar pela as-
sociação. O programa de apoio a 
famílias carenciadas com animais 
de companhia é desenvolvido em 
conjunto com as instituições parti-
culares de solidariedade social e as 
autarquias locais. 

A Animalife é uma associação 
de âmbito nacional sem fins lucra-
tivos, que foi criada em outubro 
de 2011. Combate o abandono de 

animais de estimação, providen-
ciando apoio a famílias carencia-
das e pessoas sem abrigo com 
animais de estimação, bem como 
associações de proteção animal. O 
centro de atendimento desta as-
sociação no Seixal foi inaugurado 
no final de 2017 e funciona nas 
instalações do Centro de recolha 
Oficial de Animais de Companhia 
do Seixal, na Avenida da república, 
em Arrentela.

CROACS Informa
A primeira sessão do CrOACS 

Informa, um ciclo de encontros de 
esclarecimento e debate sobre o 
bem-estar animal, realizou-se 
no dia 18 de maio, nos Serviços 

Centrais da Câmara municipal 
do Seixal. A iniciativa promovi-
da pelo Centro de recolha Oficial 
de Animais de Companhia do 
Seixal (CrOACS) teve como te-
mas o cuidado animal e a sua 
importância no âmbito familiar 
e o papel do CrOACS na promo-
ção do bem-estar animal no con-
celho. Tratou-se de uma sessão 
informativa que contou com um 
painel composto por especialis-
tas da área: margarida Soares 
Dias, médica veterinária; rodrigo 
Livreiro, presidente da associação 
Animalife; e Pedro Emanuel Paiva, 
treinador canino e autor do livro 
«Descãoplicar». n

Autarquia e Animalife assinam parceria

Ajudar famílias carenciadas 
com animais de companhia

Quinta da Trindade, Seixal
6.º aditamento ao alvará de 
licença de loteamento n.º 21/2001
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A AssembleiA municipal 
do seixal aprovou, na sessão de 
8 de maio, a delegação de com-
petências para as juntas de fre-
guesias do concelho, bem como 
as Grandes Opções do Plano e 
Orçamento 2018 – 2.ª revisão.

A sessão começou com o perío-
do aberto à população, no qual um 
munícipe abordou um conjunto 
de preocupações com a saúde, a 
educação e as transferências de 
competências para as fregue-
sias. O presidente da Câmara 
municipal do seixal, Joaquim 
santos, afirmou que o município 
tem feito um sério esforço para 
identificar essas preocupações.

seguiu-se o período em que fo-
ram aprovados vários documen-
tos. A primeira moção, propos-
ta pela CDU, exige a redução dos 
preços praticados pela concessio-
nária Fertagus, de modo a servir 
efetivamente as populações, e foi 
aprovada por maioria. 

A segunda moção, apresentada 
pelo Ps, que defendia o transporte 
fluvial como fator de reforço da 
mobilidade sustentável na Área 
metropolitana de lisboa, foi apro-
vada por maioria.

A saudação sobre o Centenário 
da batalha de la lys (9 de abril de 
2018), em memória dos soldados 
portugueses que combateram na i 
Guerra mundial, foi proposta pelo 
PsD e aprovada por unanimidade.

O PAN propôs uma recomenda-
ção pela criação de um espaço mu-
nicipal capaz de receber animais 
de médio e grande porte apreen-
didos no âmbito de situações de 

maus-tratos e posse ilegal, a qual 
foi aprovada por unanimidade.

A recomendação apresentada 
pela CDU sobre a inscrição das 
juntas de freguesia do município 
do seixal no eco-Freguesias XXi 
foi aprovada por maioria.

A recomendação do Ps no sen-
tido de agitar o seixal todas as se-
manas nas diferentes freguesias 
foi aprovada por maioria.

A moção do PAN pela pluralida-
de no boletim municipal foi apro-
vada por maioria.

O último documento a ser apro-
vado, por unanimidade, foi uma 
saudação do Ps aos atletas Ana 
Assucena e mariana Alberto pela 
participação na seleção nacional 
de futebol feminino, desejando-
-lhes igualmente os maiores su-
cessos na representação do nosso 
país.

Encontrado o consenso
em prol do serviço 
público
entrou-se então no período da 

ordem do dia. O primeiro ponto a 
ser aprovado, por unanimidade, 
foi a proposta referente à cessão 
da posição contratual do contrato 
celebrado com Dexia sabadell, sA 
–  sucursal em Portugal, em 8 de 
julho de 2008. 

seguiu-se o momento que reu-
niu maior participação por parte 
dos deputados municipais, a de-
legação de competências para as 
juntas de freguesia.

O presidente da câmara muni-
cipal, Joaquim santos, explicou o 
trajeto de «aperfeiçoamento» da 

proposta, «retirámos verba a três 
freguesias para aumentar verba 
na quarta», e  o «consenso foi o 
possível, mas não estamos total-
mente satisfeitos, porque enten-
demos que a gestão de espaços 
verdes deveria ser da responsabi-
lidade do município, por ser a en-
tidade melhor posicionada para 
prestar este serviço público». 

Joaquim santos disse que a 

Câmara municipal do seixal au-
mentou as delegações de compe-
tências para as juntas de freguesia 
em 16,4 por cento, constituindo, 
no global, uma transferência de  
1 662 255 euros para as juntas. 

O autarca disse ainda que a si-
tuação de «impasse não ajuda as 
instituições nem as populações», 
pelo que apelou aos eleitos para 
«viabilizar esta proposta, renego-
ciada para que as assembleias de 
freguesia também se possam pro-
nunciar sobre esta matéria e para 
que as juntas possam funcionar». 

A CDU afirmou que «importa é 
a prestação do serviço público à 
população» e que propõe critérios 
«iguais para todas as juntas». 

O PsD afirmou que o seu voto 
«não iria permitir uma eventual 
discriminação». 

O PAN considerou que a pro-
posta deveria ser «consolidada de 
modo que não desse azo a dúvidas 
e fosse o garante da estabilidade 
das juntas de freguesia».

Após a intervenção dos presi-
dentes de junta, a apelar à apro-
vação da proposta municipal, à 
exceção do presidente da Junta 
de Freguesia de Fernão Ferro que 
exigia a reformulação da mesma, 
o presidente da câmara munici-
pal comprometeu-se em reunir-se 
com os presidentes de junta no 
dia seguinte para «se conseguir o 
reforço orçamental para todas as 
freguesias».

Neste quadro, o Ps afirmou «es-
tar disponível para o consenso» 
e que «este processo teve o méri-
to de aprofundar a delegação de 

competências para as freguesias».
O be disse estar «disponível» 

para aprovar a proposta e aceita 
«com normalidade que os presi-
dentes de junta se reúnam para 
encontrar a solução, o que será 
positivo».

O CDs disse que «confiamos no 
presidente da câmara e nos presi-
dentes de junta que vão encontrar 
esse acordo e no fim será muito 
mais positivo do que o atual». 

A proposta foi aprovada por 
maioria.

Por fim, a Assembleia muni-
cipal do seixal deliberou apro-
var, por maioria, a 2.ª revisão 
das Grandes Opções do Plano e 
Orçamento 2018. Joaquim santos 
afirmou que o município do seixal 
«conseguiu ter um bom resulta-
do em termos do orçamento de 
2017 com uma execução de mais 
de 85 por cento, que ainda conta 
com um reforço orçamental de 22 
milhões de euros no ano transa-
to, o que demonstra bem a nossa 
capacidade  elevada de execução. 
em face desse bom resultado, pro-
pomos uma segunda revisão or-
çamental, no valor de 12 milhões 
de euros, quase exclusivamente 
direcionada para investimentos, 
sendo que cerca de 4 milhões são 
para ambiente e serviços urba-
nos, cerca de 1 600 000 euros pa-
ra saúde e ação social, 1 600 000 
para o desporto, 1 350 000 para a 
educação e juventude, 1 300 000 
para a mobilidade e transportes, 
1 100 000 euros para o serviço 
público e participação e 800 000 
para a cultura e património». n

Assembleia municipal do seixal

Aprovada delegação de competências 
para as juntas de freguesia

A Câmara 
Municipal
do Seixal 
aumentou
o valor das 
delegações 
de competências 
para as juntas 
de freguesia em  
16,4  por cento, 
constituindo, 
no global, uma 
transferência 
anual 
de 1 662 255
euros para 
as juntas
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Encerramento do projeto Contagiar Saúde
Envolver os jovens na prevenção

Conselho de Administração da Rede
Portuguesa de Municípios Saudáveis 
Atividades dinamizam parcerias 
pela saúde

Decorreu no dia 7 de maio, no Seixal, uma reunião do Conselho de 
Administração da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis (RPMS), 
que debateu e aprovou o Relatório Intercalar de Atividades da RPMS e a 
adesão dos municípios de Avis e Porto à rede. Nesta reunião estiveram 
presentes os vereadores e representantes dos municípios do Seixal, 
Torres Vedras, Lisboa, Setúbal e Montijo, bem como Joaquim Santos, pre-
sidente do conselho de administração da RPMS e da Câmara Municipal 
do Seixal.
Foi também analisada a realização do VII Fórum da Rede Portuguesa de 
Municípios Saudáveis, que irá decorrer em Lagoa, nos Açores, com o te-
ma «Governação para a Saúde» e a participação da RPMS na Conferência 
Internacional de Cidades Saudáveis em Belfast, iniciativas que se reali-
zam em outubro. O conselho de administração debateu também o acor-
do de cooperação assinado a 14 de abril, em Cabo Verde, e que foi subs-
crito pela RPMS, pelo Governo de Cabo Verde, a Organização Mundial de 
Saúde em Cabo Verde, o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e a 
Associação Nacional de Municípios Cabo-Verdianos, no quadro da imple-
mentação do projeto Cidades Saudáveis em Cabo Verde.

A 4.ª edição do projeto Contagiar 
Saúde chegou ao fim. No dia 9 
de maio decorreu, no cinema do 
Rio Sul Shopping, o encerramen-
to deste projeto, promovido pela 
Câmara Municipal do Seixal, no 
âmbito do projeto Seixal Saudável 
e do Plano Educativo Municipal.
O Contagiar Saúde é um projeto de 
promoção da saúde psicológica na 
adolescência, direcionado a tur-
mas do 3.º ciclo e secundário, que 
recorre a dinâmicas de grupo e à 
produção de materiais preventivos 
que são depois partilhados entre 
pares. 
Este ano os temas trabalhados fo-

ram «Desenvolvimento Emocional 
e  Ges tão  das  Emoções» , 
«Adolescência: Desenvolvimento 
e Sexualidade» e «Prevenção da 
Toxicodependência», que con-
taram com a colaboração da 
Equipa de Tratamento de Almada, 
CRI da Península de Setúbal – 
ARS-LVT. Ao longo do ano letivo 
realizaram-se 24 sessões, com a 
participação de 115 alunos das 
escolas secundárias da Amora, 
Manuel Cargaleiro e Alfredo dos 
Reis Silveira e das escolas bási-
cas Carlos Ribeiro, Cruz de Pau e 
Nun’Álvares. 
Os alunos e professores partici-

pantes estiveram na sessão de 
encerramento, que contou tam-
bém com a presença da vereadora 
do pelouro do Desenvolvimento 
Social, Manuela Calado, e da 
representante da Equipa de 
Tratamento de Almada, Rosário 
Vasconcelos. Para além da apre-
sentação de um vídeo síntese das 
atividades realizadas ao longo do 
ano letivo e dos trabalhos reali-
zados pelas turmas envolvidas, 
os alunos assistiram ao filme 
«Wonder – Encantador», que trans-
mite uma mensagem de esperan-
ça sobre a aceitação da diferença.

No sentido de manter as reser-
vas de sangue, torna-se essen-
cial a captação de novos dado-
res e a participação de todos. 
Assim, a Associação dos Dadores 
Benévolos de Sangue do Concelho 
do Seixal promove regularmente a 
realização de recolhas, nas quais 

devemos colaborar. 
A doação de sangue é um ato im-
portante. Além disso, é um proces-
so simples e sem dor. Se é uma 
pessoa saudável e tem entre os 18 
e os 65 anos, participe na próxima 
dádiva. Esta terá lugar no dia 10 
de junho, domingo, entre as 9 e as 

13 horas, na Igreja Paroquial de 
Corroios, localizada na Rua Nossa 
Senhora da Graça. Participe.

