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Campeões recebidos na câmara
Amora Futebol Clube  
sobe ao Campeonato de Portugal

O Amora FC sagrou-se, no dia 31 de maio, campeão da 1.ª Divisão 
Distrital da Associação de Futebol de Setúbal sem ter averbado 
qualquer derrota ao longo das 30 jornadas, o que lhe permite dispu-
tar o Campeonato de Portugal na próxima temporada.
No dia 5 de junho, os campeões foram recebidos nos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do Seixal. Os adeptos do clube da 
Medideira fizeram a festa, que foi bonita de se ver.  20

BOLETIM MUNICIPAL

12, 13

7 de junho a 20 de junho

cm-seixal.pt

História do movimento 
sindical no Seixal
Mundet vai receber 
arquivo histórico 
da CGTP-IN 2

 

Milhares de pessoas no Agita Seixal 2018
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A CâmArA municipal 
do Seixal e a Confederação Geral 
dos Trabalhadores Portugueses – 
Intersindical Nacional (CGTP-IN) 
assinaram, no dia 31 de maio, 
um contrato de comodato para a 
instalação do Espaço memória – 
Centro de Arquivo, Documentação 
e Audiovisual da CGTP-IN num dos 
edifícios da antiga fábrica mundet.

O evento decorreu ao ar livre, 
junto do futuro Espaço memória. 
Para além da assinatura do contrato 
de comodato entre Joaquim Santos, 
presidente da Câmara municipal 
do Seixal ,  Arménio Carlos, 
secretário-geral da CGTP-IN, 
e Fernando Gomes, membro do se-
cretariado e da comissão executiva 
do Conselho Nacional da CGTP-IN, 
a sessão contou ainda com mo-
mentos musicais: as atuações de 
Luísa Amaro, que tocou e acom-
panhou à guitarra portuguesa os 
jograis Domingos Lobo e manuel 

Diogo, e do Grupo Coral Alentejano 
da Associação dos Serviços Sociais 
dos Trabalhadores das Autarquias 
do Seixal. 

Estiveram presentes no even-
to Alfredo monteiro, presiden-
te da Assembleia municipal do 
Seixal, Jorge Gonçalves, manuela 
Calado e Luís Cordeiro, vereado-
res da Câmara municipal do Seixal, 
António Santos, presidente da 
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
elementos da CGTP-IN e do STAL, 
antigos trabalhadores da mundet e 
população.

Espaço aberto 
à comunidade
O antigo edifício de apoio à fábri-

ca mundet, que antes albergou ser-
viços como carpintaria, serralharia 
ou pintura, irá acolher o patrimó-
nio documental e museológico da 
CGTP-IN, espelho da história do 

trabalho e dos trabalhadores.
«O Espaço memória pretende 

contribuir, com a sua atividade, pa-
ra a valorização da memória histó-
rica dos movimentos de trabalha-
dores e operários portugueses», 
afirmou Arménio Carlos.

Pretende-se ainda que o 
Espaço memória seja aberto 
a todos, com iniciativas asso-
ciadas ao mundo sindical e do 
trabalho, segundo explicou o 
secretário-geral da CGTP-IN: 
«Os trabalhadores e o público em 
geral beneficiarão de um amplo e 
diversificado conjunto de inicia-
tivas que serão abertas à comuni-
dade, convidando-a à interação e à 
participação, mas desafiando-a a 
contribuir com a suas experiência, 
as suas vivências, o seu testemu-
nho, as suas sugestões para a me-
lhoria dos serviços e oferta cultural 
que serão desenvolvidos».

O espaço necessita de ser rea-

bilitado, mas o desejo é abrir as 
portas em 2020, quando a CGTP-IN 
 celebrar 50 anos de existência.

Joaquim Santos considera que 
será um marco importante na vida 
da CGTP-IN que «ao longo de quase 
cinco décadas tem assumido uma 
intervenção fundamental na de-
fesa dos interesses de classe dos 
trabalhadores». Quanto ao Espaço 
memória, o presidente da Câmara 
municipal do Seixal acredita que 
«será certamente um precioso con-
tributo para o estudo da história do 
movimento sindical em Portugal e 
para o reforço da sua intervenção, 
pois só conhecendo melhor o nosso 
passado estaremos em condições 
para transformar o futuro».

Uma nova vida 
para a Mundet
A data para esta cerimónia tam-

bém não foi escolhida ao acaso, 
nem foi resultado de um acerto de 

agendas. No dia 31 de maio de 2018 
fez precisamente 44 anos que os 
trabalhadores da mundet tomaram 
nas suas mãos a gestão da empre-
sa, salvaguardando postos de tra-
balho e a produção nacional. No 
entanto, a mundet voltou a cair nas 
mãos dos seus proprietários, o que 
ditou o fim da empresa. O espaço 
veio a ser adquirido pela Câmara 
municipal do Seixal em 1997 e tem 
estado a ser alvo de um projeto de 
revitalização.

«Estamos já a trazer uma nova 
vida para a mundet, como muitos 
de nós sonhámos», disse Joaquim 
Santos. O autarca fez um resumo 
sobre os projetos já em funciona-
mento e os que estão previstos 
para o espaço da antiga fábrica. O 
presidente da câmara municipal 
acredita que todos estes projetos 
«colocarão novamente a mundet 
como um centro da vida cultural, 
social e económica do concelho». n

História do movimento sindical no Seixal

Mundet vai receber arquivo 
histórico da CGTP



  7 JUNHO 2018    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 709

DESTAQUE    3

No momeNto em que 
Portugal se prepara para apoiar a 
Seleção Nacional, que a partir de 
14 de junho irá disputar o mundial 
de Futebol na Rússia, o Seixal re-
cebeu algumas das antigas glórias 
do futebol nacional no Auditório 
municipal do Fórum Cultural do 
Seixal.

A iniciativa Recorda Portugal no 
mundial no Seixal, que se realizou 
a 2 de junho, marcou o arranque 
da campanha do mundial 2018, 
recordando momentos de glória, 
de amizade e companheirismo, 
mas também as dificuldades vi-
vidas pelos ex-jogadores da nos-
sa seleção nos mundiais de 1966, 
1986, no europeu de 1984 e ain-
da nos mundiais realizados já no 
século XXI. os ex-jogadores pre-
sentes no evento deixaram ainda 
uma mensagem de força e espe-
rança à Seleção Nacional, quase de 
partida para a Rússia. No átrio do 
Auditório municipal foi possível 
ver em exposição alguns equipa-
mentos dos ex-jogadores da se-
leção: as chuteiras de Fernando 
Peres e as camisolas de Américo 
Lopes, António Simões e Hilário 
da Conceição.

Na sessão de abertura, o pre-
sidente da Câmara municipal do 
Seixal, Joaquim Santos, destacou 
a importância «desta homenagem 
às antigas glórias do futebol por-
tuguês. Ao mesmo tempo que le-
vamos uma mensagem de força à 
Seleção Nacional que irá disputar 
o mundial 2018, transmitimos to-
do o apreço e gratidão que temos 
pelos feitos que os antigos joga-

dores, hoje aqui presentes, desen-
volveram e alcançaram, e podem 
transmitir às novas gerações».

o autarca lembrou que «a mar-
gem sul do tejo tem sido um vi-
veiro de talentos para o futebol 
nacional, como é o caso de joga-
dores como o Simões, Albano 
Narciso Pereira, José Augusto, 
Diamantino, Carlos manuel, Luís 
Boa morte, Joel Almeida, José 
Henrique, Bruno Caires, entre 
muitos outros» e nesse âmbito 
salientou o facto de o Seixal ser 
conhecido pelo município «do 
Desporto para todos, tendo sido 
agraciado com o prémio Pierre 
Coubertin do Comité olímpico. 
temos como objetivo continuar 
esta aposta no desporto, com o de-
senvolvimento de várias ativida-
des e projetos para alargamento 
da prática desportiva, dos quais se 
destaca a Seixalíada. e vamos con-
tinuar a apoiar as nossas coletivi-

dades que todos os dias dinami-
zam o desporto e a cultura junto 
das pessoas. especificamente na 
área do futebol, estamos a con-
cluir a remodelação do estádio 
do Bravo e a preparar os projetos 
para a remodelação do estádio da 
medideira».

Rui manhoso, diretor da 
Federação Portuguesa de Futebol, 
elogiou «a organização desta 
iniciativa por parte da Câmara 
municipal do Seixal, recordando 
quem nos honrou, quem vestiu a 
nossa camisola e cujas histórias 
merecem ser recordadas. Neste 
momento é muito importante 
lembrar o que se fez pelo futebol 
português, pois com as condições 
difíceis que existiam na época, es-
tes homens com toda a dedicação, 
com vontade, pelo prazer de jo-
gar e pela verdade do desporto, 
fizeram do futebol português uma 
página para lembrar. É pena que 

os nossos ex-internacionais não 
sejam cada vez mais recordados e, 
por isso, este exemplo da Câmara 
municipal do Seixal merece o nos-
so aplauso».

A iniciativa dividiu-se em três 
momentos distintos. o 1.º painel 
recordou o mundial de 1966, ten-
do contado com a participação 
de António Simões, José Augusto, 
Hilário da Conceição e José 
Carlos, e a moderação do jorna-
lista João malheiro. Neste painel 
foi recordado um dos momentos 
mais exaltantes do futebol portu-
guês, pois num período em que 
Portugal vivia mergulhado num 
regime fascista, conseguiu a sua 
primeira participação num mun-
dial de futebol, com uma brilhante 
prestação onde alcançámos um 
3.º lugar.

No 2.º painel, com a moderação 
do jornalista João Ferreira, foram 
recordados o europeu de 1984 

e o mundial de 1986, com a par-
ticipação de toni, Veloso, Carlos 
manuel e Jaime mercês. o mundial 
de 1986 foi encarado com grande 
expectativa por todos os portu-
gueses, já que era a primeira parti-
cipação num mundial em 20 anos, 
mas apesar de um início auspi-
cioso a equipa não passou da 1.ª 
fase com algumas polémicas pelo 
meio, também elas recordadas.

os mundiais do Século XXI 
(2002, 2006, 2010 e 2014) foram 
recordados no último painel do 
encontro, que contou com a parti-
cipação de Luís Boa morte, marco 
Caneira, António Simões e mode-
ração de João malheiro. Uma fase 
em que a abertura do futebol por-
tuguês ao mundo, com a interna-
cionalização de muitos jogadores, 
levou à criação de uma dinâmica 
que possibilitou a participação de 
Portugal em todas as edições. n

Recorda Portugal no mundial no Seixal 

Uma homenagem a quem vestiu 
a camisola das quinas

A fase final do Campeonato do Mundo de 2018 será 
disputada na Rússia, entre 14 de junho e 15 de julho. 
Poderá acompanhar todos os jogos no ecrã gigante 
da Fanzone que vai ser criada no jardim da Praça dos 
Mártires da Liberdade, no Seixal.
Nesta Fanzone haverá ainda outras propostas de anima-
ção: live sets com DJ, insufláveis, jogos de matraquilhos e 
aulas abertas de canoagem na Baía do Seixal. 
Fora dos horários de transmissão dos jogos do Mundial, 
vão ser realizadas sessões de cinema ao ar livre, algu-

mas delas com filmes infantis. Esteja atento ao progra-
ma das sessões em cm-seixal.pt.
Visite a Fanzone do Seixal, celebre o Mundial, apoie a 
seleção nacional e divirta-se em família!
      
Jogos da 1.ª fase da Seleção Nacional
15 de junho, 19 horas – Portugal x Espanha
20 de junho, 13 horas – Portugal x Marrocos
25 de junho, 19 horas – Irão x Portugal

Entre 14 de junho e 15 de julho
Fanzone no Seixal
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No dia 20 de maio de 
1993, a assembleia da República 
elevou a vila do Seixal à categoria 
de cidade, determinação que vi-
ria a ser promulgada, escassas se-
manas depois, pelo Presidente da 
República de então, Mário Soares. 
Por conseguinte, este aniversário, 
o vigésimo quinto, tocou emocio-
nalmente a população do conce-
lho e da cidade, que se juntou num 
convívio festivo no jardim central 
da urbe, na tarde do dia 26 do mês 
passado. autarcas, representan-
tes das forças de segurança, do 
movimento associativo e da co-
munidade escolar associaram-se 
à evocação da data. 

Entre momentos musicais, 
ouviram-se palavras alusivas à 
efeméride. «Nestes 25 anos tem 
sido enorme o desenvolvimento, 
ao serviço da sua população, desta 
cidade», afirmou Joaquim Santos, 
presidente da Câmara Municipal 
do Seixal. No entanto, disse que o 
«conceito que defendemos é o da 
cidade humanizada – uma área 
territorial que ofereça aos seus 
habitantes um conjunto diversi-
ficado de serviços nos domínios 
social, ambiental, educativo, eco-
nómico e desportivo, que ofere-
ça melhor assistência na saúde e 
eleve a qualidade de vida», subli-
nhou o autarca.  Por conseguinte, 
prosseguiu, o nosso «objetivo é 
reforçar, de ano para ano, aqueles 
serviços, para que se diga que é 
bom viver no Seixal!».

o autarca enumerou vários pro-
jetos que vão ser concretizados 
a curto ou médio prazo, como o 
aprofundamento da participação 
dos cidadãos nas decisões orien-
tadoras do progresso do concelho, 
o aperfeiçoamento dos moldes da 

delegação de competências nas 
juntas de freguesia, a construção 
da nova divisão da PSP, do parque 
urbano e do centro náutico, tu-
do no Seixal, a requalificação do 
Mercado Municipal da Torre da 
Marinha e do Parque Lopes Graça, 
bem como a promoção de habita-
ção para jovens e o aproveitamen-
to das potencialidades da Baía por 
meio de novas tecnologias. 

Joaquim Santos referiu ainda 
a revitalização da Mundet, a re-
qualificação das três coletivida-
des centenárias, a construção do 
Centro internacional da Medalha 
Contemporânea e da sede para o 
Rancho Folclórico Honra e Glória 
de arrentela e também a repa-
ração da estrutura dos edifícios 
escolares. além da edificação do 
Estádio Municipal do Seixal, a 
autarquia propõe-se gerir o esta-
cionamento da estação fluvial, de 
modo a torná-lo gratuito e a tomar 
medidas tendentes a acelerar a 
construção da ponte pedonal e ci-
clável Seixal-Barreiro.

Na área do turismo, setor em 
franco desenvolvimento, está con-
templada a construção de duas 
unidades hoteleiras, de um porto 
de recreio e de um parque de au-
tocaravanas.

As pessoas enobrecem 
as cidades
antónio Santos, presidente da 

União das Freguesias do Seixal, 
arrentela e aldeia de Paio Pires, 
depois de se debruçar sobre as-
petos históricos e demográficos 
do Seixal, frisou que as «cidades 
só por si nada significam, são as 
pessoas e o seu legado histórico 
que as enobrecem, lhes dão vida, 
as humanizam, dão-lhes um rosto 

e uma identidade», para concluir 
que a cidade do Seixal «é fruto do 
desenvolvimento verificado num 
passado recente».

o autarca recordou o desenvol-
vimento que acusaram as filarmó-
nicas, de idades centenárias, e as 
respetivas escolas de música, os 
clubes e as associações desporti-
vas, o reforço do movimento asso-
ciativo e da comunidade escolar 
e, ao mesmo tempo, o declínio da 
estrutura industrial, que chegou 
a ser uma das mais poderosas do 
país.

«Basta fazermos um exercício 
de memória para verificarmos co-
mo era há 42 anos o nosso municí-
pio e agora nossa cidade, que des-
de então não pararam de evoluir 
e crescer, tendo adquirido uma 
grande capacidade de atração e 
fixação em virtude da sua quali-
dade de vida». Por isso, exortou, 
«venham habitar a nossa cidade e 
as nossas freguesias!»

Por sua vez, Maria João Correia, 
presidente da assembleia da 
união de freguesias, referiu-se 
à «cidade dos pescadores», que 
alguns «chamam de viveiro de 
músicos», como a um ponto geo-
gráfico que «respira cultura e qua-
lidade artística através das suas 
bandas filarmónicas». até pode-
rão dizer «que é uma cidade como 
tantas outras, mas não é... porque 
é uma cidade de gente, de tradi-
ções e com história».  

a autarca comprometeu-se com 
a defesa dos serviços públicos, 
com o acesso à saúde e educação, 
à cultura e desporto, à proteção 
social, habitação e mobilidade, aos 
transportes públicos de qualidade 
para todos, com a defesa dos direi-
tos e condições de trabalho.

