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Assembleia Municipal 
do Seixal
Aprovado reforço 
de mais 130 mil euros 
para as juntas 
de freguesia 2, 3

Dia 29 de junho, na zona 
ribeirinha do Seixal
Comemoração do Dia 
Municipal do Bombeiro 13

Trabalhamos para si! 
Obras de pavimentação, 
da rede de águas 
e de apoio ao movimento 
associativo  4, 5

Coloque o lixo no local certo

O verão no Seixal 
é mais limpo!

 A Câmara Municipal do Seixal tem vindo a investir em meios humanos e novos equipamentos com o objetivo de aumentar 
a sua capacidade de intervenção. Lançámos um novo modelo de higiene urbana que procura qualificar ainda mais o serviço e 
melhorar a participação ativa dos cidadãos neste processo. Estamos também a desenvolver ações integradas de valorização dos 
espaços públicos que incluem a deslocação de equipas multidisciplinares da Câmara Municipal do Seixal, de forma regular, a várias 
localidades do concelho, incluindo desmatações, lavagem de contentores, manutenção de espaços verdes, recolha de monos e 
limpeza de coletores. Suplemento

21 de junho a 5 de julho

Até dia 15 de julho, no Seixal
Assista aos jogos 
do Mundial na Fanzone  18
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A AssembleiA municipal 
do seixal reuniu-se em sessão or-
dinária no dia 11 de junho, nos 
serviços Centrais da Câmara 
municipal do seixal, tendo apro-
vado a 3.ª revisão às Grandes 
Opções do Plano e Orçamento 
(GOP), o que permite à Câmara 
municipal do seixal realizar um 
reforço da verba referente à de-
legação de competências para as 
juntas de freguesia. O presidente 
da Câmara municipal do seixal, 
Joaquim santos, afirmou que este 
reforço vem dar «cumprimento 
ao compromisso que assumimos 
e resulta num aumento de mais 
130 mil euros para as juntas de 
freguesia, sendo que as delega-
ções de competências, do ante-
rior mandato para este, cresce-
ram 25 por cento em termos fi-
nanceiros».

Durante o período aberto à 
população, houve a participação 
de três munícipes que colocaram 
questões sobre as farmácias no 
seixal, a habitação social e a fal-
ta de resposta do governo para 
o hospital e a reposição das seis 
freguesias.

No período antes da ordem do 
dia foram aprovados oito docu-
mentos. O primeiro, apresentado 
pela CDU e aprovado por maio-
ria, foi uma tomada de posição 
pela gratuitidade do parque de 
estacionamento da Transtejo no 
Terminal Fluvial do seixal, que 
afirma «a necessidade urgente 
de a Câmara municipal do seixal 
assumir a gestão do estaciona-
mento», e exige a intervenção do 

Governo de forma a viabilizar a 
cedência da gestão e manuten-
ção do mesmo, tal como foi feito 
no montijo. Joaquim santos es-
clareceu que «a administração 
da Transtejo disse que a empresa 
está em falência e que no montijo 
houve cedência do parque por 
opção política do governo. Assim 
sendo, já solicitamos uma reunião 
ao ministro do Ambiente para 
conseguirmos que nos seja cedi-
do o parque, para que a população 
possa aceder ao mesmo de forma 
gratuita». 

Foi também aprovada por 
maioria uma tomada de posição, 
apresentada pelo Ps, pela com-
participação, por parte da autar-
quia, das refeições escolares nos 
períodos de férias escolares para 
o 1.º ciclo e pré-escolar. A vere-
adora do pelouro da educação, 
manuela Calado, esclareceu que 
«a Câmara municipal do seixal 
já comparticipa as refeições nas 
pausas letivas do Natal, Carnaval, 
Páscoa e até ao final do mês de 
junho». A vereadora informou 
ainda que está a ser analisado o 
número de crianças que perma-
necem nas escolas em julho, para 
se avaliar a comparticipação ain-
da neste ano letivo.

Saudação ao Amora FC
Foi depois aprovada por unani-

midade uma saudação ao Amora 
FC pela conquista do campeonato 
distrital da 1.ª divisão, seguindo-
-se a apresentação, pelo be, de 
uma tomada de posição sobre a 
valorização das carreiras dos pro-

fessores, a qual foi aprovada por 
maioria. O CDs apresentou uma 
recomendação para implementa-
ção de medidas de acessibilidade 
e mobilidade inclusiva, aprovada 
por unanimidade. 

A CDU apresentou uma tomada 
de posição sobre o tema «seixal 
na Defesa do Ambiente», que foi 
aprovada por maioria, onde são 
referidas algumas das iniciativas 
da autarquia na área ambiental. 
Foi depois aprovado um voto de 
pesar por António Arnaut, e uma 
tomada de posição sobre os pro-
jetos de alteração das leis labo-
rais. 

Apreciação da atividade
da autarquia
No período de apreciação da 

atividade e situação financeira 
da Câmara municipal do seixal, 
os eleitos municipais colocaram 
várias questões à autarquia. O Ps 
questionou sobre a execução de 
bens de capital, o ponto de situ-
ação dos processos do siADAP, a 
monitorização dos riscos de ges-
tão, o processo de aquisição do edi-
fício dos serviços Centrais, a cons-
trução da ponte pedonal seixal-
barreiro, o decurso dos processos 
de contraordenação por colocação 
indevida de resíduos, as medidas 
de captação de investimento, bem 
como os investimentos imobili-
ários em curso, nomeadamente 
o Hotel mundet. Colocou ainda 
questões sobre incentivo à habi-
tação jovem, as obras na biblioteca 
municipal e o mercado municipal 
da Cruz de Pau.

Assembleia municipal do seixal

Aprovado reforço de ma is 130 mil euros 
para as juntas de fregue  sia

Associação empresarial visita o Seixal
Estratégia de captação 
de investimento para  o concelho

O desenvolvimento do concelho do Seixal tem despertado interesse 
de investidores nacionais e estrangeiros que procuram conhecer 
melhor as possibilidades ainda existentes no concelho. No dia 15 
de junho, a associação empresarial holandesa A37 esteve no muni-
cípio, onde foi recebida por Joaquim Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal.
A associação A37 nasceu em 1993, por vontade de empresários do 
norte de Overijssel e Drenthe, com o objetivo de realizar uma parceria 
com o Poder Central holandês na construção de uma autoestrada que 
contribuísse para dinamizar a região, periférica a uma área de grande 
peso económico na Holanda. A autoestrada foi construída em 2008 
e a associação tornou-se parte ativa no investimento e dinamização 
económica local, formando uma rede de contactos importantes que 
inclui empresários, instituições bancárias e autarcas, entre outros.
A visita foi promovida pela CCPH – Câmara de Comércio Portugal- 
-Holanda. Marjon van Dinther, diretora da entidade, conta que «há três 
anos levámos o projeto da Lisbon South Bay, dos concelhos do Seixal, 
Almada e Barreiro, para promover junto do investimento holandês». De 
acordo com a responsável, «o Seixal é um lugar fantástico, que dista 
apenas 15 minutos de barco de Lisboa, e guarda tesouros não muito 
conhecidos que vale a pena descobrir».
A construção do Seixal Vila-Hotel e os estabelecimentos hoteleiros 
planeados para o Largo dos Restauradores, Quinta da Fidalga, Quinta 
da Trindade e para a antiga seca do bacalhau na Ponta dos Corvos e 
junto ao centro de estágios do Sport Lisboa Benfica foram algumas 
das possibilidades de investimento apresentadas pelo presidente da 
Câmara Municipal do Seixal. A apresentação teve lugar no auditório 
dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal e foi seguida de 
um pequeno périplo para conhecer no local algumas das possibilida-
des de investimento, seguido de um passeio à Quinta da Fidalga. 
O desenvolvimento da náutica de recreio foi também valorizado por 
Joaquim Santos, que destacou o porto de abrigo natural que constitui 
a Baía do Seixal e que se encontra a receber investimento para a cons-
trução da Estação Náutica do Seixal, de que fazem parte os núcleos de 
náutica de recreio do Seixal e Amora. Também em destaque estiveram 
as áreas destinadas a indústria pesada e ligeira, logística e serviços. 
«Esta visita insere-se na estratégia de promoção internacional do 
Seixal, que visa a captação de investimento para o desenvolvimento 
sustentável, com dinamização económica e criação de emprego e a 
valorização dos nossos recursos naturais e do nosso património», ex-
plica Joaquim Santos.«A Câmara Municipal do Seixal mantém um ele-
vado investimento público no concelho, com um foco na revitalização 
dos núcleos urbanos e na qualificação ribeirinha, que tem beneficiado 
a nossa população e atraído mais pessoas a procurar viver e investir  
no concelho. Queremos também contribuir para que haja um inves-
timento de qualidade no concelho, respeitador das condicionantes 
ambientais e patrimoniais que estão definidas para cada situação e 
localidade», conclui ainda o presidente da câmara.
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Assembleia Municipal do Seixal

Aprovado reforço de ma is 130 mil euros 
para as juntas de fregue  sia

A CDU perguntou sobre o 
quartel de bombeiros de Amora, 
o Centro de Saúde de Corroios, 
as linhas de financiamento esta-
tal a equipamentos sociais e os 
dados da reabilitação urbana no 
Seixal, entre outras. O BE pediu 
alguns esclarecimentos sobre o 
Centro de Treinos do Amora FC, 
o novo contrato para as obras do 
Estádio do Bravo e a obra do via-
duto de Corroios (alternativa à 
EN10). Por sua vez o CDS questio-
nou sobre o tempo de pagamento 
a fornecedores e o PSD sobre as 
operações urbanísticas no relató-
rio e contas.

O presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal respondeu às vá-
rias questões, nomeadamente 
sobre os investimentos em cur-
so que, estando em diferentes 
etapas de concretização, «per-
fazem 14 milhões euros». Sobre 
o edifício dos Serviços Centrais, 
informou que «decorrem nes-
te momento negociações com o 
proprietário para a sua aquisi-
ção». O autarca disse ainda que 
«aguardamos desde dezembro 
uma reunião com a APL sobre a 
ponte Seixal-Barreiro, mas ainda 
não fomos recebidos. Foi levan-
tada pela APL uma exigência so-
bre a parte móvel da ponte para a 
qual queremos esclarecimentos 
e estamos dispostos a reunir-nos 
com a ministra do Mar para ten-
tar resolver a questão». 

Incentivo às empresas
Sobre os incentivos às empre-

sas, Joaquim Santos lembrou que 

o município «tem vários parques 
para atividade económicas, com 
dinâmica e muito potencial» e 
referiu o facto de o Seixal ter o 
maior número de empresas PME 
Líder de todo o distrito. Para 
além disso, «temos desenvolvi-
do várias iniciativas na área da 
captação de investimento, tanto 
localmente como a nível interna-
cional. O Hotel Mundet é um pro-
jeto importante para  o concelho e 
o valor estabelecido foi avaliado 
de acordo com o código do IMI».

Informou ainda que decorreu 
uma reunião com o governo «so-
bre o financiamento para o quar-
tel dos bombeiros de Amora, pois 
a câmara municipal já atribuiu 
400 mil euros, e não nos parece 
justo que, sendo um equipamen-
to de proteção civil, não haja com-
participação do Estado». Já em 
relação ao Mercado Munuciipal 
da Cruz de Pau, informou que 
«por solicitação dos comercian-
tes as obras vão iniciar-se apenas 
em outubro». 

Joaquim Santos disse por fim 
que a «obra do Centro de Treinos 
do Amora FC é urgente tendo em 
conta as subidas de escalão de 
várias equipas, o que implica a 
necessidade de um campo com as 
dimensões necessárias. 

No Estádio Municipal do Seixal, 
o novo contrato tem a ver com 
algumas intervenções que vão 
além da obra anteriormente rea-
lizada. Em relação à alternativa à 
EN10, é para nós prioritária». n

A NECESSIDADE de uma 
comparticipação financeira por 
parte do Estado para a constru-
ção do quartel da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Mistos de Amora (AHBMA) foi o 
tema da reunião entre Joaquim 
Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, e José Artur 
Neves, secretário de Estado da 
Proteção Civil.

O encontro decorreu no 
dia 7 de junho, no Ministério 
da Administração Interna, em 
Lisboa, e contou ainda com a pre-
sença de Marco Fernandes, vere-
ador do elouro da Proteção Civil, 
de Manuela Guerreiro e Odete 
Gonçalves, em representação da 
AHBMA e da equipa de trabalho 
do secretário de Estado.

Em 2017, foi aprovada a candi-
datura da obra de construção do 
quartel da AHBMA ao Programa 
Operacional Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos 
(POSEUR), um dos 16 progra-
mas criados para a operaciona-
lização da Estratégia Portugal 
2020 (um acordo de parceria 
estabelecido entre Portugal e a 
Comissão Europeia que reúne a 
atuação dos 5 fundos europeus 
estruturais e de investimento).

No entanto, este fundo eu-
ropeu irá apenas apoiar a obra 
em 47 por cento. Ou seja, a obra 
representa um valor global de 
cerca de 1 milhão e 366 mil eu-
ros, mas a comparticipação do 

POSEUR é de cerca de 611 mil 
euros, pelo que a autarquia irá 
completar o investimento.

Joaquim Santos considera que 
o valor apoiado pelos fundos 
europeus podia ser mais eleva-
do: «Verificámos que podiam 
ser atribuídos fundos europeus 
para quartéis até 85 por cento. 
Portanto, achámos que deverí-
amos vir aqui ao governo, colo-
car a questão, uma vez que nos 
sentimos injustiçados, e pedir 
ao secretário de Estado para que 
haja um reforço da compartici-
pação».

O secretário de Estado não deu 
uma resposta positiva, mas tam-
bém não fechou as portas a um 
reforço do apoio: «Combinámos 
realizar nova reunião até ao final 
do ano para revisitar o processo 
e ver se é possível haver um re-
forço do apoio. O secretário de 
Estado também nos disse que 
só será possível fazer essa aná-
lise com a obra já começada», 
afirmou o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal.

Manuela Guerreiro, vice-pre-
sidente da AHBMA, disse que 
lhes foi solicitada a apresenta-
ção do plano de execução de pa-
gamento: «Não foi bem a respos-
ta que pretendíamos, mas temos 
esperança. Ficámos de apresen-
tar o plano de execução de pa-
gamento da obra e na altura se 
verá se o Poder Central nos po-
derá ajudar mais um bocadinho. 

Trata-se de um encargo muito 
grande para a Câmara Municipal 
do Seixal».

Prevê-se que a obra come-
ce no mês de julho.  
A autarquia cedeu o terreno de 
7000 m2, em Amora, na EN10, 
perto do Complexo Municipal 
de Atletismo Carla Sacramento, 
uma localização estratégica do 
ponto de vista das acessibilida-
des, e apoiou o financiamento 
dos projetos de execução e o pro-
cesso de candidatura.

O novo quartel permitirá à 
associação cumprir com as exi-
gências funcionais inerentes 
às atividades operacionais, dar 
condições dignas aos bombeiros 
e prestar um melhor serviço às 
populações.

É de referir que a associação 
está  atualmente instalada numa 
sede provisória, numa antiga fá-
brica devoluta, que não reúne as 
condições necessárias para que 
operacionais da corporação pos-
sam socorrer os cerca de 50 mil 
habitantes da sua freguesia. n

Reunião com secretário de Estado da Proteção 
Civil sobre quartel dos bombeiros de Amora

É necessário mais 
investimento por parte 
do Estado
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Verificar o resultado das obras nos equipamentos do movimento associativo e 
perceber, junto das direções, quais são os desafios para o futuro foi o objetivo das 
visitas realizadas por Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
e Jorge Gonçalves, vereador do pelouro da Cultura, a duas coletividades da área 
cultural.
No dia 16 de junho, os autarcas estiveram na Sociedade Musical 5 de Outubro, em 
Aldeia de Paio Pires, e na Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense.
A Câmara Municipal do Seixal tem vindo a apoiar a construção e requalificação 
dos equipamentos do movimento associativo popular, num investimento global de 
cerca de 3,5 milhões de euros.
Joaquim Santos explicou que este investimento se deve ao facto de a autarquia 
«considerar que as nossas coletividades são essenciais para a promoção da cultu-
ra e do desporto junto da população, sendo dos principais parceiros na realização 
de planos, projetos e atividades».
     