Dia 10 de junho, das 9 às 13 horas
Dádiva de sangue em Corroios

Associação de Paralisia Cerebral 
de Almada-Seixal
Nova resposta de reabilitação 
social na área da deficiência

Numa parceria com o Centro Distrital de Setúbal do Instituto de Segurança 
Social, a Associação de Paralisia Cerebral de Almada-Seixal (APCAS) ofe-
rece uma nova resposta social com a criação do Centro de Atendimento, 
Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência 
e Incapacidade (CAARPD). O centro assegura o atendimento, o acompa-
nhamento e o processo de reabilitação social de pessoas com deficiência 
e incapacidade e disponibiliza serviços de capacitação e suporte às 
suas famílias ou cuidadores informais. A valência oferece respostas de 
atendimento e acompanhamento social, realizados por uma psicóloga e 
uma assistente social, assim como de reabilitação social, através de um 
fisioterapeuta, psicomotricista, psicóloga e uma assistente social.
Os candidatos a beneficiário desta nova resposta social devem ser pes-
soas com deficiência, maiores de dezasseis anos, residentes no Seixal 
ou em Almada. A candidatura deve ser formalizada nas instalações da 
APCAS, através de uma ficha de candidatura, com apresentação dos 
documentos necessários. Os interessados na nova resposta podem 
informar-se através dos contactos da diretora técnica do centro, Elisabet 
Cuartielles, dt.caarpd@gmail.com e telemóvel 913 729 061; e do presi-
dente da direção da APCAS, José Patrício, apcas.sede@paralisiacerebral.
pt  e do telefone 916 988 486. A APCAS funciona todos os dias úteis, entre 
as 9 e as 19 horas,  e tem igualmente disponível o telefone 211 933 943. 
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A CâmArA municipal 
do Seixal, em parceria com a 
AmESEIXAL, a Escola Secundária 
Dr. José Afonso e a Associação 
Bandeira Azul da Europa, promo-
veu, no dia 4 de maio, o III Encontro 
Eco-Escolas do Seixal, uma iniciati-
va que reúne os estabelecimentos 
de ensino do concelho para uma 
demonstração do trabalho e pro-
jetos desenvolvidos no âmbito da 
sua participação no Eco-Escolas.

No encontro apresentaram os 
seus projetos as seguintes esco-
las: Escola Básica de Santa marta 
do Pinhal; Escola Básica de Vale 
de milhaços; Escola Básica 
Nun’Álvares; Escola Secundária 
manuel  Cargaleiro;  Escola 
Secundária Dr. José Afonso; 
Colégio Cantinho dos Amigos, 
Colégio Parque do Falcão e Colégio 
As Joaninhas. Em paralelo decor-
reu, na Biblioteca municipal do 
Seixal, a IV mostra de Trabalhos 
Eco-Escolas.

Joaquim Santos, presidente 
da Câmara municipal do Seixal, 
Joaquim Tavares, vereador do 
Ambiente da Câmara municipal do 
Seixal e presidente do Conselho 
de Administração da AmESEIXAL, 
e margarida Gomes, coordenado-
ra do programa Eco-Escolas, de-
ram as boas-vindas às crianças 
presentes nesta festa. margarida 
Gomes explicou que o programa 
Eco-Escolas «está presente em 67 
países do mundo, englobando 52 
mil escolas. Em Portugal existe há 
mais de 20 anos e enquadra-se nu-
ma estratégia de desenvolvimento 
sustentável. É um projeto que foi 
crescendo ao longo dos anos e já 
abrange cerca de 1600 escolas. O 
distrito de Setúbal está em 6.º lu-
gar em número de eco-escolas, em 
todos os graus de ensino. O Seixal 
tem este ano 17 escolas a partici-
par no programa». 

Joaquim Santos mostrou a satis-
fação de «partilhar este momento 

com as nossas escolas e ver todos 
os trabalhos desenvolvidos. A de-
fesa do ambiente é cada vez mais 
essencial à vida humana e ao equi-
líbrio do nosso planeta. No Seixal 
queremos que todos, e em especial 
as crianças, possam contribuir pa-
ra um melhor ambiente e por isso 
a realização deste encontro é mui-
to importante para partilhar boas 
práticas. Este ano o tema trabalha-
do nas escolas foi «A Floresta» e a 
sua preservação é para nós muito 
importante, por isso temos traba-
lhado no sentido de prevenir os 
incêndios e gerir melhor a nossa 
floresta».

O vereador Joaquim Tavares 
destacou o projeto de «construção 
de um laboratório vivo em torno da 
nossa Baía. Vamos desenvolver um 
conjunto de atividades e experiên-
cias, com equipamentos inovado-
res e amigos do ambiente, avalian-
do o contributo que damos para 
diminuir a poluição no planeta». n

Encontro Eco-Escolas do Seixal

Educar para 
a sustentabilidade

A Câmara Municipal do Seixal vai 
criar um novo Espaço Agrícola 
na Quinta da Trindade, entre a 
Avenida MUD Juvenil e a Avenida 
General Vasco Gonçalves. 
A área de cultivo tem um total de 
4759 m2 e encontra-se distribu-
ída por 33 talhões, destinados 
ao cultivo e colheita de produtos 
agrícolas de natureza sazonal: 10 
destinados a hortas recreativas e 

23 para hortas sociais.
No espaço também serão disponi-
bilizadas infraestruturas diversas 
de apoio à atividade, nomeada-
mente acessos, vedação, rede de 
distribuição de água, um edifício 
com cerca de 150 m2 com arreca-
dações para arrumo de ferramen-
tas, sala polivalente e instalações 
sanitárias. 
As regras de participação no pro-

jeto Rede de Hortas Urbanas do 
Município do Seixal estão dispo-
níveis online em cm-seixal.pt, nas 
juntas de freguesia e em todos os 
postos de atendimento ao muní-
cipe.
As candidaturas estão quase a 
começar e serão anunciadas em 
cm-seixal.pt e no Seixal Boletim 
Municipal.

Abertura de candidaturas para breve
Espaço Agrícola da Quinta da Trindade

A Câmara Municipal do Seixal vai assinalar o Dia Mundial do Ambiente, 
que se celebra a 5 de junho, entre os dias 3 e 10 de junho com a rea-
lização de várias atividades. As comemorações do Dia Mundial do 
Ambiente pretendem fomentar ações positivas de proteção e preser-
vação ambiental.Conheça o programa e participe.

Dia 3 de junho, domingo
10.30 horas  
EcoTroca Lixo por Plantas
Quinta da Fidalga
11 horas  
Hora do Conto
Jardim da Quinta da Fidalga
11 e 15 horas 
Visita guiada/Oficina Partindo-se 
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro
12 e 16 horas  
Visita guiada/jogo 
Jardim da Quinta da Fidalga
10 horas  
Percurso pedestre na Rede de Trilhos de Interpretação Ambiental
 do Município do Seixal (Trilho Seixal-Amora)*
Ponto de Encontro: Quinta da Fidalga
Dia 7 de junho, quinta-feira
9.30 horas 
 Visita ao Ecoparque do Seixal*
Ponto de encontro: Parque da Quinta dos Franceses 
Dia 10 de junho, domingo
10 horas
Oficina Venha Conhecer o Chapim*
Jardim da Quinta da Fidalga

* Inscrições: 210 976 011 ou div.ambiente.salubridade@cm-seixal.pt

Visitas, ecotroca e passeios na natureza
Dia Mundial do Ambiente 

Jornal
Jornal
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«ConheCer Quem So-
mos para Construir o Futuro» 
foi o tema da Feira de Projetos 
educativos 2018. A iniciativa da 
Câmara municipal do Seixal, rea-
lizada em parceria com as juntas 
de freguesia e a comunidade edu-
cativa do concelho, realizou-se de 
16 a 19 de maio, na frente ribeiri-
nha de Amora.

o seu objetivo é mostrar traba-
lhos e projetos desenvolvidos pe-
las escolas do concelho ao longo 
do ano letivo e, ao mesmo tempo, 
promover o convívio entre a co-
munidade educativa e proporcio-
nar a participação dos alunos em 
atividades culturais, desportivas 
e recreativas.

Ao longo da zona ribeirinha de 
Amora, foram colocadas tendas 
em formato iglô para a realização 
de espetáculos de dança, músi-
ca e teatro, ateliês, exposições, 
apresentações, vídeos, jogos e 
workshops, deixando para o ex-
terior os insufláveis e a realização 
de atividades desportivas como 
andar de patins, corrida de sacos, 
salto de obstáculos, entre muitas 
outras.

As novas tecnologias, a robó-
tica, a pintura de azulejo, a des-
coberta de sensações pelo tato, 
trilhos ambientais e o flamingo 
estiveram entre os temas desen-
volvidos, revelando a criatividade 
e engenho das escolas em respon-
der ao desafio de resumir o passa-
do, viver o presente e imaginar o 
futuro através do património.

Durante a semana, as ativida-
des foram dedicadas às escolas, 
mas o último dia, sábado, 19 de 
maio, foi dirigido à população em 
geral, com uma aula aberta de ca-
noagem, animação, um percur-
so para observação de aves e um 
ateliê de expressão dramática, 
entre muitas outras iniciativas.

Joaquim Santos, presidente 
da Câmara municipal do Seixal, 
Américo Costa, 1.º secretário da 
Assembleia municipal do Seixal, 
manuela Calado, vereadora do 
pelouro da educação da autar-
quia, manuel Araújo e António 
Santos, presidentes da Junta 
de Freguesia de Amora e da 
união das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
respetivamente, e Sofia martins, 
secretária-geral da Associação de 
municípios da região de Setúbal, 
marcaram presença na abertura 
da Feira de Projetos educativos, 
que contou com a atuação de alu-
nos e professores integrados no 
projeto Tocá rufar.

o presidente da Câmara 
municipal do Seixal falou sobre 
a importância da educação para 
o município: «estas autarquias 
continuam fortemente empe-
nhadas em desenvolver a escola 
pública de Abril, que foi sonhada 
há 44 anos. muitos passos foram 
dados, mas todos sabemos que 
ainda há um caminho para fazer 
e, por isso, hoje reafirmamos o 
nosso compromisso com esses 
valores, com essa forma de ver 

a educação, que tem a ver com a 
elevação das condições e da for-
mação de cada indivíduo, mas 
também de toda a comunidade 
educativa».

Para Joaquim Santos, par-
ticipar na Feira de Projetos 
educativos é «celebrar a alegria, 
encontrar amigos, criar novos 
laços e obter conhecimentos. 
Tenho a certeza de que vamos 
todos sair mais ricos desta ini-
ciativa».

Experiência 
enriquecedora
Sofia Charneca é professora na 

escola Básica Paulo da Gama, em 
Amora, e visitou pela primeira 
vez a Feira de Projetos educativos 
acompanhando uma turma do 5.º 
ano. Considera que «é importante 
para nós, como professores, ver 
os projetos que as outras esco-
las desenvolvem e para os alunos 
saberem o que as outras escolas 
estiveram a trabalhar durante o 
ano letivo». Guilherme Pereira, 
um dos seus alunos, acha a feira 
«muito fixe», enquanto a colega 
maria Costa gosta de ver «os pro-
jetos das outras escolas».

Iolanda Faial, professora do 
3.º ano na escola Básica do Casal 
do marco, conhece bem esta ini-
ciativa. É professora há 44 anos 
e considera-se «um dinossauro 
da educação». É da opinião que a 
participação na feira «é enrique-
cedora» e afirma que a música e 
dança são o que a move, por is-

«Conhecer Quem Somos para Construir o Futuro»

Comunidade escolar reunida 
na Feira de Projetos Educativos
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«Conhecer Quem Somos para Construir o Futuro»

Comunidade escolar reunida 
na Feira de Projetos Educativos

so dançou com os alunos e tocou 
tambores com a camisola dos 
Tocá Rufar: «Não sabia tocar, mas 
aprendi. Nós aprendemos toda a 
vida, estamos sempre a aprender 
até morrer».