Cidade com um quarto de século

é cada vez melhor viver no Seixal

Comparticipação aumentada

A câmara municipal e a união das freguesias assinaram, na ocasião, dois 
documentos: um, discriminando a delegação de competências daquela 
para esta; outro, estabelecendo a comparticipação financeira, que neste 
mandato ascende a 642 mil euros (um crescimento de 23 por cento em 
relação ao mandato anterior), para tornar possível a efetivação das refe-
ridas competências.
Em dois traços, diremos que a união das freguesias fica habilitada a gerir 
a manutenção dos espaços verdes; manter, reparar e substituir o mobiliá-
rio urbano; assegurar o bom funcionamento dos mercados e feiras; fazer 
pequenas reparações nos estabelecimentos do pré-escolar e do 1.º ciclo 
do ensino básico; velar pela administração, conservação e limpeza dos 
cemitérios; cuidar dos equipamentos de lazer; executar obras de proxi-
midade; organizar eventos de interesse para a população e desmatar e 
limpar terrenos de domínio municipal (público e privado).

Tradição musical
Numa cidade caracterizada pela 

tradição musical, a celebração con-
tou também com as actuações da 
banda da Sociedade Filarmónica 
União Seixalense que, dirigida pe-
lo maestro Sérgio Peixoto, execu-
tou peças que o tempo não esva-
ece, pelo Coro da Escola de artes 
do iFC Torrense, com acompanha-

mento musical do professor abel 
Chaves, e pelo Grupo Coral Seixal 
Vocalis,  sob a regência de Jacinto 
Montezo. a festa culminou com o 
corte do bolo de aniversário e um 
animado convívio entre autarcas, 
artistas convidados e população. n
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Abastecimento de água no Casal do Marco
Constrangimentos ao nível do trânsito
Encontra-se a decorrer a empreitada de remodelação da rede de abastecimento de 
água do Casal do Marco.  As obras estão em curso na Avenida 25 de Abril, entre a 
Estrada Nacional (EN) 10 e a Rua Casal do Marco.
Está prevista até dia 9 de junho a execução dos trabalhos relacionados com a perfu-
ração dirigida na EN10, para interligação das redes de abastecimento de água entre 
a Avenida da Ponte e a Avenida 25 de Abril.
Esta intervenção originará alguns constrangimentos ao nível do trânsito no arrua-
mento paralelo à EN10 (zona de estacionamento em frente aos prédios) uma vez 
que, para a realização da intervenção, será necessário cortar o acesso deste arrua-
mento à Avenida da Ponte. O desvio terá que se fazer pela rua António Macedo. No 
local estará colocada sinalização de modo a facilitar os acessos.

Amora e Fernão Ferro
Pintura de marcas rodoviárias
Terminou em maio uma empreitada de pintura de marcas rodoviárias que incluiu 
intervenções em várias vias e cruzamentos no concelho. A Câmara Municipal 
do Seixal procedeu à pintura das marcas no cruzamento de Belverde, Av. de 
Belverde, Av. do Mar, Rua dos Foros de Amora e mais recentemente na Rua da 
Indústria, Av. Quinta das Laranjeiras e Av. Pinhal dos Couceiros, em Fernão Ferro.
Esta intervenção, que representou um investimento na ordem dos 150 mil 
euros, permitiu melhorar as condições de visibilidade e segurança nas vias inter-
vencionadas.

Av. da República, Arrentela
Reconstrução de muro de contenção 
vai ser retomada
A Câmara Municipal do Seixal deu início, em abril, às obras de reconstrução do 
muro na Avenida da República, Arrentela, entre a Quinta da Fidalga e a rotunda 
das Cavaquinhas. 
Tendo em conta a necessidade de reposição das devidas condições de estabili-
dade e segurança e a natureza dos solos pela proximidade da Baía, a estratégia 
passa por proceder previamente à execução de novas fundações e estacas de 
suporte e só depois à reconstrução do muro. Esta intervenção requer a mobiliza-
ção de equipamentos específicos e pesados, de acordo com o projeto de estabili-
dade criado por um especialista da Universidade Nova de Lisboa.
No entanto, por motivos alheios à autarquia, e face aos atrasos da intervenção 
da EDP no local, as obras estão paradas.
Os trabalhos de demolição do muro existente foram concluídos. Contudo, esta-
vam implantadas infraestruturas elétricas no local que careciam de deslocação, 
de modo a permitir a execução da nova estrutura de contenção. 
O pedido para desvio das infraestruturas elétricas foi solicitado à EDP ainda em 
abril, mas por se tratar de trabalhos que condicionavam o desenvolvimento da 
empreitada esta não pode evoluir. A indefinição por parte da EDP, quanto quer ao 
início quer à conclusão dos trabalhos da sua responsabilidade, criou indefinição 
relativamente ao planeamento e execução da obra, designadamente na mobili-
zação do equipamento específico para realização das fundações.
Entretanto, a empresa que estava associada à obra para intervir teve de deslocar 
o equipamento para outro local (considerando que estas máquinas não podem 
estar paradas, face ao custo elevado e às solicitações a que são sujeitas no país, 
já que existem apenas seis em Portugal e estão todas ocupadas). Assim, até ser 
possível retomar a obra no final de junho, a circulação no local pode ser feita nos 
dois sentidos.

Avenida Fábrica da Pólvora, Vale de Milhaços
Remodelação da rede de água
Está em curso a remodelação da rede de abastecimento de água na Avenida 
Fábrica da Pólvora, entre o Ecocentro Amarsul e a Rua Infante D. Henrique.
Para entrada da nova rede em funcionamento será efetuada a limpeza e desinfe-
ção do troço remodelado. As ligações à rede poderão originar breves interrupções 
no abastecimento de água à população.
À medida que os trabalhos de remodelação da rede vão sendo concluídos, serão 
também requalificados todos os ramais domiciliários, e executada a repavimenta-
ção das áreas intervencionadas.
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O prOgrama reabilite 
o Seu prédio, promovido pela 
Câmara municipal do Seixal, pros-
segue a bom ritmo e contribuiu já 
para apoiar a qualificação de 89 
edifícios de habitação, de um total 
de 95 candidaturas apresentadas, 
num total de 92 400 euros de in-
vestimento municipal. No dia 26 
de maio, Joaquim Santos, presi-
dente da autarquia, acompanhado 
por manuela Calado, vereadora 
do pelouro do Desenvolvimento 
Social, visitaram mais dois pré-
dios abrangidos pelo programa e 
constataram no local a qualifica-
ção, contactando com moradores, 
proprietários e administradores 
de condomínio. 

Uma das visitas decorreu na 
praceta antero de Quental, em 
Corroios, onde foram contabili-
zados 5 pisos, correspondendo a 

um apoio municipal de 1000 eu-
ros, numa obra orçamentada em 
10 650 euros que contemplou a 
reparação, impermeabilização de 
duas fachadas e a reparação da co-
bertura e telhado. O prédio, cons-
truído em 1979, tinha já sido alvo 
de obras de beneficiação de uma 
terceira fachada que foi incluída 
nesta obra.

a outra visita do dia teve lugar na 
rua do Clube Desportivo e Cultural 
do Casal do marco. Neste local, 
foi reabilitado um prédio com 23 
anos, tendo sido contabilizados 
4 pisos, com um apoio municipal 
correspondente de 800 euros, para 
um investimento total de mais de 6 
mil euros na intervenção.

Reabilitar o seu prédio
O programa incentiva e estimu-

la a recuperação do parque habi-

tacional privado e contribui para 
qualificar o edificado concelhio, 
sendo dirigido a administrações 
de condomínio ou proprietários 
de edifícios multifamiliares. São 
passíveis de candidatura todas as 
obras de recuperação de facha-
das em edifícios com licença de 
utilização com 10 anos ou mais. 
aprovada a candidatura, a Câmara 
do Seixal comparticipa com 200 
euros por piso, sendo contabiliza-
dos os pisos visíveis exteriormen-
te na fachada intervencionada. as 
obras realizadas no âmbito do pro-
grama beneficiam ainda de uma 
redução de 95 por cento na taxa de 
ocupação do espaço público.

Como candidatar-se
as candidaturas ao programa 

devem ser formalizadas em re-
querimento próprio disponível no 

Balcão Único de atendimento da 
Câmara municipal do Seixal e nos 
Serviços Online, em cm-seixal.pt, 
onde também poderá consultar o 
Edital n.º 149/2017 com as nor-
mas regulamentares, nomeada-
mente informação sobre os docu-
mentos necessários a apresentar 
com a candidatura – espaço ação 
Social/Habitação.

O processamento das compar-
ticipações é efetuado após a reali-
zação das obras e da sua avaliação 
por parte de técnicos municipais. 
as obras devem ser concluídas no 
prazo máximo de 120 dias após 
aprovação da candidatura, com ex-
ceção de casos devidamente justi-
ficados e aceites pela autarquia. n

reabilite o Seu prédio já investiu 92 400 euros 

Qualificação do parque habitacional 
já beneficiou 89 edifícios

«O programa poderia financiar com um valor 
mais elevado as obras nos prédios. Seria 
igualmente excelente que o programa se 
alargasse aos telhados, porque muitas ve-
zes é por aí que começam os problemas 
nas fachadas dos prédios, como aconteceu 
no nosso. A ideia de que possa ser compar-
ticipado por piso e fachada também me 
parece mais justa. Conseguimos resolver o 
problema de falta de orçamento de alguns 
moradores, permitindo que faseassem os 
pagamentos e esse é também um conselho 
que pode servir a outros condomínios que 
queiram reabilitar os seus prédios».

95
candidaturas apresentadas

89
candidaturas aprovadas

92 400 euros
comparticipados pela autarquia

Valores apurados
até final de maio

«O programa é bom e útil. Torna os prédios 
mais bonitos e os bairros mais atraentes. 
Os condóminos nem sempre podem pagar 
as intervenções e com a ajuda da câmara 
acaba por ser mais fácil e menos demorado 
avançar. No nosso caso, permitiu antecipar 
a intervenção em cerca de um ano. Julgo 
importante que este programa possa abran-
ger as coberturas, que quando feitas em 
madeira têm maiores problemas. Também 
acho bem que através da presença do seu 
presidente, a Câmara do Seixal promova 
uma maior proximidade com os moradores e 
as populações.»

A opinião dos moradores

Paulo Santos, administrador 
do condomínio na Praceta Antero de Quental

José Pires, morador na Rua do Clube 
Desportivo e Cultural do Casal do Marco
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Seixal presente em reunião do conselho 
regional da CCDR-LVT
Alteração da política nacional
de ordenamento do território
Jorge Gonçalves, vice-presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
esteve presente no seminário de discussão pública da alteração 
do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 
(PNPOT) dirigido ao conselho regional da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT). 
Este seminário, que teve lugar no dia 16 de maio, no auditório da 
CCDR-LVT, em Lisboa, foi o primeiro de um ciclo de sessões que se 
encontram a decorrer no âmbito da discussão pública do PNOT, cujo 
prazo termina a 15 de junho. O evento contou com a presença e as 
intervenções de João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente, 
Célia Ramos, secretária de Estado do Ordenamento do Território 
e Conservação da Natureza, Ana Pinho, secretária de Estado da 
Habitação, e João Pereira Teixeira, presidente da CCDR-LVT.
O PNPOT é um instrumento do sistema de gestão territorial, que define 
objetivos e opções estratégicas e estabelece o modelo de organização 
do território nacional. A proposta de alteração incide especialmente 
num novo programa de ação a 10 anos e num novo regime de gestão, 
acompanhamento e monitorização.  
No seminário, foram apresentadas a estratégia e agenda para o terri-
tório e debatidas as suas propostas e orientações.

Dados revelados pelo «Expresso»
Seixal é o mais atraente para viver 
O Seixal é o concelho com mais procura para fixar residência. Os dados 
são relativos à totalidade do país e foram divulgados na edição online 
do semanário «Expresso», no dia 31 de maio.
A edição revelou que mais de dois milhões de portugueses não vivem 
no local onde nasceram. Os jornalistas explicam os fluxos migratórios 
internos entre regiões do país, afirmando que 60,8 por cento dos atu-
ais residentes na Grande Lisboa não são naturais da mesma.
Numa região procurada por 40,5 por cento daqueles que abandonam 
as raízes, como acontece com a Grande Lisboa, para onde conflui a 
maior parte percentual dos fluxos migratórios de todas as regiões, o 
Seixal merece destaque por ser o concelho mais procurado para viver. 
«A cidade mais atraente para viver» segundo o «Expresso» tem 70,6 por 
cento de residentes não naturais. A justificação dada pelo jornal é ver-
dadeira, mas simplista, nomeando os 22 quilómetros que o concelho 
dista da capital, a existência de diversos transportes e o valor médio da 
renda, que no concelho não é muito elevado. 
A juntar à localização no núcleo central da área metropolitana e ser-
vido de boas acessibilidades, o desenvolvimento sustentavel com es-
tratégias de coesão social e de criação de emprego, revitalização dos 
núcleos urbanos e qualificação ribeirinha, valorização de recursos na-
turais, recuperação de património e instalação de equipamentos cole-
tivos atraem investimentos, agentes económicos e novos moradores.

Com o objetivo de di-
vulgar as oportunidades de fi-
nanciamento para a reabilitação 
urbana, a Estrutura de Gestão 
do Instrumento Financeiro pa-
ra a Reabilitação e Revitalização 
Urbana (IFRRU 2020) está a rea-
lizar um roteiro de sessões públi-
cas nos municípios de todo país 
dedicadas ao tema «Cidades com 
Futuro». 

o Seixal recebeu e dinamizou 
uma destas sessões no dia 28 de 
maio, numa iniciativa que contou 
com a presença de vários empresá-
rios, investidores, proprietários e 
representantes dos bancos parcei-
ros do IFRRU 2020. 

o presidente da Câmara mu-
nicipal do Seixal, Joaquim Santos, 
abriu esta sessão, destacando que 
«para além de todo o trabalho que 
temos vindo a desenvolver, este 
momento é oportuno para perce-
ber melhor como aceder aos meios 
que estão atualmente disponíveis 
para a reabilitação urbana». o au-
tarca lembrou que «o município 
do Seixal delimitou quatro Áreas 
de Reabilitação Urbana (ARU), em 
Arrentela, Seixal, Amora e Aldeia 
de Paio Pires, correspondendo aos 
núcleos urbanos antigos que com-
põem o nosso município. Desde 
2014  são de destacar os cerca de 
80 edifícios que estão reabilitados 
ou com processos em curso. A ARU 
do Seixalß tem mais de 50 edifícios 
intervencionados ou com proces-
sos em curso, o que mostra que a 
intervenção nos espaços públicos 
que temos vindo a fazer tem sido 
importante para trazer novas di-
nâmicas . Depois do Seixal quere-

mos intervir nos núcleos urbanos 
antigos de Arrentela,  Amora e Paio 
Pires». 

Joaquim Santos destacou ainda 
um outro programa de reabilitação 
urbana «que estamos a desenvol-
ver desde maio do ano passado, o 
Reabilite o Seu Prédio, que permite 
que os condomínios possam re-
abilitar o imóvel, com o apoio da 
autarquia».

Abel mascarenhas, presidente 
da Comissão Diretiva da Estrutura 
de Gestão do IFRRU 2020, enal-
teceu a presença «de tantas pes-
soas nesta sessão, interessadas 
em saber o que é o IFRRU 2020. 
Programas como este são muito 
importantes para a reabilitação 
das nossas cidades e queria salien-
tar o papel do município do Seixal 
no sentido de ter mais habitação e 
mais desenvolvimento, o que cer-
tamente vai trazer uma dinâmica 
muito positiva ao território».

Explicou que o IFRRU 2020 
é um instrumento financeiro do 
Portugal 2020, «integrado numa 
nova geração de políticas de habi-
tação, centradas nas pessoas. Este 
projeto é o maior programa de in-
centivo para a reabilitação urbana 
lançado em Portugal, com 1400 
milhões de euros disponíveis para 
a reabilitação urbana e eficiência 
energética. Queremos reabilitar 
para revitalizar as nossas cidades, 
queremos criar cidades com fu-
turo, e esta é uma oportunidade 
que não podemos perder. Aqui no 
Seixal o potencial deste programa 
é enorme, pois existem cerca de 
dois mil edifícios a necessitar de 
reparação segundo dados do INE. 

Vamos selecionar os projetos sus-
tentáveis e esses podem usufruir 
de condições únicas junto dos nos-
sos bancos parceiros».

Helena Arede, técnica da autar-
quia, apresentou depois a estra-
tégia que tem sido desenvolvida 
no Seixal na área da reabilitação 
urbana, nomeadamente ao ní-
vel das ARU, explicando que nas 
Áreas de Reabilitação Urbana os 
procedimentos de licenciamento 
e de comunicação prévia de ope-
rações urbanísticas são simplifi-
cados e o acesso a incentivos para 
obras de reabilitação é facilitado». 
Esclareceu quais os incentivos que 
existem, os procedimentos a seguir 
e disse que até ao momento foram 
instruídas um total de 79 candida-
turas, correspondendo a sua maio-
ria a imóveis localizados na ARU do 
Seixal e com fim habitacional.