Sociedade Musical 5 de Outubro
No final do século XIX, mais precisamente em 1888, surgiu entre as gentes de 
Aldeia de Paio Pires a ideia de criar uma filarmónica. Assim nasceu a Sociedade 
União e Capricho Aldeense com o objetivo de contribuir para o convívio e recreio 
dos moradores através da música, do teatro e de bailes. Mais tarde, a coletividade 
foi rebatizada de Sociedade Musical 5 de Outubro. 
A ligação à música tem-se mantido ao longo dos tempos com banda filarmónica 
(embora atualmente esteja inativa), formando instrumentistas na sua escola de 
música, e através do Grupo Coral Lírio Roxo. Mas o desporto também faz parte da 
vida desta coletividade, com danças de salão, que é atualmente a modalidade 
rainha, taekwondo e ioga. As instalações da 5 de Outubro são ainda sede do Grupo 
260 do Seixal da Associação de Escoteiros de Portugal.
No âmbito do apoio da Câmara Municipal do Seixal, no valor de 54 776,16 euros, 
a coletividade recebeu pintura interior e exterior, novas portadas e janelas e trata-
mento de algumas portas.
Segundo Ana Paula Tavares, presidente da direção, o apoio municipal «tem sido 
muito bom, porque temos conseguido fazer obras que nos fazem falta, senão não 
conseguíamos fazer nada».
A visita dos eleitos da autarquia é muito positiva, «para estar em contacto connos-
co».
Fruto deste contacto, Ana Paula Tavares, acompanhada por Tânia e Nelson Jacinto, 
elementos dos corpos sociais, pôde dar a  conhecer ao presidente e ao vereador 
as necessidades daquela que é uma das mais antigas coletividades do concelho.

No encontro, ficou acordado que a direção irá fazer chegar um orçamento à autar-
quia com as restantes intervenções necessárias.
Joaquim Santos salientou a importância de reforçar o projeto da escola de música, 
através de um plano de trabalho traçado em parceria entre a coletividade e a au-
tarquia. 

Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense
«Ficámos muito impressionados com a visita às instalações. A coletividade ficou 
muito melhor», disse Joaquim Santos, após a visita à Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre Seixalense (SFDTS).
O presidente da Câmara Municipal do Seixal e o vereador foram recebidos por 
duas gerações de pais e filhos, gente da terra, que faz parte da direção e trabalha 
para comunidade: Jacinto Sado, presidente da direção, e o pai João Sado, Helder 
Rodrigues e a filha Ana Inocêncio. 
A equipa de trabalho explicou que foi alterada a localização da porta de entrada 
do Salão Nobre e também do restaurante, e foi construída uma parede divisó-
ria entre a entrada do Salão Nobre e o restaurante, criando uma área exterior 
de apoio ao restaurante. A localização da cabine de som no Salão Nobre tam-
bém foi alterada, deixando o espaço mais amplo. O chão recebeu afagamento 
e envernizamento. Foram ainda realizadas pinturas, substituída a caixilharia 
existente por caixilharia em PVC, colocados projetores LED e feita a revisão das 
caleiras da cobertura. O apoio para a realização de todas estas intervenções foi de 
91 543,45 euros.
Jacinto Sado, presidente da direção, explicou que, sendo a SFDTS uma coletivida-
de ribeirinha, e estando o núcleo urbano antigo do Seixal recuperado junto à Baía, 
fazia todo o sentido requalificar as instalações para receber sócios e visitantes.
A SFDTS foi fundada em 1848. Desde sempre ligada à cultura, com teatro, poesia e 
música, a coletividade é hoje representada pela sua escola de música e pela qua-
lidade da sua banda filarmónica. Em termos desportivos, aposta no taekwondo.
Apesar de ser a mais antiga de todas as instituições associativas do concelho do 
Seixal, a sua direção acredita no seu futuro e tem projetos para melhorar o resto 
das instalações.
Quanto à presença dos autarcas, Jacinto Sado revelou: «É fundamental na medida 
em que a verificação do investimento que a autarquia fez no seu movimento asso-
ciativo vem também responsabilizar as direções. Ao mesmo tempo, é reflexo da 
proximidade que existe entre a autarquia e o movimento associativo e permite dar 
a conhecer quais são as nossas perspetivas de futuro.»

Visitas à Sociedade Musical 5 de Outubro e à Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense
Requalificação de coletividades centenárias
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Rede de abastecimento de água
Obras em Paio Pires e Fernão Ferro
A Câmara Municipal do Seixal procedeu, em maio, à ampliação da rede de 
abastecimento de água na Rua Francisco Pereira de Moura, em Aldeia de Paio 
Pires. Foram instalados 100 metros de condutas em  PVC.
Outra obra realizada foi a remodelação de um troço da rede de abastecimento 
de água na Rua Rio Lima, nos Redondos, em Fernão Ferro, com a instalação de 
58 metros de conduta em PVC.

Pavilhão Desportivo da Mundet
Obra avança a bom ritmo
Prosseguem as obras de construção do Pavilhão Desportivo da Mundet, um 
equipamento vocacionado para a prática do hóquei em patins e que permitirá 
dinamizar a prática desportiva no Seixal. A obra inclui a recuperação do edifício 
73, onde se localizava o Grupo Desportivo da Mundet (GDM) e, mais tarde, os 
laboratórios da Mundet. O pavilhão está já a erguer-se no terreno anexo, onde 
se localizava o primeiro ringue de hóquei em patins do GDM. Com uma área de 
1405 m2, terá um campo de jogos com 20 m x 40 m e uma bancada para 168 
pessoas. Serão criados acessos desde o exterior, área de estacionamento e um 
espaço verde de enquadramento a nascente.

Torre da Marinha
Execução de captação de água
Encontra-se a decorrer a execução de um furo para captação de água na Rua 
Carmen Miranda, na Torre da Marinha (em terreno anexo ao depósito de água).
O objetivo desta intervenção é reforçar o abastecimento de água ao sistema 
da Torre da Marinha. As obras decorrem até dia 28 de junho, entre as 8 e as 20 
horas.

Qualificação de redes viárias
Pavimentação de vias
em Miratejo e Corroios
Integrado no Plano Municipal de Pavimentações para a freguesia de Corroios, 
decorreram em junho várias intervenções de pavimentação de vias em 
Miratejo e Corroios. 
Foram intervencionadas a Rua Cidade de Guimarães, Rua das Flores, Rua 
Cesário Verde e Praceta Camilo Pessanha, o que implicou a utilização de 
435 toneladas de massa betuminosa. Na Rua Cesário Verde a pavimentação 
inseriu-se numa obra de proximidade realizada em parceria com a Junta de 
Freguesia de Corroios, que executou os lancis e passeios.



A Câmara Municipal do Seixal 
aprovou, na reunião de 13 de ju-
nho, a adjudicação da empreita-
da para a construção da Piscina 
Municipal de Paio Pires. 
Trata-se de uma obra no valor de  
1 872 500 euros, com acréscimo 
de IVA, e um prazo de execução 
de 450 dias, após validação do 
Tribunal de Contas. Este equipa-
mento é fundamental para dar res-
posta à crescente procura de infra-
estruturas vocacionadas para ati-
vidades desportivas, recreativas 
e terapêuticas, correspondendo 
desta forma às expectativas e an-
seios dos habitantes do concelho, 
e em especial dos moradores na 
freguesia de Aldeia de Paio Pires. 
O executivo aprovou igualmente 
a cedência de um terreno e um 
apoio financeiro de 250 mil euros 
ao Amora Futebol Clube.
O terreno tem uma área de  
12 885 m2 e é cedido ao Amora 
Futebol Clube pelo prazo de 20 
anos, para a construção do res-
petivo centro de treinos, que será 
constituído por um campo de fu-
tebol, destinado a treinos e inicia-
tivas de futebol, assim como as 
infraestruturas necessárias para 
a prática da modalidade. A atri-
buição da comparticipação finan-
ceira ao clube destina-se a apoiar 
as obras do campo de treinos e a 
,construção dos balneários.
Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, referiu 
que «um dos fatores fundamentais 

de desenvolvimento desportivo é 
traduzido necessariamente no 
apoio e estímulo ao movimento as-
sociativo desportivo, considerando 
que os clubes desempenham uma 
utilíssima função social, contribuin-
do para o desenvolvimento do des-
porto, do lazer e da ocupação dos 
tempos livres, viabilizando a con-
cretização de iniciativas e projetos 
de interesse comunitário». Nesse 
sentido, lembrou que o município 
«tem vindo a conceder apoios às 
coletividades locais, uma vez que 
o trabalho que é desenvolvido por 
estas no concelho tem sido deter-
minante para promover o desporto, 
a cultura e o recreio». Na reunião 
foi ainda aprovada uma tomada 
de posição a defender o desporto 
para todos por uma vida mais sau-
dável, reafirmando o compromis-
so do Município do Seixal com a 
concretização do Plano Municipal 
de Desenvolvimento Desportivo 

preconizado na Carta Desportiva 
Municipal do Seixal. O documento 
reafirma também a necessidade 
urgente de implementação de um 
plano global de atividade física e 
desporto, a nível nacional, que, se-
gundo Joaquim Santos, constitui-
ria uma solução «verdadeiramente 
multissetorial, para recuperar o 
atraso que o país regista neste ca-
pítulo, envolvendo todos os serviços 
do Estado com ação nesta área, e 
os parceiros, designadamente as 
autarquias, os clubes desportivos e 
as suas estruturas organizativas». O 
município também manifesta des-
contentamento face ao «fraco inves-
timento do Estado nesta área, quer 
ao nível da população escolar, quer 
no que respeita aos parceiros cons-
titucionalmente consagrados, con-
siderando que o Poder Central de-
via dotar as escolas, as autarquias 
e os clubes dos meios necessários 
para responder às necessidades de 

difusão das práticas da educação 
física, do desporto e, de uma forma 
geral, da atividade física». Também 
se afirma que o processo urbanísti-
co «deve obedecer aos imperativos 
da criação de um ambiente sadio e 
facilitador da mobilidade e da prá-
tica da atividade física por toda a 
população».

Deliberações
Presidência
• Tomada de posição: Seixal na 
Frente do Desporto para Todos e 
de Uma Vida Saudável.
• Ata da reunião ordinária de 22 
de março de 2018. Aprovação.
• Permuta de parcela de terreno 
designada por parcela 2, com a 
área de 6 167,28 m2, destacada 
da parcela 1A Nascente (com a 
área de 14 155,98 m2), sita em 
Cucena, Aldeia de Paio Pires, 
união das freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
por dois lotes do PIS (lote 166 e 
181, atuais lotes 150 e 177, 
respetivamente), com a área de  
9 300 m2 e de 2 625 m2, sitos 
em Cucena, Paio Pires, união das 
freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires. Processo  
n.º 66 e 102/B/2018. Aprovação.
• Certificação legal de contas. 
Contratação pública. Proce-
dimento de consulta prévia. 
Prestação de serviços de Revisor 
Oficial de Contas. Processo n.º 
359/DAG/2018. Proposta de no-
meação.  

Pelouro da Educação, 
Desenvolvimento Social,
Juventude e Gestão Urbanística
• Marchas Populares 2017-2018. 
Contratos-programa e compartici-
pações financeiras.

Pelouro do Desporto, 
Empreitadas, Administração
 Geral e Modernização
 Administrativa
• Cedência em regime de direito 
de superfície de uma parcela de 
terreno com a área de 12 885 m2, 
do domínio privado municipal, si-
ta em Quinta do Serrado, Amora, 
para implantação do Centro 
de Treinos e Alto Rendimento 
Desportivo Municipal do Serrado. 
Aprovação.
• Contrato-programa de desen-
volvimento desportivo a celebrar 
entre a Câmara Municipal do 
Seixal e o Amora Futebol Clube. 
Comparticipação financeira.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de 
construção da Piscina Municipal 
de Paio Pires. Processo n.º 
DPMUDGUE.03.DP.2017. Adjudi-
cação e repartição de encargos.

As deliberações são publicadas 
na íntegra na ata da reunião, a 
qual pode ser consultada em  
cm-seixal.pt.
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Reunião de câmara de 13 de junho
Autarquia aprova a adjudicação da Piscina Municipal de Paio Pires

Hasta pública no dia 12 de julho, às 15 horas
Arrendamento de quiosque no Seixal

A hasta pública mediante licitação para arrenda-
mento de quiosque para comércio/serviços loca-
lizado na Praça dos Mártires da Liberdade, união 
das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires vai decorrer no dia 12 de julho às 15 horas, no 
edifício dos Serviços Centrais da Câmara Municipal 
do Seixal, na Alameda dos Bombeiros Voluntários, 
n.º 45, Seixal. O equipamento municipal alvo desta 
hasta pública é composto por um quiosque antigo 
em madeira com 3,62 m2 e uma área aberta para 
acesso/circulação ao espaço de 17,18 m2, e uma 
área total de arrendamento com 20,80 m2. O valor 
base de licitação é de 290 euros mensais, abaixo 
do qual não se aceitam propostas. O prazo para ar-
rendamento é de cinco anos, prorrogáveis por mais 
cinco, caso não seja denunciado por escrito por 
qualquer das partes, com a antecedência mínima 
de sessenta dias em relação ao termo do prazo inicialmente fixado.
Consulte o Edital n.º 185/2018, referente a esta hasta pública, nos locais habituais e o regula-
mento próprio em cm-seixal.pt.

Construção de empreendimento turístico
Hasta pública para o hotel Mundet
 
A Câmara Municipal do Seixal procede à abertura 
de procedimento de hasta pública para alienação 
de imóvel para a construção de empreendimento 
turístico  Mundet, localizado na Praça 1.º de Maio, no 
Seixal. As propostas referentes à 1.ª fase devem ser 
entregues até ao 15.º dia útil subsequente à data de 
afixação do Edital n.º 184, afixado a 19 de junho. A 
hasta pública tem por objeto a alienação de uma par-
cela de terreno municipal, com a área de 3 680 m2

(a constituir), sita na Praça 1.º de Maio – antigas 
instalações da fábrica Mundet, no Seixal, na união 
das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires. Esta parcela destina-se à construção de um 
empreendimento turístico (comércio e serviços) e 
tem como valor base de licitação 457 520 euros 
(quatrocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e 
vinte euros), abaixo do qual não são admitidas pro-
postas. O regulamento, as plantas de localização do imóvel e o edital podem ser consultados e/ 
/ou adquiridos pelos interessados no Balcão de Atendimento Público dos Serviços Centrais da 
Câmara Municipal do Seixal, todos os dias úteis, das 9 às 17 horas, mediante o pagamento da 
quantia prevista no Regulamento de Taxas do Município do Seixal.
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Comércio, indústria, serviços e turismo

Associação do distrito de 
Setúbal celebra 120 anos

Os alunos das escolas básicas 
do Fogueteiro e dos Foros de 
Amora participaram na iniciativa 
Inspetores por um Dia. Usando 
vestuário apropriado, vestiram o 
papel de inspetores alimentares 
e participaram na avaliação dos 
refeitórios da sua própria escola.
Esta iniciativa decorreu no âmbito 
do projeto de informação e sen-
sibilização em contexto escolar 

Educação Alimentar e Nutricional 
para a Promoção da Saúde nas 
Escolas, dinamizado pela Câmara 
Municipal do Seixal. 
O  projeto inclui ainda sessões 
teóricas realizadas com a colabo-
ração de instituições como a Liga 
Portuguesa contra o cancro (na 
sessão de Alimentação Saudável) 
ou a Re-food (na sessão do 
Desperdício Alimentar).

