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Contra o encerramento da agên-
cia de Fernão Ferro da Caixa Geral de Depó-
sitos (CGD), o presidente e vereadores da 
Câmara Municipal do Seixal juntaram-se 
à população no dia 26 de junho para uma 
ação de protesto em frente à agência. 

Esta medida da administração da Caixa 
Geral de Depósitos integra-se numa ação 
global de encerramento de agências em 
todo o país, algo que, quer a população, quer 
a autarquia estão contra, mostrando nesta 
ação toda a sua indignação. Joaquim Santos, 
presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
reafirmou a preocupação «por vermos 
serviços essenciais a encerrar. Depois das 
estações dos Ctt, encerra agora o banco 
público, a Caixa Geral de Depósitos. no nos-
so concelho temos apenas cinco agências e 
agora passamos a ter apenas quatro. Somos 
o 15.º concelho do país, com 160 mil habi-
tantes e, por isso, não é aceitável que encer-
rem serviços públicos. Por isso já pedimos 
uma reunião de urgência à administração 
da Caixa Geral de Depósitos e vamos solici-
tar também ao Governo, que deve estar ao 
lado do interesse das populações, para que 
intervenha nestas situações. Vamos conti-
nuar a lutar, com a população, para tentar-
mos reverter o encerramento da agência de 
Fernão Ferro».

o autarca foi depois recebido pelo geren-
te do balcão, que confirmou o encerramen-
to e transferência de serviços para a Quinta 
do Conde, pelo que anunciou que «a Câmara 
Municipal do Seixal irá lançar uma petição 
pública contra o encerramento desta agên-
cia, pois a população de Fernão Ferro tem o 
direito de continuar a usufruir deste servi-
ço. o papel da CGD enquanto banco público 
tem que ser promovido e valorizado».

Com cerca de 20 mil habitantes, Fernão 
Ferro tem conhecido nos últimos anos um 

acentuado crescimento, pelo que o encer-
ramento da CGD vem criar graves constran-
gimentos à população, em especial aos mais 
idosos. Isso mesmo confirmou rui Mendes 
Castilho, que disse que «a abertura da CGD 
foi das melhores coisas que aconteceram 
aqui em Fernão Ferro. recebo a minha re-
forma pela Caixa e normalmente levanto 
sempre o meu dinheiro no balcão por isso 
não sei como vou fazer».

Maria Isabel Mendes sempre foi cliente 
da CGD e lembrou que «quando abriu este 
balcão foi muito bom porque não tenho 
carro e é difícil deslocar-me quer para as 
Paivas, quer para a Quinta do Conde, porque 
não há transportes. agora não sei como vou 
tratar dos assuntos que preciso no balcão. 
Espero que isto ainda volte atrás».

Maria Brito mora em Fernão Ferro há 
mais de 40 anos e é cliente deste balcão 
«desde que abriu. Foi muito bom ter vin-
do para Fernão Ferro este serviço porque 
facilitou muito. os mais novos conseguem 
deslocar-se ou vão à internet, mas nem toda 
as pessoas têm acesso. Dizem que há pouca 
gente nos balcões, mas ainda há muita gen-
te que não consegue resolver os assuntos de 
outra forma. É uma grande desconsidera-
ção com a população daqui, em especial os 
idosos. Espero que esta decisão se reverta, 
porque caso contrário devo passar para um 
banco privado que tenha balcão em Fernão 
Ferro. não queria, mas não consigo ir para 
outra agência longe daqui, não tenho como 
me deslocar». n

a FaMílIa generalense passou a 
ter um monumento que a homenageia. a 
escultura é de Carlos Bajouca, artista que 
tem trabalho de arte pública em lisboa, 
aljezur, Granada ou Sesimbra, entre ou-
tros locais, e está situada na rotunda do 
Jardim da Vontade, no Pinhal do General. 
a inauguração decorreu no dia 23 de ju-
nho e contou com uma bênção do padre 
José Manuel, presbítero responsável pela 
paróquia local.

Joaquim Santos esteve presente na 
iniciativa, que contou igualmente com a 
presença de Vítor antunes, presidente da 
Junta de Freguesia da Quinta do Conde. 
o presidente da Câmara Municipal do 
Seixal enfatizou «o momento simbóli-
co, quando continuamos a trabalhar em 
parceria na reconversão da maior área 
Urbana de Génese Ilegal existente no 
concelho, e uma das maiores do país» e 
saudou a atual direção da aUGI FF71 pelo 
«salto enorme que demos em conjunto na 
reconversão, nas obras de beneficiação e 
de execução de infraestruturas, nas par-
cerias e na qualificação da vida da popula-
ção do Pinhal do General». 

«Estamos ao lado da aUGI FF71 e da 
população que aqui reside no sonho de 
transformar o Pinhal do General num ter-
ritório com cada vez melhor qualidade de 
vida», assegurou Joaquim Santos. o pre-
sidente da Câmara do Seixal enumerou 
as diversas intervenções feitas e ainda a 
decorrer na localidade e na freguesia, «as 
pavimentações que estamos a realizar, 
as obras de saneamento que estamos a 
apoiar e a qualificação da coletividade 
que também promovemos».  Considerou-
-se «muito satisfeito com esta escultu-
ra», dirigindo «desde já o convite ao seu 

escultor para que possa trabalhar uma 
nova peça de arte pública para colocar 
num outros espaço que qualifiquemos no 
Pinhal do General». 

a intervenção promovida pela aUGI 
FF71 foi inaugurada após uma benefi-
ciação do local, que incidiu sobre infra-
estruturas enterradas e qualificação e 
pavimentação de vias de acesso e arru-
amentos finais do jardim na confluên-
cia com a avenida Padre Cruz. antónio 
Cardoso, presidente da direção da aUGI 
FF71, sublinhou que «a intervenção feita 
neste local foi até ao subsolo, indo da rede 
de águas à sinalização, e começou há já 
quatro anos quando este era um espaço 
com meia dúzia de palmeiras e completa-
mente abandonado».

«Esta estátua tem um significado mui-
to especial porque para além de repre-
sentar a família, representa a união», 
referiu antónio Cardoso, que lembrou 
«as 40 pessoas que durante vários fins 
de semana, vários dias, estiveram aqui 
para fazer esta obra de arte, este jardim» 
e afirmou «o direito e a responsabilidade 
que aqueles que aqui vivem têm de tornar 
o Pinhal do General num sítio digno e com 
qualidade de vida».

a escultura representa uma família e 
três pinheiros, abrangendo igualmente a 
casa e o mundo. ou seja, as famílias que 
escolheram o Pinhal do General para vi-
ver e a origem florestal da localidade. o 
escultor Carlos Bajouca mencionou «o 
enorme orgulho» de ter realizado um tra-
balho que representa «o envolvimento de 
toda uma população em prol de uma re-
gião» e considerou «Fernão Ferro, Pinhal 
do General e Quinta do Conde lugares 
nobres, a poucos minutos da praia». n

não ao encerramento da Caixa Geral 
de Depósitos em Fernão Ferro
Defesa de um serviço 
público essencial 
à população

Câmara do Seixal apoiou escultura 
inaugurada no Pinhal do General
Jardim da Vontade 
recebe homenagem 
à família generalense
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A construção do hos-
pital no seixal é uma luta antiga. 
Em 2001, um estudo realizado pela 
Administração regional de saúde 
de Lisboa e Vale do tejo (ArsLVt) 
reconhecia a necessidade da 
construção da unidade. na altura 
o Hospital Garcia de orta (HGo), 
projetado para 150 mil habitan-
tes, já estava a atender 450 mil re-
sidentes nos concelhos do seixal, 
Almada e sesimbra. Desde então 
muitas têm sido as iniciativas reali-
zadas para reivindicar a necessida-
de do hospital.

Exemplos dessa luta são o cor-
dão humano em torno da Baía do 
seixal que teve a participação de 
mais de 10 mil pessoas, a entre-
ga na Assembleia da república da 
petição com mais de 65 mil assi-
naturas pela construção do hos-
pital, Em campanha pelo Hospital 
no seixal, o natal do Hospital no 
seixal, ou a campanha 1 Voto pelo 
Hospital no seixal que reuniu 40 
mil votos, entre outras iniciativas.