Teresa Ferreira, coordenadora 
do IFRRU 2020, disse que o progra-
ma «disponibiliza empréstimos, 
em condições mais favoráveis face 
às existentes no mercado, para a 
reabilitação integral de edifícios. 
As condições mais vantajosas re-
sultam da combinação de Fundos 
Europeus do Portugal 2020, do 
Banco Europeu de Investimento e 
do Banco de Desenvolvimento do 
Conselho da Europa, com fundos 
disponibilizados pelos bancos par-
ceiros». Explicou ainda quais os 
critérios de elegibilidade e como 
devem decorrer os processos de 
candidatura.

Toda a informação sobre o 
IFRRU 2020 pode ser consultada 
em portaldahabitacao.pt. n

Sessão de esclarecimento sobre o IFRRU 2020

Financiamento para 
a reabilitação urbana



O Centro de Recolha Oficial de 
Animais de Companhia do Seixal 
(CROACS) promoveu, no dia 27 de 
maio, mais uma campanha de ado-
ção responsável de animais de esti-
mação. Estas campanhas decorrem 
sempre no último domingo de cada 
mês, na zona ribeirinha de Arrentela. 
Todos os animais disponíveis para 
adoção encontram-se vacinados e 
desparasitados.

Sessão informativa 
Realiza-se, no dia 15 de junho, às 
18.30 horas, nos Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal, mais 
uma sessão informativa CROACS 
Informa. 
A temática desta sessão é o abando-
no animal: as consequências sociais 

e jurídicas, como lidar com o fenó-
meno e o papel das autoridades e 
das associações de apoio animal.
A sessão conta com as intervenções 
de José Silva Vieira, comandante 
distrital de Setúbal do Serviço de 

Proteção da Natureza e do Ambiente 
(SEPNA) da GNR; Cristina Ferreira, 
presidente do Grupo de Voluntários 
do Canil-Gatil do Seixal, e André 
Nunes, jurista.

SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 709    7 JUNHO 2018

8     MUNICÍPIO

A Câmara Municipal do Seixal apro-
vou, na reunião do dia 30 de maio, 
a abertura do procedimento de 
hasta pública para a alienação de 
uma parcela de terreno do domínio 
privado municipal, com a área de 
3 680 m2, para edificação de um 
empreendimento turístico – o Hotel 
Mundet –, na frente ribeirinha do 
Seixal, integrando uma estratégia 
de dinamização turística ligada ao 
património.
Paralelamente, na sequência da 
aprovação da 2.ª revisão às Grandes 
Opções do Plano e Orçamento de 
2018, a 3 de maio, foi agora aprova-
da a incorporação de parte do saldo 
de gerência da execução orçamen-
tal de 130 mil euros, garantindo as-
sim a moldura financeira para as 
delegações de competências nas 
juntas de freguesia para o presente 
mandato.
Nesta sessão foram também apro-
vados diversos protocolos e com-
participações financeiras, no valor 
total de cerca de 415 mil euros, para 
coletividades e associações do mo-
vimento associativo do concelho, 
o que permitirá qualificar os seus 
equipamentos. Destaque ainda 
para a aprovação dos contratos- 
-programa de desenvolvimento des-
portivo para 2018, no valor global 
de 214 535 euros, a distribuir pelas 
70 coletividades do movimento as-
sociativo desportivo para apoiar as 
suas atividades regulares e pontu-
ais, bem como o apetrechamento 
desportivo, no âmbito da atividade 
desportiva.

Durante a reunião de câmara foi 
também aprovada uma tomada de 
posição pela defesa do ambiente no 
município, onde a autarquia salien-
ta que «no âmbito das comemora-
ções do Dia Mundial do Ambiente, 
que se assinala a 5 de junho (...), 
o município do Seixal reitera a sua 
aposta no ambiente». A autarquia 
destaca as «políticas e estratégias 
de intervenção local para a constru-
ção de um melhor ambiente», mas 
defende que, «apesar dos esforços 
desenvolvidos pela autarquia e dos 
resultados alcançados, persistem 
no território diversos problemas 
ambientais cuja solução depende 
da Administração Central», nome-
adamente o passivo ambiental da 
ex-Siderurgia Nacional; a contami-
nação originada pela deposição 
de hidrocarbonetos nos antigos 
areeiros; a contaminação nos ter-
renos da Sociedade Portuguesa de 
Explosivos de Lisboa (SPEL); e o pro-
blema dos maus odores e gaivotas 
no Aterro Sanitário do Seixal.
Neste sentido, a autarquia exige 
do Ministério do Ambiente e da 
Administração Central a assunção 
das suas responsabilidades na 
melhoria da qualidade ambiental 
do concelho e região, contando 
com a disponibilidade da Câmara 
Municipal do Seixal para a sua reso-
lução em parceria.
 
Deliberações 
Presidência
• Tomada de posição: Seixal Aposta 
no Ambiente

•Protocolo celebrado entre a 
Federação Portuguesa de Futebol, 
a Associação de Futebol de Setúbal, 
a Câmara Municipal do Seixal e a 
Associação das Colectividades do 
Concelho do Seixal. Aprovação de 
minuta. Ratificação do despacho 
n.º 1138-PCM/2018, de 21 de 
maio.
• Contratação pública. Concurso 
público para aquisição de servi-
ços de seguros com publicação no 
JOUE. Abertura de procedimento.
• Grandes Opções do Plano e 
Orçamento 2018. 3.ª revisão 
(alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º do 
Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, com a redação atualiza-
da pela Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro). Aprovação.
• Periodicidade das reuniões 
ordinárias da câmara munici-
pal. Alteração deliberação n.º 
382/2017-CMS, de 28 de outubro.
• Recurso a reserva de recruta-
mento para recrutamento de 8 
trabalhadores na carreira e catego-
ria de assistente operacional para 
exercício de funções de auxiliar de 
ação educativa. Aprovação.

Pelouro do Planeamento,
Mobilidade, Cultura e Recursos
Humanos
• Hasta pública mediante propos-
tas em carta fechada (1.ª fase) e 
licitação (2.ª fase), para alienação 
de bem imóvel municipal: parcela 
de terreno com a área de 3 680 m2, 
integrada na propriedade da antiga 
fábrica Mundet, Praça 1.º de Maio, 

Seixal. Processo n.º 6/P/2017. 
Abertura de procedimento.
• Protocolo de colaboração a ce-
lebrar entre o Município do Seixal 
e a AUGI FF 71, Pinhal do General. 
Aprovação de minuta.

Pelouro da Educação,
Desenvolvimento Social, 
Juventude e Gestão Urbanística
• Ações Jovens 2017. 1.ª fase. 
Contratos-programa e compartici-
pações financeiras. Revogação par-
cial da deliberação n.º 220/2017- 
-CMS, de 22 de junho.
• Ações Jovens 2018. 1.ª fase. 
Contratos-programa e compartici-
pações financeiras.

Pelouro do Ambiente, 
Serviços Urbanos, Energia 
e Espaço Público
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de rea-
bilitação do sistema de abasteci-
mento de água de Fernão Ferro. 
Regularização de trabalhos de 
suprimento de erros e omissões. 
Aprovação.

Pelouro do Desporto,
Empreitadas, Administração 
Geral e Modernização
Administrativa
• Contratos-programa de desen-
volvimento desportivo. Movimento 
associativo desportivo popu-
lar do concelho do Seixal 2018. 
Comparticipações financeiras.
• Confederação Portuguesa das 
Coletividades de Cultura, Recreio e 

Desporto. Comparticipação finan-
ceira.
• Protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal do Seixal e a 
Associação das Colectividades do 
Concelho do Seixal. 35.ª Seixalíada. 
Aprovação de minuta.
• Protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal do Seixal e a 
Associação das Colectividades do 
Concelho do Seixal. Aprovação de 
minuta.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar en-
tre a Câmara Municipal do Seixal 
e o Independente Futebol Clube 
Torrense. Comparticipação finan-
ceira.
• Contrato-programa de desen-
volvimento desportivo a celebrar 
entre a Câmara Municipal do 
Seixal e o Paio Pires Futebol Clube. 
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre 
a Câmara Municipal do Seixal e o 
Grupo Recreativo de Santo António. 
Comparticipação financeira.

Pelouro do Património 
Histórico e Cultural
• Lisboa Romana. Felicitas 
Iulia Olisipo. 2017-2021. Rede 
Metropolitana. Programa multidisci-
plinar. Época Romana. Adesão.

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

Reunião de câmara de 30 de maio
Aprovada a hasta pública para o Hotel Mundet e mais 130 mil euros para as juntas de freguesia

Inscrições abertas até 31 de julho
Candidaturas para apoio 
ao transporte escolar

Em conformidade com a legislação em vigor, é da competência das 
câmaras municipais proceder à organização, financiamento e con-
trolo dos apoios prestados no domínio dos transportes escolares aos 
alunos residentes no município do Seixal que frequentam o ensino 
básico e secundário e reúnam os requisitos previstos.
Nesse sentido, informa-se que estão abertas entre 1 de junho e 31 
de julho de 2018 as inscrições para o transporte escolar para alunos 
residentes no município, menores de idade até à data de início do 
novo ano escolar.
Os alunos que estudam nas escolas do concelho do Seixal devem ins-
crever-se nas secretarias das mesmas. Quem estuda nas escolas fora 
do concelho deve inscrever-se nas Lojas do Munícipe ou nos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do Seixal. Todas as informações e a 
documentação necessária estão disponíveis em cm-seixal.pt.

Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia do Seixal
Campanha de adoção e sessão informativa
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Acraluv, Unipessoal Lda. 
Ambigroup Reciclagem
Amorlux – Projectos e Instalações Eléctricas, Lda. 
Artur & Guerreiro – Comércio de Produtos para Hotelaria, Lda. 
Ascensul – Montagem, Assistência e Reparações de Elevadores, Lda.
Auto Jota – Peças, Lda. 
Auto Torre da Marinha – Comércio Peças para Veículos Automóveis, Lda. 
Autopeças CAB – Acessórios e Lubrificantes, Lda. 
Carlos Araújo & Filhas, Lda.
Clidiral – Clínica de Diagnóstico e Radiologia, Lda.
Colégio Atlântico, Lda. 
Dalimar – Produtos Alimentares, Lda. 
Eightjuice – Laboratório Nutracêutico, Lda.
Farmácia Abreu Cardoso, Unipessoal, Lda.
Farmácia Alves Velho, Lda. 
Farmácia dos Foros, Sociedade Unipessoal Lda. 
Farmácia Fonseca, Unipessoal Lda.
Farmácia Moura Carneiro, Lda. 
Fernandes & Canhoto, Lda. 
Foguetana – Restauração Rápida, SA
Gestiener – Projecto, Gestão e Consultadoria de Energia, Lda.
Induma – Máquinas Industriais, Lda. 
J. Henrique Coelho – Instalações Eléctricas, Estudos e Projectos, Lda. 
Landiclima – Instalações Especiais, SA
Lar S. Mateus, Lda.
Lehmus, Lda. 
Mactiana – Restaurantes Rápidos, SA
Mani – Indústrias Plásticas, SA 
Martins & Irmão – Empresa de Formação, Serviços e Projectos, Lda.
Matériactiva – Produtos de Higiene e Limpeza Industrial, Lda. 
Móveis e Materiais para Decoração e Construção Civil – Quintão, Lda. 
Multi Cash – Importação, Exportação de Produtos Alimentares, Lda.
Mundo dos Congelados – Com. e Indúst. Produtos Alimentares, Lda. 
Novanisa – Comércio de Ferragens, Ferramentas e Vidros, Lda. 
Ouro Damas Unipessoal, Lda. 
P. J. L. Pereira, SA 
Padaria Central do Pinhal dos Frades, Lda. 
Serviço Vigente – Construção e Serviços, Lda. 
Sisacol, Sistemas de Automação e Controlo, Lda. 
Socimbal – Sociedade Industrial de Alimentos, Lda. 
Surpresa Secreta, Lda.
Systion Electronics, Lda. 
Tek Box – Water Engineering, Lda.
Telereboques – Sociedade de Reboques e Assistência, Lda. 
Tolean Tir, Lda. 
Transgráfica – Estúdio de Artes Gráficas, Lda. 
Transportes Trinense, Lda. 
Unidete – Detergentes e Equipamentos Industriais, Lda. 
Vítor Almeida Oculistas, Lda.
Vítor Lança Construções, Lda.
Watt e Light – Aluguer de Som e Luz para Eventos, Lda. 
Z.P., Lda.

Foram 51 as empresas 
do concelho do Seixal a obter o 
estatuto PmE Líder 2017, das 
quais 14 conquistaram ainda 
o PmE Excelência, colocando o 
município em primeiro lugar na 
região e no distrito no que diz res-
peito a estas distinções, atribu-
ídas anualmente pelo Instituto 
de apoio às Pequenas e médias 
Empresas e à Inovação (IaPmEI).

o estatuto PmE Líder é um selo 
de reputação de empresas que 
distingue o mérito das pequenas 
e médias empresas (PmE) nacio-
nais com desempenhos superio-
res, tendo por base as melhores 
notações de rating e indicadores 
económico-financeiros. 

o estatuto tem associado um 
conjunto de benefícios, como o 
acesso a melhores condições a 
produtos financeiros e a uma rede 
de serviços, a facilitação da rela-
ção com a banca e um certificado 
de qualidade para as empresas na 
sua relação com o mercado.

o grupo das PmE Líder que 
apresente os melhores desempe-
nhos é também anualmente dis-
tinguido com o estatuto de PmE 
Excelência.

De forma a homenagear as 
empresas do concelho certifica-
das com este selo de qualidade, a 
Câmara municipal do Seixal rea-
lizou uma cerimónia de reconhe-
cimento em que Joaquim Santos, 
presidente da autarquia, entre-
gou um troféu simbólico a cada 
premiado.

a sessão teve lugar no dia 25 de 
maio, no auditório dos Serviços 
Centrais da Câmara municipal 
do Seixal, e contou com a pre-
sença de Etelvina Nabais e ana 
Pereira, do IaPmEI, João Vicente, 
presidente da Confederação 
Portuguesa das micro, Pequenas 
e médias Empresas, Isaú maia, 
da associação do Comércio, 
Indústria, Serviços e Turismo do 
Distrito de Setúbal – Delegação 
do Seixal, e representantes de 
instituições bancárias e das em-
presas premiadas.

Caminho 
de desenvolvimento
Joaquim Santos congratulou 

todas as empresas, empresários 
e seus trabalhadores pelo esta-
tuto PmE Líder e acrescentou: 
«Sabemos que é um processo exi-
gente, mas é uma mais-valia para 
a empresas e também um orgulho 
para o concelho. Esperamos conti-
nuar a trilhar este caminho de de-
senvolvimento. Se estivermos to-
dos juntos poderemos fazer mais 
e melhor pelas vossas empresas e 
pelo desenvolvimento económico 
do nosso município».

o autarca deu a conhecer aos 
presentes a visão de futuro da 
Câmara municipal do Seixal pa-
ra o concelho, através de ações 
e projetos em curso ou a desen-
volver, destacando «o espírito de 
ousadia e inovação» que caracte-
riza estes objetivos, «para levar o 
concelho mais longe».

Geração de riqueza 
e emprego
Etelvina Nabais reconheceu o 

trabalho desenvolvido pelo mu-
nicípio do Seixal, «que tem sabido 
criar um conjunto de projetos em 
prol do desenvolvimento econó-
mico e da região. o Seixal é, segu-
ramente, uma terra com um mar 
de muitas oportunidades».

a representante do IaPmEI 
disse ainda que o estatuto PmE 
Líder e PmE Excelência «é se-
letivo e exigente», mas garante 
«uma excelente visibilidade» às 
pequenas e médias empresas do 
concelho.

«as PmE são uma referência 
para a economia portuguesa e 
assumem uma grande impor-
tância na geração de riqueza e de 
emprego», disse ainda Etelvina 
Nabais.