Na sua tarefa, os pequenos ins-
petores usaram a informação que 
lhes foi transmitida em sessões 
teóricas e contaram com o apoio 
de técnicos da autarquia.
Elisabete Adrião, vereadora da 
Câmara Municipal do Seixal, es-
teve presente nesta iniciativa na 
Escola Básica dos Foros de Amora.

Promoção da saúde nas escolas
Crianças foram inspetores alimentares por um dia

A  A s s o C i A ç ã o  d e 
Comércio, indústria, serviços 
e Turismo do Distrito de setúbal 
(ACisTDs) assinalou, no dia 9 de 
junho, o 120.º aniversário. A efe-
méride foi comemorada no átrio 
dos serviços Centrais da Câmara 
Municipal do seixal, onde foram 
atribuídos diplomas aos sócios 
com 50 anos de associado e home-
nageados os colaboradores.

Com mais de cinco mil associa-
dos, a ACisTDs é a maior associa-
ção de retalhistas do país e abran-
ge uma área com uma população 
de 800 mil pessoas. sediada em 
setúbal, tem oito delegações nas 
áreas com maior incidência comer-
cial, entre as quais a do seixal, que 
dá igualmente  apoio à freguesia da 
Quinta do Conde, em sesimbra.

À semelhança de  outras associa-
ções de comércio, indústria, servi-
ços e turismo existentes no país, a 
ACisTDs fornece serviços de for-

mação, apoio jurídico e assesso-
ria nas áreas da legislação laboral, 
processos de certificação de quali-
dade e implementação de higiene e 
segurança no trabalho, elaboração 
de projetos, entre outros. 

Francisco Carriço, presidente da 
direção da ACisTDs, afirmou que 
«o movimento associativo é um 
movimento contra a indiferença, 
em que temos de focar-nos nos ou-
tros», contexto em que defendeu 
as compras junto dos pequenos 
ou médios comerciantes de bairro 
em vez da preferência pela «indife-
rença de ir a um supermercado ou 
grande superfície».

Presente na iniciativa, Jorge 
Gonçalves, vice-presidente da Câ-
mara Municipal do seixal, saudou 
todos os associados «em especial 
os do nosso concelho, que todos 
os dias contribuem para o desen-
volvimento do país, da península 
e do nosso município». o verea-

dor afirmou ainda que a autarquia 
está a trabalhar no «Programa 
Estratégico de Desenvolvimento 
integrado do Município do seixal, 
no qual o desenvolvimento eco-
nómico é central» e considerou «o 
aumento e o crescimento das ativi-
dades económicas essencial para 
o desenvolvimento do concelho».

Jorge Gonçalves revelou que o 
Plano Diretor Municipal, aprovado 
em 2015, «aumentou as áreas des-
tinadas à atividade económica»  e 
considerou importante «valorizar 
o papel das pequenas e médias em-
presas (PME), num concelho que 
conta com o maior número de PME 
Líder, distinção atribuída no ano 
de 2017 pelo iAPMEi (instituto 
de Apoio às Pequenas e Médias 
Empresas e à inovação) a 51 em-
presas do concelho». n

Incubadora de Empresas Baía do Seixal
Ciclo de Cafés Temáticos termina 
com forte adesão
     
Marketing digital e processos e procedimentos essenciais na ges-
tão de um negócio foram os temas debatidos na sessão de Cafés 
Temáticos – Coffee Break Empresarial que se realizou no dia 16 de 
maio, no auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal. A sessão contou com 48 participantes.
Cafés Temáticos – Coffee Break Empresarial foi uma iniciativa orga-
nizada pela Câmara Municipal do Seixal, através da Incubadora de 
Empresas Baía do Seixal, que teve início em setembro de 2017 e se 
estendeu até maio de 2018, com sessões bimestrais gratuitas sobre 
temas de carácter empresarial, dirigidas ao tecido económico local.
As sessões foram dinamizadas pelas empresas de consultoria Finance 
4 You e WideConsulting e tiveram como objetivo auxiliar os empresá-
rios e futuros profissionais da área, dotando-os de ferramentas práti-
cas para o desenvolvimento das suas atividades e áreas de negócio, 
através de partilha de experiências, contactos e parcerias, promoção 
de novas ideias e negócios e informação sobre legalidade e fiscalida-
de.
Cada uma das sessões teve mais adesão do que a anterior, verifican-
do-se um aumento gradual de inscrições, na sua maioria de represen-
tantes de empresas do concelho, mas também de outros locais como 
Almada, Lisboa, Palmela, Azeitão ou Montijo.
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O desenvOlvimentO 
sustentável esteve em destaque 
na Conferência Circuitos Curtos 
na Península de setúbal, com lu-
gar na Quinta da Fidalga no dia 11 
de junho. A iniciativa contou com 
comunicações de manuela Calado, 
vereadora do desenvolvimento 
social, e de Joaquim santos, pre-
sidente da Câmara municipal do 
seixal, entre outras.

Promovida pela Plataforma 
supraconcelhia da Península de 
setúbal (PsPs), em parceria com 
a Câmara municipal do seixal, a 
dRAPlvt – direção Regional de 
Agricultura e Pescas de lisboa 
e vale do tejo e a Rede Rural 
nacional, o encontro refletiu so-
bre os circuitos curtos de distri-
buição, que têm vindo a assumir 
relevância no território da penín-
sula, assim como acerca dos re-
cursos para a empregabilidade no 
setor primário.

A vereadora com o pelouro 
do desenvolvimento social da 
Câmara do seixal esteve presente 
na sessão de abertura, onde la-

deou Pedro dominguinhos, pre-
sidente do instituto Politécnico 
de setúbal, entidade coorde-
nadora do Grupo de trabalho 
desenvolvimento económico 
e empregabilidade da PsPs, e 
natividade Coelho, coordenadora 
da PsPs. manuela Calado saudou 
a iniciativa enquanto «promotora 
de debate e de mais ferramentas 
para continuarmos a apostar no 
desenvolvimento económico sus-
tentavel dentro do setor primário 
da agricultura e pescas, de modo 
a construir uma sociedade mais 
equilibrada».

Para o êxito da iniciativa, que 
abordou práticas e políticas agrí-
colas e piscatórias, boas práticas 
municipais, a par da criação de 
emprego e dos circuitos de dis-
tribuição, contribuíram os conse-
lhos locais de ação social (ClAs) 
de vários municípios, produtores 
e distribuidores, dirigentes e téc-
nicos de entidades públicas e pri-
vadas, professores universitários 
e instituições sociais. 

«não fora a dinâmica conce-

lhia através dos ClAs e os gru-
pos de trabalho da plataforma 
não seriam possíveis», explicou 
natividade Coelho. A coordena-
dora da PsPs afirmou ainda que 
«neste distrito e nesta península 
a Rede social está viva, sabe o que 
quer e, em conjunto, pensa tecni-
camente sobre quais os caminhos 
que deve trilhar».

Acompanhado por natividade 

Coelho e por sérgio Faias, do 
conselho de administração da 
docapesca, Joaquim santos par-
ticipou na sessão de encerra-
mento. O presidente da Câmara 
municipal do seixal afirmou que 
«tudo o que pudermos fazer para 
combater o défice de produção 
alimentar português é um impor-
tante contributo para o nosso país 
para o futuro e as próximas gera-

ções», contexto em que mencio-
nou as hortas urbanas dos núcle-
os agrícolas da torre da marinha 
e dos Foros de Amora, a par da que 
vai nascer no seixal, criadas com 
o objetivo de «promover a pro-
dução sustentável e, simultanea-
mente, contribuir para o sustento 
de algumas famílias, económica 
ou socialmente mais desprotegi-
das».  n

Inscrições decorrem até 30 de junho
Floresta Verde, Floresta Segura

No âmbito da preservação da natu-
reza, sensibilização das populações 
e prevenção contra os incêndios flo-
restais, estão abertas as inscrições 
até ao dia 30 de junho para participa-
ção no projeto Floresta Verde 2018.  
Pode candidatar-se ao projeto, des-
tinado a integrar jovens em ativida-
des destinadas à defesa da floresta, 
quem tenha idades compreendidas 
entre os 18 e os 30 anos e residência 
fiscal no concelho do Seixal.  A área 
de implementação da ação situa-se 
no Pinhal das Freiras, em Fernão 
Ferro e Amora. 
O objetivo é a limpeza e a vigilância da área, no sentido de inventariar as zo-
nas necessitadas de limpeza para controlo das espécies invasoras e recolha 
de resíduos suscetíveis de provocar ignições, conhecer os potenciais pontos 
de ignição dos incêndios para maior controlo e diminuição da área ardida. Os 
voluntários vão proceder à sensibilização das populações, com relevo para 
as medidas de autoproteção em caso de incêndio. O projeto decorre de 9 a 
23 de julho, em dias úteis, com a duração de 4 horas e os jovens recebem 
uma bolsa diária.  As inscrições são feitas no site do Instituto Português do 
Desporto e da Juventude em programas.juventude.gov.pt.

Para assinalar o Dia Mundial do 
Ambiente, a Câmara Municipal 
do Seixal promoveu a realização 
de várias iniciativas, no dia 3 de 
junho, na Quinta da Fidalga nas 
quais participaram cerca de 200 
pessoas. O ponto alto do dia foi a 
EcoTroca – Lixo por Plantas, uma 
iniciativa que promove a separa-
ção de resíduos. Os participantes 

entregaram os seus resíduos (pa-
pel, cartão, embalagens, pilhas, 
rolhas, etc.) e em troca levaram 
plantas aromáticas e de exterior 
como por exemplo malmequeres, 
alecrim, tomilho e outros. No total 
foram recolhidos 14 sacos de 100 
litros com papel, embalagens, 
tampas e metal, e ainda 20 quilo-
gramas de pilhas e 6 quilogramas 

de rolhas de cortiça, o que corres-
ponde a 120 plantas.
Em simultâneo decorreu na 
Quinta da Fidalga uma Hora do 
Conto com leitura da obra «Ainda 
Nada?», de Christian Voltz, e 
também visitas guiadas ao jar-
dim e à Oficina de Artes Manuel 
Cargaleiro. 

Criação de emprego e desenvolvimento sustentável

Circuitos curtos promovem menor 
impacto da distribuição

Dia Mundial do Ambiente 
Trocar lixo por plantas
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O EncOntrO Equidade 
no Acesso à Saúde: o certo e o 
Seu contrário – reflexões sobre 
as (Des)igualdades no Acesso 
à Saúde teve lugar dias 6 e 7 de 
junho, no Auditório Municipal 
romeu correia, em Almada. O 
Hospital Garcia de Orta (HGO), o 
Agrupamento de centros de Saúde 
(AcES) Almada-Seixal e a câmara 
Municipal de Almada organizaram 
o encontro, subordinado ao acesso 
à saúde. 

A rede de cuidados de saúde pri-
mários representa o primeiro nível 
de acesso dos utentes à saúde, to-
davia existem desigualdades eco-
nómicas e sociais que dificultam 
o acesso, e em Portugal não tem 
existido uma política eficaz, visão 
partilhada pelos palestrantes.

na sessão de abertura, o dire-
tor do AcES Almada-Seixal, Luís 
Amaro, falou sobre as unidades 
de saúde familiar (USF): «com as 
USF, o acesso para os utentes sem 
médico de família agravou-se. Os 
critérios de atendimento raramen-
te são clínicos, é atendido quem 
chega primeiro». O clínico referiu: 
«Portugal tem fragilidades não só 
do sistema de saúde, mas das con-
dições em que as pessoas vivem e 
trabalham». Daí o AcES ir lançar o 
projeto AcES Acessível – constrói 
Pontes, que pretende: «Adequar as 
respostas às limitações económi-
cas e físicas dos utentes».

Daniel Ferro, presidente do con-
selho de administração do HGO, 
referiu as condicionantes que in-
fluenciam a saúde das populações. 

«no HGO organizamos a oferta de 
cuidados de acordo com as neces-
sidades dos utentes, em 36 garan-
timos 34 especialidades». As maio-
res dificuldades prendem-se com 
a área cirúrgica: «estamos muito 
condicionados ao nível de recursos 
humanos». Quanto ao acesso dos 
utentes, «queremos que seja feito 
em função do estado clínico e não 
de listas cronológicas». Segundo 
o administrador, as dificuldades 
estão ainda na capacidade de in-
ternamento: «que depende da am-
pliação do HGO». Já do ponto de 
vista do ambulatório, «o que falta 
será resolvido com a construção do 
hospital no Seixal». 

Para Andreia Jorge Silva, dire-
tora de serviços de Prevenção da 
Doença e Promoção da Saúde, me-
lhorar o estado de saúde não passa 
só por prestar bons cuidados de 
saúde. «É preciso influenciar atra-
vés da promoção de programas de 
educação para a saúde».

Segundo Luís Pisco, presi-
dente do conselho diretivo da 
Administração regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do tejo, «o que as 
pessoas mais valorizam é o acesso 
aos cuidados de saúde e o que se 
pretende é que os mais frágeis a 
nível económico consigam aceder 
à saúde. A questão é conseguir que 
haja maior equidade».

Inês de Medeiros, presidente da 
câmara Municipal de Almada, lem-
brou António Arnaut, considerado 
o pai do Serviço nacional de Saúde 
(SnS). E mostrou preocupação 
com o quadro de transferência de 

competências para os municípios 
em matéria de saúde.

Joaquim Santos, presidente da 
câmara Municipal do Seixal, reite-
rou o compromisso com a saúde e 
o SnS. «A autarquia desenvolve po-
líticas de promoção da saúde, con-
substanciadas no projeto Seixal 
Saudável». considerou que para 
existir um SnS sustentável «temos 
de promover estilos de vida sau-
dáveis». no caso do Seixal, ao nível 
dos cuidados primários, «preci-
samos de um atendimento mais 
alargado e de equipamentos como 
o centro de Saúde de corroios e o 
de Foros de Amora». Quanto aos 
cuidados hospitalares, «o hospital 
no Seixal dará resposta a 80 por 
cento das necessidades». 

Quanto às transferências de 
competências para os municípios 
o autarca mencionou que a trans-
ferência da gestão dos centros de 

saúde «não acrescenta nada aos 
interesses dos cidadãos. A apos-
ta deve ser nos determinantes em 
saúde, onde os municípios podem  
desenvolver instrumentos para to-
dos termos melhor saúde».

Seixal e as políticas
 de saúde
no painel O Poder Local e a 

Promoção da Saúde, a vereadora 
da câmara Municipal do Seixal 
Manuela calado apresentou o 
trabalho que o município faz na 
rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis (rPMS). Desde 2002 
que o Município do Seixal detém 
a presidência da rPMS. no Seixal, 
uma das faces visíveis deste tra-
balho é o projeto Seixal Saudável 
que promove a saúde, através de 
parcerias com as escolas, o movi-
mento associativo e as instituições 
de saúde. no total são 12 projetos, 

que vão da prevenção de compor-
tamentos de risco à formação na 
área da alimentação e à prevenção 
rodoviária. Mencionou ainda a re-
lação com o AcES Almada-Seixal: 
«A autarquia integra o grupo de 
trabalho para as questões relacio-
nadas com os centros de saúde e a 
construção do hospital no Seixal. 
O objetivo é irmos ao encontro das 
necessidades da população e esti-
mular hábitos de vida saudáveis», 
referiu. 

Durante dois dias, várias pers-
petivas foram aprofundadas e foi 
traçada a radiografia do estado da 
saúde, com a ajuda de especialis-
tas das áreas da saúde, economia 
e sociologia. O objetivo: alcançar 
cenários para uma maior equidade 
na saúde.  n

Encontro reúne autarcas e profissionais 

Repensar o acesso aos cuidados 
de saúde primários

Estão a decorrer nas escolas 
as festas de encerramento do 
projeto Prevenir em Coleção 
2017-2018, uma parceria da 
Câmara Municipal do Seixal 
com a Associação Arisco. Este 
ano estiveram envolvidas no 
projeto 19 turmas do 1.º ciclo e 
pré-escolar das escolas básicas 
Infante D. Augusto, Redondos, 
Qt.ª da Princesa, Foros de Amora, 
Nun’ Álvares, Qt.ª dos Franceses, 

Pinhal de Frades, Alto do Moinho, 
Corroios e St.ª Marta do Pinhal, 
num total de 456 alunos e 19 pro-
fessores. 
Com o objetivo de promover o con-
vívio e a partilha de experiências, 
e garantir o encontro entre as 
crianças e o ouriço Xavier, perso-
nagem central do projeto, as ati-
vidades de encerramento decor-
rem em cada escola, sendo que 
cada grupo prepara a sua própria 

atividade que pode passar por 
um piquenique em conjunto, rea-
lização de jogos, apresentação de 
canções, teatros e poemas. No fi-
nal, o Xavier entrega certificados 
de participação e maçãs (a sua 
fruta preferida) a todas as crian-
ças, reforçando a importância da 
fruta e dos lanches saudáveis.