Este tem sido um processo 
com avanços e recuos. Em 2006, a 
Escola de Gestão do Porto, numa 
avaliação das prioridades, confir-
mou a necessidade do hospital. Até 
que, em 2009, o Estado assinou um 
acordo com a câmara Municipal do 
seixal para a construção do hospi-
tal no seixal, o qual estaria conclu-
ído em 2012. Em 2010, decorreu 
o concurso internacional para o 
projeto, que não chegou a ser adju-
dicado. Esteve contemplada a ver-
ba no orçamento do Estado para 
2017, mas não no orçamento do 
Estado para 2018. 

Em janeiro deste ano, o Governo 
assinou a portaria que dava luz 
verde ao concurso para a conceção 

e projeto do hospital no seixal. no 
entanto foi agora apresentada à 
câmara Municipal do seixal pelo 
Governo a necessidade de celebra-
ção de uma adenda ao protocolo de 
2009. com esta adenda, será lança-
do o concurso público para a con-
tratação de um projeto único para 
o hospital. A autarquia passará a 
ter a responsabilidade financeira 
de 7 por cento do valor global do 
projeto, investimento que ronda 
os 60 milhões de euros. o hospital 
no seixal será construído em ter-
reno do Estado, no Fogueteiro, que 
devido à sua centralidade reúne os 
requisitos para a implementação 
da unidade. 

A assinatura da adenda ao 
protocolo de construção do hos-
pital no seixal realizou-se no 
dia 29 de junho, nos serviços 
centrais da câmara Municipal 
do seixal. o ato que contou com 
a presença dos executivos muni-
cipal, das juntas de freguesia, da 
Assembleia Municipal do seixal e 
da população foi celebrado entre 
o ministro da saúde, Adalberto 
campos Fernandes, e o presiden-
te da câmara Municipal do seixal, 
Joaquim santos, sandra cavaca, 
secretária-geral do Ministério 
da saúde, nuno Venade e Laura 
silveira, respetivamente vogal e 
vice-presidente da ArsLVt. 

 na sua intervenção Joaquim 
santos dirigiu-se a todos os que 
«não desistiram de lutar pelo di-
reito coletivo à saúde», e referiu a  
satisfação pelo facto de «assinar-
mos esta adenda ao protocolo de 
2009, que relança o projeto do no-
vo hospital no seixal. somos o 15.º 
concelho mais populoso do país 
e pretendemos oferecer a quem 

aqui habita e trabalha melhores 
condições de vida e de saúde». o 
seixal também «é pioneiro ao ní-
vel da promoção da saúde com o 
projeto seixal saudável e lidera a 
rede Portuguesa de Municípios 
saudáveis», refere o autarca.

«Acreditamos na resposta públi-
ca às necessidades das populações, 
mas precisamos que o serviço 
nacional de saúde consiga servir 
de forma adequada os mais de 160 
mil habitantes do concelho». Para 
isso são necessárias respostas ao 
nível dos cuidados hospitalares 
(novo hospital), cuidados primá-
rios (centro de saúde de corroios) 
e cuidados integrados (unidade 
de cuidados continuados Integra-
dos), refere o autarca que acres-
centa: «Em 2009, acreditámos que 
o hospital ia ser realidade, mas o 
processo foi travado pelo anterior 
governo. não baixámos os braços 
e hoje estamos novamente a assu-
mir o nosso compromisso com o 
projeto, ao assinarmos a adenda 
ao acordo de colaboração de 2009. 
Acreditamos que, desta vez, o hos-
pital vai mesmo avançar.».

Joaquim santos expressou re-

Adenda ao acordo estratégico de colaboração para o lançamento do hospital no seixal

O hospital vai ter mesmo de avançar

     Perfil funcional do hospital

A adenda altera o perfil funcional do hospital, que passará a  ser cons-
tituído por três unidades: ambulatório programado de alta resolução, 
serviço de urgência básica e unidade de cuidados de convalescença.
O ambulatório programado de alta resolução integra os meios com-
plementares de diagnóstico e terapêutica, a unidade de cirurgia de 
ambulatório e a consulta externa em especialidades como anestesio-
logia; cardiologia; cirurgia geral; gastrenterologia; ginecologia; medi-
cina física e reabilitacão, medicina interna; oftalmologia; ortopedia; 
otorrinolaringologia; pediatria; pneumologia; urologia; psiquiatria; 
psiquiatria da infância e da adolescência. O serviço de urgência bási-
ca funcionará 24 horas por dia, em complemento com o serviço de ur-
gência polivalente do Hospital Garcia de Orta. A unidade de cuidados 
de convalescença será constituída por 60 camas. 

servas pelo facto de na adenda não 
terem sido incluídas 10 especia-
lidades que constavam do acordo 
de 2009, terem desaparecido 12 
camas para cuidados paliativos e o 
concelho de sesimbra ter ficado de 
fora da área de influência do hos-
pital. registou com agrado que na 
adenda esteja prevista a expansão 
da unidade hospitalar caso se ve-
rifique a necessidade. «não obs-
tante as preocupações, a câmara 
Municipal do seixal tudo fará para 
que o hospital seja construído num 
curto espaço de tempo para que as 
populações acedam aos cuidados 
de saúde.» 

Para Adalberto campos Fernan-
des, o lançamento do hospital no 
seixal é «importante não só para a 
comunidade como para o distrito 
de setúbal». segundo o ministro 
da saúde, a dinâmica do sns mu-
dou, «os modelos de resposta têm 
que ser orientados para as novas 
necessidades, daí esta adenda». 
o ministro da saúde anunciou 

que já seguiu para publicação em 
Diário da República o concurso 
público internacional para a cons-
trução do equipamento. 

o responsável pela saúde falou 
sobre a reorganização da rede hos-
pitalar: «o seixal está localizado 
numa área com forte densidade 
populacional e desenvolvimento 
económico, pelo que temos que or-
ganizar as respostas, tendo em con-
ta as várias unidades hospitalares 
existentes no distrito.» Quanto ao 
facto de sesimbra não estar inclu-
ída na área de influência do hospi-
tal, respondeu. «temos que racio-
nalizar as relações das pessoas com 
os hospitais e apostar nos cuidados 
primários.» Assim que a unidade 
hospitalar do seixal estiver aber-
ta ao público, será criado o novo 
centro Hospitalar Garcia de orta 
com as duas unidades a funciona-
rem em complemento. segundo o 
ministro, «fica o compromisso pa-
ra que o hospital abra aportas em 
2021». n

«Esta adenda 
ao protocolo 
de 2009 relança o  
hospital no Seixal.
Acreditamos na 
resposta pública 
às necessidades 
das populações» 
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No Seixal, o dia 29 de ju-
nho, feriado municipal, é um dia 
dedicado aos soldados da paz. a 
Câmara Municipal do Seixal insti-
tuiu, há 15 anos, as comemorações 
do Dia Municipal do Bombeiro e 
desde então, mesmo reconhecendo 
e apoiando os bombeiros durante 
todo o ano, este é um dia especial 
em que os bombeiros festejam com 
a população e as famílias.

as comemorações tiveram este 
ano vários momentos altos: as visi-
tas às obras dos quartéis de Fernão 
Ferro e amora, a inauguração de 
um elemento escultórico de home-
nagem aos bombeiros, um desfile 
de fanfarras e do corpo de bom-
beiros com formatura e o habitual 
momento protocolar, seguido de 
um almoço de convívio entre todos.

o desfile e formatura, com cum-
primentos às entidades presentes, 
decorreu na Praça 1.º de Maio, no 
Seixal, seguindo-se a cerimónia de 
inauguração da escultura. o mo-
mento protocolar decorreu no 
armazém 56 – arte Sx, na Mundet, 
onde nasceu o primeiro corpo de 
bombeiros do Seixal, formado por 
trabalhadores da antiga fábrica 
corticeira.

     
Confiança 
nos nossos bombeiros
o presidente da Câmara Muni-

cipal do Seixal, Joaquim Santos, 
destacou «este dia de grande sim-
bolismo, que demonstra o sentido 
reconhecimento da população e 
do Poder local Democrático pelo 
vosso contributo insubstituível na 
defesa da vida e bens das popula-
ções». Falando da parceria entre 

a autarquia e as associações, afir-
mou que «juntos colocamos em 
primeiro lugar o serviço público e 
isso tem levado a que seja possível 
ultrapassar todos os obstáculos. 
este ano aprovámos um aumento 
de 30 por cento do apoio dado anu-
almente aos bombeiros, e iremos 
transferir para as associações de 
bombeiros 1 milhão de euros, além 
do apoio à construção dos quartéis. 
isto corresponde a um dos maiores 
apoios a nível nacional e é um si-
nal de grande confiança nos nossos 
bombeiros. Vamos também apoiar 
com a aquisição de uma nova am-
bulância e de 10 equipamentos de 
proteção individual».