Pedro rocha Vieira, da Beta-i, 
uma empresa de consultadoria 
com serviços de empreendedo-
rismo e inovação, fez uma apre-
sentação sobre a criação de opor-
tunidades de investimento e so-
bre como transformar uma ideia 
num negócio. n

município em primeiro lugar na região e no distrito

Prémio PME Líder 
atribuído a 51 empresas 
do Seixal

Empresas distinguidas
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A Agência Municipal de Energia 
do Seixal (AMESEIXAL), com o 
apoio da Câmara Municipal do 
Seixal e da Junta de Freguesia 
de Corroios, promoveu, no dia 
27 de maio, a 13.ª Exposição de 
Energias Renováveis e Eficiência 
Energética, uma iniciativa que visa 
dar a conhecer ao público algumas 
das soluções mais inovadoras na 
área energética. A iniciativa de-
correu no Pavilhão Multiusos da 
Quinta da Marialva, em Corroios, 

e contou com a participação das 
empresas Morgado & Amado e AM 
Gonçalves (veículos amigos do am-
biente); Motex (bicicletas, scooters 
e triciclos elétricos); Vensol (bate-
rias de lítio e painéis fotovoltaicos); 
WV-Renováveis (sistemas solares); 
Shinnig Fields (amostras de pai-
néis solares); ILUMINA (lâmpadas 
LED); Soneres (colunas de luminá-
rias/painéis solares). A AMESEIXAL 
distribuiu informações sobre pou-
pança de energia e ofereceu lâm-

padas economizadoras aos visi-
tantes.
Ao longo do dia, várias dezenas de 
pessoas passaram pela exposição 
para ficar a conhecer e experimen-
tar algumas das soluções tecnoló-
gicas apresentadas, tendo estado 
presentes o vereador do pelouro 
do Ambiente da Câmara Municipal 
do Seixal, Joaquim Tavares, e o pre-
sidente da Junta de Freguesia de 
Corroios, Eduardo Rosa.

Mostra de soluções inovadoras
Exposição de Energias Renováveis 
e Eficiência Energética

Decorreu no dia 21 de maio, na 
sede da Assembleia Municipal 
do Seixal, uma apresentação da 
Câmara Municipal do Seixal à co-
missão específica da assembleia 
municipal para acompanhamen-
to dos problemas ambientais da 
Siderurgia Nacional e seu impacto 
na população. A reunião teve como 
ponto único a análise dos proble-
mas ambientais na envolvente da 
Siderurgia Nacional, com a apre-
sentação das últimas iniciativas 

realizadas. O vereador do pelouro 
do Ambiente, Joaquim Tavares, sa-
lientou a ação da Câmara Municipal 
do Seixal, que tem ido muito além 
das suas competências, pressio-
nando as entidades competentes 
e a empresa para a resolução dos 
problemas.
Foi feito um historial do processo, 
nomeadamente ao nível das esta-
ções de medição da qualidade do 
ar, constituição de um grupo de tra-
balho, reuniões com as entidades 

responsáveis, vistorias aos locais, 
reuniões com a população e toma-
das de posição. Já em 2018 a SN 
Seixal resolveu os problemas de 
acumulação de agregados siderúr-
gicos inertes para construção (ASIC) 
nas suas instalações.
Relativamente ao estudo epidemio-
lógico encomendado pela autarquia 
à Escola de Saúde Pública, o mes-
mo terá uma duração de sete meses 
com a realização de estudos de inci-
dência e comparativos.

Assembleia Municipal do Seixal
Apresentação sobre ambiente na Siderurgia Nacional

A decorrer em todo o concelho
Lavagem de contentores 
de recolha de resíduos

Está a decorrer em todo o concelho uma ação de lavagem e desinfe-
ção dos contentores de recolha convencional de resíduos indiferen-
ciados. Esta intervenção está a ser realizada pela Câmara Municipal 
do Seixal, com recurso a uma empresa especializada, e abrange 
todos os contentores de 800 e 1000 litros, num total de 2500. A 
operação decorre nos períodos noturnos e abrange todas as zonas 
do concelho onde ainda existe recolha convencional, já que a lava-
gem dos contentores semienterrados está a ser assegurada pelos 
trabalhadores da autarquia. Esta ação tem como objetivo garantir a 
higiene e limpeza dos contentores de recolha, procurando minimizar 
problemas de odores e pragas que por vezes se verificam, em espe-
cial no período de verão e calor que se aproxima.

Recolha seletiva porta a porta
Reforço de equipamentos 
para recolha de vidro 

A Amarsul implementou recentemente em várias áreas de habita-
ção unifamiliar do concelho do Seixal o sistema de recolha seletiva 
porta a porta de papel e embalagens, o que implicou a substituição 
dos ecopontos por contentores unitários e a consequente retirada 
dos ecopontos da via pública. 
No seguimento deste projeto, a Amarsul está agora a reforçar 
a rede de equipamentos para recolha de vidro nessas mesmas 
áreas, tendo colocado um total de 40 novos vidrões nas áreas de 
Belverde, Marisol e Vale de Milhaços.
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A CâmArA municipal do 
Seixal realizou, no dia 23 de maio, 
uma ação integrada de limpeza de 
espaços e equipamentos públicos 
em miratejo. A intervenção envol-
veu vários serviços municipais, 
num total de quase 40 trabalhado-
res, e incluiu a limpeza e arranjo de 
espaços verdes, reparação de mo-
biliário urbano, limpeza e lavagem 
de ruas, desobstrução de coletores 
e sarjetas, desmatação, recolha de 
monos, lavagem de contentores e 
reparação de asfalto (tapa-bura-
cos).

O presidente da Câmara 
municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, e o vereador do pelouro 
do Ambiente e Serviços Urbanos, 
Joaquim Tavares, estiveram no lo-
cal para contactar com os trabalha-
dores e moradores da localidade, 
tendo desta forma a oportunidade 
de receber mais alguns contribu-

tos dos munícipes acerca de ou-
tras intervenções necessárias em 
miratejo.

Joaquim Santos disse que esta 
iniciativa em miratejo «marca o iní-
cio de um ciclo de intervenções que 
queremos desenvolver em várias 
localidades do concelho, integra-
das num novo modelo de higiene 
urbana que estamos a implemen-
tar. queremos ser o concelho mais 
limpo do país e para isso temos 
vindo a investir em equipamentos 
e no reforço de recursos humanos 
que estão ao serviço da população 
como hoje podemos ver. Vamos 
continuar ciclicamente a desen-
volver estas ações de limpeza ge-
ral de espaços públicos em todo o 
concelho».

Opinião dos munícipes
Armando Senhorães foi um dos 

moradores que contactou com os 

autarcas e afirmou que, na sua opi-
nião, «estas ações são muito positi-
vas e deviam ser ainda mais regu-
lares. Os espaços verdes aqui em 
miratejo precisam de manutenção 
e é bom que os autarcas venham 
aos locais e vejam como as coisas 
estão e o que é preciso fazer». 

maria da Piedade Silva, também 
moradora, disse que «esta ação de 
limpeza fazia muita falta e é im-
portante que os autarcas venham 
aqui, ver o que é necessário, que 
não se esqueçam dos moradores 
daqui. Espero que esta limpeza te-
nha continuidade e que continuem 
a cá vir. Gostava que o jardim da 
Alameda 25 de Abril fosse mais ar-
ranjado, porque está a precisar».

Por sua vez manuel Chaves fi-
cou muito satisfeito porque «desde 
que saí da minha rua, ao longo de 
todas as pracetas reparei em vários 
equipamentos e trabalhadores da 

câmara a trabalhar. Desde a lim-
peza de esgotos, jardins, há muita 
azáfama, o que é muito bom para a 
localidade. Vivi muitos anos no es-
trangeiro e estava habituado a que 
os espaços urbanos estivessem 
sempre muito arranjados e hoje 

fiz esta relação com as minhas lem-
branças porque ficou tudo muito 
tratado. É bom e espero que conti-
nue assim. E já agora que os mora-
dores também colaborem porque 
espaços mais cuidados são um mo-
tivo de satisfação para todos». n

Novo modelo de higiene urbana

Ação integrada de limpeza 
de espaços públicos em Miratejo
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Desporto, saúDe e bem-
-estar estiveram em destaque em 
mais uma edição do agita seixal, 
iniciativa que no dia 27 de maio de-
correu nas frentes ribeirinhas de 
arrentela, amora e seixal. o evento 
aconteceu em simultâneo com a 
26.ª Milha Urbana Baía do seixal 
(ver caixa), prova que integra o 
troféu de atletismo do seixal e os 
Jogos do seixal 2018. 

Numa organização que reú-
ne em parceria a associação das 
Colectividades do Concelho do 
seixal (aCCs), a Câmara Municipal 
do seixal, as juntas de freguesia e 
o movimento associativo do con-
celho, a oferta foi grande em expe-
riências e atividades nas vertentes 
desportivas, lúdicas, culturais, de 
artesanato e saúde. 

Na sua 15.ª edição, o agita 
seixal associou-se mais uma vez 
às comemorações do Dia Nacional 
das Coletividades, com o objetivo 
de combater o sedentarismo e de 

promover hábitos de vida saudá-
vel e a prática regular de ativida-
de física orientada. Helder rosa, 
presidente da aCCs, explica que 
«todo o seixal está em festa e em 
atividade, e isso é evidente pelos 
milhares de pessoas de todas as 
idades que estão a participar nes-
ta iniciativa dedicada ao desporto, 
à saúde e à família» e sublinha que 
«também o nosso movimento as-
sociativo marca presença e dá a 
conhecer a oferta e o trabalho que 
desenvolve para a população ao 
longo de todo o ano».

Individualmente, entre amigos 
ou em família, milhares de pesso-
as participaram em caminhadas, 
passeios de cicloturismo, ioga, 
pilates, ballet, zumba, atividades 
gímnicas e lúdico-desportivas, bo-
dy combat, tumbling, basquetebol, 
andebol, andebol em cadeira de ro-
das, badmínton, futebol, voleibol, 
trampolins, jogos de mesa, xadrez 
gigante, jogos tradicionais, percur-

sos gímnicos, boccia, matraquilhos 
e agility.

a Quinta D’alcateia deu a conhe-
cer o treino, obediência e agility 
relacionadas com a saúde animal, 
em particular dos canídeos. David 
Borges, coordenador geral do 
centro canino, acredita «fazer to-
do o sentido esta correlação en-
tre saúde animal e saúde humana, 
uma vez que o cão é muitas vezes 
companhia para as atividades des-
portivas e caminhadas». a partici-
par numa demonstração, Manuel 
Cabete, presidente da direção do 
Judo Clube do sul, considera salu-
tar a iniciativa «em que se dinami-
zam as pessoas ao ar livre, longe 
do computador, do telemóvel, que 
cada vez mais prende as nossas 
crianças, jovens e adultos ao se-
dentarismo». 

Distribuídas pelos diferentes 
locais em torno da baía, que foi 
possível percorrer gratuitamen-
te num minibus descapotável da 

Milhares de pessoas agitam individualmente, entre amigos e em família

Município saudável e amigo do desporto

Atividades de saúde e bem-estar animam Agita Seixal
Prevenção de doenças é o melhor caminho para a saúde

As atividades relacionadas com a 
saúde e o bem-estar são uma ver-
tente importante do Agita Seixal 
e reúnem um grande número de 
participantes, sublinhando a vo-
cação familiar da iniciativa. Neste 
contexto, surgem o ioga para 
adultos e bebés, a dança do ven-
tre para grávidas e as aulas de pi-
lates, como as que sucederam na 
Quinta da Fidalga, mas também a 

10.ª edição da iniciativa Caminhar 
por Uma Gravidez Saudável e a 
5.ª edição do Passeio de Bebés.
Ana Bergano, professora do 
Espaço Reyel – Associação de 
Arte, Educação e Terapias, dirigiu 
algumas destas atividades para 
crianças e adultos nos jardins da 
quinta, tendo igualmente orien-
tado a aula de dança do ventre 
para grávidas que alargou à par-

ticipação de quantos quisessem 
participar. 
A professora explica que «a dança 
do ventre para grávidas é uma 
atividade que há muito desenvol-
vemos em parceria com a Câmara 
Municipal do Seixal e que contri-
bui não só para o bem-estar físi-
co das futuras mães, mas tam-
bém para a sua autoestima». Ana 
Bergano considera que as ativi-
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Milhares de pessoas agitam individualmente, entre amigos e em família

Município saudável e amigo do desporto

Prova emblemática com participação
 de 251 atletas e 28 clubes
Pedro Saldanha e Nicole Lima 
vencem Milha Urbana Baía do Seixal

Pedro Saldanha, atleta do Sporting Clube de Portugal, e Nicole Lima, 
do Grupo Desportivo do Cavadas, foram os vencedores absolutos da 
26.ª edição da Milha Urbana Baía do Seixal, que decorreu no dia 27 de 
maio, ao mesmo tempo que as frentes ribeirinhas de Amora, Arrentela 
e Seixal acolheram o Agita Seixal. Os atletas distinguiram-se entre 251 
atletas, em representação de 28 clubes. 
Na prova masculina, ganha pelo juvenil, o 2.º lugar coube a Filipe 
Rebelo, corredor do Clube Pedro Pessoa. O 3.º lugar foi conquistado ex 
aequo por Tiago Silva, em representação do Ingleses Futebol Clube, e 
Vasco Marta, que correu pelo Vitória Futebol Clube. Na prova femini-
na, Inês Almeida, da Casa do Povo de Corroios, e Gerciline Sousa, do 
Grupo Desportivo do Cavadas, conquistaram o 2.º e 3.º lugar, respeti-
vamente. 
Coletivamente, o Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho foi 
o vencedor desta edição da competição, seguido pela Associação 
Desportiva e Recreativa Benfiquista (ADRB) SLB – Casa do Benfica 
do Seixal em 2.º lugar, e pela Associação A Natureza Ensina, na 3.ª 
posição. 
A organização juntou a Câmara Municipal do Seixal e a Associação 
Desportiva e Recreativa Benfiquista (ADRB) SLB – Casa do Benfica 
do Seixal, e contou com o apoio da União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires e da Associação de Atletismo de 
Setúbal.
À semelhança das outras milhas que decorrem nas outras freguesias 
do concelho, a mais emblemática milha urbana do concelho do Seixal 
decorreu em circuito fechado numa extensão de 1609 metros. O per-
curso organizou-se pelas ruas do núcleo urbano antigo do Seixal, com 
partida e chegada nas ruas junto à Praça 1.º de Maio. 

Transportes Sul do Tejo ou num 
comboio turístico, a população 
pôde igualmente experimentar os 
insufláveis lúdicos, participar em 
oficinas e jogos, assistir a atuações 
musicais, informar-se nos espaços 
de saúde sobre doenças como a dia-
betes e o cancro, entre outras, saber 
mais sobre nutrição e alimentação 
saudável e efetuar rastreios.

Isabel Silva, diretora técnica da 
Farmácia do Fogueteiro, explica 
que «já não é a primeira vez que 
participamos, porque é uma mais-
-valia para a população». A respon-
sável enfatiza não só a vertente des-
portiva, com muitos praticantes, 
mas também o objetivo de «apelar 
à motivação das muitas pessoas 
que estão a ver» e sublinha que 
«a população do Seixal está muito 
sensibilizada para as questões do 
bem-estar e da saúde, e um bom 
exemplo disso é que esta iniciativa 
está cheia».

José Carlos Gomes, vereador do 

Desporto, esteve presente na ini-
ciativa e elogiou as sinergias en-
tre Poder Local e coletividades do 
concelho que permite «estimular e 
promover junto da população a ati-
vidade física regular e moderada, 
adequada à nossa condição física e 
idade, e não só a prática desportiva 
na vertente competitiva». O vere-

ador afirmou ainda que esta sen-
sibilização é um objetivo do Agita 
Seixal, num «concelho saudável e 
amigo do deporto, onde também 
se realiza a Seixalíada, os Jogos do 
Seixal e as áreas de participação». n

Atividades de saúde e bem-estar animam Agita Seixal
Prevenção de doenças é o melhor caminho para a saúde

dades «foram bem participadas e 
correram muito bem».
Igualmente presente neste espa-
ço,  Manuela Calado, vereadora 
da Educação, Desenvolvimento 
Social e Juventude, assume que 
«o Agita Seixal, como muitas das 
outras iniciativas que desenvol-
vemos ao longo do ano, tem co-
mo objetivo a prevenção, uma 
vertente tão importante e tantas 

vezes esquecida no combate às 
doenças».
«Este trabalho, que junta o dese-
nho da cidade saudável ao pla-
neamento das iniciativas para 
todos os setores da população, 
tem também uma face visível na 
crescente prática de atividade fí-
sica informal e de manutenção 
realizada em torno da nossa baía 
ao longo de todo o ano», enquadra 

ainda a vereadora. 
De acordo com Manuela Calado 
não há dúvidas: «A qualificação 
dos nossos espaços públicos com 
a preocupação de acessibilidade 
e usufruto para todos, como tem 
acontecido nestas zonas ribeiri-
nhas do Seixal, Arrentela e Amora, 
são só por si um convite à vida ao 
ar livre e à atividade física». 
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Pediatra geral no Hospital dos 
Lusíadas, com especialização na pri-
meira infância e adolescência, Ana 
Dias Alves foi a oradora da última 
sessão deste ano letivo do ciclo À 
Conversa com os Pais... A Confusão 
Está Instalada?. A iniciativa te-
ve lugar no auditório dos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal, no dia 18 de maio, e teve co-
mo tema «Adolescer – Conversas so-
bre o Desenvolvimento Harmonioso 
do/a Adolescente».