Prevenir em Coleção
Projeto termina em festa nas escolas
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TeaTro, aTeliês, anima-
ção de leitura, desporto e convívio 
fizeram parte das comemorações 
do Dia Mundial da Criança no con-
celho do seixal.

o Dia Mundial da Criança ce-
lebrou-se a 1 de junho, data que 
comemora a aprovação da Decla-
ração dos Direitos da Criança pe-
la assembleia Geral da oNU em 
1959. É uma data especial, mas 
não significa que não possa ser di-
vertida.

Na Quinta D. Maria, no seixal, os 
Tanxarina Títeres e Marionetas, 
da Galiza, espanha, apresenta-

ram, no dia 29 de maio, a peça 
«Tititricircus». através de mario-
netas e de um jogo permanente 
com o público, os atores eduardo 
rodríguez e Miguel Borines re-
presentaram dois antigos traba-
lhadores do circo que recordam 
de forma sonhadora as glórias do 
passado na arena circense.

Nos dias 30 e 31 de maio, houve 
dança, música, animação, escalada 
e outras atividades desportivas, 
insufláveis e passeios de charre-
te no Parque Urbano de Fernão 
Ferro, num dia dedicado a escolas 
e colégios da freguesia e, no outro, 

para todas as crianças.
Nos dias 1 e 2 de junho realiza-

ram-se, na oficina de artes Manuel 
Cargaleiro e na Quinta da Fidalga, 
as oficinas Partindo-se e Para, 
escuta e Pinta, tendo como ins-
piração os painéis de azulejos do 
mestre Cargaleiro. 

a Quinta da Fidalga recebeu 
ainda, no dia 2, teatro infantil com 
la Bella Tour, um espetáculo em 
que os palhaços deixaram de ser 
parte do circo para passarem a ser 
vendedores de bilhetes, artistas... 
divertidos e surpreendentes. Um 
espetáculo com o mesmo nome 

Comemorações do Dia Mundial da Criança

Atividades para todas as crianças
Escolas do concelho do Seixal
Oferta formativa e educativa 
para 2018-2019

Retomamos a divulgação da oferta formativa educativa das escolas 
secundárias e profissionais do concelho, que consiste na disponibiliza-
ção de cursos aos alunos que concluíram o 9.º ano de escolaridade e 
pretendem uma via de ensino onde podem aprender fazendo, ou adqui-
rir conhecimentos na área onde pretendem prosseguir estudos. Estes 
cursos possibilitam concluir o ensino secundário e obter um certificado 
profissional, conferindo o nível de qualificação do quadro nacional de 
qualificações. Assim, estão abertas as inscrições no Polo do Seixal da 
Escola Profissional Bento de Jesus Caraça (EPBJC) para o ano letivo de 
2018-2019, para os cursos de técnico de informática de gestão; técnico 
de gestão empresarial, marketing e publicidade (comercial); técnico de 
receção (turismo); e técnico de gestão e equipamentos informativos. 
Este polo também disponibiliza cursos de operador de informática, sen-
do a condição de acesso o 8.º ano ou a frequência do 9.º ano, conferindo 
no final o certificado do 3.º ciclo do ensino básico e a qualificação de 
nível 2. As inscrições efetuam-se presencialmente no polo do Seixal da 
EPBJC ou online, em seixal.epbjc.pt. Mais informações pelo telefone 
212 275 290. 
Estão igualmente a decorrer as inscrições para os seguintes cursos 
profissionais na Escola Secundária João de Barros: técnico de gestão e 
programação de sistemas informáticos e técnico de gestão de equipa-
mentos informáticos. As inscrições devem ser presenciais, na Rua Dr. 
Manuel de Arriaga, Quinta da Mata, 2855 - 098 Corroios. Telefone 212 
559 800/9 e site secundariajbarros.net.
A oferta educativa da  Escola Secundária de Amora para o próximo ano 
letivo abrange os seguintes cursos profissionais: técnico auxiliar de 
saúde; técnico de apoio à infância; técnico comercial; técnico de gestão 
e programação de sistemas informáticos; técnico de turismo e técnico 
de gestão. Já estão a decorrer as pré-matrículas no site da escola em 
esec-amora.pt. 

A Câmara Municipal do Seixal, em 
parceria com o Programa Núcleo 
Escola Segura da Divisão Policial 
do Seixal e da GNR de Almada, 
desenvolveu ao longo do ano leti-
vo 2017-2018 mais uma edição 
do Concurso Escolar Interturmas 
O Rodinhas, o qual está integrado 
no Projeto Municipal de Segurança 
Rodoviária. Dirigido às turmas do 4.º 
ano do 1.º ciclo do ensino básico do 

concelho do Seixal, teve a participa-
ção de 1030 alunos, de 46 turmas, 
de 23 escolas que trabalharam a 
temática da segurança rodoviária, 
nomeadamente através do jogo 
Caça ao Tesouro e do Observatório 
de Segurança Rodoviária.
O projeto encerrou com a Festa da 
Segurança Rodoviária, que se rea-
lizou no dia 7 de junho, no Parque 
Municipal do Serrado, e que con-

tou com a presença da vereadora 
Manuela Calado. A iniciativa envol-
veu 12 turmas que obtiveram me-
lhor classificação nos trabalhos 
apresentados a concurso. Nesta 
festa participaram cerca de 250 
alunos que realizaram o Jogo das 
6 Estações. A turma vencedora do 
concurso foi a do 4.º A da Escola 
Básica da Quinta de São João.

Festa da Segurança Rodoviária
Alunos aprendem sobre regras e educação no trânsito

Ação social escolar
2018-2019
Inscrições 
até 13 de julho 

Estão abertas as inscrições para o 
programa de Ação Social Escolar 
(ASE) para o ano letivo de 2018- 
-2019 até ao dia 13 de julho, numa 
primeira fase. A segunda fase de-
corre  de 1 a 30 de setembro.
A ASE destina-se a alunos do 1.º ci-

clo do ensino básico e pré-escolar 
da rede pública do concelho do 
Seixal e que reúnem os requisitos 
previstos na lei.
As inscrições para usufruir da ASE 
decorrem nas sedes dos agrupa-
mentos de escolas. 
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Comemorações do Dia Mundial da Criança

Atividades para todas as crianças

A Escola Básica de Aldeia de Paio Pires comemorou, pelo terceiro ano con-
secutivo, o Dia de Aulas ao Ar Livre. No dia 17 de maio, milhares de escolas 
de todo o mundo lecionam aulas ao ar livre e dão prioridade ao recreio
A Make a Wish, instituição que tem como objetivo realizar desejos de 
crianças e jovens entre os 3 e os 18 anos com doenças que colocam as 
suas vidas em risco, para lhes levar um momento de alegria e esperança, 
associou-se ao Dia de Aulas ao Ar Livre, com o objetivo de chegar a mais 
crianças. E propôs ideias para organizar o Dia de Aulas ao Ar Livre, entre 
elas a criação de uma estrela humana.
Os alunos da Escola Básica de Aldeia de Paio Pires aceitaram o desafio e 
criaram uma estrela humana no recreio da escola.
Outra atividade realizada foi a Feira da Ladra, que decorreu no dia 25 de 
maio. Com a venda de artigos a preços simbólicos, os alunos angariaram 
fundos para o passeio de final de ano. Pais, encarregados de educação e 
alunos participaram nesta iniciativa aberta a toda a comunidade.

 Escola Básica 
de Aldeia de Paio Pires
Criação 
de estrela 
humana e feira
da ladra

Para que os alunos possam usu-
fruir do programa da ASE logo no 
início do ano letivo, devem inscre-
ver-se o mais breve possível.
Para mais informações sobre 
as condições de admissão e os 

documentos a apresentar para 
a ASE, os candidatos poderão 
consultar o site da autarquia em  
cm-seixal.pt.

da companhia que lhe dá vida: La 
Bella Tour, de Barcelona, Espanha.

Associações e escolas do con-
celho também celebraram o Dia 
Mundial da Criança quer nos recin-
tos próprios, quer em equipamen-
tos municipais, com atividades 
desportivas, culturais e lúdicas. 

Foi ainda realizada uma iniciati-
va para os filhos de todos os traba-
lhadores da Câmara Municipal do 
Seixal, que contou com uma Hora 
do Conto, ateliês e o espetáculo 
Histórias para Imaginadores sem 
Idade, do contador de histórias 
Serafim. n

A Jogária é um projeto da Câmara 
Municipal do Seixal, integrado 
nos Jogos do Seixal, realizado em 
parceria com as escolas e movi-
mento associativo e que permite 
aos alunos das escolas públicas 
participar em diversas atividades 
desportivas e lúdicas como bas-
quetebol, corridas, jogos tradicio-
nais e insufláveis.
No dia 5 de junho as crianças 
da Escola Básica de Pinhal de 
Frades tiveram uma manhã 
dedicada ao desporto, com as 
várias atividades a decorre-

ram no Pavilhão do Centro de 
Solidariedade Social de Pinhal 
de Frades. Participaram 274 
crianças que iam passando pe-
las várias estações desportivas:  
andebol; boccia; atletismo; dan-
ça; jogos lúdico-desportivos e um 
insuflável.
As escolas de Arrentela partici-
param na Jogária no dia 18 de 
maio. No total, 750 alunos das 
escolas básicas de Arrentela, 
Nun’ Álvares, Qt.ª da Nossa 
Senhora do Monte Sião, Torre 
da Marinha e Qt.ª de São João 

passaram uma manhã divertida 
no campo do Atlético Clube de 
Arrentela, onde realizaram vá-
rias atividades pré-desportivas. 
Houve também uma estação de 
desporto adaptado, dinamizada 
pela APCAS.
Cerca de 270 alunos da Escola 
Básica do Casal do Marco par-
ticiparam na Jogária no dia 29 
de maio, no Clube Desportivo e 
Cultural do Casal do Marco.

Arrentela, Pinhal de Frades e Casal do Marco
Alunos divertiram-se nas Jogárias
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Entre 5 e 8 de julho, as ruas do nú-
cleo urbano antigo do Seixal irão 
acolher o mais recente projeto de ar-
te urbana promovido pela autarquia. 
À Babuja – Festival de Street Art é 
um projeto da Câmara Municipal do 
Seixal,  que conta com a parceria da 
associação Via Urbana.
O festival apresenta um modelo di-
versificado, com pequenas e gran-
des intervenções em edifícios e 
espaços públicos, um mercado ur-
bano, animação de rua e concertos.
«À babuja» é uma expressão popular 
que significa estar perto de algo e 
muito utilizada pela população do 
Seixal, nomeadamente pelos pesca-
dores. Durante quatro dias irão de-
correr várias intervenções em espa-
ços públicos de grande visibilidade, 

da responsabilidade de artistas con-
vidados, acompanhadas de outras 
realizadas por jovens do concelho, 
em estruturas espalhadas ao longo 
do passeio ribeirinho, transforman-
do estes espaços numa grande gale-
ria em construção e ao ar livre.

Destaque ainda para o mercado 
urbano, que irá ser animado com 
performances de dança e DJ e para o 
concerto da noite de 7 de julho, que 
terá lugar no jardim da Praça dos 
Mártires da Liberdade, com bandas 
ainda a anunciar.

De 5 a 8 de julho, no núcleo urbano antigo do Seixal
À Babuja – Festival de Street Art do Seixal

O Seixal World Music decorreu en-
tre 15 e 17 de junho no Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal, no Cinema S. Vicente e 
na Quinta da Fidalga. Este ano o 
destaque foi para a música e dan-
ça da Argentina, com a presença 
de La Porteña Tango & Eugenia 
Giordano, da Índia, com a atua-
ção dos Dhamar; e para a música 

portuguesa de inspiração tradicio-
nal, com os seixalenses Recanto 
e Alma, e da Gasconha e País 
Basco, com o coletivo internacio-
nal Xarnege.
O festival de música do mundo 
do Seixal tem o objetivo de dar a 
conhecer a sonoridade de outras 
geografias e de promover a tole-
rância, o entendimento e o conhe-

cimento entre os povos através 
da música, uma expressão cultu-
ral imemorial e comum a toda a 
humanidade. Se os concertos de-
corridos nas duas salas de espe-
táculos foram de entrada paga, já 
as atuações na Quinta da Fidalga 
tiveram entrada livre e procuraram 
alargar o público deste tipo de so-
noridade.

Índia, Argentina, País Basco, Gasconha e Portugal
Músicas do mundo conquistam o Seixal

Oficinas de teatro
Passar o verão no palco
Verão… no Palco! – Oficina de Teatro para Adolescentes é a proposta 
da Animateatro para jovens dos 14 aos 20 anos que queiram experi-
mentar teatro nas férias. Se queres pisar um palco, ter a noção do que 
está atrás do pano, descobrir o eu, o outro, a construção da persona-
gem, a conceção de um espetáculo,  arrisca.  A oficina decorre de 2 a 6 
de julho, das 15 às 18 horas, no Espaço Animateatro. 
A Oficina de Teatro para Pequenos é destinada às crianças dos 6 aos 
13 anos,  e terá lugar de 9 a 13 de julho, no mesmo espaço e horário. 
As inscrições para as oficinas são pagas e decorrem até ao dia 29 de 
junho (para adolescentes) e 6 de julho (para os pequenos), de modo 
presencial, no Espaço Animateatro, Praceta José Maria Vieira, 4, CV 
Dt.ª, 2845-478 Amora (perto das piscinas municipais), nos dias úteis, 
das 10 às 13 e das 15 às 18 horas. Telefone 212 254 184. As oficinas 
culminam com uma apresentação aos familiares e amigos.

Encerramento do projeto Dá-Me Música
Incentivar os jovens a criar 
emissões de rádio

A festa de encerramento da 12.ª edição do projeto Dá-Me Música 
teve lugar no dia 25 de maio, na Biblioteca Municipal do Seixal.
Desenvolvido pela Câmara Municipal do Seixal, através deste equipa-
mento, o Dá-me Música pretende promover junto dos alunos das es-
colas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e escolas secundárias a pro-
dução e realização de emissões de rádio. Cada escola foi convidada a 
apresentar um guião de uma emissão de rádio, com seleção de con-
teúdos informativos e musicais e de um grupo que a representasse. 
Na sessão participaram grupos de alunos da Escola Básica Carlos 
Ribeiro e das escolas secundárias Manuel Cargaleiro e Dr. José Afonso, 
que apresentaram as suas emissões radiofónicas.Participaram ainda  
o Projecto Ficções e o Grupo de Teatro Trabalhadores de Sonhos.
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Dia Municipal da Pessoa Idosa

Dignificar a terceira 
idade

A 12.ª Festa da Solidariedade as-
sinalou o encerramento do per-
curso da Chama da Solidariedade 
no distrito de Setúbal. A  iniciativa 
teve lugar no dia 9 de junho, no 
Auditório José Afonso, na capital 
do distrito, e foi antecedida por um 
jantar, dia 8, no Hotel do Sado, na 
mesma cidade. Manuela Calado, 
vereadora do pelouro da Educação, 
Desenvolvimento Social, Juventude 
e Gestão Urbanística, acompanhou 
a iniciativa.