Para o presidente da assembleia 
Municipal do Seixal, alfredo 
Monteiro, «este Dia Municipal do 
Bombeiro, para além da gratidão, 
deve sublinhar algo que é um patri-
mónio de Portugal: os bombeiros 
de Portugal. Ter os seus bombeiros 
operacionais é um direito dos por-
tugueses que o estado deve cum-
prir. a proteção civil, o apoio solidá-
rio e a saúde são responsabilidades 
do estado, mas ainda há muito a 
fazer. o que nunca tem faltado no 
nosso concelho é a população e o 
Poder local ao lado das associa-
ções de bombeiros. o município do 
Seixal está entre os cinco primeiros 
em Portugal no apoio aos bombei-
ros».

o presidente da União das 
Freguesias do Seixal, arrentela 
e aldeia de Paio Pires, antónio 
Santos, deixou uma palavra de 
«agradecimento a todos os bom-
beiros e bombeiras do nosso con-
celho. Celebrar este dia a 29 de ju-

nho, feriado municipal e dia de S. 
Pedro, torna-o num dos dias mais 
importantes na vida do concelho».
Destacou a edificação do monu-
mento «onde se presta uma justís-
sima homenagem aos nossos bom-
beiros», e lembrou que «temos no 
nosso município duas das maiores 
corporações do país. Sabemos que 
os meios serão sempre escassos, 
mas associados a um brio profis-
sional dos nossos bombeiros, que  
respondem de forma eficaz às so-
licitações que lhes são colocadas».

em representação dos Bom-
beiros Mistos do Concelho do 
Seixal, o comandante José Rai-
mundo relembrou as dificuldades 
sentidas durante o ano transato, 
pois «os incêndios assolaram o pa-
ís com uma violência extrema. os 
bombeiros voltaram a dizer pre-
sente, e mesmo ignorados, esqueci-
dos e menos equipados, estes ope-
racionais deram o seu melhor no 
momento em que o país mais pre-
cisou. e o que mudou entretanto? 
Nada. Quando precisamos de mais 
equipamentos, mais formação e 
mais competências, assistimos no 
país a um contínuo desinvestimen-
to nos bombeiros. este verão não 
vai ser fácil e só podemos contar 
com o nosso empenho».

lúcia Soares, presidente da 
associação Humanitária dos 
Bombeiros Mistos de amora, des-
tacou a importância deste dia «em 
que a força, o amor ao próximo e o 
altruísmo destes homens e mulhe-
res é reconhecido e publicamente 
agraciado. Um bem haja a todos 
os bombeiros». Destacou depois 
«o monumento hoje inaugurado, 

Comemorações do Dia Municipal do Bombeiro

Apoiar e homenagear os bombeiros 
hoje e todos os dias

Inauguração de elemento escultórico 
Homenagem sentida 
aos soldados da paz

A inauguração de um elemento escultórico de homenagem 
aos bombeiros marcou as comemorações do Dia Municipal do 
Bombeiro.
De autoria de António Faustino, a obra figura agora num es-
paço nobre do concelho e da freguesia – no início da Alameda 
dos Bombeiros Voluntários, na rotunda de entrada no Seixal. 
Mostrando um pouco das dificuldades e perigos que os bombeiros 
vivem no socorro a vidas e bens, a escultura apresenta um conjunto 
de três bombeiros no meio de escombros, lutando contra o fogo, e 
um outro salvando a vida de uma criança e um animal.  
Apesar de ser uma homenagem a todos os bombeiros, a obra mar-
ca também a passagem dos 40 anos da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal.
Na cerimónia de inauguração estiveram presentes centenas de 
pessoas, entre bombeiros, autarcas e população e muitos que qui-
seram tirar uma fotografia que marcasse este momento. 
Uma bonita homenagem aos soldados da paz que arriscam a sua 
vida pelo bem comum, que o presidente da Câmara Municipal do 
Seixal disse «ficar para sempre gravada nas ruas do nosso conce-
lho e no coração das nossas populações».  
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Comemorações do Dia Municipal do Bombeiro

Apoiar e homenagear os bombeiros 
hoje e todos os dias

prova de que a Câmara Municipal 
do Seixal reconhece o papel dos 
bombeiros no socorro à população. 
Agradeço à autarquia por todo o 
apoio prestado às associações de 
bombeiros ao longo do ano e pelo 
reconhecimento do nosso trabalho 
no âmbito da proteção civil».

Durante a cerimónia foi tam-
bém assinado um protocolo com 
a Federação de Bombeiros do 
Distrito de Setúbal para cedência, 
por parte da Câmara Municipal do 
Seixal, de um espaço para forma-
ção. Em representação da fede-
ração, Carlos Picado destacou «o 
papel da câmara municipal nesta 
homenagem aos bombeiros, mas 
também pelo trabalho de parceria 
que desenvolve com as suas asso-
ciações. A Câmara do Seixal é uma 
referência no distrito e no país no 
apoio dado aos bombeiros».

Marcelo Lima, em representação 
do comando distrital de Setúbal da 
Autoridade Nacional da Proteção 

Civil, destacou o papel dos bombei-
ros no país e disse que «esta é uma 
cerimónia que marca a diferença, 
pois presta uma homenagem pú-
blica aos bombeiros que, em mo-
mentos difíceis, fazem a diferença, 
arriscando a vida para garantir so-
corro ao próximo». 

O presidente da Liga dos Bom-
beiros Portugueses, Jaime Marta 
Soares, agradeceu «em primeiro lu-
gar a todos os bombeiros do Seixal. 
É uma honra estar aqui neste dia de 
festa dos bombeiros, porque neste 
dia o povo também está em festa 
e celebra os soldados da paz, que 
prestam mais de 90 por cento da 
proteção civil em Portugal. A liga 
continua a reivindicar aquilo que 
os bombeiros precisam e merecem. 
Tem havido algum entendimento 
com o poder político e uma parce-
ria estreita com o Poder Local. O 
Seixal é um bom exemplo porque a 
autarquia assume compromissos 
com os bombeiros e cumpre». n

Um ano depois do lançamento da 
primeira pedra, as comemorações 
do Dia Municipal do Bombeiro in-
cluíram uma visita à obra da sec-
ção destacada de Fernão Ferro 
da Associação Humanitária de 
Bombeiros Mistos do Concelho do 
Seixal (AHBMCS). A obra encontra-
-se em fase final de acabamentos 
e representa um investimento fun-
damental para o aumento da ca-
pacidade de resposta do corpo de 
bombeiros na prestação de socor-
ro à população de Fernão Ferro. 
O novo quartel ficará localizado 
na Flor da Mata, na freguesia 
de Fernão Ferro, junto à Estrada 
Nacional 378 e ao nó de acesso à 
A33. Terá uma área coberta para 
estacionamento de viaturas ope-
racionais e outra para albergar as 
áreas de comando, administra-
ção, operacionais e de apoio. Está 
também prevista a transferência 
da 2.ª secção da AHBMCS, de 
Foros de Amora, onde se encontra 
a funcionar a Unidade Local de 
Formação da Escola Nacional de 
Bombeiros, para Fernão Ferro. A 
obra tem uma comparticipação do 

POSEUR – Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência do 
Uso de Recursos (85 por cento do 
valor global), sendo o restante as-
segurado pela Câmara Municipal 
do Seixal, que também cedeu 
terreno para a sua construção e 
prestou apoio técnico e logístico 
na elaboração do projeto.
O presidente da direção da 
AHBMCS, António Matos, lembrou 
que «tem sido um processo difí-
cil mas, quando terminado, este 
quartel irá permitir a permanên-

cia de bombeiros, com todas as 
condições, em Fernão Ferro». Por 
sua vez, o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, disse que este vai ser um 
quartel essencial para a popula-
ção de Fernão Ferro que passa a 
ter uma resposta mais rápida e 
direta. Em simultâneo, esta obra 
«responde aos objetivos estratégi-
cos do Plano Nacional de Defesa 
da Floresta contra Incêndios, em 
que temos vindo a trabalhar há 
quatro anos».