De avental e a fazer uma jarra 
em barro, Mara Costa, que anda 
no 2.º ano na Escola Básica de 
Aldeia de Paio Pires, afirmou: 
«Estou a gostar muito, é diver-
tido». Está a aprender como se 
faz olaria com Bruna Gomes, 
aluna do curso profissional da 
Escola Básica de Corroios, que 
também está a adorar a experi-
ência: «Estou a gostar muito de 
ensinar os mais pequenos, são 
engraçados, eles querem todos 
aprender». n

 Escola Básica de Santa Marta de Corroios 
Requalificação do parque 
escolar é uma prioridade

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
acompanhado da vereadora da Educação, Manuela Calado, visi-
tou no dia 11 de maio a Escola Básica de Santa Marta de Corroios. 
O executivo inteirou-se das necessidades sentidas pelo corpo 
docente e do que mudou após as intervenções realizadas pela 
autarquia, no valor de cerca de 50 mil euros.
A Escola Básica de Santa Marta de Corroios pertence ao 
Agrupamento de Escolas de Vale de Milhaços, em Corroios. 
Construída em 1982, sofreu obras de ampliação em 1997. A 
escola tem 2 pisos e 5 salas, uma delas de jardim de infância. 
Atualmente é frequentada por 156 alunos dos ensinos pré-esco-
lar e do 1.º ciclo.
No ano letivo de 2017-2018, a Câmara Municipal do Seixal reali-
zou intervenções no espaço, nomeadamente a pintura da cozinha 
e despensa, a substituição e ampliação dos dois telheiros, a co-
locação de um equipamento no espaço de jogo e recreio, Parque 
Aventura, a construção de um minicampo de relva sintética e a 
colocação de bancos no logradouro escolar. O jardim de infância 
recebeu um computador. A beneficiação rondou os 50 mil euros. 
Durante a visita, a coordenadora da Escola Básica de Santa Marta 
de Corroios, Natália Silva, elencou o que considera ser prioritário 
intervencionar: a pintura do refeitório e a colocação de estores 
nas janelas do refeitório, a saída de ar na cozinha para evitar 
problemas de condensação, a substituição do ar condicionado na 
biblioteca escolar e a colocação de caleiras nos telheiros. Para a 
coordenadora, esta é «uma escola com mais de 30 anos que ne-
cessita de algumas intervenções para responder às necessidades 
de alunos e professores. Estamos inseridos numa realidade espe-
cífica junto ao bairro de Santa Marta de Corroios, e temos que dar 
condições para que os nossos alunos tenham uma aprendizagem 
de sucesso. Estamos numa escola pequena com um bom ambien-
te, trata-se apenas de colmatar estas necessidades».
Joaquim Santos constatou que a escola tem um excelente corpo 
docente. Quanto ao espaço de jogo e recreio instalado, «era uma 
das necessidades que foi colmatada. Este espaço é do agrado 
das crianças e dos pais que estavam preocupados com a falta de 
um espaço de jogo e recreio. A visita serviu para avaliarmos as in-
tervenções concretizadas e identificarmos outras necessidades, 
como um novo refeitório, a reabilitação do ginásio e a alteração 
das casas de banho. Estas intervenções serão efetuadas a médio 
prazo. O objetivo hoje foi fazer um ponto de situação e traçar um 
programa de investimento que vamos preparar e executar em dois 
momentos diferentes». 
Para o autarca, a finalidade é que «As nossas escolas estejam 
todos num bom plano até final do mandato autárquico, pelo que 
reforçámos o orçamento para a educação em cerca de um milhão 
e 300 mil euros para podermos executar estes investimentos nas 
escolas sob gestão municipal».
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Projeto Povos, Culturas e Pontes

Seixal comemorou 
Dia Municipal da 
Comunidade Migrante

Os alunos do 4.° ano da Escola 
Básica da Quinta da Courela subi-
ram ao palco do Cinema S. Vicente, 
em Aldeia de Paio Pires, para apre-
sentar o musical Nos Castelos de 
D. Afonso Henriques.
Trata-se de uma opereta da auto-
ria de José Carlos Godinho que re-
trata, através de diferentes estilos 
musicais, as conquistas dos caste-

los por D. Afonso Henriques.
Este projeto escolar começou a ser 
preparado logo no início do ano 
letivo. Ao longo do ano, os alu-
nos foram aprendendo conteúdos 
e desenvolvendo competências no 
âmbito das diferentes áreas dis-
ciplinares, culminando com esta 
apresentação.
Manuela Calado, vereadora do 

pelouro da Educação da Câmara 
Municipal do Seixal, e António 
Santos, presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires, assistiram ao 
espetáculo e felicitaram a escola 
pela iniciativa e pelo excelente re-
sultado.

Escola Básica da Quinta da Courela
Espetáculo Nos Castelos de D. Afonso Henriques

Sob a égide do proje-
to Povos, Cultura e Pontes, o Dia 
Municipal da Comunidade Mi-
grante foi comemorado no dia 26 
de abril, no auditório Municipal do 
Fórum Cultural do Seixal.

a Câmara Municipal do Seixal 
quer, com este evento, celebrar 
com todos a riqueza que constitui 
a diversidade cultural existente 
no concelho e, ao mesmo tempo, 
promover a reflexão em conjun-
to sobre os direitos humanos e as 
migrações. Este ano, para as co-
memorações do Dia Municipal da 
Comunidade Migrante, convida-
ram-se as escolas a participar num 
programa especialmente concebi-
do para os alunos das escolas pú-
blicas do concelho.

o programa incluiu uma exposi-
ção, teatro e um encontro.

os alunos do 3.º ciclo do ensino 
básico e do secundário tiveram a 
oportunidade de visitar, no foyer 
do auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal, a exposição  
Projeto Richness by Diversity – 
Programa ERaSMUS +, que cons-
titui o resultado do intercâmbio 
de boas práticas através de uma 
parceria estratégica multilateral 
entre escolas europeias, entre as 
quais o agrupamento de Escolas 
Dr. antónio augusto Louro.

Seguidamente, os jovens as-
sistiram ao teatro de marionetas 
«Direitos Tortos», a propósito da 
declaração dos Direitos Humanos, 
realizado por alunos do Curso 
Profissional Técnico de apoio 
Psicossocial, da Escola Secundária 
alfredo dos Reis Silveira, sob a di-
reção do professor João Casaca.

após este momento, teve lugar a 
conversa sobre migrações e direi-
tos humanos, com o testemunho 
de Nada al Sharif, filha de refugia-
dos palestinianos, sessão dina-
mizada pelo Conselho Português 
para a Paz e Cooperação e pela  
R@to – associação para a Divul-
gação Cultural e Científica.

o Dia Municipal da Comunidade 
Migrante também foi assinalado 
com um jantar intercultural no 
dia 26, na Escola básica antónio 
augusto Louro, no âmbito do 
Programa Erasmus.

outras iniciativas têm decorri-
do, integradas no projeto Povos, 
Culturas e Pontes, como uma ses-
são de avaliação do mesmo, no dia 
18, na Escola Secundária Dr. José 
afonso. Saliente-se que o projeto é 
cofinanciado pelo Portugal 2020. n

SeixalJazz Vai à Escola envolve 750 alunos
e professores
A história e a prática do jazz 
tomam conta da aula

O SeixalJazz Vai à Escola percorreu as escolas básicas do 2.º e 3.º ci-
clos do concelho cumprindo os objetivos de despertar e desenvolver o 
gosto pelo jazz, favorecer o desenvolvimento da criatividade e do sen-
tido rítmico e proporcionar momentos lúdicos e pedagógicos, levando 
os sentimentos de liberdade e improvisação à comunidade escolar. 
No total foram 24 workshops, envolvendo 750 alunos e professo-
res, dinamizados por Pedro Costa, fundador da editora Trem Azul/ 
/CleanFeed, e pelos músicos Pedro Sousa, no saxofone, e Hernâni 
Faustino, no contrabaixo. A iniciativa contempla uma parte teórica, 
onde se aborda a história do jazz, e uma parte prática, onde os alunos 
se transformam em músicos e improvisam ritmos e sons, acompa-
nhados pelos dois músicos.
Este ano, a iniciativa conta com apoio de fundos europeus no âmbito 
da candidatura do Plano Educativo Municipal a financiamento de 
Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar, no âmbito do 
programa Portugal 2020.
O concerto que culmina o projeto educativo O SeixalJazz Vai À Escola 
tem lugar no dia 24 de outubro e será dado por Isabel Rato, pianista  e 
compositora que trabalha com mestria universos musicais distintos, 
que vão do jazz à música clássica, ao folclore português ou à world 
music. Isabel Rato é também professora.
O SeixalJazz Vai À Escola realiza-se este ano letivo no âmbito da 
19.ª edição do Festival Internacional SeixalJazz, que decorre en-
tre os dias 18 e 27 de outubro. O evento tem lugar no Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do Seixal e as sessões têm início às  
22 horas.
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Dinamizado pelo Plano Nacional de 
Leitura 2027, em articulação com 
a Rede de Bibliotecas Escolares, 
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos 
e das Bibliotecas, Camões – Instituto 
da Cooperação e da Língua, Direção 
Geral de Administração Escolar e 
RTP, está a decorrer até 10 de ju-
nho nas escolas de todo o país a 
12.ª edição do Concurso Nacional 
de Leitura.
A iniciativa dirigida aos alunos de 
todos os ciclos de ensino tem como 
objetivo estimular hábitos de leitura 

e pôr à prova competências de ex-
pressão escrita e oral. Decorre em 
duas fases, uma regional, que en-
globa as provas nas escolas, com a 
participação das bibliotecas escola-
res e das bibliotecas públicas; e uma 
fase nacional.  No dia 24 de abril 
decorreu, no auditório dos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal, o 2.º momento da fase re-
gional, organizado pela Biblioteca 
Municipal do Seixal. Esta etapa 
traduz-se na realização de provas 
dirigidas aos vencedores das pro-

vas realizadas nas escolas do mu-
nicípio. Nesta 2.ª fase foram apura-
dos os alunos Francisco Gonçalves 
Costa (1.º ciclo, EB  Qt.ª de Nossa 
Senhora do Monte Sião); Ana Beatriz 
Vidas Caliço (2.º ciclo, Escola Básica 
Carlos Ribeiro); Inês Maria Carvalho 
Silva (3.º ciclo, ES Dr. José Afonso) e 
Vítor Hugo Pacheco Galiza (ensino 
secundário, ES Manuel Cargaleiro). 
Estes quatro alunos irão estar pre-
sentes na prova intermunicipal, que 
se realiza no dia 24 de maio, na 
Biblioteca Municipal de Almada.

Concurso Nacional de Leitura – fase regional
Alunos apurados para prova intermunicipal

A oferta educativa que as escolas 
secundárias disponibilizam traduz-
-se em cursos destinados a alunos 
que concluíram o 9.º ano de esco-
laridade e pretendem uma via de 
ensino onde podem aprender fa-
zendo ou adquirir conhecimentos 
na área onde pretendem prosseguir 
estudos. Estes cursos possibilitam 
a conclusão do ensino secundário 
e uma certificação profissional,.
Nesse objetivo, a Escola Secundária 
Dr. José Afonso abriu as portas no 

dia 24 de abril para dar a conhecer a 
sua oferta educativa (cursos profis-
sionais) para o ano letivo de 2018- 
-2019.  A mostra teve como obje-
tivo mostrar o trabalho realizado 
no âmbito dos cursos profissionais 
nas áreas de comércio, desporto e 
informática. A Escola Secundária 
Manuel Cargaleiro realizou a Feira 
das Profissões – Traça o Teu Futuro, 
de 16 a 18 de maio. Esta escola dis-
ponibiliza cursos profissionais nas 
áreas de comércio, eletrónica, au-

tomação, informática e multimédia. 
Na ESARS Está o Teu Futuro foi o 
título da mostra educativa na Es-
cola Secundária Alfredo dos Reis 
Silveira, que se realizou no dia 18 de 
maio. Os cursos profissionais desta 
escola abrangem as áreas do apoio 
psicossocial, desporto, eletrónica, 
automação e computadores comér-
cio e saúde. 
A vereadora Manuela Calado, do pe-
louro da Educação, visitou as mos-
tras educativas nas escolas. 

Escolas secundárias do concelho do Seixal
Oferta educativa para 2018-2019

Escolas básicas do 1.º ciclo 
de Aldeiade Paio Pires
Alunos divertiram-se na jogária

A Jogária de Aldeia de Paio Pires permite aos alunos das escolas pú-
blicas participar em diversas atividades desportivas e lúdicas como 
basquetebol, corridas, jogos tradicionais e insufláveis.
No dia 20 de abril, a jogária decorreu no pavilhão do Clube do Pessoal 
da Siderurgia Nacional para os alunos da Escola Básica de Aldeia de 
Paio Pires. Para os meninos da Escola Básica da Quinta da Courela, 
as atividades decorreram na própria escola no dia 4 de maio.
Os alunos da Escola Básica do Casal do Marco participam na jogária 
no dia 29 de maio, no Clube Desportivo e Cultural do Casal do Marco. 
Na iniciativa estiveram presentes António Santos, presidente das 
União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, e 
José Carlos Gomes, vereador da Câmara Municipal do Seixal.

Projeto de intercâmbio de boas práticas 
Visita à exposição 
Richness by Diversity

A exposição Richness by Diversity – Projeto Educativo Erasmus+ este-
ve patente no edifício dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal e recebeu, no dia 23 de abril, a visita de um grupo de alunos e 
professores da Escola Básica António Augusto Louro e de outras esco-
las europeias participantes neste projeto. 
Richness by Diversity é o resultado do projeto de intercâmbio de boas 
práticas através de uma parceria estratégica multilateral entre esco-
las europeias, financiado pela União Europeia, ao abrigo do Programa 
Erasmus+, o qual envolve cinco escolas, da Estónia, da Bulgária, da 
Itália, da Espanha e de Portugal (Agrupamento de Escolas Dr. António 
Augusto Louro).  O projeto contempla a deslocação de alunos e profes-
sores participantes no projeto.