Símbolo da Festa da Solidariedade, 
uma organização da Confederação 
Nacional das Instituições de 
Solidariedade (CNIS), a Chama da 
Solidariedade tem como objetivo 
difundir os valores comuns às dife-
rentes instituições de solidariedade 
social ao serviço do bem-estar da co-
munidade, através da realização de 
um conjunto de iniciativas de índole 
social, cultural ou desportiva.
Todos os anos a Chama da 
Solidariedade percorre um distri-

to, encontrando-se desde julho do 
ano passado a percorrer a penín-
sula de Setúbal, num percurso a 
cargo da CNIS e da União Distrital 
das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social de Setúbal. O 
Seixal foi o primeiro concelho a re-
ceber a chama, que seguiu depois 
para Almada, Palmela, Santiago 
do Cacém, Sines, Alcácer do Sal, 
Grândola, Barreiro, Moita, Alcochete, 
Montijo, Sesimbra e Setúbal. 

Iniciativa percorreu 13 concelhos
Chama da Solidariedade encerra percurso pelo distrito

  No DIa dedicado a Por-
tugal, 10 de junho, o Seixal come-
mora o Dia Municipal da Pessoa 
Idosa. Centenas de idosos das 
associações de reformados reu-
niram-se no Parque Urbano da 
Quinta da Marialva, em Corroios. 
a iniciativa foi organizada em par-
ceria pela União das associações 
de Reformados, Pensionistas e 
Idosos do Concelho do Seixal e 
pela Câmara Municipal do Seixal.

Este foi um dia de confrater-
nização, animado pela atuação 
dos grupos corais das associa-
ções de reformados, pensionistas 
e idosos do concelho, um baile, 
jogos tradicionais e atividades 
de ginástica. o tradicional en-
contro instituído pelo Município 
do Seixal pretende valorizar o 
papel da população sénior e do 
movimento associativo de ido-

sos, assim como o seu direito a 
intervir ativamente na defesa de 
melhores condições de vida e a 
envelhecer com direitos. o acesso 
aos cuidados de saúde e melhor 
mobilidade com transportes pú-
blicos a preços acessíveis são al-
gumas das questões pelas quais 
luta o movimento associativo de 
idosos.

No encontro estiveram repre-
sentantes do MURPI – Confe-
deração Nacional de Reformados, 
Pensionistas e Idosos, da União 
das associações de Reformados, 
Pensionistas e Idosos do Con-
celho do Seixal, das juntas de 
freguesia do concelho e da 
assembleia Municipal do Seixal. 
a Câmara Municipal do Seixal es-
teve representada pela vereado-
ra Manuela Calado que destacou 
o trabalho em parceria com as 

12 associações de idosos, e falou 
sobre a necessidade de mais lares 
sociais, «trata-se de uma compe-
tência do Governo e é inconcebí-
vel que no Seixal só existam dois 
lares de idosos da rede solidária 
com 124 camas para 25 mil ido-
sos. Mas nós não desistimos e va-
mos continuar o trabalho na área 
social», frisou. 

a iniciativa encerrou a progra-
mação do Maio Social 2018 que 
nos meses de maio e junho apre-
sentou diversos projetos com 
impacto ao nivel da intervenção 
social de proximidade. n

Dia 29 de junho, na zona ribeirinha
do Seixal
Dia Municipal do Bombeiro

O Dia Municipal do Bombeiro celebra-se no concelho do Seixal a 
29 de junho, feriado municipal, data em que se homenageiam os 
soldados da paz pelo seu trabalho em prol da proteção, segurança 
e saúde das populações. Este ano, antes da cerimónia protocolar, 
realizam-se visitas ao local do futuro Quartel de Bombeiros Mistos 
de Amora e às obras da Secção Destacada de Fernão Ferro do 
Quartel de Bombeiros Mistos do Seixal.
As celebrações têm depois lugar junto à zona ribeirinha do Seixal, 
com a participação das duas associações de bombeiros do conce-
lho: Associação Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do 
Seixal e Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Amora.
A comemoração do Dia Mundial do Bombeiro ira condicionar o 
trânsito entre as  9.30 e as 12 horas, no dia 29 de Junho, na frente 
ribeirinha do Seixal, Os acessos estarão cortados na Avenida da 
República, confluência coma Rua Carlos Paredes, na Alameda dos 
Bombeiros Voluntários, junto ao edifício dos Serviços Centrais da 
Câmara Municipal do Seixal, e na Praça 1.º de Maio, junto ao res-
taurante Taberna do Sousa. 

Programa
9 horas – Visita à obra do Quartel de Bombeiros Mistos de Amora
9.45 horas – Visita à obra do Quartel de Bombeiros Mistos do 
Seixal – Secção Destacada de Fernão Ferro
10.30 horas – Cerimónia protocolar na zona ribeirinha do Seixal 
e inauguração do monumento de homenagem à Associação 
Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal
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  O dia 15 de junho foi 
uma data importante para o Clube 
Recreativo e desportivo Brasileiro-
-Rouxinol (CRdBR). Não só foi a 
data em que foi dado a conhecer o 
resultado das obras de ampliação 
e requalificação da sede, como foi 
apresentado o Seixal Ladies Open, 
um evento de ténis de nível inter-
nacional que o CRdBR vai organi-
zar pela primeira vez (ver caixa).

No evento, estiveram presen-
tes Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, José 
Carlos Gomes, vereador do pe-
louro do desporto, Eduardo Rosa, 
presidente da Junta de Freguesia 
de Corroios, e Francisco Baltazar, 
em representação da associação 
de Colectividades do Concelho do 
Seixal.

Jorge Ribeiro, presidente da 
direção, e José Neves, presidente 
da assembleia geral do CRdBR, 
eram o rosto da felicidade. a sede 

foi alargada com um espaço de es-
tadia, novas casas de banho, e foi 
ainda criada uma nova sala para 
sócios com um deck que tem uma 
vista única sobre a Baía do Seixal. 

Jorge Ribeiro disse estar muito 
orgulhoso desta obra: «Era uma 
ambição com cerca de 10 anos. Não 
tínhamos condições para reunir 
os sócios e agora conseguimos es-
te grande melhoramento. Foi uma 
obra muito grande, deu muito tra-
balho, mas foi possível graças ao 
apoio da Câmara do Seixal e da jun-
ta de freguesia. as nossas portas 
estão abertas a toda a população.»

Esta intervenção foi realizada 
com a comparticipação financeira 
da Câmara Municipal do Seixal, no 
âmbito do plano de apoio ao mo-
vimento associativo popular do 
concelho. Representa um investi-
mento municipal de 80 mil euros.

É de referir que, em 2017, a au-
tarquia já tinha realizado um in-

vestimento na reabilitação dos 
campos de ténis do clube, no valor 
de cerca de 88 mil euros.

«Este é um desígnio do Poder 
Local. apoiar as coletividades é, 
para nós, dar melhores condições 
à nossa população para a prática 
desportiva e cultural», afirmou 
Joaquim Santos.

O presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal enalteceu o trabalho 
do CRdBR, destacando «a dinâmi-
ca da direção» e o trabalho que de-
senvolve na modalidade do ténis. 
Reflexo disso «é este novo evento 
que vão realizar, o Seixal Ladies 
Open, chamando a atenção para a 
qualidade do trabalho realizado 
na área do ténis, fruto do empenho 
destes dirigentes voluntários».

Eduardo Rosa enalteceu o 
CRdBR pelo seu «empenho e dedi-
cação» e por ter uma direção «que 
promove a parceria e a união com 
outros clubes do concelho». n

Clube Recreativo e desportivo Brasileiro-Rouxinol

Inauguração das obras 
de ampliação e requalificação

A  ARTES – Associação Cultural 
do Seixal realizou a Festa da 
Primavera, no dia 2 de junho, 
na sua sede na Quinta das 
Sementes, em Amora. Atividades 
de pintura e modelagem, uma 
feira de velharias, música e um 
almoço partilhado preenche-
ram o dia, que juntou órgãos so-

ciais, sócios e amigos da ARTES, 
entre os quais elementos da 
Casa do Educador e da ARIFA – 
Associação de Reformados e 
Idosos da Freguesia de Amora.
Da atividade resultou um painel 
coletivo em azulejo, o qual será 
colocado numa das paredes da 
sede da ARTES. O convívio termi-

nou com um momento musical, 
com a atuação da fadista Lina 
Almeida. Esta foi mais uma inicia-
tiva da associação que tem como 
objetivo impulsionar a arte nas 
suas mais variadas expressões e 
que tem tido um papel relevante 
no movimento associativo cultu-
ral do concelho. 

ARTES celebra a primavera
Um dia diferente com atividades culturais e lúdicas

Seixal Ladies Open
 de 30 de junho a 8 de julho

No Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro-Rouxinol (CRDBR) praticam-
-se e organizam-se eventos nos trampolins, canoagem, ténis de mesa e 
caminhadas. 
Quer ao nível da formação, quer ao nível da participação em provas cole-
tivas ou individuais nos vários escalões a nível nacional, regional e local, 
o clube tem dado cartas no ténis . É reconhecido ainda pela organização 
de torneios integrados no calendário nacional da Federação Portuguesa 
de Ténis, como é o caso do Corroios Open. Agora, o CRDBR vai dar um 
novo passo. De 30 de junho a 8 de julho vai realizar o Seixal Ladies Open, 
um torneio de ténis internacional feminino, com prize money de 15 mil 
dólares. A organização deste torneio internacional feminino trará tenis-
tas de todo o mundo ao Seixal, que se juntarão a grandes nomes do ténis 
nacional, presentes neste grande evento desportivo.
Fernando Alves, diretor desportivo da competição, revelou que, até ao dia 
14 de junho, já estavam inscritas mais de 400 atletas, mais de metade 
estrangeiras, revelando a qualidade e a expectativa em relação a este 
evento. Para a concretização deste objetivo, o CRDBR conta com o apoio 
do Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas, que irá ceder os seus 
campos de ténis para o treino das atletas durante o Seixal Ladies Open.
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Sociedade Filarmónica União Seixalense 
celebrou 147 anos

Música no coração
da coletividade
A SociedAde Filarmó-

nica União Seixalense (SFUS), co-
nhecida como «os Prussianos», 
celebrou 147 anos de vida no dia 
1 de junho. Para assinalar a data, 
a  direção da coletividade organi-
zou um programa de iniciativas 
entre 1 e 17 de junho, com músi-
ca, teatro e ainda uma homena-
gem aos sócios falecidos. 

destaque para a sessão solene, 
que teve lugar no dia 3 de junho. 
Antes de os convidados entrarem 
no salão, onde decorreu a sessão, 
foram brindados à entrada com 
a atuação de vários músicos da 
banda da coletividade. depois, 
foi dado a conhecer o novo pro-
jeto musical da SFUS, o projeto 
combos, de sonoridade jazz, cria-
do por quatro jovens músicos da 
coletividade: Ricardo oliveira, 
André cunha, daniel delaunay 
e Ricardo Mestre. Atuou ainda a 
Banda da SFUS, liderada pelo ma-
estro Armindo Luís, com músicos 
de todas as idades, reconhecida 
pela sua qualidade musical.

Não há dúvida de que a músi-
ca é o coração da SFUS, apesar 
de promover também atividades 
desportivas como aeróbica, pila-
tes ou taekwondo. Quando a cole-
tividade foi fundada, a 1 de junho 
de 1871, foi desde logo também 
criada a banda filarmónica e a es-
cola de música, que têm acompa-
nhado a história da coletividade, 
com várias gerações de músicos. 
Muitos deles aprenderam ali a 
tocar um instrumento, partindo 
depois para outros percursos 
musicais.

outro aspeto que caracteriza 
a SFUS é a profunda ligação à co-
munidade e a relação de quem vi-
ve no Seixal com aquela casa. Que 
o diga eduardo Rochinha, presi-
dente da direção, que na sessão 
solene recebeu a distinção de 50 
anos como sócio e se emocionou, 
afirmando: «É o amor que eu te-
nho por esta casa».

o dirigente recordou todos 
aqueles que passaram pelos des-
tinos da SFUS e que fizeram de-
la uma referência no concelho. 
Salientou ainda: «durante estes 
147 anos, a coletividade tem dig-
nificado a palavra “associativis-
mo”».

Passar os valores 
aos nossos filhos
Helena cabrita dos Santos es-

teve na sessão em representa-
ção da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires. ela, que também é da terra 
e sócia da SFUS desde que nasceu, 
lembrou da importância que, no 
passado, as coletividades tinham 
na vida cultural, desportiva e re-
creativa da comunidade, impor-
tância essa que é preciso conti-
nuar a dar a estas casas. «cabe 
a todos nós sabermos passar 
estes valores aos nossos filhos 
para que as coletividades possam 
alcançar os seus objetivos. cada 
vez mais o movimento associati-
vo quer garantir o bem-estar dos 
sócios, assim como de todos os 
que queiram participar na suas 
atividades», disse a representan-
te da união das freguesias.

Honra e glória
Para Manuela calado, vereado-

ra da câmara Municipal do Seixal, 
«festejar o 147.º aniversário da 
SFUS é festejar 147 anos de tra-
balho, de honra e de glória, de um 
património do qual os fundado-
res desta instituição se orgulha-
riam».

A vereadora destacou «o tra-
balho de excelência» da escola 
de música e da banda e ainda o 
dinamismo da SFUS na criação do 
novo projeto musical, afirmando: 
«estou certa de que o caminho 
que tem sido desbravado e as 
sementes deste longo trabalho 
darão fruto nas gerações seguin-
tes». 

diamantino estanislau, da 
Federação das colectividades do 
distrito de Setúbal, Júlio Marquês, 
em representação da Associação 
de colectividades do concelho 
do Seixal, e Fernando Santos, 
em representação da Sociedade 
Filarmónica democrática Timbre 
Seixalense, também estiveram 
na mesa de honra da sessão, que 
foi dirigida por António Palaio, 
vice-presidente da mesa da as-
sembleia geral. n     

Aniversário do Centro Cultural 
e Desportivo das Paivas
Atividade intensa ao serviço 
da comunidade

O Centro Cultural e Desportivo das Paivas (CCDP) assinalou, no dia 2 
de junho, o 39.º aniversário com  a realização de uma sessão solene na 
sede do clube, onde estiveram presentes os associados, dirigentes e 
autarcas. Na mesa de honra estiveram José da Costa, presidente da me-
sa da assembleia geral, Fernando Teixeira, presidente da direção, Rosa 
Duarte, em representação da Casa do Educador, instituição parceira do 
CCDP, o presidente da Junta de Freguesia de Amora, Manuel Araújo, e o 
vereador da Câmara Municipal do Seixal Joaquim Tavares. 
O presidente da direção, Fernando Teixeira, referiu que «ao longo de 39 
anos esta coletividade tem sofrido muitas alterações, mas tem já uma 
história considerável, sempre com o objetivo de melhorar as condições 
de vida da população, proporcionando-lhes atividades físicas, culturais e 
de lazer. Neste momento temos cerca de 700 atletas e alunos distribuí-
dos pelas várias atividades que dinamizamos, sendo o ballet e o judo as 
atividades que mais têm crescido. Estas atividades tornam necessário 
mais espaço e era importante retomar um projeto antigo de ampliação 
do nosso salão, mas para isso precisamos de apoio porque sozinhos 
não conseguimos. Queremos contribuir para o crescimento do Seixal 
e da nossa freguesia, Amora, e estamos disponíveis para todos os que 
precisem de utilizar as nossas instalações e participar nas atividades 
do clube».
O presidente da Junta de Freguesia de Amora, Manuel Araújo, lembrou 
que «este clube tem uma história considerável e sabemos a vida que 
tem. Para além das suas atividades, a Casa do Educador/Uniseixal rea-
liza aqui muitas das aulas, pois o clube tem boas instalações. Sabemos 
que é importante dinamizar os sócios para que participem mais nos 
órgãos sociais e ajudem a direção, e este tem sido um tema que temos 
debatido com as coletividades». Deixou uma palavra de apreço pelo 
anterior presidente do CCDP, António Pepe, recentemente falecido, 
afirmando que «a melhor forma de o homenagearmos e a todos os que 
já partiram é continuar o seu trabalho». Falou ainda sobre a necessidade 
de ampliar as instalações, «algo que vamos analisar em conjunto, porque 
nós estamos disponíveis para fazer parte da solução».
O vereador da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Tavares, realçou 
«a dimensão do trabalho do CCDP, onde a atividade acontece todos os 
dias». Lembrou que «as coletividades surgiram a partir da comunidade 
para dar resposta às necessidades da população», destacando o papel 
dos dirigentes e «a sua capacidade para criar novas dinâmicas, ultrapas-
sando dificuldades. E esses caminhos têm sido encontrados nas nossas 
coletividades, também através da parceria entre o movimento associati-
vo e as autarquias, permitindo que a nossa população tenha respostas 
de qualidade na área desportiva e cultural. Temos um grande respeito 
por este clube e, por isso, em conjunto, vamos analisar as necessidades 
e os caminhos a seguir, como sempre fizemos e estamos a fazer com a 
realização de várias obras nas nossas coletividades».
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Rancho Folclórico Honra e Glória de Arrentela
Grupo vai ter nova sede 

O Rancho Folclórico Honra e Glória de Arrentela comemorou o 11.º aniver-
sário entre os dias 20 e 27 de maio. Este ano a celebração ficou marcada 
pela cedência de um terreno e apoio financeiro de 44 mil euros por parte 
da Câmara Municipal do Seixal para construção da sede do grupo, uma 
obra que se irá iniciar em breve.. 
As celebrações iniciaram-se no dia 20 de maio com uma missa na Igreja 
Paroquial de Arrentela e prosseguiram no dia 26 com baile no miradouro, 
O ponto alto decorreu no dia 27 de maio com a realização do 8.º Festival 
de Folclore, onde participaram, para além do grupo aniversariante, o 
Rancho Folclórico As Cantarinhas da Fontinha, de Coimbra, o Rancho 
Folclórico dos Recreios da Venda-Seca de Sintra e o Rancho Folclórico 
da Murgeira, de Mafra. O vereador do pelouro da Cultura da câmara do 
Seixal, Jorge Gonçalves, e o presidente da União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, António Santos, estiveram presentes no 
festival.