Entre vários momentos cheios de 
significado, o Dia Municipal do 
Bombeiro ficou também marca-
do pelo início das obras de cons-
trução do quartel da Associação 
Humanitária de Bombeiros Mistos 
de Amora (AHBMA). No terreno on-
de será edificado o quartel, marca-
ram presença os autarcas, dirigen-
tes da associação e bombeiros. 
«Foi um processo difícil, mas ago-
ra que começou não queremos 
que pare», afirmou Lúcia Soares, 
presidente da direção da AHBMA, 
dizendo que «daqui a um ano gos-
távamos de estar aqui a inaugurar 
o quartel». 
A obra tem um financiamento do 
POSEUR – Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no 
Uso de Recursos. No entanto, este 
fundo europeu irá apenas apoiar 
a obra em 47 por cento, pelo que 
a autarquia irá completar o inves-
timento. A autarquia cedeu ainda 
o terreno junto à EN10, perto do 
Complexo Municipal de Atletismo 
Carla Sacramento, uma localiza-

ção estratégica do ponto de vis-
ta das acessibilidades, e apoiou 
o financiamento dos projetos de 
execução e o processo de candi-
datura.
O edifício será organizado em dois 
blocos, um central onde se agre-
gam as áreas de comando, ges-
tão, administração, emergências 
e alojamento, e outro transversal 
a este, destinado ao aparcamento 
de viaturas, oficinas e arrumos.

Joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
reforçou o facto de esta luta ter 
sido travada em conjunto e com 
a estratégia certa conseguimos 
avançar no sentido de termos um 
quartel digno para os bombeiros 
de Amora. A autarquia já transfe-
riu 400 mil euros para que a obra 
avance, mas era importante que 
houvesse mais financiamento por 
parte do Governo».

Quartel da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Amora
Construção iniciou-se no Dia Municipal do Bombeiro

Secção destacada de Fernão Ferro da Associação Humanitária
de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal 
Obra está em fase de acabamentos
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O pavilhão desportivo do Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas (CDRAU) 
encontra-se já em construção e recebeu um investimento de 400 mil euros por 
parte da Câmara Municipal do Seixal. Joaquim Santos e José Carlos Gomes, 
presidente e vereador com o pelouro do Desporto e Empreitadas da autarquia, 
respetivamente, visitaram as obras no dia 23 de junho, tendo sido recebidos por 
Manuel Sezões, presidente da coletividade, e José Pequeno, autor do projeto.
Atualmente com cerca de 1200 sócios e 580 praticantes em modalidades como 
o taekwondo, ténis de campo, futsal, atletismo, fitness, zumba, hip-hop, aerola-
tinas, pilates, LocFitCross, ginástica sénior, ballet e cicloturismo, a coletividade 
espera poder acolher todas as atividades desenvolvidas nas novas instalações. 
O novo pavilhão polidesportivo surge integrado no espaço público envolvente, 
potenciando a transparência e evidenciando a relação entre interior e exterior. 
Inspirado nas linhas verticais do símbolo do clube, o equipamento contém 
elementos verticais na fachada e usa materiais que permitirão a otimização da 
iluminação natural.
Joaquim Santos e José Carlos Gomes puderam constatar no local as obras do 
pavilhão, que está a ser construído na área do antigo campo polidesportivo do 
clube, e que terá um piso inferior com área para a prática desportiva, balneários 
para praticantes, treinadores e juízes, e sanitários para o público. Na zona su-
perior dos balneários ficarão as salas para direção e atividades culturais e uma 
área aberta para a prática de modalidades. O pavilhão contará com 360 lugares 
sentados.
A obra conta já com a construção de todas as infraestruturas enterradas, tendo 
sido feitas as demolições, construídas as fundações e criada a estrutura do pa-
vilhão. Também a bancada já se encontra construída. José Pequeno assegurou 
que o trabalho já feito «é de construção civil, mais pesado e sujo, que foi feito 
primeiro para que depois se possa trabalhar as áreas limpas, que terão mais 
impacto visual».
Manuel Sezões explicou estar «feita uma parte do trabalho que não é tão visível, 
mas sem a qual não podem ser feitas as intervenções seguintes». O dirigente 
demonstrou-se ainda preocupado com a possibilidade de atraso na realização 
das obras e possível aumento do valor de construção. 
Joaquim Santos assegurou que «a Câmara Municipal do Seixal está a acompa-
nhar a obra e continuará a investir nesta e noutras coletividades, para que pos-
sam assegurar as atividades que já oferecem à população em equipamentos 
qualificados para o efeito, geridos pelas mesmas».Neste sentido, garantiu à co-
letividade «a nossa disponibilidade para resolvermos em conjunto todos os ajus-
tes que seja necessário efetuar e que sejam justificados pela obra no terreno».

Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas
Pavilhão recebeu investimento municipal 
de 400 mil euros

 

A sede da União Recreativa Juventude de Fernão Ferro (URJFF) encontra-se a ser 
beneficiada com um investimento da Câmara Municipal do Seixal que ascende 
a 69 mil euros. Na manhã de dia 23 de junho, a coletividade recebeu a visita de 
Joaquim Santos e de José Carlos Gomes, presidente e vereador com o pelouro do 
Desporto e Empreitadas da autarquia.
A reunião contou com a presença de Jorge Gonçalves e José Fernandes, presiden-
tes da direção e da assembleia da URJFF, respetivamente, Rogério Patrício, patro-
cinador principal do clube e responsável pela empresa que tem a cargo as obras, e 
Simões Raposo, vice-presidente da coletividade.
A construção de uma nova cobertura para uma área de pavilhão, a construção de 
novas bancadas e de novas salas técnicas, a instalação de tectos falsos, a bene-
ficiação do sistema elétrico e canalizações, a colocação de chão e a qualificação 
das casas de banho são obras já realizadas ou em curso. As pinturas de interiores 
estão também já efetuadas nas áreas já existentes e beneficiadas com esta inter-
venção. 
O presidente da Câmara Municipal do Seixal inteirou-se de algumas alterações ao 
projeto inicial e, solicitado para continuar a apoiar a beneficiação da coletividade, 
questionou os responsáveis do clube sobre as prioridades das intervenções a rea-
lizar. «Queremos entender quais as necessidades, a calendarização das obras e o 
seu custo», explicou Joaquim Santos.
«A primeira questão que nos traz aqui é averiguar a necessidade e a realização 
efetiva dos trabalhos adicionais não previstos na proposta inicial da coletividade», 
explicou Joaquim Santos, para quem, «em segundo lugar, é importante perceber 
o que ainda tencionam realizar e de que modo poderemos apoiar as intervenções 
realmente necessárias para que a coletividade possa servir melhor a população».
«A nossa prioridade é acabar as obras já iniciadas na lavandaria, salas técnicas e 
os novos portões para uma nova entrada das carrinhas junto ao local onde temos 
o nosso estacionamento», explicou Rogério Patrício. O presidente da câmara 
municipal foi também informado que, para receber um reforço no apoio, o clube 
prioriza a construção do centro de estudos; os equipamentos para este espaço, 
para a cozinha e a lavandaria; a substituição do termoacumulador e da tubagem 
e torneiras de água quente; a aquisição de novos móveis para a sala de troféus; a 
beneficiação dos balneários, e a colocação de um novo piso e de uma nova ilumi-
nação no polidesportivo. Uma intervenção de qualificação dos muros exteriores é 
também um desejo da coletividade.
A coletividade assumiu não ter receita que possibilite financiar estas obras e 
não existir qualquer outro apoio para além daquele que é prestado pela Câmara 
Municipal do Seixal. Pese embora os apoios solicitados à Junta de Freguesia de 
Fernão Ferro para a compra de tintas para pintar a sede, a URJFF não recebeu 
qualquer valor desta autarquia.

União Recreativa Juventude de Fernão Ferro
Câmara do Seixal apoia obra na sede
com 69 mil euros
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Casal do Marco
Remodelação da rede de abastecimento
 de água
Encontra-se a decorrer a empreitada de remodelação da rede de abastecimen-
to de água do Casal do Marco.  As obras estão curso na Avenida 25 de Abril e na 
Rua Casal do Marco, com alguns constrangimentos ao nível do trânsito.
Esta intervenção pretende beneficiar as construções na envolvente, bem como 
a resolução de problemas de roturas frequentes no local com a remodelação 
das redes existentes e a sua interligação.
À medida que os trabalhos de remodelação da rede vão sendo concluídos, 
serão também requalificados todos os ramais domiciliários. Será ainda execu-
tada a repavimentação das áreas intervencionadas.