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 708    24 MAIO 2018

16     CULTURA

Durante o ano letivo de 
2017-2018, o Serviço educativo 
da Biblioteca Municipal do Seixal 
desafiou professores e educado-
res de infância das escolas da rede 
pública do concelho a desenvolver 
práticas de trabalho com os alu-
nos utilizando metodologias e es-
tratégias inerentes à filosofia para 
crianças e à filosofia prática.

o ponto de partida das sessões 
foram os livros e leituras em vários 
suportes. neste ano letivo, partici-
param no projeto um total de 773 
alunos de 18 escolas, do pré-esco-
lar ao ensino secundário, envol-
vendo as bibliotecas escolares.

«Descobrir Leituras para 
Ler o Mundo», o tema anual da 
Biblioteca Municipal do Seixal, foi o 
mote para este projeto, que culmi-
na com uma semana de atividades 
que vão decorrer entre 25 de maio 
e 2 de junho. o objetivo é envolver 
os alunos das escolas, mas também 
as suas famílias e público em geral. 
Consulte o programa e participe!

Inscrições através do telefone 
210 976 100 ou do email sic@cm-
-seixal.pt.

Programa
Dia 25 de maio, sexta-feira
Das 21 às 24 horas
> Dá-me Música 2018
atividade de produção
 e realização de emissões de rádio
Para alunos do 3.º ciclo do ensino 
básico e ensino secundário

Dia 26 de maio, sábado
Das 16.30 às 17 horas
> arca de Histórias
Hora do Conto subordinada 
à temática do evento. Inscrição 
prévia.
Para crianças dos 4 aos 12 anos 
e respetivas famílias

Das 20 às 12 horas
> uma noite na Biblioteca 
Inscrição prévia.
Para crianças dos 8 aos 11 anos

Dia 29 de maio, terça-feira
17.30 horas
> Inauguração de exposição 
de trabalhos do  projeto Descobrir 
Leituras para Ler o Mundo
> apresentação da peça de teatro 
«Férias na aldeia #QueP@nico!»
Grupo de alunos da escola 
Secundária Dr. José afonso
Para alunos, encarregados 
de educação e familiares e público 
em geral.

Dia 30 de maio, quarta-feira
Das 10 às 11 horas; das 11.30 às 
12.30 horas; das 15 às 16 horas
> encontro dos Pequenos 
Filósofos
Sessões de filosofia para crianças 
dinamizadas por técnicos 
e professores. Inscrição prévia.
Para alunos do pré-escolar 
e 1.º e 2.º ciclo do ensino básico
Das 21.30 às 23.30 horas
> tertúlia Filosófica 
tertúlia de carácter cultural e edu-
cativo, com a participação especial 
da unisseixal, a partir da leitura 
de textos literários e filosóficos, 
que permitam dar o mote para 
a reflexão, partilha e testemunhos 
subordinadas a vários temas
Para público em geral

Dia 1 de junho, sexta-feira
10.30 e 15.30 horas
>  ateliê o Mundo Maravilhoso 
de tim Burton
ateliês baseados nas personagens 
de tim Burton. através da dina-
mização de atividades práticas de 
reflexão filosófica será criada uma 
sequência de imagens fotográficas 
para visionamento num zootrópio. 

Inscrição prévia.
Para alunos do 2.º e 3.º ciclo do en-
sino básico e do ensino secundário

10.30 e 15.30 horas
>  Hora do Conto: «Herberto», 
de Lara Hawthorne
Leitura expressiva e interativa de 
uma história. Inscrição prévia.
Para alunos do ensino pré-escolar 
e do 1.º e 2.º ciclo do ensino básico
Das 16.30 às 18 horas
>  Viajar: na rede Sim, no arame 
não! os Desafios e os Limites do 
Mundo Digital 
Sessão de cinema apoiada no re-
curso ao Kahoot. Inscrição prévia.
escolhe: Queres ser jogador, ou 
observador?
Dinamizado pela associação de 
estudantes da escola Básica e 
Secundária Prof. ruy Luís Gomes
auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal 
Para alunos do 3.º ciclo do ensino 
básico e ensino secundário 

Dia 2 de junho, sábado
Das 16.30 às 17 horas
> arca de Histórias
Hora do Conto subordinada à te-
mática do evento. Inscrição prévia.
Para crianças dos 4 aos 12 anos e 
respetivas famílias
Das 17.30 às 18.30 horas
>  Hora do Conto Filosófica para 
Famílias 
Sessão de filosofia para crianças, 
a partir de uma história. Inscrição 
prévia.
Para crianças dos 4 aos 12 anos e 
respetivas famílias

De 25 de maio a 2 de junho
> Mural da Filosofia
um muro onde todos poderão 
registar os seus pensamentos e 
opiniões n

Projeto de filosofia para crianças
Leituras para Ler o Mundo

O Livro em Festa chegou ao fim, após uma viagem de 17 dias, onde 
se encontraram livros, leitores e escritores. Organizada pela Câmara 
Municipal do Seixal, em parceria com a editora Página a Página, a fei-
ra do livro que decorreu de 4 a 20 de maio comemorou a 13.ª edição e 
contou com diversas atividades dirigidas ao público e aos estabeleci-
mentos de ensino do concelho.
O Livro em Festa trouxe ao Seixal nomes como Carlos Canhoto, 
a ilustradora Susana Matos, candidata ao Prémio Nacional de 
Ilustração, Carmen Zita Ferreira, António Avelãs Nunes, Xico Barga e 
José Pinheiro, os quais num registo de proximidade e de familiaridade 
pretenderam estreitar a relação entre os leitores e os autores. Esta 
foi uma oportunidade para ficar a conhecer os escritores que se de-
dicam à criação literária para a infância e juventude e os seus livros, 
alguns deles referidos no Plano Nacional de Leitura, como é o caso do 
«Morcego Bibliotecário», da autoria de Carmen Zita Ferreira. Os encon-
tros com os escritores ajudaram o leitor a perceber a importância da 
palavra, da escrita e da literatura.
Além destes escritores, a programação incluiu iniciativas para miúdos 
e graúdos. Ateliês de exploração de textos, oficinas de ilustração, 
teatro de marionetas e horas do conto foram algumas das ações 
direcionadas para as crianças e jovens, do ensino pré-escolar ao se-
cundário. Houve ainda tempo para sessões com pais e encarregados 
de educação que deram pistas sobre temáticas como a inteligência 
emocional e o desafio que é educar. Exemplo disso foi a sessão de 6 
de maio, intitulada Educar no Século XXI – Educar para o Mundo de 
Hoje. As Coisas Mudaram... Preparado? 
A feira também promoveu descontos para algumas edições, com o 
intuito de facilitar à população o acesso ao livro enquanto bem cultu-
ral. Este foi, em suma, um ponto de encontro onde se celebrou o livro.

Feira do Livro do Seixal
Transformar a leitura num hábito
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«Ligar, participar, conhecer» foi o 
tema do Maio Património que, de 
18 a 20 de maio, decorreu nos vá-
rios núcleos museológicos, com 
um conjunto de iniciativas que sen-
sibilizaram para a importância e o 
valor do património do concelho.
As comemorações englobaram o 
Dia Internacional dos Museus e 
o 36.º aniversário do Ecomuseu 
Municipal do Seixal, assinalado no 
dia 18 de maio, no Núcleo Naval, 
em Arrentela. A data foi celebrada 
com um concerto pelos alunos do 
Polo do Seixal da Escola de Música 
do Conservatório Nacional e um 
brinde de parabéns ao Ecomuseu. 
O momento contou com a pre-
sença do vereador do Pelouro do 
Património Histórico e Cultural, 
Manuel Pires, e do presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos.
A Câmara Municipal do Seixal 
criou, em 1982, o Museu 
Municipal do Seixal. Denominado 
por Ecomuseu (EMS) desde 1983, 
a sua programação museológica 

abarca a atividade referente à con-
servação do património. A partir de 
1996, o EMS sofreu modificações 
e expandiu as suas atividades, 
nos campos da investigação, da 
documentação, da conservação, 
da exposição, da difusão e da edu-
cação, centradas num vasto acer-
vo museológico e num património 
diversificado. A nível territorial, o 
EMS integra 8 sítios: 5 núcleos mu-
seológicos e 3 extensões.
Durante a sessão comemorativa 
do 36.º aniversário, o presidente 
da Câmara Municipal do Seixal 
salientou o facto de: «nesta data, 
há 36 anos, a câmara municipal 
ter criado um museu diferente que 
retrata a história, o património e as 
características únicas deste terri-
tório, procurando perpetuar essa 
memória. Uma forma de dissemi-
nar o património para que as novas 
gerações conheçam a história do 
concelho», mencionou. 
Em dia de festa, Joaquim Santos 
assumiu o compromisso de con-
tinuar a promover a preservação 

do património do concelho. Nesse 
sentido, elencou o trabalho que 
está a ser efetuado para a requa-
lificação de elementos simbólicos 
da memória coletiva. «Na Mundet 
são já visíveis um conjunto de me-
lhorias. Também junto ao Moinho 
de Maré de Corroios, incluindo a 
área da Olaria Romana da Quinta 
do Rouxinol, vamos construir o 
Parque Urbano de Miratejo, crian-
do um novo espaço de fruição do 
sapal e da Baía, por parte da popu-
lação. Este irá valorizar o território e 
o único monumento nacional que 
existe no concelho. Vamos ainda 
passar a integrar a Associação de 
Municípios do Portugal Romano, a 
qual tem por fim a promoção cultu-
ral da herança romana espalhada 
pelo território nacional. Portanto 
temos ainda muito trabalho para 
fazer nesta área». A finalizar o au-
tarca deixou um agradecimento a 
todos «os que contribuem para a 
preservação do património e aju-
dam a preservar a nossa história». 

Entre os dias 18 e 20 de maio, no 
Seixal, celebrou-se o património his-
tórico e cultural. O Maio Património 
congregou um conjunto vasto de 
atividades nos vários núcleos e ex-
tensões do Ecomuseu Municipal do 
Seixal, que contribuíram para dar a 
conhecer o património local e a gé-
nese do ecomuseu que é constituído 
por diversos espaços que se interli-
gam entre si fazendo parte de um to-
do simultaneamente uno e diverso.
 No dia 18 de maio um grupo de 
crianças participou, no Núcleo da 

Mundet, no ateliê Hoje É Dia de Festa 
– Um Postal para o Museu, onde 
construíram um postal ilustrado ori-
ginal. Realizaram-se ainda ateliês no 
Moinho de Maré de Corroios, no nú-
cleo da Olaria Romana e na Fábrica 
de Pólvora de Vale de Milhaços.
A 19 de maio assinalou-se a Noite 
dos Museus com uma festa muito 
animada na Mundet. À exibição e 
debate sobre o filme Mundet – O 
Mundo da Cortiça, seguiu-se um es-
petáculo com os grupos Manouchka 
e Xaral’s Dixie, que com os seus sons 

de gipsy jazz e do animado jazz de 
Nova Orleães mantiveram a anima-
ção até à 1 da manhã.
Destaque ainda para o encontro 
com o jornalista Mário Zambujal, no 
âmbito da iniciativa Tipografando 
com..., que promoveu, no Espaço 
Memória – Tipografia Popular do 
Seixal, uma conversa sobre a tipo-
grafia e o mundo do jornalismo por-
tuguês.

36.º aniversário do Ecomuseu Municipal do Seixal
Preservar  a memória e a história do concelho

Atividades e muita animação para todos
O património em festa
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A comemoração do Dia Interna-
cional do Jazz foi assinalada por 
uma formação liderada pelo pia-
nista e compositor Luís Barrigas, 
acompanhado por Beatriz Nunes, 
na voz, Desidério Lázaro, no saxo-
fone, Mário Franco, no contrabai-

xo, e Jorge Moniz, na bateria. 
O concerto decorreu no Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal, no dia 28 de abril, e convi-
dou a assistência para uma viagem 
por entre os discos «2:30» e «Songs 
With and Without Words», registos 

em nome próprio de Luís Barrigas. 
A ocasião serviu igualmente para 
dar a conhecer uma nova composi-
ção do pianista, natural de Setúbal 
e nascido em 1978. 