O ciclo é uma organização da 
Câmara Municipal do Seixal, Escola 
Secundária Dr. José Afonso e 
Unidade de Cuidados na Comuni-
dade do ACES Almada-Seixal. Na 
sessão, a pediatra apresentou al-
gumas características que marcam 
a fase da adolescência, em que as 
mudanças não são dissociadas dos 
meios sociais e familiares em que 
os jovens estão inseridos, alertou 
para a ideia de que os jovens defi-
nem a sua identidade neste perío-

do e muitas vezes por oposição aos 
pais. Ana Dias Alves defendeu ain-
da que a hierarquia é importante e 
que dar o exemplo é sempre mais 
eficiente do que o que se diz. Opôs 
estilos distintos de parentalidade e 
de adolescência e sensibilizou pa-
ra a necessidade de nunca cortar 
a comunicação entre pais e filhos. 
Apelou a uma comunicação positiva 
dentro da família, assim como ao 
autocontrolo face ao desejo de auto-
nomia dos filhos.

À Conversa com os Pais... A Confusão Está Instalada?
Identidade dos adolescentes define-se 
dentro da sociedade e da família

A Quinta da Fidalga encheu-se de 
alegria no dia 26 de maio para a 
festa de encerramento d’A Casa das 
Emoções, um projeto dinamizado 
em parceria pela Câmara Municipal 
do Seixal, Associação ACRESCER, 
Equipa de Tratamento de Almada 
da ARS-LVT e jardins de infância do 
município, com o apoio da empresa 
AM Gonçalves.
O projeto, que vai já na sua 10.ª edi-
ção, tem como objetivo a promo-
ção da saúde e do desenvolvimento 

harmonioso da criança, privilegian-
do uma intervenção ao nível do 
desenvolvimento de competên-
cias pessoais e socioemocionais. 
Desenrola-se a partir da persona-
gem a Guardiã, que envia mensa-
geiras para apresentar às crianças 
uma caixa com objetos que podem 
estar presentes em qualquer casa, 
mas que guardam segredos precio-
sos. Através deles as crianças são 
incentivadas a superar, em grupo, 
alguns desafios. O grupo é presen-

teado com a estrutura de uma casa 
que tem todas as divisões vazias, 
as quais vão sendo recheadas com 
estes objetos que se conquistam ao 
superar os desafios.
Na festa estiveram presentes cer-
ca de 330 pessoas entre crian-
ças, famílias e técnicos, para 
além da vereadora do pelouro do 
Desenvolvimento Social, Manuela 
Calado. Realizaram-se atividades 
lúdicas, uma exposição de traba-
lhos e das casas de cada escola.

Desenvolver competências socioemocionais
Festa de encerramento d’A Casa das Emoções

Projeto Municipal de Segurança Rodoviária 
Entrega de prémios do concurso 
de desenho para as escolas

Decorreu no dia 17 de maio, no Clube Recreativo da Cruz de Pau, a ce-
rimónia de entrega de prémios do concurso de desenho Segurança/ 
/Segurança Rodoviária, uma iniciativa integrada no Projeto Municipal 
de Segurança Rodoviária.
Já na sua 10.ª edição, o concurso decorreu ao longo do ano letivo, 
numa organização da Câmara Municipal do Seixal em parceria com o 
Programa Núcleo Escola Segura da Divisão Policial do Seixal e da GNR 
de Almada. Participaram no concurso os alunos que frequentam o 2.º 
ano do 1.º ciclo do ensino básico nas escolas públicas do concelho do 
Seixal, que através do desenho ilustraram as temáticas relacionadas 
com a segurança em geral e a segurança rodoviária em particular.
Esta é uma forma de sensibilizar os mais pequenos para o papel que 
a polícia desempenha na sociedade e para a importância de se ado-
tarem comportamentos seguros e atitudes de vigilância, respeito e 
cidadania. 
A festa de encerramento foi muito animada e contou com a presen-
ça da vereadora do pelouro do Desenvolvimento Social, Manuela 
Calado. Os premiados desta edição foram os seguintes: 1.º, Tiago 
Ricardo, EB Qt.ª das Sementes; 2.º, Lia Tavares, EB Infante D. Augusto; 
3.º, Matilde Matos; EB Qt.ª da Cabouca; 4.º, Inês Gouveia, EB Miratejo; 
5.º, Diana Guerra, EB Infante D. Augusto; 6.º, Leonardo da Silva, 
EB Miratejo; 7.º, Beatriz Ferreira, EB Qt.ª das Sementes; 8.º, Luana 
Oliveira, EB Infante D. Augusto. Menções honrosas: João Vieira, EB 
Nun’ Álvares; Rúben Figueiredo, EB Qt.ª de S. João; João Constâncio, 
EB D. Nuno Álvares Pereira; Iris Trigueiro, EB Qt.ª da Cabouca; Yara 
Guerreiro, EB Miratejo; Eva Andrade, EB Qt.ª das Sementes; Giovanna 
Silva, EB Infante D. Augusto.
 

Locais de dádivas de sangue 
Um dever de cidadania

No sentido de manter as reservas de sangue, torna-se essencial a par-
ticipação de todos nas ações de dádiva de sangue que se realizam em 
vários locais. O processo de dádiva demora em média 30 minutos e é 
um processo simples e sem dor.
O Serviço de Medicina Transfusional do Hospital Garcia de Orta (HGO) 
realiza recolhas às segundas, terças e quintas-feiras, entre as 9 e as 15 
horas; e às quartas e sextas-feiras, das 9 às 19 horas.
A Associação dos Dadores Benévolos de Sangue do Concelho do Seixal 
realiza várias ações de recolha ao longo do ano. No dia 24 de junho, 
domingo, entre as 9 e as 13 horas, decorre uma dádiva de sangue na 
Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense, no Seixal. 
Os Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal vão também rece-
ber uma iniciativa de recolha de sangue, no dia 25 de junho, segunda-
-feira, das 9 às 12.30 horas, com a presença de técnicos do Instituto 
Português do Sangue e Transplantação. Apesar de ser especialmente 
dirigida aos trabalhadores da autarquia, os munícipes interessados 
podem também participar.
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Com o tema «Seixal 
em modo Social», a iniciativa 
maio Social está a decorrer até 
junho. Promovida pela Câmara 
municipal do Seixal e pelas enti-
dades parceiras da Rede Social, 
inclui um diversificado programa 
de atividades, do teatro ao des-
porto, passando pelo debate so-
bre a parentalidade, a prestação 
de trabalho a favor da comunida-
de e a apresentação de projetos 
sociais, através de uma ação de 
crowdfunding em que o objetivo 
é a recolha de fundos para cau-
sas sociais. As ações representam 
uma mostra do trabalho desen-
volvido pelos agentes sociais, 
económicos e judiciais do muni-
cípio.

Para a vereadora responsável 
pela área do Desenvolvimento 
Social, manuela Calado, este é um 
evento que promove o trabalho 
social que durante todo o ano se 
realiza no Seixal, «uma área de in-
tervenção estratégica, na medida 

em que temos a consciência de 
que é importante tomar medidas 
que promovam a coesão social. o 
objetivo é a qualidade de vida dos 
residentes no município, através 
do recurso a técnicas de interven-
ção social que contribuam para 
mobilizar serviços e recursos, em 
prol de uma sociedade alicerça-
da nos valores da solidariedade e 
igualdade».

Integração 
dos imigrantes 
No dia 17 de maio, a 16.ª 

Assembleia do Pacto Territorial 
para o Diálogo Intercultural 
do Seixal debateu o 2.º Plano 
municipal para a Integração dos 
Imigrantes para o triénio 2018- 
-2020. A apresentação destacou 
as medidas para as áreas: servi-
ços de acolhimento, habitação, 
mercado de trabalho, educação, 
saúde e resposta social, previstas 
no plano para a população imi-
grante no concelho do Seixal.

o Encontro dos Contratos 
Locais de Desenvolvimento 
Social de 3.ª Geração – CLDS3G da 
Área metropolitana de Lisboa de-
correu no dia 21 de maio e serviu 
para partilhar os casos de sucesso 
e as dificuldades que marcam o 
trabalho junto das comunidades. 
o Seixal vai na terceira geração 
do programa CLDS. Desde 2014 
que a Associação de Reformados 
e Idosos de Freguesia de Amora 
desenvolve, em parceria com a 
Santa Casa da misericórdia do 
Seixal, a CRIAR-T – Associação de 
Solidariedade e o Centro Social 
e Paroquial de Corroios, proje-
tos de desenvolvimento social. 
os territórios abrangidos são os 
bairros da Quinta da Princesa, 
de Vale de Chícharos e de Santa 
marta do Pinhal. 

o papel da psicologia e do di-
reito esteve em evidência no se-
minário Novos olhares sobre a 
Parentalidade, promovido dia 
23 de maio, pela Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens do 
Seixal. Este discutiu as implica-
ções do divórcio na vida da crian-
ça e a forma como a criança fica 
presa num conflito de lealdade 
aos progenitores. Em debate, o 
impacto que as avaliações dos 
peritos (psicólogos) têm na de-
cisão de regulação das responsa-
bilidades parentais pelos tribu-
nais, e como os Juízos de Família 
e menores, em caso de conflito, 
colocam a tónica nos direitos da 
criança, face ao direito da família 
que evoluiu na última década.

 No dia 28 de maio, decor-
reu na sala de audiências  
n.º 2 do Tribunal Judicial do 
Sei-xal o workshop com o tema 
«medida de Trabalho a Favor da 
Comunidade». A prestação de tra-
balho a favor da comunidade é 
uma pena substitutiva de prisão 
até dois anos. Consiste em traba-
lho não remunerado, a favor do 
Estado ou de outras entidades de 
interesse para a comunidade. os 

serviços de reinserção social de-
signam um técnico que procede à 
colocação do prestador no posto 
de trabalho e que verifica o cum-
primento das tarefas atribuídas.

Como já é habitual, a iniciativa 
contou com uma reunião plenária 
do Conselho Local de Ação Social 
do Seixal (CLASS), na qual os par-
ceiros aprovaram o novo modelo 
de funcionamento do Núcleo de 
Planeamento e Integração das 
Pessoas Sem Abrigo (NPISA) do 
Seixal e o 2.º Plano municipal para 
a Integração dos Imigrantes do 
Seixal 2018-2020. 

No dia 4 de junho, o workshop 
mudança Social, Que Escolhas? 
contou com a participação das 
equipas que desenvolvem ações 
no âmbito do Programa Escolhas 
– CLDS Ser Seixal, como os cen-
tros paroquiais de Amora, Fernão 
Ferro e Corroios, Criar-T e Santa 
Casa da misericórdia do Seixal, 
que deram a conhecer os seus 
projetos. n

Seixal em modo Social até 10 de junho

Intervenção social em parceria

O presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Joaquim Santos, parti-
cipou no SePI18 – Seminário so-
bre Proteção de Infraestruturas: 
Resiliência face aos Efeitos de 
Explosões, que teve lugar no audi-
tório da Região Sul da Ordem dos 
Engenheiros, em Lisboa, no dia 23 
de maio.
A iniciativa, promovida pela 

Academia Militar e pela Faculdade 
de Ciências e Tecnologias da 
Universidade Nova de Lisboa e pelo 
Instituto Superior Técnico, em par-
ceria com a Região Sul da Ordem 
dos Engenheiros, abordou a prote-
ção de pessoas e infraestruturas 
contra os efeitos de explosões, um 
assunto atual, quer face às cres-
centes situações de terrorismo in-

ternacional, quer pelas exigências 
da segurança e higiene no trabalho 
perante ações acidentais.
Destinado a toda a comunidade 
com atuação ou responsabilidade 
no caso específico de explosões, a 
iniciativa teve entre os seus casos 
exemplificativos a explosão suce-
dida numa caixa multibanco, em 
Amora, no dia 1 de abril de 2016. 

Análise sobre a explosão de multibanco em Amora
Seminário sobre proteção de população e  estruturas 

Dia Municipal da Pessoa Idosa

A encerrar a programação do Maio Social realiza-se, dia 10 
de junho, das 10 às 18 horas, no Parque Urbano da Quinta da 
Marialva, o Dia Municipal da Pessoa Idosa.
Um dia de confraternização para centenas de idosos, com di-
versas atividades culturais e desportivas. Haverá malha e gi-
nástica, baile, a atuação dos 12 grupos corais das associações 
de reformados, pensionistas e idosos do concelho e ainda de 
dois grupos convidados: o Grupo Expressão Teatral, da Torre da 
Marinha, e o grupo de cavaquinhos Os Rouxinóis, de Corroios.  
O Dia Municipal da Pessoa Idosa é organizado pela União das 
Associações de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho 
do Seixal, Câmara Municipal do Seixal e juntas de freguesia do 
concelho.
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Em abril e maio, o Espaço 58, no 
Centro de Apoio ao Movimento 
Associativo Juvenil – CAMAJ, no 
Seixal, recebeu mais duas bandas 
do distrito, que tiveram assim a 
oportunidade de partilhar a sua 
música com o público presente, 
mas também com todo o univer-
so online, através de transmissão 
direta.
Os Persona 77 atuaram no dia 
28 de abril. Esta banda de rock 

alternativo do Montijo apresentou-
-se com influências que vão des-
de Metallica e Arctic Monkeys a 
Radiohead, Queens of the Stone 
Age e The Doors.  Após a vitória 
no Concurso Nacional de Bandas 
de Garagem da Festa do Avante 
2014, editaram o EP Monomania. 
O mais recente single tem o nome 
de A Solução e marcou o passo se-
guinte da evolução da banda. 
A banda do Seixal Head Switch su-

biu ao palco no dia 26 de maio. A 
banda foi formada em 2017, por 
Tomás Salavessa (bateria e voz se-
cundária), Tomás Moreira (guitar-
ra solo e voz secundária), Tomás 
Bastos (guitarra ritmo), Carlos 
Mendes (baixo) e Margarida 
Mendes (voz) com o objetivo de 
mostrar que o rock não está a mor-
rer e que os jovens do concelho 
do Seixal ainda têm muito a dizer 
sobre este estilo musical. 

O Festival Liberdade 2018 está 
a chegar! Este ano, este grande 
evento dedicado à juventude e à 
liberdade realiza-se nos dias 15 e 
16 de junho, na Praia dos Moinhos, 
em Alcochete. Por esse motivo, foi 
este o local escolhido para o sun-
set de apresentação desta edição, 
que contou com a presença de 
alguns dos artistas que irão par-
ticipar no evento e ainda das as-

sociações juvenis do distrito que, 
em conjunto com a Associação de 
Municípios da Região de Setúbal, 
dinamizam o Festival Liberdade 
2018.
Richie Campbell e Piruka são os 
cabeças de cartaz desta edição, 
que conta ainda com Marta Ren & 
The Groovelvets, Valas, Persona 77 
e os DJ Gamiix e Selecta Clemente, 
no palco principal, para além de 

vários eventos desportivos, artís-
ticos, musicais e um encontro do 
movimento associativo juvenil.
O Festival Liberdade é um espa-
ço de cultura e convívio, gratuito, 
aberto a todos aqueles que quei-
ram vir festejar a liberdade. Pode 
consultar o programa completo em 
festival.liberdade.amrs.pt.