Ponta dos Corvos
Melhoramentos no pontão 
das embarcações
Prosseguem as intervenções de requalificação de equipamentos na área da 
Ponta dos Corvos e da restinga do Alfeite, com o objetivo de qualificar aquele 
espaço para usufruto da população, em especial na época de verão. 
Uma das formas mais utlizadas para deslocação até ao local é através de bar-
co, a partir do Seixal, pelo que a Câmara Municipal do Seixal realizou obras de 
melhoramento no pontão de embarcações, com colocação de um novo passa-
diço.

Intervenções nas escolas
Pinturas na Escola Básica de Miratejo
A Câmara Municipal do Seixal tem vindo a investir na requalificação do parque 
escolar das escolas do 1.º ciclo e jardins de infância da rede pública, em inter-
venções que incluem remodelação de cozinhas e instalações sanitárias, pintu-
ras várias, cobertura dos edifícios, melhoramentos no recreio, entre outras. Em 
junho decorreu a pintura exterior da Escola Básica de Miratejo.

Vale de Milhaços, Corroios
Colocação de lombas para redução 
de velocidade
Procurando aumentar a segurança de todos, a Câmara Municipal do Seixal co-
locou lombas redutoras de velocidade na Rua Infante D. Henrique, em Vale de 
Milhaços. Esta é mais uma medida de acalmia de tráfego numa área residen-
cial que vem melhorar a circulação de peões naquele local. 



A Câmara Municipal do Seixal deli-
berou, na reunião de 27 de junho, a 
aprovação de uma adenda ao acor-
do estratégico de colaboração para 
lançamento do hospital no Seixal e 
uma tomada de posição de home-
nagem aos bombeiros do concelho 
do Seixal. 
Foi apresentada à Câmara Muni-
cipal do Seixal a necessidade de 
celebração de uma adenda ao 
Acordo Estratégico de Colaboração 
para Lançamento do Novo Hospital 
Localizado no Seixal, celebrado a 
26 de agosto de 2009, de modo a 
permitir lançar um único concurso 
para os projetos, atribuindo respon-
sabilidades pela sua concretização 
ao Governo e ao Município do Seixal. 
A adenda seria assinada a 29 de 
junho, no Seixal (reportagem na pá-
gina 3). 
Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, mani-
festou apreensão pelo facto de na 
atual proposta de adenda ao acordo 
«não estarem contemplados fatores 
fundamentais assumidos no acor-
do inicial», mas afirmou que «não 
obstante as nossas preocupações 
referentes a este projeto, e tendo 
em consideração a importância da 
construção urgente deste equipa-
mento para o reforço dos cuidados 
de saúde prestados à população, 
a autarquia entende que não deve 
inviabilizar esta proposta de aden-
da, até porque a sua não assinatura 

adiaria uma vez mais o calendário 
definido para construção do hos-
pital». 
O executivo aprovou também as mi-
nutas dos acordos de execução com 
as juntas de freguesia do concelho, 
no montante de cerca de 823 mil 
euros anuais, assim como da com-
petência de gestão e manutenção 
dos espaços verdes municipais, que 
será assumida progressivamente 
pela autarquia, até ao final do man-
dato. Também foram aprovadas as 
minutas dos contratos interadmi-
nistrativos de delegação de compe-
tências nas juntas de freguesia, no 
valor de cerca de 956 mil euros, que 
serão posteriormente remetidas à 
aprovação da assembleia munici-
pal.
Na reunião de câmara foi ainda 
aprovada uma tomada de posição 
de homenagem aos bombeiros do 
concelho do Seixal e de saudação 
ao Dia Municipal do Bombeiro, que 
se comemora a 29 de junho, pelo 
papel inestimável das corporações 
do concelho no apoio que prestam 
às populações, a nível local e na-
cional.

Deliberações
Presidência
• Tomada de posição: Saudação ao 
Dia Municipal do Bombeiro e home-
nagem aos nossos bombeiros do 
concelho do Seixal.
• Ata da reunião ordinária de 30 de 

maio de 2018. Aprovação.
• Lançamento do novo hospital lo-
calizado no Seixal. Adenda ao acor-
do estratégico de colaboração ce-
lebrado em 26 de agosto de 2009. 
Aprovação de minuta.
• Delegação legal de competências 
para as juntas de freguesia. Minuta 
dos acordos de execução. Alteração 
da deliberação n.º 089/2018-CMS, 
de 19 de abril.
• Delegação contratual de compe-
tências para as juntas de freguesia. 
Minuta dos contratos interadminis-
trativos. Alteração da deliberação 
n.º 090/2018-CMS, de 19 de abril.
• Protocolo de cedência de instala-
ções para a sede da Federação dos 
Bombeiros do Distrito de Setúbal, 
celebrado em 21 de junho de 2015. 
Alteração. Aprovação de minuta.
• Associação Humanitária de 
Bombeiros Mistos do Concelho do 
Seixal. Aquisição de equipamentos 
de proteção individual de combate 
a incêndios urbanos. Apoio financei-
ro. Aprovação.
• Associação Humanitária de 
Bombeiros Mistos de Amora. 
Aquisição de equipamentos de pro-
teção individual de combate a in-
cêndios urbanos. Apoio financeiro. 
Aprovação.
• Festival Náutico Baía do Seixal. 
Contrato-programa e comparticipa-
ção financeira.
• Indemnização por danos patrimo-
niais. Requerente: Natércia Maria 

Ribeiro Pereira. Aprovação. 
• Contratação pública. Concurso 
público para aquisição de servi-
ços de seguros com publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia. 
Retificação de peças do caderno 
de encargos. Cláusulas técnicas. 
Ratificação do despacho n.º 1442- 
-PCM/2018, de 25 de junho.

Pelouro do Planeamento,
Mobilidade, Cultura 
e Recursos Humanos
• Associação dos Serviços Sociais 
dos Trabalhadores das Autarquias 
do Seixal. Creche. Contrato de co-
modato. Aprovação de minuta.
• Proposta de recurso a reserva de 
recrutamento para o recrutamento 
de dois trabalhadores, na carreira e 
categoria de assistente operacional, 
para exercício de funções de pedrei-
ro. Aprovação.
• Proposta de recurso a reserva de 
recrutamento para o recrutamento 
de quatro trabalhadores, na carreira 
e categoria de assistente operacio-
nal, para exercício de funções de 
cabouqueiro. Aprovação.
• Abertura de procedimentos con-
cursais para recrutamento excecio-
nal para ocupação de vários pos-
tos de trabalho, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. 
Aprovação.
• Processo disc ip l inar  n.º 
015/2016. Relatório e decisão final.

Pelouro da Educação,
Desenvolvimento Social,
 Juventude e Gestão Urbanística
• Contrato de cedência de fração 
autónoma no âmbito do Programa 
Especial de Realojamento (PER). 
Despejo da fração sita na Rua da 
Alegria, n.º 21, 3.º Direito, Bairro da 
Cucena. Aprovação.  
• Feira dos Projetos Educativos. 
Contratos-programa e compartici-
pações financeiras. 

Pelouro do Ambiente, Serviços
Urbanos, Energia 
e Espaço Público
• Projeto de execução pa -
ra a remodelação do Sistema 
de Abastecimento de Água de 
Belverde. Aprovação.
• Projeto de execução para áreas 
drenantes envolventes à Avenida 
Rui Grácio. Aprovação.

Pelouro do Património 
Histórico e Cultural
• Associação de Municípios 
do Portugal Romano. Adesão. 
Aceitação de estatutos. Aprovação.