Auditório Municipal recebeu Luís Barrigas
Concerto comemorativo do Dia Internacional do Jazz

Vítor Godinho, fundador do grupo 
Banza, foi alvo de uma homena-
gem a título póstumo, na noite de 
11 de maio. A iniciativa, que veio a 
concretizar-se na esplanada do café 
Gabetos, em Paio Pires, partiu de 
Jorge Lopes, proprietário do esta-
belecimento, que teve o apoio «sem 
reservas» da Câmara Municipal do 
Seixal e da União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires.
Vítor Godinho, fenómeno de popula-
ridade pela simpatia que espalhava 
ao seu redor, onde quer que esti-
vesse, deixou-nos em dezembro de 
2015, contava então 66 anos de 
idade. «Conhecia o Vítor desde que 
abri o estabelecimento. Era uma 
ótima pessoa e um excelente con-

versador, de tal modo que os Banza 
fizeram do café um ponto de encon-
tro e de convívio», confessou Jorge 
Lopes.
Num texto que circula ou circulou 
nas redes, Vítor aponta como refe-
rências da sua infância a escola e 
o centro educativo da CUF, unidade 
de produção onde trabalhou grande 
parte da sua vida como instrumen-
tista de controlo industrial. «Dedico 
os meus tempos livres à música, aos 
amigos, à família, e sou feliz», dizia.
A carga emotiva das palavras que se 
ouviram antes do concerto, preen-
chido com atuações de Vítor Paulo, 
Pontes e Amigos e os Banza, toca-
ram fundo em todos os presentes, 
entre os quais a vereadora Manuela 
Calado e António Santos, presidente 

da união das freguesias, bem como 
muitos amigos do homenageado e 
representantes do movimento as-
sociativo.
«Reunimo-nos para lembrar um ami-
go, camarada e companheiro de es-
trada. Vamos fazê-lo da forma que 
ele mais gostaria, através da músi-
ca, e neste largo do café Gabetos 
(local de encontro, chegadas e par-
tidas do seu grupo Banza)», demons-
trando assim que «sabemos respei-
tar e recordar o amigo com quem 
compartilhámos momentos, ideias, 
cantigas, bebidas e sonhos!», foi dito 
durante o concerto, que recordou 
um grande músico e agradeceu a 
lição de solidariedade que nos legou 
este homem enorme, de seu nome 
Vítor Godinho.

Há pessoas que não se esquecem
Vítor Godinho homenageado como e onde queria

Cinema S. Vicente, Auditório Municipal
e Quinta da Fidalga
Festival celebra música do mundo

O Seixal World Music volta ao Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal e ao Cinema S. Vicente nos dias 15 e 16 de junho. A 2.ª edição 
recebe a música e dança tradicionais da Argentina e da Índia e tem o 
objetivo de dar a conhecer música de outras geografias e promover a 
tolerância e o conhecimento entre os povos através da música, uma ex-
pressão cultural imemorial e comum a toda a humanidade. 
O festival tem uma data de entrada livre, na Quinta da Fidalga, sábado, 
dia 17 de junho, às 18 horas. Aqui atuam os Recanto, grupo que explora a 
sonoridade de raiz tradicional; os Alma Menor, com um som de fusão que 
bebe na valsa, tango, klezmer, música étnica, jazz e música tradicional 
portuguesa; e os Xarnege, com alma mestiça, rica em timbres arcaicos 
interpretados ao modo basco e gascão.
No dia 15 de junho, sexta-feira, às 21.30 horas, o Cinema S. Vicente 
recebe Dhamar. Com Salivahan Siva, na voz, Abramo Lezzi, na tabla, e 
Mangu, na cítara e no bouzouki, o espetáculo Aasha apresenta o folclore 
e tradição da música, voz e dança hindus, e conta com Beatriz Crespo 
como dançarina de khatak, uma dança clássica indiana.
La Porteña Tango & Eugenia Giordano é o nome do espetáculo de dia 16 
de junho no Auditório Municipal às 21.30 horas. A atuação conta com 
as bailarinos Amira Luna e Damián Roezgas e junta a voz da argentina 
Eugenia Giordano à guitarra de Alejandro Picciano, ao piano de Federico 
Peuvrel e ao bandoneón de Matías Picciano. Uma atuação que home-
nageia um género de música e dança universal, nascido na Argentina e 
ouvido, tocado, cantado, sentido e dançado por todo o mundo.

Quinta da Fidalga e Oficina 
de Artes Manuel Cargaleiro
Atividades para vários públicos

A Câmara Municipal do Seixal, através do Serviço Educativo de Arte 
Contemporânea da Divisão de Cultura e Património, está a realizar 
um programa de iniciativas na Quinta da Fidalga e na Oficina de Artes 
Manuel Cargaleiro.
O programa inclui atividades dirigidas ao público escolar, mas também 
ao público em geral. No dia 4 de abril decorreu a oficina Partindo-se, com 
a participação de meninos do ATL do Jardim de Infância da Associação 
dos Serviços Sociais das Autarquias do Seixal. Olhando o painel  de 
azulejo como um todo, as crianças tentaram encontrar o seu padrão. 
Partindo-se sucessivamente, chegaram às formas geométricas simples 
que o constituem. Após esta e outras descobertas, e organizados em gru-
pos, foram convidados a montar e recriar o módulo através da realização 
de um puzzle. 
Os utentes da Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos 
do Seixal fizeram uma visita acompanhada pelos jardins da Quinta da 
Fidalga e à Oficina de Artes Manuel Cargaleiro no dia 8 de abril, tendo fi-
cado a conhecer melhor a obra e a vida de um dos maiores nomes da arte 
em Portugal.Conheça o programa de atividades na Quinta da Fidalga e 
na Oficina de Artes Manuel Cargaleiro em cm-seixal.pt.
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Casa do Povo de Corroios celebrou 84 anos

Uma escola de sucessos

Grupo Motard Paladinos inaugura sede
Espaço para convívio e solidariedade

A nova sede do Grupo Motard Paladinos foi inaugurada no dia 25 de abril 
no Mercado Municipal do Seixal, num espaço atribuído pela União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, e que foi interven-
cionado pelo grupo.  O Grupo Motard Paladinos nasceu entre 13 amigos e, 
apesar de ter crescido, nunca perdeu o espírito de amizade e família que está 
presente desde o dia da fundação. O grupo é responsável pela organização 
de passeios e convívios, ações de recolha e distribuição de roupa, alimen-
tos e brinquedos a instituições de solidariedade, famílias e indivíduos com 
carências económicas, passando por recolhas de donativos para causas 
específicas até à entrega de alimentação para animais. O grupo junta o gosto 
pelas motos ao prazer do convívio e tem como causa maior a solidariedade.

« Co m  o rg u l h o  n o 
Passado Trabalhamos no Presente 
para construir o Futuro» é o lema 
do 84.º aniversário que a Casa do 
Povo de Corroios (CPC) celebra 
em maio, com um programa em 
que se destaca a sessão solene, o 
XVIII Encontro de Coros, a grande 
Noite de Fados e a Dança Party, esta 
a realizar no dia 26, no Pavilhão 
multiusos do Parque urbano da 
Quinta da marialva.

Durante a sessão solene, no dia 
6 de maio, houve atuação musical 
a cargo dos músicos e cantores da 
CPC. Também foram distinguidos 
os atletas e técnicos que estiveram 
em evidência pelos resultados nos 
pódios nos campeonatos regionais 
e nacionais ao longo do ano nas 
diferentes modalidades. Foram 
igualmente reconhecidos os ele-
mentos da instituição pelo traba-
lho na área da cultura, designada-
mente os professores de música.

luís Varela, presidente da dire-
ção, afirmou na sessão que «tra-
balhamos todos os dias para ul-
trapassar dificuldades de vária 
ordem» e sublinhou que a nível de 

tesouraria tal foi possível através 
da «gestão rigorosa de receitas 
e despesas, celebração de novos 
contratos de telecomunicações e 
seguros, bem como com empresas 
e comércio local». Contudo, refe-
riu que esta situação ainda «não 
permite a realização de despesas 
para a aquisição ou renovação de 
equipamentos desportivos ou de 
instrumentos musicais ou conser-
vação de instalações». o dirigente 
abordou o «excelente trabalho» 
realizado no último ano, designa-
damente a nível desportivo, social 
e cultural, bem como os sucessos 
desportivos dos atletas e treinado-
res nos planos regional e nacional. 
Por último, agradeceu à câmara 
municipal e à junta de freguesia o 
apoio prestado à CPC e ao movi-
mento associativo.

o presidente da Junta de 
Freguesia de Corroios, Eduardo 
rosa, saudou os órgãos sociais da 
CPC, voluntários, associados e atle-
tas e realçou o momento musical 
proporcionado na sessão, «que 
mostrou a qualidade do trabalho 
realizado». o autarca referiu ain-

da que «é preciso reivindicar» es-
paços e condições para a prática 
desportiva das coletividades e «um 
pavilhão desportivo escolar para a 
freguesia». 

A vereadora manuela Calado, 
em representação da Câmara 
municipal do Seixal, afirmou que 
a CPC «continua a promover a for-
mação dos jovens, a cultura e o des-
porto». referiu que a transmissão 
da experiência de vida aos mais 
jovens «é também reflexo dos ex-
celentes resultados no desporto 
e na música que esta coletividade 
tem alcançado». A vereadora subli-
nhou que para que a Casa do Povo 
de Corroios e o movimento asso-
ciativo em geral possam continuar 
a crescer «é necessário mais apoio 
e condições» por parte do Estado 
Central, que estas instituições 
«sejam consideradas parceiras e 
que o trabalho por elas realizado 
seja reconhecido». garantiu que a 
câmara municipal «tudo fará pa-
ra que estas instituições passam 
continuar a desenvolver o trabalho 
social, cultural e desportivo junto 
das populações». n

Associação de Reformados, Pensionistas
e Idosos de Fernão Ferro 
Cedência de terrenos para 
o lar mais próxima
A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Fernão Ferro 
(ARPIFF) esteve em festa no dia 8 de maio. A sede da instituição 
encheu-se para celebrar 27 anos de muita atividade e de um trabalho 
meritório em prol da população idosa da freguesia.
A tarde foi animada pelas atuações do Grupo Coral Boa Vontade, do 
Grupo de Cavaquinhos do Pinhal do General e do Grupo Sonhos da 
ARPIFF e contou ainda com um lanche convívio com bolo de aniversá-
rio. A sessão solene comemorativa contou com a presença da verea-
dora do pelouro do Desenvolvimento Social da Câmara Municipal do 
Seixal, Manuela Calado, do presidente da direção da ARPIFF, Joaquim 
Raposo, da vogal da Junta de Freguesia de Fernão Ferro Susana 
Rodrigues e de Fernando Sousa, em representação da União das 
Associações de Reformados do Concelho do Seixal e da União Distrital 
das IPSS.
Joaquim Raposo começou por lembrar os fundadores e sócios «que 
já nos deixaram e contribuíram para construir esta instituição». 
Agradeceu também «a todas as funcionárias desta casa pelo serviço 
que prestam com toda a dedicação e carinho, dando mais dignidade 
aos nossos utentes e a quem mais precisa». Referiu por fim a neces-
sidade de um lar de idosos, manifestando a sua satisfação por saber 
que o processo de cedência dos terrenos está mais avançado: «o meu 
objetivo é ver o lar concretizado. Neste momento, para mim, é o obje-
tivo que mais quero concretizar enquanto presidente da associação. 
Esta direção trabalha todos os dias com dedicação, e esperemos que 
a escritura de cedência dos terrenos esteja mesmo para breve para 
que o lar seja uma realidade».
Em representação da junta de freguesia, Susana Rodrigues destacou 
«a alegria e a vida que a ARPIFF dá a todos os seus sócios e utentes. 
Apesar de todas as dificuldades, a direção e todos os funcionários 
estão aqui todos os dias, num trabalho árduo, mas cheio de amor, cari-
nho e muita amizade, e isso é muito importante». 
A vereadora Manuela Calado disse ser «um prazer estar aqui, 27 anos 
depois, a comemorar o magnífico trabalho que tem vindo a ser desen-
volvido. Uma palavra de apreço aos trabalhadores e voluntários desta 
instituição, porque sem eles era tudo ainda mais difícil, e também às 
várias direções que têm trabalhado muito, para vencer as dificuldades 
ao longo dos anos. O nosso município é muito rico no que diz respeito 
ao trabalho das associações de idosos, que prestam um apoio insubs-
tituível à nossa população e por isso merecem o nosso reconhecimen-
to». Neste âmbito informou que o processo de cedência dos terrenos 
para construção do Lar de Idosos de Fernão Ferro está mais adiantado 
e «em breve haverá condições para assinatura de compromissos nes-
se sentido, porque é urgente, para bem de todos, a construção de mais 
lares, já que atualmente não há respostas suficientes nesta área».
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Grupo Desportivo e Cultural Águias 
de Vale de Milhaços

Dinâmica desportiva, 
cultural e social

A Grande Gala dos 93 anos do Inde-
pendente Futebol Clube Torrense 
teve lugar no dia 5 de maio, no 
Pavilhão Municipal da Torre da 
Marinha, com a participação de cen-
tenas de alunos e atletas do clube, 
que contribuíram para um espetá-
culo ao qual assistiram mais de mil 
pessoas. Entre os presentes esti-
veram António Santos, presidente 
da União das Freguesias do Seixal, 

Arrentela e Aldeia de Paio Pires, e 
José Carlos Gomes, vereador da 
Câmara Municipal do Seixal.
Durante a gala houve demonstra-
ções de modalidades como judo, 
karaté, xadrez, andebol, ginástica ou 
ténis de mesa, e atuação de alunos 
da Escola de Artes e da Orquestra 
Juventude. Todos os envolvidos na 
vida da coletividade participaram 
nesta grande festa, inclusivamente 

os alunos da Componente de Apoio 
à Família, as secções de campismo, 
columbofilia e aeromodelismo, téc-
nicos, professores, corpos sociais e 
colaboradores. Foram ainda atribuí-
dos os troféus Torrecas de Cristal, 
que distinguiram os atletas e alunos 
que se evidenciaram em 2017.