Santa Casa da Misericórdia do Seixal 
Comemorações do 57.º aniversário

A Santa Casa da Misericórdia do Seixal (SCMS) comemorou o 57.º aniver-
sário com a realização de várias iniciativas. No dia 2 de junho decorreu, na 
Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense, a festa de encer-
ramento do ano letivo da creche familiar, do grupo de jovens, do centro de 
atividades de tempos livres e dos centros comunitários de Santa Marta e 
da Cucena, que contou com a participação de 300 pessoas, entre crianças 
e familiares.No mesmo dia realizou-se a abertura da exposição de artes 
plásticas com trabalhos de Eduardo Palaio, patente no Espaço Remédio 
de Cultura, da SCMS. O presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, o presidente da união das freguesias, António Santos e o 
Provedor da Santa Casa da Misericórdia, Edison Dias, estiveram presentes 
na inauguração.

A primeirA pedra do 
Complexo Desportivo de Santa 
marta do pinhal foi lançada no dia 
5 de junho. A data foi escolhida 
por coincidir com o 9.º aniversá-
rio do Clube Associativo de Santa 
marta do pinhal (CASmp), efemé-
ride igualmente comemorada no 
próprio dia e com um conjunto de 
iniciativas ao longo do mês. 

O lançamento da primeira 
pedra dá início à obra, confor-
me previsto, em junho. O novo 
Complexo Desportivo de Santa 
marta do pinhal irá desenvolver-
-se em torno do atual polidespor-
tivo existente em Santa marta do 
pinhal, contemplando uma área 
de construção de 560 m2. para 
além da requalificação dos cam-
pos de jogo e bancada, está pre-
vista a construção de balneários, 
de um ginásio e de um edifício-se-
de para a coletividade, com dois 
pisos, assim como de um bar com 
esplanada. O projeto prevê igual-
mente a requalificação de espa-
ços verdes e tem um investimen-
to  da Câmara municipal do Seixal 
na ordem  dos 530 mil euros.

«Unidos Somos Um Só» é 
o lema do CASmp, clube imple-
mentado numa área residencial 
com cerca de 12 000 habitantes 
e que conta com mais de 1000 
associados e 400 praticantes nas 
diversas modalidades. Nascido 
em 2009, para além de organizar 
eventos e convívios a par de ações 

de solidariedade, o clube desen-
volve a prática de futsal, cami-
nhadas, zumba, BTT e atletismo. 
Só no futsal, a coletividade com-
pete em todos os escalões de ben-
jamins a seniores, somando 80 
jogadores filiados na Associação 
de Futebol de Setúbal.

Após o lançamento da primeira 
pedra, teve lugar a sessão sole-
ne, dirigida por António pereira, 
presidente da assembleia-geral 
do clube. Na ocasião, rogério 
Nogueira, presidente da direção 
do CASmp, salientou o lançamen-
to da obra como um «sonho há 
muito desejado e mais do que 
merecido» e considerou-o «um 
projeto que serve não só o clu-
be, mas também toda a popula-
ção». Considerou ainda o apoio 
demonstrativo «da confiança do 
nosso poder Local no clube» e 
lembrou igualmente que «tam-
bém nos traz mais responsabili-
dades».

eduardo rosa, presidente da 
Junta de Freguesia de Corroios, 
lembrou a génese do sonho de 
construir a nova sede, agora reto-
mado pela Câmara municipal do 
Seixal. «É na parceria entre poder 
Local e movimento associativo 
que conseguimos mais e melhor 
para a nossa população», salien-
tou o autarca, para quem fazem 
«falta, na freguesia de Corroios, 
a construção de pavilhões esco-
lares, da responsabilidade do 

ministério da educação».
De acordo com o presidente 

da Câmara municipal do Seixal, 
a autarquia «está a investir mais 
30 milhões de euros nas mais di-
versas áreas, associativa, cultu-
ral, ambiental, desportiva, de in-
fraestruturas e mobilidade, com 
o objetivo de qualificar o nosso 
território em prol das nossas po-
pulações». 

Joaquim Santos lembrou que 
«nos 44 anos de poder Local 
Democrático no Seixal, as coleti-
vidades têm sido o nosso parcei-
ro privilegiado para o desenvol-
vimento da cultura, desporto e 
lazer» e salientou que «o muni-
cípio está a investir 3,5 milhões 
de euros em infraestruturas para 
as nossas coletividades». Neste 
contexto revelou ainda que «para 
além deste investimento, vamos 
também apoiar a construção «de 
um polidesportivo coberto, um 
espaço de jogo que possa ser ho-
mologado pelas estruturas asso-
ciativas e federativas».

A sessão solene contou ain-
da com intervenções de Carlos 
Sevilha, vice-presidente da 
AFS, assim como de Francisco 
Baltazar, em representação da 
Associação das Colectividades do 
Concelho do Seixal. n

Lançamento da 1.ª pedra do Complexo 
Desportivo de Santa marta do pinhal

Equipamento serve 
população de cerca 
de 12 mil residentes

Foto: Rui Fernandes
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Torneio de Boccia Sénior
Reformados da Torre e Miratejo 
impuseram-se

O V Torneio Municipal de Boccia Sénior, disputado no dia 25 de maio, 
no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, reuniu cerca de uma 
centena de participantes entre competidores, árbitros, técnicos e  
elementos da organização e foi promovido pela APCAS (Associação 
de Paralisia Cerebral de Almada-Seixal) com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal. Registe-se o nome da vencedora absoluta do 
torneio, que foi Maria Conceição Bexiga, da Associação Unitária de 
Reformados, Pensionistas e Idosos da Torre da Marinha (AURPITM), 
bem como das 2.ª e 3.ª classificadas, Maria Lopes Farinha, da AURPI 
de Miratejo, e Joaquina Oliveira, da mesma associação da Torre. 
A AURPI de Miratejo venceu coletivamente, enquanto as equipas  I e II 
dos reformados da Torre da Marinha ocuparam os lugares seguintes. 

A Piscina Municipal de Amora re-
cebeu, no último fim de semana 
de abril, a 17.ª edição do Nadador 
Completo, prova organizada pelo 
Clube de Campismo Luz e Vida 
com o apoio da Câmara Municipal 
do Seixal.
Durante os dois dias, nadadores 
do emblema organizador, bem co-

mo da Associação Naval Amorense 
e da Associação Náutica do Seixal, 
mais de meia centena, entre mas-
culinos e femininos, cumpriram o 
programa estabelecido, que con-
templava competições nos quatro 
estilos: livre, costas, bruços e ma-
riposa. 
Tratou-se de mais uma jornada pro-

fícua para a popularização desta 
bela modalidade olímpica, que o 
Clube de Campismo Luz e Vida vem 
acarinhando desde há anos.

Campeonato Nacional de Futsal de Surdos
Associação de surdos do Seixal 
conquista 3.º lugar

A Associação de Surdos do Concelho do Seixal (ASCS) promoveu, nos 
dias 26 e 27 de maio, o 6.º Campeonato Nacional de Futsal de Surdos, 
que recebeu 10 equipas de associações a nível nacional. A compe-
tição contou com o apoio da Câmara Municipal do Seixal e decorreu 
no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha e no Pavilhão Desportivo 
Escolar Alfredo dos Reis Silveira, sendo de registar a participação 
de quase 200 pessoas entre atletas e técnicos. A equipa da casa, 
a ASCS, alcançou um brilhante 3.º lugar ao vencer a Associação de 
Surdos da Ilha de São Miguel, Açores, no jogo de apuramento do 3.º e 
4.º lugares. A equipa da Associação Portuguesa de Surdos foi a vence-
dora do torneio, batendo na final o Sporting ASP, do Porto. 

EspEcialistas nacio-
nais e estrangeiros, convocados 
pela oMs (organização Mundial 
de saúde) e pelo Ministério da 
saúde,  reuniram-se para aborda-
rem questões ligadas à promoção 
do exercício através da marcha e 
do uso da bicicleta. no fundo, tra-
tou-se da divulgação do plano de 
ação Mundial para a promoção da 
atividade Física.  o conclave reali-
zou-se no passado dia 4 do corren-
te, na cidade do Futebol.

Joaquim santos, enquanto pre-
sidente da câmara Municipal do 
seixal e da Rede portuguesa de 
Municípios saudáveis, tomou a pa-
lavra para chamar a atenção para 
factos alarmantes, como o de ser-
mos o 5.º país europeu com maior 
prevalência de obesidade infantil. 
isto deve-se, em grande parte, à cir-
cunstância de apenas 5 por cento 
da população portuguesa praticar 
regularmente exercício físico. o 
autarca referiu que se a atividade 
física se tornasse uma prática cor-
rente dos portugueses, evitar-se-ia 

uma em cada sete mortes prema-
turas.

«o nosso país está muito atra-
sado relativamente à União 
Europeia», no que concerne a hábi-
tos quotidianos de exercício, «pelo 
que é urgente implementar novas 
medidas. nos centros de saúde, 
por exemplo, deveria incentivar-se 
a prática desportiva e a aquisição 
de hábitos saudáveis. no ensino, 
é conhecida a reduzida expressão 
das disciplinas e atividades des-
portivas. Entretanto, no sistema 
desportivo, a grande aposta vai, 
quase exclusivamente, para as 
federações, mas só uma pequena 
percentagem de jovens integra o 
desporto federado»,  sublinhou o 
autarca, perante uma plateia nu-
merosa e atenta. 

Joaquim santos chamou a aten-
ção para a importância das autar-
quias na construção de um plano 
nacional que inverta este estado 
de coisas, já que elas são, desde há 
muito, o «verdadeiro ministério do 
desporto, levando à prática uma 

política coerente consubstanciada 
em instrumentos de planeamento 
e ação, tendo como seus parceiros 
locais, no campo do desenvolvi-
mento político e social, as coletivi-
dades populares».

também teodros adhanom 
Ghebreyesus, diretor-geral da 
oMs, falou da importância das au-
tarquias na prevenção das doenças 
através da atividade física. «as au-
tarquias, mas igualmente as esco-
las e os media, como instrumento 
de popularização de modos de vida 
saudáveis, são indispensáveis nes-
te esforço coletivo», declarou.

o primeiro-ministro, antónio 
costa, bem como os ministros 
da Educação, tiago Brandão Ro-
drigues, e da saúde, adalberto 
campos Fernandes, o seleciona-
dor nacional, Fernando santos, 
e o presidente da FpF, Fernando 
Gomes, deram a sua contribuição, 
de uma forma ou outra, para o êxito 
deste esforço a bem da saúde em 
portugal e no mundo.  n

saúde e exercício em debate internacional

Autarquia denuncia 
factos alarmantes

Clube de Campismo Luz e Vida
Jornada de popularização da natação 
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A Câmara Municipal do Seixal dina-
miza nas escolas da rede pública o 
Projeto de Apoio à Educação Física 
no 1.º Ciclo do Ensino Básico. Com 
mais de 35 anos e desenvolvido em 
parceria com juntas de freguesia e 
as escolas do concelho, este proje-
to promove e apoia a participação, 
de forma gratuita, de professores 
e alunos em atividades físicas que 
vão da natação ao atletismo, pas-
sando pelas atividades rítmicas, gi-
nástica, caminhadas, entre outras. 
Paralelamente, a autarquia desen-

volve o projeto Dia do Xadrez no 1.º 
Ciclo do Ensino Básico, que procura 
difundir o xadrez junto das crianças.
No dia 26 de maio decorreram, 
nas piscinas municipais de Amora 
e Corroios, e no Complexo de Atle-
tismo Carla Sacramento, os festi-
vais de encerramentos dos projetos 
Primeiras Braçadas, Patinhos na 
Água e Primeiras Corridas, onde os 
mais pequenos puderam demons-
trar algumas das aprendizagens ad-
quiridas ao longo do ano. 
Os festivais dos projetos Primeiras 

Braçadas e Patinhos na Água con-
taram com a participação de 358 
crianças e no festival de encerra-
mento das Primeiras Corridas parti-
ciparam 377 pessoas, entre crian-
ças e seus familiares.
No dia 3 de junho, realizou-se no 
Pavilhão Municipal da Torre da 
Marinha o 5.º Torneio Dia do Xadrez 
nas Escolas, uma iniciativa que mar-
ca o encerramento do projeto de 
desenvolvimento do xadrez, e que 
contou com a participação de 147 
crianças de 21 escolas do 1.º ciclo. 

Patinhos na Água, Primeiras Braçadas, 
Primeiras Corridas e Dia do Xadrez
Festivais de encerramento com centenas de crianças

A fase final do Campeonato do 
Mundo de 2018 está a ser dispu-
tada na Rússia até dia 15 de julho. 
No Seixal, os jogos são acompanha-
dos por centenas de portugueses 
na Fanzone criada no jardim da 
Praça dos Mártires da Liberdade, 
no Seixal.
Assistir aos jogos de Portugal em 
ecrã gigante ao ar livre e partilhar 
o gosto pelo futebol com outros fãs 

tem outra emoção. Que o digam os 
adeptos que assistiram ao jogo de 
estreia de Portugal no Mundial no 
dia 15 de junho. Mas este é um es-
paço que não é apenas para quem 
gosta de futebol. É um espaço para 
a família, com divertimentos para 
todos: live sets com DJ, insufláveis, 
jogos de matraquilhos e aulas aber-
tas de canoagem na Baía do Seixal, 
com o apoio da Associação Náutica 

do Seixal. Também estão a decorrer 
sessões de cinema ao ar livre fora 
dos horários de transmissão dos jo-
gos do Mundial, algumas delas com 
filmes infantis. 
Conheça o programa completo de 
atividades na Fanzone em cm-sei-
xal.pt. 
Visite a Fanzone do Seixal, celebre o 
Mundial, apoie a seleção nacional e 
divirta-se em família!