As deliberações são publicadas na 
íntegra na ata da reunião, a qual po-
de ser consultada em cm-seixal.pt.
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Reunião de câmara de 27 de junho
Autarquia aprova lançamento do hospital e homenagem aos bombeiros 

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, com a redação atu-
alizada, torna-se público que a 
Câmara Municipal do Seixal emitiu, 
em 15-5-2018, o 2.º aditamento ao 
alvará de licença de loteamento n.º 
22/2002 (n.º 5/2018), em nome 
de Carlos Almeida, Construções, 
Lda., na sequência dos despachos 
n.os 3240/VJG/2017, de 21 de no-
vembro, e 680/VJG/2018, de 14 
de maio, relativo ao loteamento sito 
em Qt.ª de S. João, Arrentela, união 
das freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires, descrito na 
Conservatória do Registo Predial do 
Seixal, sob os n.os 6045/20030613 
e 6048/20030613, da freguesia de 
Arrentela, atual união das freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires deste município. O presente 
aditamento altera o seguinte: – São 

emparcelados os lotes n.os 9 e 12, 
passando a designar-se por lote 9, 
e é alterado o uso de habitação para 
serviços (instalação de uma estrutu-
ra residencial para pessoas idosas), 
com o aumento das respetivas áre-
as. – É alterada a área de todos os lo-
tes de 8654,16 m2 para 9062,56 m2.
– É alterada a área total de constru-
ção para habitação de 18 832,60 m2

para 16 553,60 m2. – É alterada a 
área total de construção para co-
mércio de 783 m2 para 763 m2. – É 
constituída uma área total de cons-
trução para serviços de 2279 m2.
– São reduzidos os lugares de es-
tacionamento privados, previstos 
nas caves dos dois lotes, para ins-
talações técnicas dos serviços e 
áreas técnicas. – São aumentados 
os lugares de estacionamento para 
357, dos quais 178 são públicos e à 
superfície e 179 dentro dos lotes/pri-

vados. – Procedeu-se à reversão da 
área de passeio de 408,40 m2 (uso 
público) e anexação dos logradouros 
dos dois lotes (uso privado) que se 
reflete também na alteração da área 
de cedência para arruamentos, esta-
cionamento e zona verde urbano de 
12 209,52 m2 para 11 801 m2. – O 
lote 9 passa a ter as seguintes altera-
ções: área do lote – 1117,90 m2. 
Confrontações: norte – domínio pú-
blico; sul, nascente e poente – ar-
ruamento. Área de implantação – 
754,40 m2. Área de construção aci-
ma do solo- 2279 m2. Área de cons-
trução abaixo do solo – 709,50 m2;
4 pisos + cave; uso – serviços.
Seixal, 18 de junho de 2018

O presidente da Câmara 
Municipal do Seixal

Joaquim Cesário 
Cardador dos Santos

Ocupação do espaço público
Remoção de 36 viaturas 
abandonadas

Segundo o regulamento municipal em vigor, informa-se que foram remo-
vidas da via pública 36 viaturas para o Parque Municipal de Recolha de 
Viaturas, sito no lugar de Santa Marta do Pinhal, na freguesia de Corroios, 
no município do Seixal, por se encontrarem em situação de estacionamento 
indevido ou abusivo, e se encontrarem estacionados por tempo superior a 
trinta dias, com sinais exteriores de manifesta inutilização, visível estado de 
degradação e abandono e cujo estado de conservação se encontra descrito 
nos autos de remoção. 
Nessa conformidade, e após ter sido gorada a notificação pessoal dos pro-
prietários das viaturas, foi emitido e publicado o Edital n.º 152/2018, com a 
notificação dos proprietários, para no prazo máximo de 45 dias a contar da 
data do edital (29 de maio de 2018), procederem ao levantamento das via-
turas, após o pagamento das taxas relativas à remoção e depósito, sob pena 
de os veículos não reclamados virem a ser considerados abandonados a 
favor desta câmara municipal. 
Para o efeito, os respetivos proprietários devem contactar a Divisão de 
Fiscalização Municipal, sita nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal, Alameda dos Bombeiros Voluntários, 45, 2840-001 Seixal.
O Edital n.º 152/2018 está disponível para consulta no site da autarquia em 
cm-seixal.pt. 

Quinta de S. João, Arrentela
Alvará de loteamento n.º 22/2002
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Decorreram nos dias 
20 e 27 de junho, na cruz de Pau e 
no Bairro novo, no seixal, mais du-
as ações de valorização do espaço 
público. cerca de 50 trabalhadores 
das equipas da câmara municipal 
do seixal realizaram trabalhos de 
desmatação e recolha de resídu-
os verdes, lavagem de contentores 
enterrados, limpeza e desobstru-
ção de sumidouros, ações de fis-
calização ao nível de deteção de 
vestígios de resíduos e de viatu-
ras abandonadas, manutenção do 
mobiliário urbano e reposição de 
lancis e calçada.

o presidente da câmara muni-
cipal do seixal, Joaquim santos, e o 
vereador do pelouro do ambiente, 
Joaquim Tavares, acompanharam 
esta ação de valorização do espaço 
público, contactando com os mora-
dores e trabalhadores.

Joaquim Tavares explicou que 
«este é um conceito de integração 

de serviços que tem como objetivo 
valorizar o espaço público como 
um todo. a questão da limpeza é 
essencial, pois se o espaço públi-
co não estiver tratado, a satisfação 
das pessoas é menor. e é isso que 
estamos a tentar, dar uma melhor 
resposta à população, para que 
sinta que o esforço que a câmara 
tem feito tem resultados. as pes-
soas mostram-se agradadas com 
estas intervenções porque veem 
resultados e isso é que é importan-
te. estamos a iniciar este conceito 
agora no verão, mas queremos de-
senvolver estas ações ao longo de 
todo o ano, percorrendo todas as 
freguesias e todos os bairros».

ao longo das várias ruas onde 
as equipas desenvolveram o seu 
trabalho, os moradores das duas 
localidades, cruz de Pau e Bairro 
novo, demonstraram a sua satis-
fação por ver esta intervenção e 
apresentaram algumas sugestões 

para um concelho cada vez mais 
limpo. 

na cruz de Pau, maria João fi-
cou satisfeita por ver esta ação de 
limpeza, pois «faz muita falta, aqui 
e noutros locais. É mesmo muito 
importante que as equipas da câ-
mara venham às localidades fazer 
estas limpezas, como hoje, pois já vi 
muitos trabalhadores nas ruas. eu 
trabalho fora do concelho e moro 
junto ao mercado da cruz de Pau e é 
muito mais agradável chegar a casa 
e ver que as ruas estão limpas».

Ivone coelho viu as equipas da 
câmara e disse achar «muito bem 
que venham aqui limpar o mato 
que está muito grande e não só. 
Gostava bastante que viessem 
mais vezes, porque assim a cruz de 
Pau além de ficar mais bonita, fica 
mais protegida».

maria do carmo martins ficou 
agradavelmente surpreendida 
ao ver as equipas da câmara e os 

autarcas: «estas ações de limpeza 
fazem muita falta e é muito bom 
que estejam a fazê-las, em especial 
a limpeza dos esgotos porque aqui 
nesta zona algumas casas já são an-
tigas. e a limpeza do mato também 
é essencial. Também é bom que os 
autarcas venham para falar com 
os moradores e ver o que faz falta. 
olhe, por exemplo, um parque para 
exercício físico era muito impor-
tante aqui na cruz de Pau.»

Já no Bairro novo, João silva, mo-
rador na avenida Vasco da Gama, 
destacou a importância deste tipo 
de ações e da presença dos autar-
cas, «para que constatem no local 
o que faz falta a quem aqui vive». 
Quanto a necessidades, considera 
que «faz falta a colocação de uma 
papeleira junto à paragem do au-
tocarro». e refere ainda a falta de 
civismo das pessoas que atiram o 
lixo para o chão, «o espaço público 
é de todos e deve ser preservado». 

«estas limpezas fazem muita fal-
ta, nomeadamente a limpeza dos 
passeios e a eliminação das ervas», 
assim nos diz custódia caiadas 
que, enquanto se dirigia com o ne-
to ao parque infantil na Quinta D. 
maria, cuja manutenção também 
esteve contemplada nesta ação, as-
sistia à lavagem dos contentores 
enterrados. «É sempre bom ver-
mos as nossas ruas limpas e que 
a câmara municipal se preocupa 
com a higiene urbana».

Já noutro ponto, junto à Praceta 
clube de campismo Luz e Vida, as 
equipas procediam à varredura 
mecânica das ruas, e Laurinda 
Pinheiro aprovava a ação ao refe-
rir que «a intervenção mostra que 
a câmara municipal está a atuar, 
os trabalhadores estão nas ruas 
e o trabalho está a ser feito. não é 
só o bairro que fica mais bonito, é 
também a saúde pública que me-
lhora». n

ações de valorização do espaço público na cruz de Pau e no Bairro novo

Um concelho mais limpo 
depende de todos
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Está a decorrer, até 3 de agosto, a 
campanha de vacinação antirrábi-
ca, bem como de controlo de outras 
doenças (como a leishmaniose, 
sarna e dermatofitoses), e a reali-
zação de identificação eletrónica 
no concelho do Seixal. O período de 
vacinação complementar decorre 
de 9 de setembro a 5 de maio. 