Independente Futebol Clube Torrense
Grande Gala sob o lema «Faz Parte da Nossa Vida»

«SoMoS SenSíVeiS à 
necessidade sentida pelo Grupo 
Desportivo e Cultural Águias de 
Vale de Milhaços (GDCAVM) de um 
piso para o novo salão polivalen-
te e vamos apoiar a sua colocação 
para que acolha as atividades a que 
se destina». A afirmação de José 
Carlos Gomes foi proferida no dia 
5 de maio, por ocasião da sessão 
solene do 36.º aniversário da co-
letividade.

o vereador com o pelouro do 
Desporto, empreitadas, Adminis-
tração Geral e Modernização 
Administrativa afirmou a impor-
tância «de estar presente nos mo-
mentos felizes, mas também nos 
momentos difíceis» e afirmou a in-
tenção da autarquia apoiar a cons-
trução de uma bancada e balneá-
rios para o espaço polidesportivo. 
o espaço recebeu já a colocação 
do piso sintético, um investimento 

municipal de 21 211,23 euros. o 
investimento dotou ainda o equi-
pamento com iluminação em LeD, 
numa intervenção igualmente 
apoiada pela Junta de Freguesia de 
Corroios.

em representação da Junta de 
Freguesia de Corroios, orlando 
Ribeiro agradeceu «o trabalho em 
prol da juventude, da cultura e do 
desporto» e assegurou o apoio da 
autarquia à coletividade. Helder 
Rosa, presidente da Associação 
das Colectividades do Concelho do 
Seixal, enfatizou o «bom trabalho 
realizado ao longo de mais de três 
décadas» e salientou «o bom exem-
plo de cooperação entre o movi-
mento associativo e as autarquias 
do concelho».

A sessão, que foi dirigida por 
Joaquim Galocha, presidente 
da mesa da assembleia geral do 
GDCVM, contou ainda com a inter-

venção de Paulo Gonçalves, presi-
dente da direção da coletividade. o 
dirigente lembrou o percurso «de 
luta,  esforço e dedicação» que le-
vou à construção da sede junto ao 
espaço desportivo polivalente e o 
solidificar de «um projeto de futsal 
que foi estandarte do clube, em que 
conseguimos ser campeões distri-
tais por duas vezes e disputámos a 
taça nacional».

Paulo Gonçalves contextualizou 
«um projeto pensado e sustenta-
do» de crescimento do clube desde 
a sua criação até aos nossos dias e 
apelou a um apoio das autarquias 
«para um piso compatível para as 
nossas atividades desportivas», 
após o GDCAVM ter investido na 
construção do espaço aproximada-
mente 8 mil euros. Foi a este apelo 
que José Carlos Gomes, em repre-
sentação da Câmara Municipal do 
Seixal, respondeu positivamente. n 

O Clube de Canoagem de Amora (CCA) celebrou o 15.º aniversário no dia 
13 de maio com uma sessão solene onde estiveram presentes Joaquim 
Tavares, vereador da Câmara Municipal do Seixal, Manuel Araújo, 
presidente da Junta de Freguesia de Amora, e Vítor Félix, presidente da 
Federação Portuguesa de Canoagem (FPC).
Apesar da tenra idade, o CCA é já considerado o melhor clube de canoa-
gem a sul do Douro. Conseguiu manter o 4.º lugar no ranking da FPC pelo 
3.º ano consecutivo e tem atletas a representar a seleção portuguesa 
em competições internacionais. No CCA, são cerca de 100 atletas a 
praticar canoagem, embora da sua missão também faça parte envolver 
a comunidade, através de aulas abertas, workshops, férias desportivas 
ou provas na Baía do Seixal. 
«O CCA é mais do que um clube de canoagem, é uma comunidade. 
Sentimo-nos bem aqui, estamos todos em família», afirmou Célia Pereira, 
presidente da assembleia geral, que dirigiu a sessão.
João Paulo Duarte, presidente da direção, referiu-se ao CCA como «um 
clube que nos diz tanto e que nos faz lutar, vencendo barreiras e supe-
rando obstáculos». Um dos desafios para o futuro «é a valorização das 
condições físicas e de funcionamento», para que também seja possível a 
diversificação da oferta desportiva, segundo disse o dirigente. 
Joaquim Tavares destacou o crescimento do clube: «Os títulos são im-
portantes, mas o resultado maior é a capacidade que, em 15 anos, os 
dirigentes que estiveram à frente dos destinos deste clube tiveram de 
transformá-lo numa grande potência da canoagem ao nível nacional».
Para Manuel Araújo, o CCA «é um clube jovem, mas com prestígio ao nível 
nacional, do qual nos orgulhamos. Saúdo o Carlos Telmo e todos os que 
o acompanharam na fundação deste clube há 15 anos. É bom ver o cres-
cimento que tem tido. Parabéns a todos os envolvidos neste trabalho».
Vítor Félix  referiu-se ao CCA como «um dos grandes clubes da canoagem 
portuguesa, com padrões de quantidade e qualidade e presença assí-
dua nas equipas nacionais».

Clube de Canoagem de Amora 
Uma potência da canoagem nacional



José Augusto
José Augusto lembra com saudade o seu primeiro jogo 

contra a Hungria: «Marquei 2 golos e abri praticamente a fa-
se de apuramento para continuarmos no Mundial de 1966 
e que deu à equipa o valor que lhe foi reconhecido durante 
aquele mundial».

O antigo jogador considera que a principal diferença do 
futebol daquela altura para o de hoje tem a ver com o facto 
de, nos anos 60, a maior parte dos jogadores serem portu-
gueses. «Hoje assiste-se a uma mudança económica que 
leva a trazer muitos estrangeiros e a prejudicar a ascensão 
de valores nacionais», afirma.

Para partilhar mais opiniões e histórias, José Augusto vai 
estar no encontro no Seixal: «No dia 2 de junho estarei no Fórum Cultural do Seixal para poder ainda continu-
ar a dar conhecimento daquilo que foi a minha carreira no futebol, não só como jogador, mas também como 
selecionador».
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Os mundiais de futebol contados 
por quem os viveu
Encontro de glórias 
do futebol português
A Câmara Municipal do Seixal vai realizar, no dia 2 de junho, às 
9.30 horas, no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, o 
encontro Recorda Portugal no Mundial no Seixal – As Histórias dos 
Mundiais Contadas por Quem as Viveu.
Trata-se de uma iniciativa que visa lembrar e homenagear as sele-
ções de futebol que participaram nos mundiais anteriores, com a 
partilha de histórias e momentos por parte de quem lá esteve. 
A sessão é aberta a todos. Participe neste encontro de glórias do 
futebol português!  
Assim, já foram selecionados até ao momento os seguintes joga-
dores para esta iniciativa: Mundial 1966: António Simões, José 
Augusto, Hilário da Conceição, Vicente Lucas e José Carlos. Europeu 
1984: Toni, Eurico Gomes e António Veloso.
Mundial 1986: Carlos Manuel, Paulo Futre, Diamantino e Jaime 
Pacheco. Mundiais do Século XXI: Jorge Andrade e Ricardo Pereira.

Programa
9.30 horas – Receção aos participantes
10.15 horas – Abertura e boas-vindas
10.35 horas – Painel I: Portugal no Mundial de 1966 (Inglaterra)
12 horas – Painel II: Portugal no Mundial de 1986 (México) e no 
Europeu de 1984 (França) 
13 horas – Pausa para almoço
15 horas – Painel III: Portugal nos Mundiais do Século XXI 
17.30 horas – Encerramento

Ganhe uma camisola da seleção
Temos uma camisola da seleção nacional para oferecer ao primeiro 
leitor a dizer-nos o nome de uma das antigas glórias do futebol que vão 
estar no encontro Recorda Portugal no Mundial no Seixal – As Histórias 
dos Mundiais Contadas por Quem as Viveu, no dia 2 de junho, no 
Fórum Cultural do Seixal. Envie a sua resposta para o email dci@cm-
seixal.pt, com nome, n.º de BI ou CC, n.º de telefone e email. O mais 
rápido será o vencedor e será contactado pelos serviços municipais.
O levantamento do prémio deverá ser feito no dia do encontro e o 
vencedor poderá até pedir às antigas glórias do futebol presentes para 
assinarem a sua camisola. Boa sorte!

Fanzone no Seixal 
Durante o Campeonato do Mundo da Rússia 2018 será criada no 
jardim da Praça dos Mártires da Liberdade, no Seixal, uma Fanzone, 
com um ecrã gigante, para que todos possam acompanhar os jogos 
realizados pela seleção nacional, entre outras propostas de anima-
ção como os live sets com DJ, insufláveis, canoagem e os famosos 
jogos de penáltis e das balizas pequenas.
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António Simões
«Recordo em 1966 a grande vitória perante o Brasil e a 

felicidade de ter marcado um golo. Por isso, convido-o a estar 
presente no dia 2 de junho no Seixal e partilhar este marco 
histórico da história do futebol» afirmou António Simões.

O antigo jogador afirma que, com esta iniciativa, a Câmara 
Municipal do Seixal «demonstra ter memória» e dá um voto 
de confiança e de orgulho à nossa seleção.

Tendo em conta aquele que tem sido o trajeto da equipa 
portuguesa, António Simões diz que «não é surpreendente 
estarmos presentes no Mundial, até faz sentido pela legi-
timidade dos excelentes resultados. É preciso pensar, com 
humildade, que somos campeões na Europa».

António Simões explicou que a equipa nacional é designada como «Os Adamastores», facto que revela «a nos-
sa história e a audácia que os portugueses tiveram e têm para ultrapassar os obstáculos e chegarmos à final».

José Augusto, Carlos Manuel e António Simões
no Seixal a 2 de junho

Memórias de quem 
jogou pela seleção
JOSÉ AuguSTO, Carlos 

Manuel e António Simões são no-
mes incontornáveis da história 
do futebol português e vão estar 
presentes no encontro Recordar 
Portugal no Mundial no Seixal (ver 
caixa ao lado) para contarem as su-
as experiências ao serviço da sele-

ção nacional.
José Augusto e António Simões 

fizeram parte de Os Magriços, o 
apelido da equipa de futebol nacio-
nal que alcançou o terceiro lugar no 
Mundial de 1966 na Inglaterra. 

Carlos Manuel foi considerado 
um dos melhores médios ofensi-

vos portugueses da década de 80. 
Por Portugal, foi internacional 42 
vezes, marcando 8 golos, e foi um 
jogador decisivo para o apuramen-
to de Portugal para o Europeu de 
1984 e o Mundial de 1986. n

Carlos Manuel
Carlos Manuel recorda o seu golo na Alemanha que ga-

rantiu a presença da «equipa das quinas» no Mundial de 
1986. «Foi um golo que marcou uma fase importante da 
nossa seleção. Nós, às vezes, também nos enganamos e 
marcamos golos daqueles. Depois de 20 anos sem irmos ao 
Mundial, aquele golo ficou marcado na memória de todos os 
portugueses», disse o antigo jogador.

Carlos Manuel sabe bem o que a seleção nacional está a 
passar: «Para se chegar a um campeonato do mundo pas-
sam-se momentos difíceis. O apuramento, essencialmente, 
é sempre difícil para todos. Houve um trabalho fantástico 
do Fernando Santos com este grupo de trabalho e nós mere-
cemos estar no Mundial».