Sunset de apresentação decorreu em Alcochete
Richie Campbell e Piruka no Festival Liberdade 2018 

Espaço 58, no CAMAJ
Atuação de Persona 77 e Head Switch

Seixal Férias 2018
O verão mais divertido está aqui

O final do ano letivo aproxima-se e com ele as férias de verão! As 
crianças e os jovens do nosso concelho têm momentos de diver-
são garantida com o Seixal Férias 2018, um programa da Câmara 
Municipal do Seixal, realizado em parceria com as associações 
e clubes do concelho, que tem como objetivo proporcionar um 
descanso ativo às crianças e adolescentes dos 6 aos 16 anos. Este 
ano as atividades decorrem entre junho e se-
tembro nos vários equipamentos municipais e 
nos centros de férias.
Da praia à natação, passando pelo atle-
tismo, xadrez, visitas, atividades 
radicais, cinema, teatro, ateliês e 
programas adaptados à popula-
ção com deficiência, são várias as 
ofertas para os meses de verão que 
se avizinham, procurando criar alter-
nativas para todos os pais que não 
têm onde deixar os seus filhos 
durante o período de pausa es-
colar e indo simultaneamente 
ao encontro das preferências 
dos mais jovens, proporcionando-
-lhes momentos de lazer e conví-
vio inesquecíveis.
Consulte o programa e os centros 
de férias em cm-seixal.pt e inscreva 
os seus filhos nas muitas atividades disponí-
veis no nosso concelho. Porque o verão mais 
divertido está aqui!
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António Trindade, Francisco Vaz, 
João Duarte e Jorge Pé-Curto
Escultura do acervo municipal 
em Corroios até 21 de julho

Desde 26 de maio e até 21 de julho, a Galeria Municipal de Corroios aco-
lhe uma exposição coletiva de escultura com obras de António Trindade, 
Francisco Vaz, João Duarte e Jorge Pé-Curto, numa mostra integrada no Ciclo 
de Apresentação do Acervo Artístico Municipal.
O ciclo tem o objetivo de mostrar as obras que integram a coleção da Câmara 
Municipal do Seixal, um conjunto de obras realizadas com diferentes técni-
cas e materiais de suporte, e que inclui pintura, escultura, azulejaria, foto-
grafia, aguarela, desenho, serigrafia, litografia, gravura, estampa e medalha 
contemporânea, num período de produção que vai desde os anos 20 do 
século passado até aos nossos dias.
António Trindade nasceu em Capuchos, Alcobaça, em 1936, sendo profes-
sor auxiliar na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa desde 
2008. Francisco Vaz nasceu em Lisboa, em 1953, e começou a expor em 
1978, tendo participado em inúmeras exposições coletivas e individuais e 
ganho vários prémios de artes plásticas. João Duarte nasceu em Lisboa, em 
1952, e tem uma obra de escultura neoexpressionista onde é frequente a 
forma humana. Jorge Pé-Curto nasceu em 1955, em Moura, expondo coleti-
vamente desde 1972 e individualmente a partir de 1984.

She Pleasures Herself e The Manchesters
4.ª edição do Sons na Aldeia

A 4.ª edição do Sons na Aldeia realiza-se no dia 23 de junho, às 21.30 ho-
ras, na Sociedade Musical 5 de Outubro, com as bandas portuguesas She 
Pleasures Herself e The Manchesters. 
Os She Pleasures Herself são uma banda oriunda de Lisboa formada em 
2016.  O seu estilo de música remete para os sons dark wave, eletro, gótica e 
post-punk da década de 70 e 80. 
Da gravação de uma cover dos Joy Division para uma coletânea, nasceram, 
em meados de 2016, os Manchesters. A colaboração pontual tornou-se 
frequente e hoje pairam entre os Happy Mondays ou Stone Roses e o brit-pop 
dos Blur. Encontram-se a preparar a edição de um álbum a editar ainda em 
2018. A organização é da CoopA – Associação Aldeia Cooperativa de Artes, 
com o apoio da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, da Sociedade Musical 5 de Outubro e da Câmara Municipal do Seixal.

Com uma progra-
mação regular e de qualida-
de, que no último ano rece-
beu o prémio da Sociedade 
Portuguesa de autores para a 
melhor Programação Cultural 
autárquica, o auditório muni-
cipal do Fórum Cultural do 
Seixal acolheu quatro concer-
tos de grande qualidade que 
cada vez mais tornam a sala 
incontornável no panorama de 
espetáculos a sul do Tejo.

No dia 5 de maio, Fernando 

Tordo trouxe à sala um repertó-
rio rico em memórias, evocando 
os artistas com quem trabalhou 
e as canções a que hoje cha-
mamos nossas. a 16 de maio, 
Toquinho, cúmplice de Vinicius 
de moraes e companheiro de 
nomes como Chico Buarque, 
Caetano Veloso, Gal Costa ou 
Paulinho da Viola, abrilhantou a 
noite com a batida do violão e a 
melodia da palavra que sempre 
caracterizaram a música popu-
lar brasileira.

Teresa Salgueiro subiu 
ao palco no dia 19 de maio. 
Senhora de uma presença dis-
creta e delicada, com uma voz 
extraordinária que foi ima-
gem de marca dos madredeus, 
a cantora criou no espaço um 
ambiente mágico de indiscu-
tível beleza. Dia 26, a banda de 
Tó Trips e Pedro Gonçalves con-
quistou a audiência com a apre-
sentação de «odeon Hotel», o 
novo álbum dos Dead Combo. n

Fernando Tordo, Toquinho, Teresa Salgueiro 
e Dead Combo

Grandes nomes da 
música passam pelo 
Auditório Municipal
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Reformados do Fogueteiro

Um quarto de século 
bem vivido

O Grupo de Folclore Estrelinhas 
do Sul celebrou o 39.º aniversá-
rio no dia 19 de maio, tendo re-
alizado um espetáculo comemo-
rativo na Sociedade Musical 5 de 
Outubro, em Aldeia de Paio Pires. 
José Carlos Gomes, vereador da 
Câmara Municipal do Seixal, este-
ve presente nesta iniciativa.
Para além do grupo aniversarian-

te, atuaram o Grupo Folclórico Os 
Romeiros de São Miguel, de Santa 
Marta de Penaguião, o Rancho 
Folclórico Flores de Monfirre, 
de Mafra, e o Grupo Coral e 
Instrumental Ventos e Marés, de 
Vale de Milhaços. 
O Grupo de Folclore Estrelinhas do 
Sul nasceu no dia 13 de maio de 
1979, sendo um dos grupos de fol-

clore mais antigos do concelho do 
Seixal. O grupo reúne participantes 
de todas as idades e tem atuado 
pelo país, dando a conhecer a sua 
terra de origem e transmitindo esta 
tradição popular que é o folclore.

Aniversário do Grupo de Folclore Estrelinhas do Sul 
Transmitir a tradição popular do folclore

A AssociAção de Refor-
mados, Pensionistas e idosos do 
Fogueteiro (ARPiF) assinalou 
o seu 25.º aniversário no dia 18 
de maio. A cerimónia incluiu, 
também, uma homenagem a As 
Papoilas, o grupo coral da casa 
que comemorou o 20.º ano da sua 
existência.

Manuela calado, vereadora da 
câmara Municipal do seixal, re-
feriu-se com cautela a certas pro-
messas que andam no ar. «A câ-
mara municipal faz a sua parte no 
que respeita a apoios que concede 
a esta casa; agora, esperemos que 
a segurança social cumpra com o 
que lhe compete. A verdade é que 
a verba que a ARPiF recebe todos 
os meses daquela instituição se 
mostra insuficiente», esclareceu a 
autarca. É que, segundo Manuela 
calado, as «reformas são baixas, 
o custo de vida elevado e o preço 
dos medicamentos proibitivo». 
Por conseguinte, continuou, «te-

mos de reivindicar – mas todos 
juntos – aquilo que nos é devido 
neste particular».

Manuel Araújo, presidente da 
autarquia amorense, felicitou o 
trabalho da ARPiF e acrescentou: 
«É por isso que a junta de fregue-
sia está sempre ao lado de institui-
ções como esta, que se entregam 
de corpo e alma a uma filantropia 
sem reservas». Disse ainda que 
o apetrechamento da cozinha da 
ARPiF será realizado, brevemen-
te, através dos bons ofícios da au-
tarquia de Amora.

o presidente da assembleia ge-
ral, José carvalho, conduziu os tra-
balhos e não se esqueceu dos fun-
cionários da instituição, «sem os 
quais nada disto seria possível». 
Por sua vez, o presidente Amândio 
Freitas disse: «A nossa associação 
nasceu de uma necessidade que 
se tornou num sonho transforma-
do em realidade: acudir à neces-
sidade dos outros», lembrou, ao 

mesmo tempo que agradeceu a 
«carolice» dos seus antecessores, 
a «competência e o sentido do hu-
mano de quem cá trabalha» e a 
«coesão, firmeza e solidariedade 
da massa associativa», bem como 
a «procura da excelência do traba-
lho voluntário». 

Fernando de sousa, presi-
dente da União das Associações 
de Reformados do concelho do 
seixal, depois de referir o seu pro-
fundo conhecimento dos serviços 
e das instituições de solidarieda-
de do distrito de setúbal, garantiu 
não ter dúvida de que as autar-
quias do seixal são «exemplares» 
no apoio às organizações de cariz 
social. 

Antes da parte solene, os pre-
sentes foram brindados com 
atuações do grupo de ginástica 
de manutenção e do grupo coral 
As Papoilas, ambos da casa, bem 
como da Tuna da Universidade 
sénior do seixal. n

Aniversário da associação de reformados
de Pinhal de Frades
Uma casa dinâmica que quer crescer

A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Pinhal de Frades 
(ARPIPF) celebrou, no dia 24 de maio, o 28.º aniversário. Utentes, asso-
ciados, movimento associativo e convidados assistiram à sessão solene 
comemorativa e a momentos culturais, numa sala completamente lota-
da. Atuaram na festa o Grupo Coral e Instrumental Laços de Ternura, da 
ARPIPF, e a Tuna da Universidade Sénior do Seixal. Houve ainda e poesia 
e demonstração das classes de ginástica da instituição.
Na sessão solene estiveram presentes o padre Rui Simão, da paróquia 
de Pinhal de Frades, Zita Salema, representante do Movimento Unitário 
de Reformados, Pensionistas e Idosos (MURPI), Fernando Sousa, presi-
dente da União das Associações de Reformados, Pensionistas e Idosos 
do Concelho do Seixal, António Santos, presidente da União das Fre-
guesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, e Manuela Calado, 
vereadora da Câmara Municipal do Seixal.
A ARPIPF serve refeições diariamente no centro de dia, presta apoio do-
miciliário e oferece aos seus utentes  atividades culturais e desportivas. 
Mas quer ir mais longe. António Tereso, presidente da direção, centrou 
a sua intervenção num projeto de futuro: a construção de um novo equi-
pamento com as valências de centro de dia, apoio domiciliário e lar. A 
Câmara Municipal do Seixal cedeu um terreno para a sua construção e 
está a apoiar a associação na realização do projeto. «Estes equipamen-
tos são da responsabilidade da Segurança Social, mas não há um fundo 
de financiamento para equipamentos novos», disse António Tereso. 
António Santos destacou o dinamismo da associação, fazendo referên-
cia «ao esforço e empenhamento da direção e da sua equipa».
Manuela Calado salientou «o empenho e carinho com que tratam os 
idosos nas suas funções do dia a dia». Estando o espaço atual da ARPIPF 
«aquém do trabalho que realizam», a vereadora afirma que a autarquia 
continuará a apoiar a instituição na concretização de projetos, sempre 
que possível, «num trabalho social de parceria».
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A Unisseixal – Universidade Sénior do Seixal promoveu, no dia 16 de maio, 
o III Festival da Primavera, um encontro de coros que contou com a par-
ticipação do Coro Polifónico da Unisseixal, do CorUTIB – Universidade da 
3.ª Idade, do Barreiro, e do Canto Coral da USOA, de Oliveira de Azeméis.
O encontro incluiu uma visita às instalações da Unisseixal, um passeio pe-
lo Seixal seguido de almoço e culminou com um espetáculo no Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do Seixal, onde estiveram presentes o 
reitor da Unisseixal, António Pinto da Costa, e o presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, António Santos. 

III Festival da Primavera 
Encontros de coros da Unisseixal

O Grupo Coral Alentejano Lírio Roxo, 
da Sociedade Musical 5 de Outubro, 
celebrou, no dia 26 de maio, o 30.º 
aniversário.
Para assinalar a data, decorreu, na 
Sociedade Musical 5 de Outubro, 
em Aldeia de Paio Pires, um es-
petáculo com a atuação do grupo 
aniversariante e de grupos convi-
dados: o Grupo Coral Feminino As 
Papoilas do Corvo, de Castro Verde, 
o Grupo Coral Juvenil Rama Verde, 
de Vila Nova da Baronia, o Grupo 

Coral Alentejano Os Ausentes do 
Alentejo, de Palmela, e o Grupo 
Musical Cantar D’Amigos, da 
Associação Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos do Casal do 
Marco.
No evento esteve presente Joaquim 
Tavares, vereador da Câmara 
Municipal do Seixal.
Divulgar o cante alentejano tem si-
do um objetivo para o Grupo Coral 
Alentejano Lírio Roxo, coletivo que 
foi fundado em 1988, e que tem 

promovido as raízes e tradições do 
Alentejo, região de onde são origi-
nários muitos dos residentes da fre-
guesia. Este grupo coral assume-se 
como um projeto recreativo que pre-
tende a preservação do cancioneiro 
tradicional. Entre o seu repertório 
encontram-se muitas modas alen-
tejanas, algumas delas adaptadas 
à atualidade. O grupo atua de norte 
a sul do país em eventos, como en-
contros de grupos corais, desfiles 
e festas.

Sociedade Musical 5 de Outubro
Grupo Coral Lírio Roxo celebrou o 30.º aniversário

Grupo 242 de Corroios 
dos Escoteiros de Portugal 
Atividades partilhadas 
assinalam aniversário

O Grupo 242 de Corroios dos Escoteiros de Portugal celebrou, no dia 
19 de maio, o 7.º aniversário, com a realização de várias atividades na 
sede do agrupamento, que cumpriu também um ano de existência. 
Para além de cerimónias oficiais, onde estiveram presentes a verea-
dora da Câmara Municipal do Seixal Manuela Calado e o presidente 
da Junta de Freguesia de Corroios, Eduardo Rosa, decorreu também 
um almoço partilhado, foi feita uma entrega de louvores e teve lugar  
uma ação conjunta de melhoramentos na sede, que incluiu pinturas e 
recuperação de muros e vedações.

Moto Clube de Corroios
Música e animação 
no aniversário 

O Moto Clube de Corroios comemorou o 9.º aniversário, no dia 
19 de maio, no Parque Urbano da Quinta da Marialva, com um 
encontro que reuniu centenas de motards de vários cubes do país. 
O vereador da Câmara Municipal do Seixal José Carlos Gomes e 
o presidente da Junta de Freguesia de Corroios, Eduardo Rosa, 
marcaram presença neste evento que, para além do convívio, 
teve muita música e animação, com um desfile motard, uma feira 
motard e a atuação de Pedro Pestana (stand up comedy), e das 
bandas Akunamatata e Iron Beast.

Torre da Marinha
I Encontro 
de Grupos Corais

A associação de reformados da 
Torre da Marinha realizou, no dia 
12 de maio, na sede da institui-
ção, o I Encontro de Grupos Corais 
e Instrumentais, que contou com 
a participação dos grupos co-
rais Recordar É Viver, da Torre da 
Marinha, Os Alegres de Paio Pires 
e Laços de Ternura, de Pinhal de 
Frades. Houve também uma dra-
matização pelo grupo de expressão 
teatral da instituição.
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Jogadores, dirigentes, 
equipa técnica e todos os que le-
varam o amora FC ao título apea-
ram-se do autocarro e, por entre os 
adeptos, dirigiram-se para o pal-
co montado no átrio dos serviços 
Centrais da Câmara Municipal do 
seixal, no dia 5 de junho, onde ti-
nham à sua espera o presidente 
do edilidade e outros autarcas, 
designadamente os vereado-
res Manuela Calado e José Carlos 
gomes, bem como o secretário da 
assembleia municipal, américo 
Costa. 

a população, com predomi-
nância de adeptos do clube da 
Medideira, enchia o espaço, entoa-
va cânticos e gritava palavras de 
incentivo e orgulho amorense, en-
fim, fazia a festa, que foi bonita de 
se ver. 

O azul fica bonito!
«Que bem que fica a câmara 

municipal vestida de azul!» foram 
as primeiras palavras de Joaquim 
santos, presidente da autarquia.

«acreditamos muito nesta co-
letividade, como em todas as que 
renasceram depois do 25 de abril. 
todas elas são importantes pelo 
seu envolvimento com a juventu-
de, pelo seu trabalho de formação 
humana e nível competitivo», fri-
sou. Por isso, «continuaremos a 
investir neste coletivo, que dispu-
tará, na próxima temporada, uma 
prova nacional, o que é para nós 
motivo de orgulho».

Joaquim santos referiu que o 
clube da Medideira pode contar 
sempre com o apoio da autarquia 
e informou que a construção do 
Centro de treinos já se iniciou. 
entretanto, estamos à espera da 
conclusão dos estudos técnicos 
para que o mesmo aconteça com 
o estádio da Medideira, que «se-
rá o melhor de toda a península 
de setúbal», afiançou. todavia, 
Joaquim santos tem consciência 
de que o «caminho não será fá-
cil, que surgirão dificuldades, mas 
que estas serão ultrapassadas 
com o esforço de todos». e a termi-

nar: «o amora está a tornar mais 
forte o desporto no seixal! Viva o 
amora!»