A taxa a pagar pela vacinação an-
tirrábica é de 5 euros para cães, 
gatos e animais de outras espécies 
sensíveis à raiva que se apresen-
tem a vacinação em qualquer data, 
e o boletim sanitário de cães e ga-
tos custa 1 euro. A isenção de ta-
xa de vacinação e de cobrança de 
boletim destina-se aos cães-guia 

e cães-guardas de estabelecimen-
tos oficiais do Estado.
A taxa para identificação eletrónica 
é de 13 euros. 
O calendário de vacinação está dis-
ponível no site da autarquia em 
cm-seixal.pt.

Mês de julho
Vacinação antirrábica e identificação eletrónica

O abandono animal: as conse-
quências sociais e jurídicas, como 
lidar com o fenómeno e o papel 
das autoridades e das associa-
ções de apoio animal foi a temá-
tica da segunda sessão CROACS 
Informa, que se realizou no dia 21 
de junho, nos Serviços Centrais da 
Câmara Municipal do Seixal.
A sessão insere-se no ciclo de en-
contros de esclarecimento e deba-
te sobre o bem-estar animal pro-
movidos pelo Centro de Recolha 
Oficial de Animais de Companhia 
do Seixal (CROACS), a decorrer ao 
longo do ano. 
Elisabete Adrião, vereadora do 

Pelouro da Segurança Alimentar 
e Bem-Estar Animal da Câmara 
Municipal do Seixal, deu as boas- 
-vindas aos presentes e apresen-
tou o painel da sessão, constituído 
por José Silva Vieira, comandante 
distrital de Setúbal da GNR; Sónia 
Santos, do grupo de voluntários do 
CROACS, e André Nunes, jurista. 
Os participantes colocaram um 
conjunto de questões, tendo sido 
esclarecidos sobre a realidade das 
autoridades e a realidade jurídica 
relativamente à atuação sobre a 
temática em causa e ainda acerca 
do trabalho realizado pelo CROACS 
no dia a dia. 

Da discussão concluiu-se que só 
trabalhando em rede (associa-
ções, CROACS e autoridades) se 
podem reduzir os riscos, o aban-
dono de animais e os maus tratos, 
contribuindo para um melhor bem- 
-estar animal no concelho. 
Está já prevista uma próxima ses-
são durante a segunda quinzena 
de setembro, que irá abordar as as-
sociações e os cuidadores, e o pa-
pel que podem ter quanto ao bem- 
-estar animal no concelho.

Ciclo CROACS Informa
Sessão sobre o abandono de animais

Modernização da frota
Nova viatura de recolha 
de resíduos
Prosseguindo o investimento na higiene e limpeza urbana, e na 
renovação e modernização de equipamentos, a Câmara Municipal 
do Seixal adquiriu uma nova viatura de recolha de resíduos sólidos 
urbanos, que vem reforçar o frota da área da salubridade. Trata-se de 
uma viatura de recolha de resíduos sólidos urbanos de 19 toneladas, 
com capacidade para 15 m3 de resíduos. Destinada à recolha conven-
cional, irá permitir reforçar os circuitos de recolha de contentores de 
120, 240, 800 e 1000 litros.

Parceria com a Associação Humana
Recolhidas mais de 300 toneladas 
de roupa usada em 2017
     
No âmbito de um protocolo entre a Câmara Municipal do Seixal e a 
Humana Portugal, existem em todo o concelho 49 contentores de re-
colha de roupa usada que os munícipes podem utilizar, contribuindo 
assim para a reutilização dos têxteis. 
Em 2017 a Humana recolheu 306,03 toneladas de têxtil usado no 
concelho do Seixal, o que evitou a emissão de 969,8 toneladas de CO2 
para a atmosfera. Esta associação sem fins lucrativos trabalha desde 
1998 a favor da proteção do meio ambiente, reutilizando os têxteis e 
realizando programas de cooperação em África e de apoio local em 
Portugal.
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A bAíA natural foi o cenário 
privilegiado das Festas Populares 
do Seixal, que se realizaram de 23 
de junho a 1 de julho, sob o lema 
«Na tradição, projetamos novos 
desafios». Milhares de pessoas vi-
sitaram as festas nestes 9 dias, que 
tiveram como momentos mais sig-
nificantes as marchas populares 
das escolas e jardins de infância da 
rede pública, o 2.º Festival Náutico 
baía do Seixal e as comemorações 
do Dia Municipal do bombeiro.

Os concertos com artistas nacio-
nais e locais comprovaram a qua-
lidade do cartaz das festas, e a ani-
mação de rua, a feira de artesanato, 
gastronomia e fumeiro foram do 
agrado da população que usufruiu 
deste vasto convívio cultural e re-
creativo à beira rio.

No dia de abertura das festas po-
pulares, esteve presente Joaquim 
Santos, presidente da Câmara 

Municipal do Seixal, acompanha-
do por vereadores da autarquia, 
Alfredo Monteiro, presidente da 
Assembleia Municipal do Seixal, 
António Santos, presidente da 
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, e 
o seu executivo, bem como eleitos 
das restantes juntas de freguesia 
do concelho.

Após presenciar as marchas 
populares das escolas, a comitiva 
visitou os diferentes espaços ao 
longo da baía e deteve-se no stande 
institucional da Câmara Municipal 
do Seixal, onde se projetavam os 
projetos municipais numa tela la-
deada por um conjunto de répli-
cas de fachadas de edifícios em-
blemáticos do concelho, e em que 
os visitantes eram convidados a 
participar no passatempo com ras-
padinhas com prémios para todos.

«Hoje, com as Marchas Popula-

res, amanhã, com o Festival Náu-
tico baía do Seixal, no dia 29, as 
comemorações do Dia Municipal 
do bombeiro, é a melhor forma 
de começarmos as festas popu-
lares do concelho, que têm início 
no Seixal e prosseguem nas ou-
tras freguesias até ao início de 
setembro», declarou Joaquim 
Santos. Salientou que as festas 
populares «são oportunidades 
para conviver, sair à rua, celebrar 
com os amigos e a família, fruir 
e vivenciar o que tem de bom o 
nosso concelho e as nossas fre-
guesias, que é a nossa identidade 
popular, as tradições e os desafios 
do futuro». 

António Santos, presidente da 
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
realçou o «carácter» das Festas 
Populares de S. Pedro, «reto-
mando os locais tradicionais das 

animações em torno da nossa 
magnífica baía natural, este ano 
com uma programação cultural 
de grande qualidade».

Animação diversificada
 nos palco e nas ruas
Este ano, passaram pelo pa-

co 1, instalado na Quinta dos 
Franceses, Cuca Roseta, Átoa, 
Nelson Freitas, Dany Silva, Stand 
up Comedy com Serafim, Dixit, 
banza, I’m a Rock Star e Tontos. 
No palco 2, situado no Largo 
da Igreja, atuaram a banda da 
Sociedade Filarmónica União 
Seixalense, a Escola de Rock do 
Seixal, Mário barradas e Amigos, 
Vítor Paulo Quarteto, Pontes e 
Amigos e as marchas populares 
das coletividades. Neste espa-
ço decorreu também o sarau de 
dança e atividades do Clube de 
Campismo Luz e Vida, o Festival 

de Ranchos de Folclore, bem co-
mo o baile popular. A banda da 
Sociedade Filarmónica Demo-
crática Timbre Seixalense atuou 
no auditório da sua sede, devido à 
instabilidade atmosférica.

Houve ainda animação de rua, 
mostra de artesanato, gastro-
nomia e fumeiro, feira franca, a 
iniciativa Luz na baía, um espaço 
com venda de velas dinamizado 
pelo Grupo Motard Os Paladinos, 
que reverteu a favor do grupo de 
voluntários do Centro de Recolha 
Oficial de Animais de Companhia 
do Seixal, a Marcha das Canas e a 
procissão em honra de S. Pedro.  n

Festas Populares do Seixal

Celebrar as tradições 
e os desafios do futuro



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 711    5 julho 2018

12     FESTAS PoPulARES

CerCa de quatro centenas 
de crianças desfilaram nas mar-
chas populares dos jardins de in-
fância e das escolas do 1.º ciclo da 
rede pública, que abriram as Festas 
Populares do Seixal, no dia 23 de 
junho.

Os alunos, trajados consoante a 
fantasia e a criatividade dos temas, 
desfilaram na rua Paiva Coelho e 
na avenida d. Nuno Álvares Pereira 
até à Quinta dos Franceses, onde 
atuaram.

as marchas animaram o Seixal 
com a alegria e o entusiasmo dos 
seus participantes, mostrando à 
população o resultado de um proje-
to pedagógico, construído ao longo 
de várias semanas, pelos alunos, 
pais, avós e outros familiares, pro-
fessores e educadores e funcioná-
rios das escolas, resultando numa 
grande festa que dá vida às tradi-
ções locais.  