Deixa-lhes ainda uma mensagem de apoio: «Que sejam eles próprios, estão a representar um país, que 
lutem por ele, tenham a dignidade que sempre tiveram e as coisas aparecem, com trabalho, com querer, com 
vontade, com ambição. Eu estou confiante de que vamos fazer um bom Mundial».
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Campeonato de Futsal 
do Concelho do Seixal

Classificação 1.ª liga
Equipa Pts
1.ª GDC Casal do Marco      37 
2.ª GC Corroios   34
3.ª GDCA Vale de Milhaços   32
4.ª URJ Fernão Ferro      26 
5.ª PC Recreio   24
6.ª CCR Alto do Moinho   22
7.ª CP Corroios   21
8.ª ADR Casa do Benfica   20     
9.ª GDC Fernão Ferro    16
10.ª NNAV Cabeço Vide                                           12
11.ª Cariocas FC       9 
12.ª CCD Paivas                                                                   9

Classificação 2.ª liga 
Equipa Pts
1.ª  AF Catrapona     40 
2.ª  GD Cavadas     36
3.ª Seixal Clube 1925      32
4.ª CRD Cavaquinhas  32 
5.ª AM Qt.ª Laranjeiras     29
6.ª GR St.º António     25
7.ª AA Pinhal do General  24
8.ª ADC Fénix     20
9.ª AM Flor Mata 1     19
10.ª CR Cruz de Pau  16
11.ª GFA Encosta Sol     15
12.ª GD Correr d’Água      7
13.ª ASC Seixal       -1

15.ª Jornada 
1.ª Liga
ADR Casa do Benfica – CP Corroios             4-2
Vale de Milhaços – URJ Fernão Ferro        8-5
Cabeço de Vide – PC Recreio                           2-5
Casal do Marco – GDC Fernão Ferro      5-0
Alto do Moinho  – GC Corroios                         2-2 
CCD Paivas – Cariocas FC                                 7-5

17.ª Jornada
2.ª Liga
GD Correr D’Água – ADC Fénix                          4-2
GD Cavadas – AM Qt.ª das Laranjeiras          7-6 
CRD Cavaquinhas – Seixal Clube 1925     4-4
GFA Encosta do Sol – CR Cruz de Pau             6-5
ASC Seixal – AM F. Catrapona                                        0-22
AM Flor da Mata– AA Pinhal General        6-6

17.ª Jornada – 1 de junho
1.ª Liga
GDCA V. Milhaços - PC Recreio
ADR Casa do Benfica  - URJ Fernão Ferro
CCD Paivas - NNAV Cabeço de Vide
GDC Fernão Ferro – GC Corroios
CCR Alto do Moinho - CP Corroios 
CDC Casal do Marco - Cariocas FC
 
20.ª jornada – 29 de maio
2.ª Liga
AM F. Catrapona – Seixal Clube 1925
ADC Fenix  - AA Pinhal General
GFA Encosta do Sol - CRD Cavaquinhas
AM Quinta das Laranjeiras - GD Correr D’Água
ASC Seixal  - GR ST. António  
GD Cavadas - CR Cruz de Pau
Folga: AM Flor da Mata 1

A equipa de  voleibol da escola Pedro 
Eanes Lobato (PEL) sagrou-se vice-
-campeã da 2.ª divisão nacional e 
ascendeu ao escalão primovisioná-
rio. As jovens amorenses, treinadas 
por Nuno Maria, tiveram que levar 
de vencida, numa decisão em play-
-off, a sua congénere do Gueifães 
(Maia), por um conclusivo 3-1, tanto 
na sua deslocação ao norte, como 
em casa.
Na próxima época, cujo arranque 
está previsto para meados de outu-
bro, as nossas meninas enfrenta-

rão colossos da modalidade como o 
Leixões, campeão em título, AVC de 
Famalicão ou Porto Voley.
Pelágio Moreira, presidente do clu-
be, lembra que  a PEL – Voleibol é 
a única equipa do município a com-
petir na 1.ª divisão a âmbito nacio-
nal. «Nos 75 anos de existência da 
Federação Portuguesa de Voleibol, 
nunca outro clube da margem sul do 
Tejo foi campeão nacional de volei-
bol ou militou na 1.ª divisão», salien-
tou aquele dirigente, com orgulho.
Os responsáveis pela PEL – Voleibol 

já preparam a próxima temporada. 
«Queremos estruturar uma equipa 
competitiva, o que não será fácil. É 
que há emblemas como o Benfica 
e o Sporting que estão a renovar os 
respetivos conjuntos e o caminho 
mais fácil é “roubar” atletas aos ou-
tros clubes. Ora, essa lei do mais for-
te poderá causar-nos sérios danos», 
explica Pelágio Moreira. Esperança, 
mesmo assim, é coisa que não es-
morece. «Colocamos como objetivo 
um lugar entre o 9.º e o 12.º. É o que 
procuraremos alcançar». 

Regresso à 1.ª divisão
PEL – Voleibol vai competir com os grandes

A frente ribeirinha de Amora rece-
beu, no dia 28 de abril, o 6.º Triatlo 
Jovem de Amora, uma importante 
prova do calendário nacional, que 
contou com a participação de 600 
atletas. 
Milhares de pessoas marcaram pre-
sença junto à marginal de Amora 
para apoiar os jovens atletas nesta 
prova que incluiu ciclismo, natação 
e atletismo e foi organizada pela 
Associação Naval Amorense, Junta 

de Freguesia de Amora e Câmara 
Municipal do Seixal, com o apoio 
técnico da Federação de Triatlo de 
Portugal.
No 6.º Triatlo Jovem de Amora 
esteve em disputa a 3.ª etapa do 
Campeonato Nacional Jovem de 
Clubes e de Iniciados, a 1.ª etapa do 
Campeonato Nacional de Juvenis 
de Triatlo e uma prova Super Sprint 
(prova aberta), aberta a todos os 
atletas que quiseram participar.

Classificações gerais
Prova Super Sprint/Prova Aberta
Equipas: 1.ª, Associação Naval 
Amorense; 2.ª, Clube de Natação 
da Amadora; 3.ª, Alhandra Sporting 
Club.
Campeonato Nacional Jovem 
Clubes: 1.º, Alhandra Sporting Club; 
2.º, Sport Lisboa e Benfica; 3.º, 
Clube de Natação de Torres Novas.

6.ª edição levou milhares de pessoas à frente ribeirinha de Amora
Triatlo jovem com cerca de 600 atletas em prova

Dias 26 e 27 de maio 
Campeonato Nacional de Futsal 
de Surdos

A Associação de Surdos do Concelho do Seixal (ASCS) promove, nos 
dias 26 e 27 de maio, o 6.º Campeonato Nacional de Futsal de Surdos, 
uma competição que irá contar com a participação de 10 equipas 
de associações a nível nacional: Associação de Surdos da Guarda, 
Associação de Surdos do Porto, Sporting/ASP, Associação Portuguesa 
de Surdos, Associação de Surdos da Linha de Cascais, Associação de 
Surdos do Concelho do Seixal, Associação Cultural Surdos Amadora, 
Surdisol, Associação de Surdos I.S.M. Açores e a Associação de Surdos 
da Alta Estremadura, num total de 175 técnicos e atletas.
O campeonato realiza-se no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha e 
no Pavilhão Desportivo Escolar Alfredo do Reis Silveira e conta com o 
apoio da Câmara Municipal do Seixal. 

Pavilhão Municipal da Torre da MarinhaPavilhPavilh o Municipal da Torre da Marinhao Municipal da Torre da Marinhao Municipal da Torre da Marinhao Municipal da Torre da Marinhao Municipal da Torre da Marinhao Municipal da Torre da Marinhao Municipal da Torre da Marinhao Municipal da Torre da Marinha
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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 ‘
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Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 
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20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

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

(*) n Partida do Fogueteiro

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

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

808 203 050 TRANSTEjO  

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

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 919 374 732

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

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

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

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

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 
Silva Carvalho 11   
Além Tejo 12
Do Vale  13
Holon Vale Milhaços 14
Nobre Guerreiro   15
Universo 16
Godinho  17
Silva Carvalho 18
Abreu Cardoso 19
Fonseca 20
Nurei 21
Romana 22
Seruca Lopes 23
Foros de Amora 24

Serviço permanente

ABReU CARDoSo | R. Cidade Setúbal, 1-B, 
Corroios | 212 545 585
ALéM Tejo | Av. Dr. Arlindo Vicente, 20 A e 20 B 
Torre da Marinha | 212 223 736
ALVeS VeLHo | R. Luís de Camões, 27, 
Torre da Marinha | 212 211 132
BAIRRo NoVo | R. da Liberdade, 105-A,  
Bairro Novo | 212 220 959
BeNTo LINo | Av. de Vale de Milhaços, 34, 
Corroios | 212 532 601 
BIoTIFAR | R. José Carlos Ary dos Santos, 2-A,
Miratejo | 212 536 351
CeNTRAL | Av. General Humberto Delgado, 
9-11, Paio Pires | 212 210 365
CeNTRAL DA AMoRA | R. MFA, loja 22, Amora 
| 212 257 108
Do VALe | R. da Cordoaria, 5 B,
Cruz de Pau | 212 255 919
DUARTe RAMoS | Centro Comercial Belsul, 11, 
Lj. 29, Cruz de Pau | 212 268 930
FoGUeTeIRo | Av. 1.º de Maio, 93 A e B, 
Fogueteiro | 212 229 522
FoNSeCA | Pátio das Artes, 36 loja C8, 
Estrada dos Foros de Amora 
| 212 259 813
FoRoS De AMoRA | Estrada dos  Foros 
de Amora, 120-A-B | 212 260 579
GoDINHo | Largo da Igreja, 51, Seixal 
| 212 213 580
HoLoN VALe De MILHAçoS | R. Alexandre 
Herculano, 2 A, Vale de Milhaços | 212 530 256
LUSITANA | Rua João Gil, 2 | Arrentela 
| 212 277 959
PINHAL De FRADeS | R. Dr. Raul Machado, 
lote 52, Pinhal de Frades | 212 244 224
MAToS LoPeS | R. João Gil, 2, Arrentela 
| 212 277 956
MoURA CARNeIRo | RioSul Shopping, 
Loja 0.044 A | 212 277 868
NoBRe GUeRReIRo | Av. Marcos de Portugal, 
20-A, Amora | 212 276 470
NoVA AMoReNSe | R. Oliveira Martins, 4-B,   
Paivas | 212 268 818
NoVA De CoRRoIoS | Av. Rui Grácio, 84 - A/B, 
Santa Marta do Pinhal | 213 462 687
NoVAIS | Av. José António Rodrigues, 89-A, 
Aldeia de Paio Pires | 212 225 495
NUReI | R. da Igreja, Lt. 831 A, r/c, 
Fernão Ferro | 212 120 384
QUINTA DA ToRRe | Av. 25 de Abril, 65, 
Torre da Marinha | 212 224 750
RoMANA | R. Gil Vicente, 25, Vale de Milhaços 
| 212 546 293
São BeNTo | R. Ana Castro Osório, 10-A, Amora 
| 212 225 539
SeIxAL | Av. Vasco da Gama, n.º 15, Seixal  
| 212 222 658
SeRUCA LoPeS | Trav. Paz, 4-B, Casal do Marco 
| 212 210 369
SILVA CARVALHo | Praceta Emídio Santana, 
6 – 6 A | Aldeia de Paio Pires | 210 993 415
SoUSA MARQUeS | Av. Luís de Camões, 2, 
Miratejo | 212 555 006
ST.ª MARTA Do PINHAL | R. Mário Sampaio 
Ribeiro, 7, St.a Marta do Pinhal | 212 255 300
UNIVeRSo | Av. 25 de Abril, 60 B, Corroios 
| 212 535 084
VALe BIDARRA | R. Luís de Camões, Lt. 350, 
Fracção A e B, Fernão Ferro | 212 121 121
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24 de maio  a 7 de junho
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SBM 708
24 DE MAIO 2018

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

Miúdos 
e graúdos 
festejam 
Dia Mundial 
da Criança

Teatro, desporto, animação de leitura, oficinas de artes plásticas, ateliês de brincadeiras 
e muitas outras iniciativas vão animar as comemorações do Dia Mundial da Criança no 
concelho do Seixal, de 24 de maio a 17 de junho, todas com entrada gratuita. 

É a 1 de junho que se celebra o Dia Mundial da Criança, data que assinala a aprovação da 
Declaração dos Direitos da Criança pela assembleia geral da ONU, em 1959. 
As comemorações integram o Plano Educativo Municipal e são promovidas em parceria 
pela Câmara do Seixal, juntas de freguesia, escolas básicas e jardins de infância da rede 
pública, bem como outras instituições concelhias. 
O leque de iniciativas é abrangente, destacando-se os espetáculos de teatro de rua, 
para as crianças e familiares, em diferentes espaços do concelho, com o «Tititricircus», 
no dia 29, na Quinta D. Maria, Seixal; «O Velho Lobo do Mar», no dia 1, na Associação 
de Moradores dos Redondos, Fernão Ferro, e «La Bella Tour», no dia 2, na Quinta da 
Fidalga, Arrentela. Na Oficina de Artes Manuel Cargaleiro são disponibilizadas oficinas 
de artes plásticas para os mais pequenos, nos dia 1 e 2.  E no Parque do Serrado, em 
Amora, há atividades do Dia da Criança e das Comunidades no dia 17.

O programa completo das comemorações do Dia Mundial da Criança está disponível 
em cm-seixal.pt.