Ninguém vence sozinho
«É um orgulho estarmos aqui 

e sermos recebidos pela Câmara 
Municipal do seixal», afirmou 
Carlos Henriques, presidente do 
amora FC. «o amora é o clube da 
cidade, mas também do concelho, 
e estou certo de que a todos deixou 
orgulhosos». o dirigente despor-
tivo agradeceu também a Joaquim 
santos, «um presidente que nos 
tem acompanhado sempre, pelo 
que esta festa também é sua», e 
lembrou que nos «tempos que cor-
rem ninguém é vencedor sozinho, 
todos têm atrás de si uma máquina, 
que nós soubemos encontrar». 

o capitão da equipa, Balela, foi 
o primeiro a intervir para se defi-
nir como um «homem de poucas 
palavras». disse da honra de estar 
ali e gritou para os adeptos: «Muito 
obrigado, vocês são enormes! Viva 
o amora!»

Amora campeão!
a equipa da Medideira vai dispu-

tar o Campeonato de Portugal. 
o amora FC aguentou firme nos 

derradeiros e duros embates e 
sagrou-se campeão distrital, sem 
ter averbado qualquer derrota ao 
longo das 30 jornadas, o que lhe 
permite disputar o Campeonato de 
Portugal na próxima temporada.

na verdade, o difícil êxito al-
cançado em santiago do Cacém 
(2-1) tornou decisiva a partida da 
Medideira, no último dia de maio, 
contra o alcochetense. Chegados 
aqui, os atletas comandados por 
Élio santos não fraquejaram e ar-
rancaram uma justíssima vitória 
(2-0). Foi o início da festa, a explo-
são de uma alegria contida desde o 
início da competição, a concretiza-
ção de um sonho que vinha sendo 
adiado, por vezes, secretamente, 
mas que lança o clube para ambi-
ções  maiores e de responsabilida-
des de outros patamares.

«Fomos uma equipa pragmáti-
ca, de cabeça fria e cínica na forma 

como chegamos à vitória. Fomos o 
onze que praticou melhor futebol 
e o que teve mais oportunidades 
de golo. a entrega, determinação 
e confiança demonstradas pelos 
jogadores foram fatores essenciais 
para a conquista dos três pontos», 
declarou após a partida, à impren-
sa local, o técnico Élio santos, por-
ventura o maior responsáveis pelo 
feito dos jovens amorenses.

efetivamente, pouco haverá a 
dizer da vitória do amora no dis-
trital de setúbal, a única equipa 
que não sofreu qualquer derrota. 
Foi, sem dúvida alguma, o conjun-
to mais sólido, mais equilibrado 
e o que melhor futebol praticou. 
aliás, o rigor dos números matam 
à partida qualquer eventual ques-
tionamento: deixou o segundo, o 
Barreirense, a 7 pontos, e o tercei-
ro, o Fabril do Barreiro, a 25! além 
disso, chegou ao fim com o ataque 
mais realizador, 77 golos em 30 jo-
gos, e a defesa menos batida, ape-
nas 13 golos. n

amora Futebol Clube vai disputar o Campeonato de Portugal

Campeões recebidos na câmara

O VI Circuito BTT/XCO D. Paio 
Peres Correia, organizado pelo 
Clube de Ciclismo da Aldeia de 
Paio Pires, aberto a juvenis, ca-
detes, juniores, sub-23, elites e 
masters, decorreu com grande 
entusiasmo e congregou numero-
sos ciclistas de ambos os sexos, 
no passado dia 12 de maio.
A prova, que de ano para ano ga-
nha relevância no calendário re-

gional da modalidade, foi apoiada 
pela Câmara Municipal do Seixal 
e União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
bem como pelo comércio e indús-
tria locais. O vereador Joaquim 
Tavares assistiu à competição e 
deu o tiro de partida de uma das 
provas mais importantes.
Vencedores masculinos: c1/
/promoção: José Cantante 

(Escala Visual); c1/juvenis: 
Leandro Rafael (BTT Team SU 
Colarense);  c1/masters50: 
Helder Silva (3600  Bike-Trail/ 
/Mundimat/CCA Paio Pires); 
c2/sub-23: Rui Reis (Duraizes/ 
/Luzabikes); c2/juniores: Filipe 
Felisardo (LA Alumínios/SGR 
Ambiente/CCA Paio Pires); 
c2/cadetes: Rafael Mira (CE 
Gonçalves/Azeitonense); c2/ 

/master 30: Nelson Manique 
(Roodinhas Santos Silva); c2/ 
/master 40: Rui Tainhas (3600 
Bike–Trail/Mundimat/CCA Paio 
Pires); c2/elites: Luís Martins (CE 
Gonçalves/Azeitonense).
Vencedoras femininas: c1/sub-
-23/elites: Liliana Jesus (BTT 
Seia).

BTT em Paio Pires
Circuito impõe-se no calendário regional
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A realidade da prática desportiva 
no concelho do Seixal é, desde há 
vários anos, muito positiva, e nas 
modalidades do futebol e futsal 
tem-se registado, ano após ano, 
um crescimento de praticantes 
e de torneios que se realizam no 
concelho. 
Procurando enquadrar es-
tes torneios/campeonatos 
na organização federativa, a 
Câmara Municipal do Seixal e a 
Associação das Colectividades 
do Concelho do Seixal assi-
naram, no dia 22 de maio, um 
protocolo com a Associação de 
Futebol de Setúbal e a Federação 
Portuguesa de Futebol, numa 
cerimónia que decorreu no au-
ditório dos Serviços Centrais da 
Câmara Municipal do Seixal. Para 
além dos representantes das en-
tidades outorgantes, a cerimónia 
contou com a presença de diri-
gentes, atletas e treinadores de 
vários clubes do concelho e ainda 
com uma das velhas glórias do 
futebol português, José Augusto.

O futebol e o futsal 
no concelho 
Entre os vários eventos despor-
tivos que se realizam no Seixal, 
foram destacados dois, pela sua 
evolução ao longo do tempo e pe-
lo número elevado de praticantes 
que envolvem: o Campeonato de 
Futsal do Concelho do Seixal e o 
Torneio Indoor 4x4 do Fogueteiro. 
O Campeonato de Futsal do 
Concelho do Seixal começou em 
2010 com apenas 8 equipas e 
128 atletas e hoje é já uma prova 
consolidada, com dois escalões 
(formação e seniores), e um to-
tal de 71 equipas e 1089 atletas 
em competição. O Torneio Indoor 
4x4 do Fogueteiro é dedicado ao 
futebol de formação, com vários 

escalões, e começou em 2005 
com 32 equipas e 384 atletas, 
contando atualmente com 129 
equipas e 2090 atletas em com-
petição.

Integração na federação
A assinatura deste protocolo vai 
permitir integrar estas compe-
tições na esfera da Federação 
Portuguesa de Futebol (FPF). As 
provas passam a ser homologa-
das, ficando assegurados o segu-
ro desportivo e os exames médi-
cos para os atletas e ainda ações 
de formação para agentes des-
portivos participantes nas pro-
vas. A FPF já efetuou uma revisão 
do regulamento, não obrigando 
à nomeação de árbitros oficiais 
e assegurando o registo gratuito 
dos praticantes.
Helder Rosa, presidente da 
Associação das Colectividades 
do Concelho do Seixal, manifes-
tou a importância deste protocolo 
para «criar uma plataforma de tra-
balho que venha incentivar ainda 
mais a prática da modalidade, 
mas que, acima de tudo, venha 
apoiar todos os agentes desporti-
vos que diariamente fazem o fute-
bol e o futsal acontecer». 
O presidente da Associação de 
Futebol de Setúbal, Francisco 
Cardoso, destacou o facto de 
«o Campeonato de Futsal do 
Concelho do Seixal entrar ago-
ra na família do futebol, porque 
todos juntos somos mais fortes, 
e desta forma vamos conseguir 
ter um futebol com mais saúde e 
segurança para todos». 
Fernando Gomes, presidente 
da FPF, disse que têm «vindo a 
incorporar todas as atividades 
de futebol no seio da federação. 
Sabemos que é a modalidade 
mais praticada em Portugal, mas 

sabemos também que existe 
uma realidade incontornável, que 
é a prática recreativa e associa-
tiva, apoiada pelas autarquias. 
Temos vindo a enquadrar esta 
prática com a assinatura de pro-
tocolos como este e são já mais 
de 10 mil praticantes e 30 con-
celhos que estão abrangidos e 
enquadrados no Decreto-Lei n.º 
45/2015, ficando assegurada a 
saúde e a segurança dos prati-
cantes desportivos, e as mais-va-
lias da formação específica para 
agentes desportivos que a FPF 
desenvolve».
Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, 
afirmou que «este é um ato que 
significa a aproximação entre du-
as realidades – a do movimento 
associativo e a do futebol profis-
sional –, e com este protocolo 
queremos, acima de tudo, promo-
ver os valores do desporto e da 
amizade, e também a utilização 
dos equipamentos desportivos 
das coletividades. Para nós, este 
protocolo significa um reconhe-
cimento de todo o trabalho que 
temos vindo a desenvolver».
Destacou depois alguns dos in-
vestimentos em curso, «e que vão 
permitir afirmar a modalidade 
de futebol no nosso concelho». 
Neste âmbito, o presidente da au-
tarquia destacou o novo Estádio 
do Bravo/Estádio Municipal do 
Seixal, com as obras em fase 
de conclusão; a requalificação 
do Estádio da Medideira, que 
passará a Estádio Municipal da 
Medideira; a construção do no-
vo campo de treinos do Amora 
Futebol Clube; o projeto de cons-
trução do Estádio Municipal de 
Vale de Milhaços e a requalifi-
cação de polidesportivos e pavi-
lhões das coletividades.

Torneio Indoor 4x4 do Fogueteiro
Cresce e marca pontos 
a nível nacional

O Torneio Indoor 4x4 do Fogueteiro, que vai na sua 14.ª edição, 
conheceu a derradeira jornada no passado dia 27 de maio. Tendo 
arrancado no primeiro mês do ano, reuniu mais de 2 mil pequenos 
futebolistas, de dezenas de equipas, tanto da península de Setúbal 
como de outros pontos do país.
Lançado em atenção de formações de petizes, compostas por atle-
tas nascidos em ou depois de 2012, traquinas (2010) e benjamins 
(2008), este torneio vem-se afirmando como um dos maiores e mais 
prestigiosos do país. Compreende-se assim que várias figuras conhe-
cidas do desporto-rei deem a cara por esta competição, organizada 
pelo Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro, com os apoios da 
Câmara Municipal do Seixal e da Junta de Freguesia de Amora. 
Este ano, por exemplo, verdadeiros ídolos dos mais pequenitos, 
antigas glórias dos mais velhos,  como José Henrique, José Augusto, 
António Botelho ou Orlando Duarte, entre muitos outros, honraram 
com a sua presença, neste ou naquele momento, a competição, os 
atletas, os juízes e os organizadores.
«É de salientar a importância de provas como esta, que proporcionam 
o convívio e a troca de experiências entre os participantes, além de 
envolverem as próprias famílias, que acompanham as equipas e moti-
vam os jogadores», disse a organização.

Os grandes vencedores
Prestemos homenagem às equipas e jogadores que mais se desta-
caram no torneio deste ano. Sagraram-se vencedores o Seixal Clube 
1925, no escalão reservado aos futebolistas nascidos em 2012, o 
Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal (2011), o Belenenses do 
Barreiro (2010 e 2008), o Amora FC (2009) e o SL Benfica (2007).
A organização distinguiu, ainda, os melhores marcadores: petizes – 
Rodrigo Silva, do Seixal Clube 1925, com 29 golos; traquinas – Rafael 
Gameiro, do Belenenses do Barreiro, 18 golos; benjamins – Evandro 
Silva, do mesmo clube, 24 golos.
E as melhores defesas: petizes – Seixal Clube 1925, com 14 golos 
sofridos; traquinas – Amora FC (15); benjamins – Belenenses do 
Barreiro (15). 
O vereador Joaquim Tavares esteve presente na cerimónia da entrega 
de prémios, saudou os participantes e dirigiu palavras de elogio e in-
centivo à organização do torneio, que ao longo dos anos vem demons-
trando um empenho exemplar na popularização do desporto entre as 
camadas mais novas da população. Outros autarcas e representan-
tes do movimento associativo e da Associação de Futebol de Setúbal 
também se juntaram a este momento de consagração.

Assinatura de protocolo com a Federação Portuguesa de Futebol
Competições informais entram na esfera federativa
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Classificação 1.ª Liga
Equipa Pts
1.ª GDC Casal do Marco      43 
2.ª GC Corroios   40 
3.ª GDCA Vale de Milhaços   38
4.ª URJ Fernão Ferro      28 
5.ª PC Recreio   24
6.ª CP Corroios   23
7.ª CCR Alto do Moinho   22
8.ª ADR Casa do Benfica   20     
9.ª GDC Fernão Ferro    17 
10.ª NNAV Cabeço Vide                                           15
11.ª Cariocas FC      11 
12.ª CCD Paivas                                                                   7

Classificação 2.ª Liga 
Equipa Pts
1.ª  GD Cavadas     47
2.ª  AF Catrapona     43 
3.ª CRD Cavaquinhas  38 
4.ª Seixal Clube 1925      37
5.ª AM Qt.ª Laranjeiras     35
6.ª GR St.º António     31
7.ª AA Pinhal do General  24
8.ª ADC Fénix     24
9.ª GFA Encosta Sol     19
10.ª AM Flor Mata 1     19
11.ª CR Cruz de Pau  16
12.ª GD Correr d’Água      7
13.ª ASC Seixal       -3

17.ª Jornada 
1.ª Liga
CCD Paivas – Cabeço de Vide                           0-6
Casal do Marco– Cariocas FC                   12-2 
ADR Casa do Benfica – URJ Fernão Ferro      3-8
Alto do Moinho – CP Corroios                              4-5
Vale de Milhaços – PC Recreio                       5-4 
GDC Fernão Ferro – GC Corroios                 2-3

20.ª Jornada
2.ª Liga
ASC Seixal  – GR ST. António                                    0-6
GD Cavadas – CR Cruz de Pau                              3-2
AM F. Catrapona – Seixal Clube 1925        6-4
AM Qtª. Laranjeiras – GD Correr D’Água         10-2
GFA Encosta do Sol – CRD Cavaquinhas        0-2
ADC Fénix – AA Pinhal General                              3-2

19.ª Jornada – 15 de junho
1.ª Divisão
CCD Paivas  – PC Recreio
CCR Alto do Moinho – URJ Fernão Ferro
CDC Casal do Marco – NNAV Cabeço de Vide
GDC Fernão Ferro – CP Corroios  
ADRB C. Benfica Seixal – GDCA V. Milhaços
Cariocas FC – GC Corroios 
 
22.ª jornada – 12 e 14 de Junho
2.ª Divisão
GFA Encosta do Sol – AA Pinhal General
ASC Seixal – CRD Cavaquinhas
GD Cavadas – GD Correr D’Água
CR Cruz de Pau – GR ST. António  
AM F. Catrapona – ADC Fenix 
AM Quinta das Laranjeiras – AM Flor da Mata 1
Folga: Seixal Clube 1925

Mais de 250 atletas dos mais diver-
sos pontos do país participaram, no 
passado dia 19 de maio, nos nacio-
nais de cadetes, sub-21 e veteranos 
de ténis de mesa, organizados sob a 
égide da federação portuguesa da 
modalidade, com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal. 
Vejamos quem veio ao Seixal sagrar-
-se campeã absoluta da disciplina: 
Patrícia Santos (SC Portugal), em 
cadetes; Liu Yangzi (CTM Mirandela), 
em sub-21. No setor masculino: 
David Bessa (GDCS Juncal), em ca-
detes, Tiago Li (CD S. Roque), em 

sub-21, e Miguel Ventura (CTM 
Lagos), Diamantino Pinto (GDCAAA 
Guilhabreu), João Pinho (CTM 
Setúbal) e José Alvoeiro (SL Águias), 
em veteranos I, II, III e IV.
As gémeas Fins, Rita e Joana, 
do CTM de Mirandela, são cam-
peãs em pares sub-21, enquanto 
Patrícia Santos (SC Portugal) e Inês 
Gonçalves (CTM Mirandela) domina-
ram em cadetes.
Em masculinos, João Silva (Ala 
Gondomar) e David Bessa (GDCS 
Juncal) impuseram-se em cade-
tes, Vitor Amorim e Tiago Li (CD S. 

Roque), em sub-21, e Pedro Rufino e 
Jorge Pinheiro (GDCAAA Guilhabreu), 
em veteranos.
José Francisco (SL Benfica) e Liu 
Yangzi (CTM Mirandela) arrecada-
ram o ouro na variante de pares mis-
tos de sub-21, tendo David Bessa 
(GDCS Juncal) e Patrícia Santos (SC 
Portugal) feito o mesmo em cadetes.
O vereador José Carlos Gomes e o 
presidente da União das Freguesias 
do Seixal,  Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, António Santos,  assistiram ao 
torneio e participaram na cerimónia 
da entrega de prémios. 