Até dia 15 de julho no Seixal
Assista aos jogos do Mundial na Fanzone 

Campeonato de Futsal do Concelho do Seixal
Lideranças mantêm-se após saída 
de equipas

As classificações da 1.ª e 2.º ligas do Campeonato de Futsal do 
Concelho do Seixal foram alteradas em resultado da saída de duas 
equipas, uma em cada competição. Na 1.ª Liga saiu da competi-
ção o Centro Cultural e Desportivo das Paivas. Com a saída desta 
equipa, o Clube Desportivo e Cultural do Casal do Marco mantém a 
liderança, seguido do Ginásio Clube de Corroios, em 2.º lugar, e do 
Grupo Desportivo e Cultural Águias de Vale de Milhaços, na 3.ª posi-
ção.  Na 2.ª Liga, com a saída da Associação de Surdos do Concelho 
do Seixal, o Grupo Desportivo do Cavadas é ainda líder, seguido 
da Associação de Moradores dos Foros da Catrapona como 2.ª 
classificada e do Clube Recreativo e Desportivo das Cavaquinhas, 
no 3.º lugar.

SEIXAL

C
A

M
PE

O
NAT

O FUTSAL CONC
ELH

O

Torneio Cidade do Seixal
De criança se chega 
à alta competição 

O Torneio de Minibasquetebol Cidade do Seixal, que vai na sua 13.ª 
edição, juntou cerca de 150 pequenos atletas no Pavilhão Sede do 
Seixal Clube 1925, organizador do evento.
Reservado a escalões até aos 12 anos de idade, fizeram-se repre-
sentar o emblema da casa, o BAC (Alama), Odivelas e Benfica, que 
protagonizaram partidas onde imperou a disciplina e a procura de 
movimentações adequadas. Os jogos de sub-6, sub-8 e sub-12 entu-
siasmaram um público que ocorreu em número razoável.
José Carlos Gomes, vereador da Câmara Municipal do Seixal, partici-
pou na cerimónia de distribuição de medalhas de presença a todos os 
jovens basquetebolistas.
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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
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F.Amora
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Pragal
Campolide

Sete Rios

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

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

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

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30
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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

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
Pinhal de Frades   9
Lusitana  10
Duarte Ramos 11
Moura Carneiro 12
Silva Carvalho 13  
Além Tejo 14
Do Vale  15
Holon Vale Milhaços 16
Nobre Guerreiro   17
Universo 18
Godinho  19
Silva Carvalho 20
Abreu Cardoso 21
Fonseca 22

Serviço permanente

ABReU CARDoSo | R. Cidade Setúbal, 1-B, 
Corroios | 212 545 585
ALéM Tejo | Av. Dr. Arlindo Vicente, 20 A e 20 B 
Torre da Marinha | 212 223 736
ALVeS VeLHo | R. Luís de Camões, 27, 
Torre da Marinha | 212 211 132
BAIRRo NoVo | R. da Liberdade, 105-A,  
Bairro Novo | 212 220 959
BeNTo LINo | Av. de Vale de Milhaços, 34, 
Corroios | 212 532 601 
BIoTIFAR | R. José Carlos Ary dos Santos, 2-A,
Miratejo | 212 536 351
CeNTRAL | Av. General Humberto Delgado, 
9-11, Paio Pires | 212 210 365
CeNTRAL DA AMoRA | R. MFA, loja 22, Amora 
| 212 257 108
Do VALe | R. da Cordoaria, 5 B,
Cruz de Pau | 212 255 919
DUARTe RAMoS | Centro Comercial Belsul, 11, 
Lj. 29, Cruz de Pau | 212 268 930
FoGUeTeIRo | Av. 1.º de Maio, 93 A e B, 
Fogueteiro | 212 229 522
FoNSeCA | Pátio das Artes, 36 loja C8, 
Estrada dos Foros de Amora 
| 212 259 813
FoRoS De AMoRA | Estrada dos  Foros 
de Amora, 120-A-B | 212 260 579
GoDINHo | Largo da Igreja, 51, Seixal 
| 212 213 580
HoLoN VALe De MILHAçoS | R. Alexandre 
Herculano, 2 A, Vale de Milhaços | 212 530 256
LUSITANA | Rua João Gil, 2 | Arrentela 
| 212 277 959
PINHAL De FRADeS | R. Dr. Raul Machado, 
lote 52, Pinhal de Frades | 212 244 224
MAToS LoPeS | R. João Gil, 2, Arrentela 
| 212 277 956
MoURA CARNeIRo | RioSul Shopping, 
Loja 0.044 A | 212 277 868
NoBRe GUeRReIRo | Av. Marcos de Portugal, 
20-A, Amora | 212 276 470
NoVA AMoReNSe | R. Oliveira Martins, 4-B,   
Paivas | 212 268 818
NoVA De CoRRoIoS | Av. Rui Grácio, 84 - A/B, 
Santa Marta do Pinhal | 213 462 687
NoVAIS | Av. José António Rodrigues, 89-A, 
Aldeia de Paio Pires | 212 225 495
NUReI | R. da Igreja, Lt. 831 A, r/c, 
Fernão Ferro | 212 120 384
QUINTA DA ToRRe | Av. 25 de Abril, 65, 
Torre da Marinha | 212 224 750
RoMANA | R. Gil Vicente, 25, Vale de Milhaços 
| 212 546 293
São BeNTo | R. Ana Castro Osório, 10-A, Amora 
| 212 225 539
SeIxAL | Av. Vasco da Gama, n.º 15, Seixal  
| 212 222 658
SeRUCA LoPeS | Trav. Paz, 4-B, Casal do Marco 
| 212 210 369
SILVA CARVALHo | Praceta Emídio Santana, 
6 – 6 A | Aldeia de Paio Pires | 210 993 415
SoUSA MARQUeS | Av. Luís de Camões, 2, 
Miratejo | 212 555 006
ST.ª MARTA Do PINHAL | R. Mário Sampaio 
Ribeiro, 7, St.a Marta do Pinhal | 212 255 300
UNIVeRSo | Av. 25 de Abril, 60 B, Corroios 
| 212 535 084
VALe BIDARRA | R. Luís de Camões, Lt. 350, 
Fracção A e B, Fernão Ferro | 212 121 121
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CONCELHO DO SEIXAL2018

Na tradicao,
projetamos

novos desafios!

cm-seixal.pt
jf-seixalarrentelapaiopires.pt

Palco 1 – Quinta dos Franceses      Palco 2 – Largo da Igreja

23 DE JUNHO A 1 DE JULHO
S. PEDRO

23 DE JUNHO A 1 DE JULHO 

Todos os dias
Mostra de artesanato e gastronomia, stande da Câmara Municipal 
do Seixal com passatempos e projeção de vídeos, animação
de rua e feira franca

 

   

    

Dia 26 de junho, terça-feira
21.45 horas
Tontos (palco 1)
22 horas
Espetáculo Mário Barradas e Amigos (palco 2)
22.45 horas
Dixit (palco 1)

Dia 27 de junho, quarta-feira
22 horas
Átoa (palco 1)
Festival de Ranchos de Folclore (palco 2 )

Dia 28 de junho, quinta-feira
22 horas
Nelson Freitas (palco 1)
Marchas Populares (palco 2)
24 horas 
Baile Popular (palco 2)

Dia 29 de junho, sexta-feira
8 horas
Marcha das Canas 
Organização: S. F. Democrática Timbre Seixalense
9 horas
Dia Municipal do Bombeiro
18 horas
Solene Procissão em Honra a S. Pedro
Organização: Paróquia do Seixal
22 horas
Camané (palco 1)

Dia 23 de junho, sábado
21.30 horas
Marchas populares dos jardins de infância
e escolas básicas do ensino público
22 horas
Sarau de dança e atividades do Clube
de Campismo Luz e Vida (palco 2)

Dia 24 de junho, domingo
14 horas
Festival Náutico Baía do Seixal 2018 – desfile
de embarcações tradicionais e de recreio 
(Possibilidade de embarque de passageiros)
(Baía do Seixal)
22 horas
Cuca Roseta (palco 1)
Banda Filarmónica da Sociedade Filarmónica 
União Seixalense (palco 2)

Dia 25 de junho, segunda-feira
22 horas
I’m a Rock Star (palco 1)
Escola de Rock do Seixal (palco 2)

De 25 a 30 de junho
Festival Náutico Baía do Seixal 2018 –
visitas à caravela «Vera Cruz»
Dias 25, 26 e 27 de junho, das 14 às 22 horas
Dia 28 de junho, das 14 às 24 horas
Dias 29 e 30 de junho, das 14 às 20.30 horas
(Núcleo de Náutica de Recreio do Seixal)

Banda Filarmónica da Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre Seixalense (palco 2)

Dia 30 de junho, sábado
22 horas
Dany Silva (palco 1)
Espetáculo de Vítor Paulo Quarteto (palco 2)

Dias 29 e 30 de junho
Das 22 às 24 horas
Festival Náutico Baía do Seixal 2018 –
Caravela By Night: Concertos e Animação Musical
(Núcleo de Náutica de Recreio do Seixal)
    
Dia 1 de julho, domingo
21.30 horas
Luz na Baía
Velas à venda na sede ou no stande do Grupo 
Motard Os Paladinos durante as festas. Valor reverte 
para o Grupo de Voluntários do CROACS
Organização: Grupo Motard Os Paladinos
(Praia do Ti João, Seixal)
21.30 horas
Stand Up Comedy com Serafim (palco 1)
22 horas 
Espetáculo Pontes e Amigos (palco 2)
22.30 horas 
Banza (palco 1)
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SuPLEMEnTO

div.salubridade@cm-seixal.pt

SEIXAL 
LIMPO

210 976 011
DIV.AMBIENTE.SALUBRIDADE@CM-SEIXAL.PT

VERÃO NO SEIXAL  
É MAIS LIMPO!

gora que o verão se aproxima, a necessi-
dade de acondicionar de forma correta 
os resíduos que produzimos é ainda mais 
importante. 
Esta é, tradicionalmente, uma altura do 
ano em que se produzem mais resíduos, 
seja pela manutenção mais frequente dos 
jardins, limpezas sazonais, obras em casa 
ou até pelas festas com amigos! Tudo isto, 
aliado ao calor que se faz sentir, pode levar 
a que se acumulem resíduos junto aos 
contentores, com o risco de maus cheiros 
e insalubridade, pelo que é essencial que 
cada um de nós faça a sua parte e coloque 
o lixo no local certo. 

A Câmara Municipal do Seixal tem vindo a 
investir em meios humanos e novos equi-
pamentos com o objetivo de aumentar a 
sua capacidade de intervenção. 
Desde 2015 foram investidos mais de 2,5 
milhões de euros em novos equipamen-
tos e apostámos na formação e reforço 
das nossas equipas de trabalhadores. 
Lançámos um novo modelo de higiene 
urbana que procura qualificar ainda mais 
o serviço e melhorar a participação ativa 
dos cidadãos neste processo. Estamos 
também a desenvolver ações integradas 
de qualificação dos espaços públicos que 
incluem a deslocação de equipas multidis-

ciplinares da Câmara Municipal do Seixal, 
de forma regular, a várias localidades do 
concelho, incluindo desmatações, lava-
gem de contentores, manutenção de es-
paços verdes, recolha de monos e limpeza 
de coletores.
Se todos colaborarmos, vamos ter um con-
celho cada vez mais limpo. Acondicione 
bem os seus resíduos e coloque-os no 
local certo. Ajude-nos a manter o que é de 
todos!

A
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Câmara Municipal do Seixal iniciou em ju-
nho uma intervenção global de valorização 
de espaços públicos em várias localidades 
do concelho. Regularmente vão realizar-se 
ações integradas que incluem a qualifica-
ção de espaços verdes, reparação de mo-
biliário urbano, limpeza e lavagem de ruas, 
desobstrução de coletores e sarjetas, des-
matação, recolha de monos, lavagem de 
contentores e reparação de asfalto e pas-
seios.
As primeiras ações decorreram em Mirate-
jo, tendo a mais recente decorrido no dia 
13 de junho, com a participação de cerca 
de 50 trabalhadores da autarquia. O presi-
dente da Câmara Municipal do Seixal, Joa-
quim Santos, esteve presente no local, re-
cebendo algumas sugestões de munícipes  
sobre outras necessidades para o local.
O autarca disse que com estas ações «es-
tamos a dar mais um passo no sentido de 
valorizar o espaço público no concelho. 
Para além das manutenções regulares que 
já fazemos, decidimos agora lançar mais 
um projeto, uma ação integrada de valo-
rização de espaços públicos, que envolve 
vários serviços da câmara municipal, que 
periodicamente se deslocam às localidades 
para realizar uma grande intervenção. Que-
remos ser o concelho mais limpo do país 
e para isso precisamos de trabalhar mais, 
como estamos a fazer, mas também preci-
samos da ajuda de todos, para que os es-
paços se mantenham limpos e cuidados».
Em simultâneo, o presidente da câmara 

valorizou o facto de ter a oportunidade de, 
nestas ações, receber vários contributos da 
população, «no sentido de melhorarmos os 
nossos bairros, percebendo quais as requa-
lificações que são mais necessárias».
Helena Jerónimo, moradora na área de 
Miratejo, disse que «estas limpezas fazem 
muita falta. Os jardins e os espaços verdes 
estão a ficar degradados e um arranjo geral 
é sempre bom. Para além dos contentores 
do lixo, que precisam mesmo de limpezas 
assim. É bom e espero que continuem, que 
os autarcas venham mais vezes, porque 
gostamos de os ver aqui e podermos dizer- 
-lhes o que nos faz falta».
Gertrudes Granadeiro gosta de jardins flo-
ridos e «até já ganhei um prémio com a 
minha varanda florida». Mora em Miratejo 
e gostou de «ver tantos trabalhadores a 
limpar e arranjar. Fazia muita falta, porque 
há aqui muitos espaços a degradarem-se. 
Era bom que viessem mais vezes e arran-
jassem os nossos jardins e as nossas pra-
cetas».
Jaime Trindade disse que estas ações de 
intervenção marcam «a imagem da Câma-
ra do Seixal ao zelarem pelo bem-estar dos 
munícipes. É muito positivo os autarcas 
virem falar com as pessoas, mostrarem 
abertura e ao mesmo tempo vermos as 
equipas a arranjar. Estas ações de limpeza 
devem continuar porque aquilo que vemos 
na rua é a imagem da autarquia. Se as ruas 
estiverem limpas e arranjadas, melhor para 
todos».

Ação integrada de valorização de espaços 
públicos em Miratejo

Intervenção global 
envolveu cerca 
de 50 trabalhadores 
da autarquia

A
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As Festas 
Populares 
do Seixal 
vão começar!

«Na tradição, projetamos novos desafios!» é o lema das Festas Populares do Seixal 2018 
que começam já no dia 23 de junho, na freguesia do Seixal. 
Durante o verão, o concelho ganha um nova animação com as festas populares nas 
freguesias, com um diversificado leque de propostas culturais, recreativas e desportivas, 
onde reina a música, os arraiais populares, as tasquinhas de petiscos e os bailaricos, bem 
como as festividades religiosas. 
Este ano, no Seixal, os grandes destaques são os espetáculos com Nelson Freitas, Átoa, 
Camané, Cuca Roseta, Dany Silva, Dixit e Banza. A programação inclui ainda concertos 
com artistas, bandas e produções do movimento associativo concelhio.
Outros pontos altos são as marchas populares das escolas e jardins de infância, no dia 23, 
das coletividades, a 28, e a marcha das canas, a 29.
Todos os dias há mostra de artesanato e gastronomia, animação de rua e feira franca e no 
stande da câmara municipal encontra várias surpresas.
Também o 2.º Festival Náutico Baía do Seixal valoriza as festas, com visitas à caravela 
«Vera Cruz» e desfile de embarcações tradicionais.