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

Ganhe bilhetes para ir 
ao teatro
«Super-Heróis» é mais uma produção para a infância que a Animateatro 
apresenta no dia 3 de junho, domingo, às 16 horas, no Cinema S. Vicente.
A peça é uma estória divertida que ensina a lidar com os medos. E SuperTina e 
SuperTó são os dois super-heróis com a missão especial de vigiar o planeta e ao 
sinal de medo surgem em nosso auxílio! 

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

Temos 3 bilhetes duplos para oferecer às primeiras respostas certas 
à pergunta: Quem são SuperTina e SuperTó? Envie a resposta até às 17 
horas do dia 28 de maio, para o email dci@cm-seixal.pt, com o nome, n.º de BI ou 
CC e o n.º de telefone.

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

Campeonato do Mundo 
de Futebol celebrado 
no Seixal
No Seixal, a participação da seleção nacional no 
Campeonato do Mundo de Futebol 2018 vai ser celebrada 
com várias iniciativas. 
No dia 2 de junho, às 9.30 horas, no Auditório Municipal, 
realiza-se o encontro Recorda Portugal no Mundial no Seixal 
– As Histórias dos Mundiais Contadas por Quem as Viveu.
Trata-se de uma iniciativa que visa lembrar e homenagear 
as seleções de futebol que participaram nos mundiais 
anteriores, com a partilha de histórias e momentos por 
parte de quem lá esteve. António Simões, José Augusto 
e Carlos Manuel são algumas das glórias do futebol que 
irão estar presentes.
Durante o Campeonato do Mundo será criada no jardim 
da Praça dos Mártires da Liberdade, no Seixal, uma 
Fanzone, com um ecrã gigante, para que todos possam 
acompanhar os jogos realizados pela seleção nacional, 
entre outras propostas de animação como os live sets 
com DJ, insufláveis, canoagem e os famosos jogos de 
penáltis e das balizas.

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



Dead Combo – Odeon Hotel
Música . M/ 6 anos . Ingresso: 12 euros
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

27 mai. domingo
____________________________
8 horas
Caminhada Agita Seixal
Org.: Clube Associativo de Santa Marta 
do Pinhal
Sede do CASMP

O Monte
Airsoft
Org.: Associação de Amigos do Pinhal 
do General
Vale Longo, Fernão Ferro
____________________________
Das 9 às 13 horas
1.º Torneio Triangular Cidade 
do Seixal | Sub-14 Feminino
Basquetebol
Org.: Seixal Clube 1925
Pavilhão Seixal Clube 1925

____________________________
Das 9 às 17 horas
13.ª Exposição de Energias 
Renováveis e Eficiência Energética
Entrada livre
Org.: AMESEIXAL – Agência Municipal 
de Energia do Seixal
Pavilhão Multiusos do Parque Urbano 
da Quinta da Marialva, Corroios

____________________________
9.30 horas
26.ª Milha Urbana Baía do Seixal
Atletismo
Org.: Casa do Benfica do Seixal
Ruas do Seixal

seixal
acontece

25 mai. sexta
____________________________
Das 9.30 às 12.30 e das 14 às 17 horas
5.º Torneio Municipal de Boccia 
Sénior 2018
Org.: Associação de Paralisia Cerebral Almada-
Seixal
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

26 mai. sábado
____________________________
Das 9 às 13 horas
XIII Torneio de Mini Basquete 
Cidade do Seixal
Org.: Seixal Clube 1925
Pavilhão Seixal Clube 1925

____________________________
10.30 horas
Extreme Workout
Fitness
Org.: Novo Ser
Parque Municipal do Serrado, Amora
____________________________
14 horas
Passeio de Caiaque
Canoagem
Org.: Clube Recreativo e Desportivo 
Brasileiro-Rouxinol
Baía do Seixal (partida junto ao antigo 
terminal fluvial do Seixal)

____________________________
Das 15.30 às 16.30 horas
E Se Eu Vivesse numa Tribo?
Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
17 horas
Apresentação do Livro 
«A Confissão», de Henrique 
Rodrigues
Fórum Cultural do Seixal
____________________________
Das 17.30 às 18.30 horas
Em Busca das Cores Saltitonas
Bebés dos 12 aos 23 meses
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
Das 21 às 12 horas
Uma Noite na Biblioteca
Dos 8 aos 11 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
21.30 horas
À Espera de Godot
Teatro . M/ 12 anos . Ingresso (3)
Espaço Animateatro, Amora

Agita Seixal 2018
Várias atividades
Org.: Câmara Municipal do Seixal e Associação 
das Colectividades do Concelho do Seixal
Frentes ribeirinhas de Amora, Arrentela e 
Seixal

____________________________
Das 10 às 10.30 horas
5.º Passeio de Bebés – Agita Seixal
Frente ribeirinha de Arrentela
____________________________
Das 10 às 11.30 horas
Aulas Abertas de Canoagem
Org.: Clube de Canoagem de Amora
Rampa do CCA
____________________________
16 horas
O Feiticeiro de Oz
Teatro . M/ 4 anos . Ingresso (3)
Cinema S. Vicente

29 mai. terça
____________________________
10.30 horas 
Tititricircus
Tanxarina Títeres e Marionetas, 
Galiza, Espanha
Quinta D. Maria, Seixal

____________________________
21.30 horas
Sessão de Curtas-metragens 
Premiadas
Matria, de Álvaro Gago | Tremors, de Dawid 
Bodzak | Rabbit’s Blood, de Sarina Nihei | Waste 
No.5 The Raft of the Medusa, de Jan Ijäs | Solar 
Walk, de Réka Bucsi | Stay Ups, de Joanna Rytel
IndieLisboa 2018 – Festival Internacional de 
Cinema Independente – Extensão Seixal
M/ 16 anos . Ingresso: 2 euros
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

30 mai. quarta
 ____________________________
Das 21.30 às 23.30 horas
Tertúlia Filosófica
Com a participação especial da Unisseixal
Biblioteca Municipal do Seixal

31 mai. quinta
____________________________
Das 9 às 17.30 horas
V Caminhada Solidária da APCAS 
e Dia do Desporto Adaptado
Org.: Associação de Paralisia Cerebral 
Almada-Seixal
Zona ribeirinha do Seixal, Arrentela e Amora/
/Parque da Quinta dos Franceses

1 jun. sexta
____________________________
10.30 horas 
O Velho Lobo do Mar
Trip Teatro, S. Paulo, Brasil
Associação de Moradores dos Redondos

2 jun. sábado
____________________________
Das 9.30 às 17.30 horas
Encontro Recorda Portugal 
no Mundial no Seixal
– As Histórias dos Mundiais 
Contadas por Quem as Viveu
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal
____________________________
14.30 horas
9.º Torneio da Primavera
Org.: Associação Desportiva e Cultural 
Azinhaga das Paivas
Complexo Municipal de Atletismo Carla 
Sacramento
____________________________
15 horas
Para, Escuta e Pinta
Oficina . Crianças dos 6 aos 12 anos e famílias
Entrada livre
Jardim da Quinta da Fidalga

Passeios Caiaques Mar 2018
Canoagem
Org.: Clube Recreativo e Desportivo 
Brasileiro-Rouxinol
Partida junto ao antigo terminal fluvial, Seixal
____________________________
Das 15.30 às 16.30 horas
E Se Existisse Uma Máquina 
da Felicidade?
Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
16 horas
1.ª Gala de Jovens Intérpretes
Música . M/ 4 anos . Entrada livre
Cinema S. Vicente

____________________________
17 horas
Teatro Infantil na Fidalga 
– La Bella Tour
Entrada livre
Jardim da Quinta da Fidalga

____________________________
17.30 horas
Hora do Conto Filosófica 
para Famílias
Dos 4 aos 12 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

Das 17.30 às 18.30 horas
Azulinho, Bailas Aqui ou Acoli?
Bebés dos 24 aos 36 meses, acompanhados 
por um adulto
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
20.30 horas
Gala de Danças de Salão
Org.: SWAY – Danças de Salão
Clube Recreativo e Desportivo do Miratejo
____________________________
21 horas
VII Gala Gímnica
Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional

3 jun. domingo
____________________________
9.30 horas
Comemorações do Dia 
Mundial da Criança
Várias atividades
Org.: Clube Desportivo e Recreativo 
Águias Unidas
Parque Urbano do Fanqueiro
____________________________
10 horas
14.ª Corrida da Baía da SFOA
Org.: Sociedade Filarmónica Operária 
Amorense
Ruas de Amora
____________________________
Das 10.30 às 13 e das 15 às 17 horas
EcoTroca Lixo por Plantas
Gratuito . Inscrição (4)
Átrio da Quinta da Fidalga, Arrentela
____________________________
16 horas
Aulas Abertas de Canoagem
Org.: Clube de Canoagem de Amora
Rampa do CCA

Super-Heróis
Teatro . M/ 3 anos . Ingresso (3)
Cinema S. Vicente



7 jun. quinta
____________________________
Das 9.30 às 12.30 horas
Visita ao Ecoparque do Seixal 
(AMARSUL)
Gratuito . Inscrição (4)
Ponto de encontro: estacionamento 
do Parque da Quinta dos Franceses, 
frente ribeirinha do Seixal 

e ainda…
24 de mai. 
a 7 de jun.
____________________________
24 e 29 de maio | 5 e 7 de junho
Terça e quinta-feira – 21 horas
Caminhadas Noturnas
Grupo Desportivo Unidos do Arco

____________________________
26 de maio e 2 de junho, 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 . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
De 26 de maio a 21 de julho
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas
Coletiva de Escultura – António 
Trindade, Francisco Vaz, João 
Duarte e Jorge Pé-Curto
Exposição integrada no Ciclo de 
Apresentação do Acervo Artístico Municipal
Galeria Municipal de Corroios

____________________________
27 de maio e 3 de junho, 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

________________________
29 de maio e 5 de junho
Terça-feira, das 15 às 17 horas
Estampa ao Teu Estilo
Ateliê . Dos 13 aos 18 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

________________________
30 e 31 de maio
Quarta e quinta-feira, das 9.30 às 17 horas
Dia Mundial da Criança
Atividades lúdicas, desportivas e culturais
Parque Urbano de Fernão Ferro  

____________________________
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)  Inscrição: 210 976 011 | div.ambiente.salubri-
dade@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

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

Dead Combo apresentam 
«Odeon Hotel» no Seixal
O último e sexto álbum dos Dead Combo, «Odeon Hotel», foi lançado em abril 
e entrou logo para os tops nacionais. O disco é composto por 13 músicas e 
pela primeira vez na história da banda é editado em todo o mundo.
O duo, com 15 anos, fundado pelos músicos Tó Trips (guitarras) e Pedro 
Gonçalves (contrabaixo, guitarras, melódica e pianinho), apresenta-se 
no último disco e neste concerto com nomes de reconfirmada qualidade: 
Alexandre Frazão (bateria), Gui (sopros e teclas) e António Quintino (baixo, 
contrabaixo e guitarras).
Para ver e ouvir os Dead Combo no Seixal, uma banda incontornável do 
panorama musical nacional, com fãs dentro e fora das nossas fronteiras.
Ingresso: 12 euros. Reservas pelos telefones 210 976 103 ou 915 635 090.

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

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

Apresentação do livro 
«A Confissão» 
«A Confissão» é o título do livro de Henrique Rodrigues, 
sob a chancela da Chiado Books, que é apresentado no 
dia 26, no Seixal.
Reza a sinopse da obra que esta «pretende resumir de 
forma impecável e epigramática o estrépito em redor do 
vulto mariano», recorrendo «não poucas vezes, ao uso do 
cinismo, da mofa, do humor negro».
O autor «combina criatividade e reformulação de posições 
tipificadas e gastas com um conjunto de pressupostos 
sobre a sociedade, a realidade política, o destino do 
homem e as suas aspirações, a vida ética, moral e religiosa 
do indivíduo».

Será, pois, um desafio participar no encontro com autor 
sobre «A Confissão».

26 de maio, sábado | 17 horas | Fórum Cultural do Seixal

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

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

Veja filmes 
do IndieLisboa 2018 
no Seixal
Entre maio e junho tem a oportunidade de ver no Seixal filmes das várias secções do 
IndieLisboa 2018 – 15.º Festival Internacional de Cinema Independente. 
O Seixal é este ano uma nova extensão oficial do festival, graças a uma parceria entre a 
organização e a autarquia.
Assim, não perca a sessão de curtas-metragens premiadas na competição nacional e 
internacional, no dia 29 de maio (terça-feira), às 21.30 horas, no Auditório Municipal (veja 
quais as curtas-metragens premiadas em cm-seixal.pt).

Temos bilhetes duplos para oferecer aos três primeiros leitores que nos 
disserem qual é a edição do festival. Envie a resposta até às 12 horas do dia 28 de 
maio, para o email dci@cm-seixal.pt, com o nome, n.º de BI ou CC e o n.º de telefone. 
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