Ténis de mesa de alto nível
No Seixal sagraram-se campeões

Três jovens atletas de judo do 
Independente Futebol Clube 
Torrense (IFCT) subiram ao pódio 
nas IV Jornadas da Juventude da 
Associação Distrital de Judo de 
Setúbal, que tiveram lugar no dia 19 
de maio, no Pavilhão Municipal Luís 
de Carvalho, no Barreiro.
Rafael Duarte e Daniel Jardim atin-
giram o 1.º lugar e Tiago Jardim o 2.º 

lugar. Rafael Costa também partici-
pou e, embora não tenha chegado 
ao pódio, fez uma boa prestação.

Ginástica
O Bloco Servants, composto pe-
la Classe Gym4Fun do IFCT e as 
Classes Sibilas e Corpus do Centro 
Cultural e Recreativo do Alto do 
Moinho, está apurado para fazer 

parte das apresentações de interior 
da Gymnaestrada Mundial 2019, 
que se irá realizar em Dornbirn, na 
Áustria. 
As avaliações decorreram nos 
dias 19 e 20 de maio no Pavilhão 
Municipal Rainha D. Leonor, nas 
Caldas da Rainha. 

Independente Futebol Clube Torrense
Judo e ginásticaCampeonato de Futsal do Concelho do Seixal

Casal do Marco recupera liderança

Com o mesmo número de jogos e mais três pontos, o Clube 
Desportivo e Cultural do Casal do Marco lidera novamente a 1.ª 
Divisão do Campeonato de Futsal do Concelho do Seixal, seguido da 
equipa do Ginásio Clube de Corroios. Já o Grupo Desportivo e Cultural 
Águias de Vale de Milhaços tem bem segura a 3.ª posição, já com 10 
pontos de diferença do 4.ª classificado.
Na 2.ª Liga, o Grupo Desportivo do Cavadas assumiu a liderança, 
distando agora 4 pontos da Associação de Moradores dos Foros 
da Catrapona, 2.º classificada. Na 3.ª posição, o Clube Recreativo e 
Desportivo das Cavaquinhas dista apenas um ponto e tem menos um 
ponto que o  4.º classificado, o Seixal Clube 1925.
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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 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

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

(*) n Partida do Fogueteiro

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

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

808 203 050 TRANSTEjO  

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

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 919 374 732

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

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

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

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

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

Serviço permanente

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

Ficha Técnica
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SEIXAL 23 DE JUNHO A 1 DE JULHO 
ARRENTELA 11 A 15 DE JULHO
FERNÃO FERRO 21 A 29 DE JULHO
ALDEIA DE PAIO PIRES 1 A 5 DE AGOSTO
AMORA 10 A 15 DE AGOSTO
CORROIOS 24 DE AGOSTO A 2 DE SETEMBRO

CONCELHO DO SEIXAL2018

Na tradicao,
projetamos

novos desafios!
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É tempo 
de vir para 
a rua 

Com a chegada dos dias mais longos e amenos é tempo de procurar atividades ao ar livre 
que o concelho tem para oferecer. A partir de 14 de junho, o Campeonato do Mundo de 
Futebol de 2018 pode ser acompanhado num ecrã gigante na Fanzone, no jardim da Praça 
dos Mártires da Liberdade, no Seixal. Para além da transmissão dos jogos, irão decorrer 
sessões de cinema ao ar livre e outras propostas de animação para toda a família até 15 
de julho.
As áreas de participação desportiva, organização das juntas de freguesia em parceria 
com a Câmara do Seixal e coletividades, decorrem ao sábado ou ao domingo de manhã 
consoante a freguesia e proporcionam exercício físico para todas as idades.
O Seixal Férias 2018 é um programa da Câmara do Seixal, em parceria com as associações 
e clubes do concelho, com o objetivo de proporcionar um descanso ativo às crianças e 
adolescentes dos 6 aos 16 anos. Decorrem entre junho e setembro nos equipamentos 
municipais e centros de férias.
Destaque ainda para a data grátis do Seixal World Music, na Quinta da Fidalga, dia 17 
de junho, a partir das 18 horas. Neste espaço atuam os Recanto e os Alma Menor, duas 
bandas portuguesas, e os Xarnege, formação que junta músicos bascos e gascões.
Aproveite o que o município tem para lhe oferecer e venha para a rua!

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

Troca de livros 
e mercado sustentável
O Mercado das Histórias está de volta. Realiza-se no espaço exterior da 
Biblioteca Municipal do Seixal e tem como objetivos incentivar a troca de livros e 
promover a reutilização de materiais. No mesmo local decorre ainda um mercado 
sustentável, uma oficina ambiental, uma Hora do Conto e um jogo gigante.
Se tem livros que já não queira, pode entregá-los num posto criado para o efeito 
localizado no exterior da Biblioteca Municipal do Seixal, e recebe um vale que 
serve para trocar por outro livro da feira. A participação é gratuita e não existe 
limite de livros a facultar para troca. Os vales só podem ser usados durante o 
período de funcionamento da feira e um livro só pode ser trocado por outro.

Dias 16 e 23 de junho, sábados | Das 14.30 às 18 horas I Biblioteca Municipal do 
Seixal

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

Seixal World Music
O Seixal World Music regressa ao Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal 
e ao Cinema S. Vicente com duas datas em junho, e um dia de entrada livre, no 
jardim da Quinta da Fidalga, domingo, dia 17 de junho, às 18 horas. 
No dia 15 de junho, sexta-feira, o Cinema S. Vicente recebe o espetáculo Aasha, 
com que os Dhamar celebram o folclore e tradição da música, voz e dança hindus. 
No dia 16 de junho, o espetáculo La Porteña Tango & Eugenia Giordano decorre 
no Auditório Municipal, numa atuação de grande beleza visual e sonora que 
homenageia um género de música saído da Argentina para se fazer ouvir, tocar, 
cantar, sentir e dançar um pouco por todo o mundo.
Na Quinta da Fidalga atuam os portugueses Recanto, com uma sonoridade antiga 
de raiz tradicional, e Alma Menor, com um som de fusão de inspirações várias; e os 
bascos e gascões Xarnege, com alma mestiça, rica em timbres arcaicos. 

15, 16 e 17 de junho, sexta, sábado e domingo | Cinema S. Vicente,  Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do Seixal e Quinta da Fidalga



____________________________
Das 9 às 19 horas
Convívio Nacional de Futsal 
Intermunicipal 2018
Pavilhão Desportivo Escolar Pedro Eanes 
Lobato

____________________________
Das 14.30 às 18 horas
Mercado das Histórias: Feira 
de Troca de Livros para Crianças
Exterior da Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
15 horas
Passeios Caiaques Mar 2018
Canoagem
Org.: Clube Recreativo e Desportivo 
Brasileiro-Rouxinol
Baía do Seixal (partida junto ao antigo terminal 
fluvial do Seixal)

____________________________
Das 15 às 17 horas
Sessão de Divulgação do Projeto 
Histórias & Memórias Fotográficas
Entrada livre
Avenida José Relvas, Aldeia de Paio Pires  
(sede da união das freguesias)
____________________________
Das 17.30 às 18.30 horas
Ioga para Bebés
Bebés dos 6 aos 11 meses, acompanhados 
por um adulto
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
21.30 horas
La Porteña Tango & Eugenia Giordano
Seixal World Music 2018
Música . M/ 6 anos . Ingresso (5)
Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal

Seixal Night Run | S. Pedro
Atletismo
Org.: Academia de Atletismo do Seixal
Ruas do Seixal

17 jun. domingo
____________________________
Das 9 às 13 horas
Mundet BTT Resistência
Org.: Sociedade Filarmónica Operária Amorense
Junto à Mundet, Seixal
____________________________
Das 9 às 20 horas
Convívio Anual | 17.º Aniversário 
NNAVCV
Várias atividades
Org.: Núcleo de Naturais e Amigos 
da Vila de Cabeço de Vide
Parque Municipal do Serrado, Amora

____________________________
15 horas
Torneio de Xadrez | CCRAM
Org.: Centro Cultural e Recreativo do Alto 
do Moinho
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho

____________________________
18 horas
Recanto + Alma Menor + Xarnege
Seixal World Music 2018
Música . Entrada livre
Jardim da Quinta da Fidalga

19 jun. terça
____________________________
Das 15 às 17 horas
Estampa ao Teu Estilo
Ateliê . Dos 13 aos 18 anos
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
21.30 horas
Matangi/Maya/M.I.A.
IndieLisboa 2018 – Festival Internacional 
de Cinema Independente – Extensão Seixal
Cinema . M/ 16 anos . Ingresso (7)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

20 jun. quarta
____________________________
13 horas
Mundial no Seixal – Fanzone
Transmissão do jogo Portugal x Marrocos 
| Música | Insufláveis | Matraquilhos | Aulas 
de Canoagem
Org.: Câmara Municipal do Seixal e União 
das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires
____________________________
Das 15 às 17 horas
Fazedores de Histórias
Ateliê . Dos 13 aos 18 anos
Núcleo de Amora – Biblioteca Municipal 
do Seixal

21 jun. quinta
____________________________
9.30 horas
Passeio de Barcos Dragão
Canoagem
População sénior e com deficiência
Associação Naval Amorense
____________________________
10 horas
Uma Aventura nas Férias da Páscoa
Sessão de encerramento do projeto, com a 
participação de Ana Maria Magalhães e Isabel 
Alçada, autoras da coleção «Uma Aventura»
Entrada livre
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

    

seixal
acontece

9 jun. sábado
____________________________
Das 9 às 19 horas
Torneio de Futsal Summer CUP 2018
Org.: Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix
Pavilhão Desportivo Escolar Pedro Eanes 
Lobato
____________________________
10 horas
Convívio de Barcos Dragão CAAJU
Canoagem
Associação Naval Amorense
____________________________
14 horas
Aniversário da Inês
Várias atividades
Org.: Associação de Moradores 
da Quinta das Laranjeiras
Parque Urbano de Fernão Ferro
____________________________
Das 10 às 19 horas
Seixal: o Património do Oceano
Visita . Gratuito . Inscrição (1)
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios, 
Ponta dos Corvos, outros locais

10 jun. 
domingo
____________________________
8 horas
Passeio de Cicloturismo
Andamento Livre do 10 de Junho
Clube Recreativo e Desportivo 
das Cavaquinhas
____________________________
8.30 horas
Dia Municipal do Idoso |
Torneio de Malha | Petanca
Org.: Clube Recreativo da Cruz de Pau
Parque Municipal do Serrado, Amora
____________________________
10 horas
13.ª Milha Urbana de Arrentela
Atletismo
Org.: Centro de Solidariedade Social de Pinhal 
de Frades
Ruas de Pinhal de Frades
____________________________
Das 10 às 11.30 horas
Aulas Abertas de Canoagem
Org.: Clube de Canoagem de Amora
Rampa do CCA
____________________________
Das 10 às 12 horas
Aulas Abertas de Canoagem 2018
Org.: Associação Náutica do Seixal
Rampa da Misericórdia, Seixal

____________________________
Das 10 às 12 horas
Venha Conhecer os Chapins
Gratuito . Inscrição (4)
Quinta da Fidalga, Arrentela
____________________________
16 horas
Super-Heróis
Teatro . M/ 3 anos . Ingresso (3)
Cinema S. Vicente

12 jun. terça
____________________________
21.30 horas
Baronesa
IndieLisboa 2018 – Festival Internacional 
de Cinema Independente – Extensão Seixal
Cinema . M/ 16 anos . Ingresso: 2 euros
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

14 jun. quinta
____________________________
14 horas
Passeio de Barcos Dragão
Canoagem
População sénior e com deficiência
Associação Naval Amorense

15 jun. sexta
____________________________
18.30 horas
CROACS Informa #02
Tema: Abandono Animal
Encontro . Inscrição (6)
Serviços Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal
____________________________
19 horas
Mundial no Seixal – Fanzone
Transmissão do jogo Portugal x Espanha | 
Música | Insufláveis | Matraquilhos | Aulas de 
Canoagem
Org.: Câmara Municipal do Seixal e União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires
Apoio: Associação Náutica do Seixal
Jardim do Seixal
____________________________
21.30 horas
Dhamar
Seixal World Music 2018
Música . M/ 6 anos . Ingresso (5)
Cinema S. Vicente

16 jun. sábado
____________________________
Das 9 às 17.30 horas
12.ª Jornada de Ténis de Mesa 
Adaptado
Org.: Federação Portuguesa de Ténis de Mesa
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

____________________________
Das 9 às 18 horas
6.º Torneio Corbillon
Ténis de mesa
Centro Cultural e Desportivo de Pinhal do Vidal



____________________________
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

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.
salubridade@cm-seixal.pt
5) Ingresso/desconto: 6 euros | 50 % de des-
conto para jovens até 25 anos, reformados e 
trabalhadores das autarquias do Seixal
6) Inscrição prévia obrigatória: croacs@cm-
seixal.pt (lugares limitados)
7) Ingresso/desconto: 2 euros | 50 % de des-
conto para jovens até 25 anos, reformados e 
trabalhadores das autarquias do seixal

____
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

e ainda…
7 a 21 jun.
___________________________
7, 8 e 9 de junho
Quinta-feira a sábado, 21.30 horas
Mostra de Teatro Escolar
Entrada livre
Cinema S. Vicente
___________________________
7, 12, 14, 19 e 21 de junho
Terça e quinta-feira, 21 horas
Caminhadas Noturnas
Grupo Desportivo Unidos do Arco
____________________________
9 e 16 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
____________________________
10 e 17 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
___________________________
De 16 de junho a 1 de julho
II Festival Náutico Baía do Seixal
Seixal
___________________________
De 18 de junho a 15 de setembro
Dias úteis, em diversos horários
Seixal Férias 2018 – Férias de Verão
Atividades desportivas, passeios, visitas, 
ateliês, sessões de contos, cinema
Dos 5 aos 18 anos
Diversos locais do concelho
Todas as informações em cm-seixal.pt

____________________________
Até 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
____________________________
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



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

Mostra de Teatro 
Escolar
A 22.ª Mostra de Teatro Escolar tem já desta quinta-feira até sábado, dia 
9 de junho, as últimas apresentações do ano letivo. Hoje, sobe ao palco 
do Cinema S. Vicente a peça «Cluedo», da responsabilidade do Núcleo de 
Teatro da Escola Secundária Dr. José Afonso. Esta peça tem uma segunda 
apresentação no mesmo local e hora no dia 9, sábado.
«A História Breve da Lua» e «Férias na Aldeia, #quep@nico» são as propostas 
da mostra para a noite de dia 8, sexta-feira. As dramatizações estão a cargo 
de alunos da Escola Secundária Dr. José Afonso e concluem um certame que 
também contou com atuações de alunos da Escola Básica de Corroios, que 
trouxeram à sala a peça «Garças de Mil Cores».
A entrada é livre.

7, 8 e 9 de junho, quinta, sexta e sábado | 21.30 horas | Cinema S. Vicente

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

Passeio 
de Cicloturismo
O Passeio de Cicloturismo Andamento Livre do 10 de Junho destina-se a 
cicloturistas com mais de 18 anos de idade, podendo participar em grupo ou 
individualmente, numa organização do Clube Recreativo e Desportivo das 
Cavaquinhas (CRDC).
A iniciativa é lúdica e não tem qualquer propósito competitivo, podendo cada 
participante ou grupo efetuar o percurso ao seu ritmo, tendo como objetivo 
promover a prática do desporto em bicicleta ao longo de um percurso de 83 
quilómetros, com início e final na sede do clube.
Com obrigação de usos de capacete e um custo de 2 euros, o passeio tem 
inscrições pelo email direccao.crdc@gmail.com com nome, idade, n.º do CC 
ou BI e n.º de telemóvel. Ou no local da partida, no próprio dia e hora do 
passeio, que é junto ao CRDC, entre as 8 e as 10 horas.

10 de junho, domingo I 8 horas I Clube Recreativo e Desportivo das 
Cavaquinhas

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

Seixal Night Run 
realiza-se a 16 de junho
Realiza-se no dia 16 de junho, no Seixal, uma das provas de atletismo mais participadas 
do concelho, o Seixal Night Run. A iniciativa, que tal como o nome indica decorre à noite 
e sempre em ambiente de grande animação, é organizada pela Academia de Atletismo do 
Seixal. 
Este ano inclui uma prova de ciclismo de 20 quilómetros (BikeRun), uma caminhada com 
4 quilómetros e a corrida, com um percurso com 10 quilómetros. A primeira prova é a de 
ciclismo, que se inicia às 20 horas, seguindo-se a corrida às 21.30 horas e a caminhada às 
21.40 horas. Todas as provas têm partida e chegada na Praça 1.º de Maio, no Seixal.
As inscrições estão abertas até ao dia 10 de junho em www.seixalnightrun.pt, onde pode 
também consultar o regulamento e mais informações sobre a prova. 

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
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