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

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

2.º Festival Náutico 
Baía do Seixal
As Festas Populares do Seixal incluem este ano o 2.º Festival Náutico Baía do 
Seixal, que conta com a participação da caravela «Vera Cruz». 
O momento alto do festival é no dia 24 de junho, às 14 horas, quando tem início 
o desfile de embarcações tradicionais e de recreio, na Baía, com possibilidade de 
embarque de passageiros. 
De 25 a 30 de junho, têm lugar as visitas à caravela «Vera Cruz», ancorada no 
Núcleo de Náutica de Recreio do Seixal. O horário das visitas é o seguinte: 25, 
26 e 27 de junho, das 14 às 22 horas; dia 28, das 14 às 24 horas; dias 29 e 30, das 
14 às 20.30 horas. 
Caravela By Night é a iniciativa que inclui concertos e animação musical, nos 
dias 29 e 30, das 22 às 24 horas. 
No dia 1 de julho, a partida da caravela «Vera Cruz» é também um espetáculo a 
não perder. 

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

Marchas populares 
brilham no Seixal
Aliar a tradição e a criatividade é o mote do Projeto Marchas Populares, que é 
desenvolvido nas escolas do 1.º ciclo e jardins de infância da rede pública. Todos 
os anos, nas Festas Populares do Seixal, as crianças brilham nas ruas durante o 
desfile, expressando entusiasmo, alegria e cor, música e dança. As temáticas são 
trabalhadas com as famílias e amigos, os docentes e os funcionários durante o 
ano letivo.
As marchas este ano desfilam na Rua Paiva Coelho e na Avenida D. Nuno Álvares 
Pereira até à Quinta dos Franceses, onde atuam.
O projeto integra o Plano Educativo Municipal e o programa das Festas Populares 
do Seixal. 
Organização: autarquias, escolas da rede pública, associações de pais e 
encarregados de educação.

23 de junho, sábado, 21.30 horas | Seixal



25 jun. 
segunda
____________________________
Das 14 às 21 horas
Mundial no Seixal – Fanzone
Transmissão do jogo Irão x Portugal | 
DJ live set | Insufláveis | Matraquilhos | 
Aulas de Canoagem
Org.: Câmara Municipal do Seixal
Apoio: União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires e Associação 
Náutica do Seixal
Jardim da Praça dos Mártires da Liberdade, 
Seixal

____________________________
22 horas
I’m a Rock Star 
Palco 1 – Quinta dos Franceses
Escola de Rock do Seixal 
Palco 2 - Largo da Igreja
Festas Populares do Seixal

26 jun. terça
____________________________
21.45 horas 
Tontos
Palco 1 – Quinta dos Franceses
Festas Populares do Seixal

____________________________
22 horas
Espetáculo A Força das Cantigas, 
com Mário Barradas
Palco 2 - Largo da Igreja 
Festas Populares do Seixal

____________________________
22.45 horas 
Dixit
Palco 1 – Quinta dos Franceses
Festas Populares do Seixal

27 jun. quarta
____________________________
22 horas
Átoa
Palco 1 – Quinta dos Franceses
Festival de Ranchos de Folclore
Palco 2 – Largo da Igreja
Festas Populares do Seixal

28 jun. quinta
____________________________
22 horas
Nelson Freitas
Palco 1 – Quinta dos Franceses
Marchas Populares
Palco 2 – Largo da Igreja
Festas Populares do Seixal

____________________________
24 horas 
Baile Popular
Palco 2 – Largo da Igreja
Festas Populares do Seixal

29 jun. sexta
____________________________
8 horas
Marcha das Canas
Org.: Sociedade Filarmónica Democrática 
Timbre Seixalense
Festas Populares do Seixal
____________________________
15 horas
Um Feriado Diferente no Museu 
de Metrologia
Visita . Gratuito . Inscrição (1)
Museu de Metrologia e Núcleo do Moinho 
de Maré de Corroios

____________________________
18 horas
Solene Procissão 
em Honra a S. Pedro
Org.: Paróquia do Seixal
Festas Populares do Seixal

____________________________
22 horas
Camané
Palco 1 – Quinta dos Franceses
Concerto pela Banda Filarmónica 
da Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre Seixalense
Palco 2 – Largo da Igreja
Festas Populares do Seixal

30 jun. sábado
____________________________
9.30 horas
Tributo a Rui Veloso
Música . M/ 4 anos . Entrada livre
Org.: AERS – Associação para os Estudos 
de Rock do Seixal
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

____________________________

seixal
acontece

22 jun. sexta
____________________________
21.30 horas
Einstein
Teatro . M/ 12 anos . Ingresso (4)
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

23 jun. sábado
____________________________
Das 8 às 20 horas
V Torneio de Karaté Cidade de 
Amora
Org.: Clube Recreativo da Cruz de Pau
Pavilhão Desportivo Escolar Pedro Eanes 
Lobato
____________________________
Das 12 às 20 horas
Mundial no Seixal – Fanzone
Ecrã gigante | Insufláveis | Matraquilhos
Org.: Câmara Municipal do Seixal
Apoio: União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires e Associação 
Náutica do Seixal
Jardim da Praça dos Mártires da Liberdade, 
Seixal
____________________________
Das 14.30 às 18 horas
Mercado das Histórias: Feira 
de Troca de Livros para Crianças
Exterior da Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
Das 15.30 às 16.30 horas
S. Pedro na Biblioteca, Manjericos 
na Ludoteca!
Ateliê . Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
16 horas
Arte à Solta na Fidalga
Oficina . Entrada livre
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro 
e jardim da Quinta da Fidalga
____________________________
17 horas
1.º PinhalGym
Atividades gímnicas
Centro de Solidariedade Social de Pinhal 
de Frades
____________________________
Das 18.30 às 20 horas
2.ª River Race Travessia 
do Rio Judeu
Atletismo
Org.: Grupo Desportivo do Cavadas
Zona ribeirinha de Arrentela
____________________________
21.30 horas
Marchas Populares dos Jardins 
de Infância e das Escolas Básicas 
do Ensino Público 
Rua Paiva Coelho e Quinta dos Franceses
Festas Populares do Seixal

She Pleasures Herself + The 
Manchesters – IV Sons na Aldeia
Música . Ingresso: 3 euros
Org.: CoopA – Associação Aldeia Cooperativa 
de Artes
Apoio: Câmara Municipal do Seixal, União 
das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires e Sociedade Musical 
5 de Outubro 
Salão nobre da Sociedade Musical 
5 de Outubro, Aldeia de Paio Pires
____________________________
22 horas
Sarau de Dança e Atividades do 
Clube de Campismo Luz e Vida 
Palco 2 - Largo da Igreja 
Festas Populares do Seixal

24 jun. 
domingo
____________________________
9 horas
Manhãs Desportivas 
de Fernão Ferro
Parque Urbano de Fernão Ferro
____________________________
10 horas
Área de Participação do Seixal
Várias atividades desportivas
Parque da Quinta dos Franceses, Seixal
____________________________
11 horas
Passeio de Caiaque
Canoagem
Org.: Clube de Canoagem de Amora
Rampa do CCA

____________________________
Das 12 às 20 horas
Mundial no Seixal – Fanzone
Ecrã gigante | Insufláveis | Matraquilhos
Org.: Câmara Municipal do Seixal e União 
das Freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires
Apoio: Associação Náutica do Seixal
Jardim da Praça dos Mártires da Liberdade, 
Seixal

____________________________
Das 14 às 15 horas 
Desfile de Embarcações 
Tradicionais e de Recreio
Festival Náutico Baía do Seixal 2018 
Baía do Seixal
Festas Populares do Seixal
____________________________
15 horas
Dia da Juventude
Várias atividades
Parque Urbano de Fernão Ferro
____________________________
22 horas
Cuca Roseta 
Palco 1 – Quinta dos Franceses
Concerto da Banda Filarmónica 
da Sociedade Filarmónica União 
Seixalense 
Palco 2 - Largo da Igreja  
Festas Populares do Seixal



____________________________
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 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 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

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

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

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

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

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

_________________________________
Sábados e domingos, às 10.30, 11.30, 14.30, 
15.30 e 16.30 horas
Gutenberg no Seixal
Visita temática . Sem inscrição prévia
Espaço Memória – Tipografia Popular do Seixal

1) Inscrição: 210 976 112 | ecomuseu.se@cm-
seixal.pt
2) Inscrição: 210 976 100 | biblioteca.junior@
cm-seixal.pt
3) Ingresso: 5 euros | com desconto: 4 euros | 
Animamigos: 3 euros 
4) Ingresso/desconto: 6 euros | 50 % de des-
conto para jovens até 25 anos, reformados e 
trabalhadores das autarquias do Seixal

____
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

Das 14 às 21 horas
Mundial no Seixal – Fanzone
Ecrã gigante | Insufláveis | Matraquilhos | 
Aulas de Canoagem | Cinema ao Ar Livre
Org.: Câmara Municipal do Seixal
Apoio: União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires e Associação 
Náutica do Seixal
Jardim da Praça dos Mártires da Liberdade, 
Seixal

____________________________
21 horas
9.ª Gala Gímnica
Org.: Clube Recreativo da Cruz de Pau
Pavilhão Desportivo Escolar Pedro Eanes 
Lobato

____________________________
22 horas
Dany Silva
Palco 1 – Quinta dos Franceses
Espetáculo de Vítor Paulo Quarteto
Palco 2 – Largo da Igreja
Festas Populares do Seixal

1 jul. domingo
____________________________
Das 14 às 21 horas
Mundial no Seixal – Fanzone
Ecrã gigante | Insufláveis | Matraquilhos | Aulas 
de Canoagem | Cinema ao Ar Livre
Org.: Câmara Municipal do Seixal
Apoio: União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires e Associação 
Náutica do Seixal
Jardim da Praça dos Mártires da Liberdade, 
Seixal

____________________________
21.30 horas
Luz na Baía
Org.: Grupo Motard Os Paladinos
Praia do Ti João, Seixal
Stand Up Comedy com Serafim
Palco 1 – Quinta dos Franceses
Festas Populares do Seixal
____________________________
22 horas
Espetáculo Pontes e Amigos
Palco 2 – Largo da Igreja
Festas Populares do Seixal
____________________________
22.30 horas 
Banza
Palco 1 – Quinta dos Franceses
Festas Populares do Seixal

4 jul. quarta
____________________________
14.30 horas
A Idade do Gelo
Cinema . M/ 6 anos . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

e ainda…
21 jun. a 5 jul.
____________________________
21, 26 e 28 de junho e 3 e 5 de julho
Terça e quinta-feira – 21 horas
Caminhadas Noturnas
Grupo Desportivo Unidos do Arco

____________________________
23 e 30 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
____________________________
De 23 de junho a 28 de julho
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas 
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
SeiXalmas Pintadas
Exposição de pintura de João Barros da Silva
Inauguração dia 23 de junho, sábado, 
às 17 horas
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

____________________________
De 23 de junho a 30 de setembro De terça-
feira a domingo, das 10 às 19 horas
Artes na Fidalga 2018
Exposição coletiva de artistas da ARTES
Inauguração dia 23 de junho, sábado, 
às 18 horas
Org.: Câmara Municipal do Seixal e ARTES – 
Associação Cultural do Seixal
Jardim da Quinta da Fidalga

____________________________
24 de junho e 1 de julho, domingo
8.30 horas
Domingos com Saúde
Caminhada
Org.: Grupo Desportivo Unidos do Arco
Quinta da Marialva, Corroios

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

____________________________
De 25 a 30 de junho
Segunda, terça e quarta-feira, 
das 14 às 22 horas
Quinta-feira, das 14 às 24 horas
Sexta-feira e sábado, das 14 às 20.30 horas
Visitas à Caravela «Vera Cruz»
Festival Náutico Baía do Seixal 2018
Núcleo de Náutica de Recreio do Seixal

____________________________
29 e 30 de junho, sexta-feira e sábado
Das 22 às 24 horas
Caravela By Night
Concertos e animação musical
Festival Náutico Baía do Seixal 2018
Núcleo de Náutica de Recreio do Seixal



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

Exposição SeiXalmas 
Pintadas
A Galeria de Exposições Augusto Cabrita recebe, a partir de 23 de junho e 
até 28 de julho, a exposição SeiXalmas Pintadas, pintura de João Barros da 
Silva.
O pintor expõe desde 1992 e é, para Anabela Soares, «um fixador de almas. 
Livres e vivazes, profundas e sinceras. Alegres no pranto e em olhar de 
espanto se movem sublimes no fundo negro acrílico. As crinas do pincel 
envolto em negro cobriram até à maior opacidade translúcida que o artista 
dos semblantes torna improvável».
É essa captação de almas, a que João Barros da Silva designou de 
SeiXalmas, que somos desafiados a descobrir, a partir do dia 23, na Galeria 
de Exposições Augusto Cabrita, com a promessa de aí encontrarmos «um 
êxtase total para as janelas das almas, que são os nossos olhos».

A exposição é inaugurada no dia 23 de junho, sábado, às 17 horas.

De 23 de junho a 28 de julho | Galeria de Exposições Augusto Cabrita

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

Arte à Solta 
na Fidalga
No dia 23 de junho, sábado, às 15 horas, realiza-se na Oficina de Artes Manuel 
Cargaleiro e no jardim da Quinta da Fidalga, em Arrentela, a oficina Arte à 
Solta na Fidalga, destinada à participação das famílias e com entrada livre.
Convidam-se os participantes a descobrir o que é o património na Oficina de 
Artes Manuel Cargaleiro e no jardim da Quinta da Fidalga.
Cada família é um grupo que, depois de uma visita de descoberta a estes 
espaços, se aventura a fotografá-los. Depois escolhem duas fotografias 
que são impressas e expostas, para que todos os presentes possam ver e 
comentar.
É obrigatório trazer uma máquina fotográfica ou telemóvel e cabo para 
descarregar as fotografias.
Para as inscrições e mais informações, contacte o Serviço Educativo de Arte 
Contemporânea, pelo telefone 212 275 785 ou pelo email arte.se@cm-seixal.pt.

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

Viver as férias de forma 
divertida
As aulas terminaram e as férias grandes já começaram para a maioria das crianças e jovens. 
Agora é preciso encontrar ocupação lúdica e divertida para os tempos livres nestes dias 
quentes. 
Esta ocupação é garantida pelo programa Seixal Férias 2018, promovido pela Câmara 
Municipal do Seixal, em parceria com as juntas de freguesia, coletividades e associações 
do concelho.

O Seixal Férias 2018 destina-se a jovens dos 6 aos 16 anos e proporciona uma vasta oferta 
de atividades nos vários centros de férias, abrangendo iniciativas desportivas, recreativas, 
ambientais e culturais. 
Procure um centro de férias e proporcione umas férias divertidas aos seus filhos.

Consulte o programa e os centros de férias em cm-seixal.pt.

equipamentos 
municipais
--------------------------------------------------------
Auditório Municipal
Fórum Cultural do Seixal
Quinta dos Franceses, Seixal
T. 210 976 103 - 915 635 090 
(reservas)
--------------------------------------------------------
Biblioteca Municipal do Seixal
Quinta dos Franceses, Seixal
T. 210 976 100
Núcleo de Amora
Largo da Rosinha, Amora
T. 210 976 165
Núcleo de Corroios
Rua 1.º de Maio 13, Corroios
T. 210 976 180
--------------------------------------------------------
Centro de Apoio ao Movimento 
Associativo Juvenil
Rua Paiva Coelho 34, Seixal
T. 212 275 674
--------------------------------------------------------
Centro de Recolha Oficial de 
Animais de Companhia do Seixal
Av. da República 175, Arrentela
T. 210 976 200

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


	JOS11200601P
	JOS11200602P
	JOS11200603P
	JOS11200604P
	JOS11200605P
	JOS11200606P
	JOS11200607P
	JOS11200608P
	JOS11200609P
	JOS11200610P
	JOS11200619P
	JOS11200620P
	JOS11200621P
	JOS11200622P
	JOS11200623P
	JOS11200624P
	JOS11200625P
	JOS11200626P
	JOS11200627P
	JOS11200628P
	XJOS11200611P
	XJOS11200612P
	XJOS11200613P
	XJOS11200614P
	XJOS11200615P
	XJOS11200616P
	XJOS11200617P
	XJOS11200618P