O projeto é ainda concretizado 
graças aos poetas populares, músi-
cos, costureiras, amigos, autarcas e 
funcionários das juntas de fregue-
sia do concelho.

Os temas que as marchas abor-
daram relacionam-se com os pro-
jetos de escola desenvolvidos na 
sala de aula, com a identidade e a 
história da freguesia e do concelho. 
a coreografia de cada marcha é en-
saiada a rigor, as crianças dançam 
e cantam as músicas compostas e 
as quadras, geralmente originais, 
e algumas marchas são acompa-
nhadas pelo Cavalinho, que toca ao 
vivo, à frente dos marchantes.

O projeto Marchas Populares 
faz parte do Plano educativo 
Municipal e é dinamizado pelas es-

colas e pela Câmara Municipal do 
Seixal, em parceria com as juntas 
de freguesia e com o movimento 
associativo de pais e encarregados 
de educação.

assistiram às marchas popula-
res Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, acom-
panhado por alfredo Monteiro, 
presidente da assembleia Munici-
pal do Seixal, vereadores da autar-
quia, antónio Santos, presidente 
da União das Freguesia do Seixal, 
arrentela e aldeia de Paio Pires, 
e restante executivo, e eleitos das 
restantes juntas de freguesia do 
concelho.

Joaquim Santos salientou que as 
marchas populares «mostram, no 
final de mais um ano letivo, o exce-
lente trabalho que é desenvolvido 
na nossa escola pública». O autar-
ca expressou o agradecimento e 
reconhecimento às crianças, aos 
pais, educadores e professores pela 
participação no projeto. 

Os participantes
«Bombeiro amigo» foi o tema 

criado para os 45 marchantes do 
Jardim de Infância da Quinta de 
Santa Marta de Corroios, que foram 
acompanhados pelos elementos da 
Fanfarra dos Bombeiros da amora 
e que constituiu uma homenagem 
às duas corporações dos bombei-
ros do concelho e aos bombeiros 
do país. Os padrinhos da marcha fo-
ram Gracinda rodrigues, bombei-
ra da corporação do Seixal, e João 
Lopes, bombeiro da corporação de 
amora. 

Foi a cantar «No Largo da amora 
já nasceu o dia / Ouço um passari-

Jardins de infância e escolas básicas do 1.º ciclo da rede pública

Crianças mostraram tradições 
das marchas populares

Jardim de Infância de Santa Marta de Corroios

Jardim de Infância  da Cruz de Pau

Escola Básica da Quinta  do Campo

Escola Básica de Miratejo

Escola Básica do Bairro Novo
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Jardins de infância e escolas básicas do 1.º ciclo da rede pública

Crianças mostraram tradições 
das marchas populares

nho, vou roubar-lhe a melodia / O 
barco de longe chegou / Abençoada 
alegria» que marcharam os alu-
nos  do Jardim de Infância da Cruz 
de Pau, cujo tema escolhido foi «A 
Faina». 

Constituída por 32 alunos, a 
marcha da Escola Básica da Quinta 
do Campo trouxe o tema «A Terra 
É de Todos Nós», com uma mensa-
gem de agradecimento por tudo o 
que a terra «nos dá». 

«A Floresta É Um Tesouro!» foi a 
temática apresentada pelos 32 alu-
nos da Escola Básica de Miratejo, a 
apelar à proteção da natureza.

A Escola Básica de Santa Marta 
do Pinhal, com 18 pares de mar-
chantes, apresentaram como tema 
«Olh’ò Pinhal» e cantaram como 
aprender com alegria numa escola 
nova. 

Os «Barcos do Tejo» engalana-
ram os trajes amarelo e verme-
lho dos 40 marchantes da Escola 

Básica da Quinta dos Franceses, 
constituindo um hino ao futuro, 
mas também às memórias e à his-
tória desta terra.

A marcha da Escola Básica da 
Quinta da Courela, com 31 crian-
ças, trouxe o tema «Sou Alvi-Negro 
de Coração» – Marcha do “Aldeia”», 
numa homenagem ao Paio Pires 
Futebol Clube.

«O Nosso Planeta Terra – Pedir o 
Que É Justo» foi a temática escolhi-
da pela marcha com 66 elementos 
da Escola Básica do Bairro Novo. 
Encimavam como símbolo um co-
ração de Viana e ostentavam as co-
res ligadas ao planeta, o branco, o 
verde e o azul.

A coreografia muito elaborada 
da Escola Básica do Alto do Moinho 
incluiu numa primeira apresenta-
ção a marcha das crianças e depois 
a dos adultos, num total de 40 pa-
res. Marcharam ao som do tema «É 
Portugal – Viva a Marcha…». n

Escola Básica de Santa Marta do Pinhal

Escola Básica da Quinta dos Franceses 

Escola Básica da Quinta  da Courela

Escola Básica do Alto do Moinho – alunosEscola Básica do Alto do Moinho – adultos
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«Orçar», «arribar», 
«caçar» e «folgar», «navegar ao lar-
go», «à popa» ou «à bolina» são ex-
pressões que passaram a fazer par-
te do vocabulário de doze jovens 
do concelho do Seixal que realiza-
ram um treino de mar a bordo da 
caravela Vera Cruz. a embarcação 
navegou ao longo de seis dias desde 
bordéus, numa deslocação efetua-
da no âmbito da Tall Ships regatta 
bordéus 2018, até ao Seixal, onde 
chegou no dia 23 de junho de ma-
nhã.

João Pedro Góis teve a sua se-
gunda experiência no mar, após 
já ter navegado uma semana no 
Creoula, um lugre com quatro mas-
tros. O jovem de 18 anos considera 
«um privilégio a relação que, ain-
da jovens, podemos estabelecer 
com o mar» e admite que «mais 
pequena que o Creoula, a caravela 
deu-nos muito trabalho e muitos 
ensinamentos». Com a experiência 

confirmou aquilo que já suspeita-
va: «Tenho aspirações de um dia 
ingressar na escola naval.»

a viagem na réplica de uma em-
barcação histórica utilizada na 
época da expansão marítima foi 
promovida pela Câmara Municipal 
do Seixal e gratuita para os par-
ticipantes, no âmbito do Festival 
Náutico baía do Seixal, que de-
correm entre 16 de junho e 1 de 
julho. O festival foi organizado 
pela autarquia, em parceria com a 
aporvela – associação Portuguesa 
de Treino de Vela e o movimento 
associativo local.

Com 16 anos, beatriz Gonçalves 
considera a viagem «uma experi-
ência única, com uma série de coi-
sas novas que se aprendem e que 
ficam para a vida». Na primeira via-
gem que fez por mar, a jovem não 
enjoou e agora pondera fazer algo 
ligado ao mar. Quando questionada 
se o fará ainda que tenha que pas-

sar muito tempo no mar, é perentó-
ria: «Quanto mais tempo melhor. É 
uma maravilha!», reforça.

Os doze jovens aprenderam ar-
tes de marinhagem, desenvolve-
ram trabalho em equipa, ficando 
igualmente sensibilizados para o 
potencial da economia do mar, da 
náutica de recreio e do turismo e 
desporto náutico. «Primeiro que 
tudo estes jovens crescem, esta é 
uma experiência que lhes dá ou-
tra atitude. Depois, a disciplina a 
bordo não é militar, mas voluntá-
ria, e torna bons os que não o são e 
melhores ainda os que já o eram», 
explica José inácio Júnior

À frente da Vera Cruz desde 
1991, o comandante enfatiza que 
«através da navegação numa ré-
plica de uma caravela quinhentis-
ta, estes jovens reviveram a histó-
ria do país e notaram o interesse 
que desperta nos tripulantes de 
embarcações estrangeiras com 

quem nos cruzámos». 
O Festival Náutico baía do Seixal 

contemplou diversas atividades 
ligadas ao rio e incluiu o Encontro 
de Embarcações Tradicionais e de 
recreio, com subidas e passeios a 
bordo. Durante este tempo, a Vera 
Cruz esteve atracada no Seixal, 
proporcionando visitas gratuitas 
e animação musical noturna nos 
dias 29 e 30 de junho, dinamizada 
por DJ convidados e outros grupos 
musicais. Durante o festival esti-
veram também disponíveis aulas 
abertas de canoagem.

Presente na chegada da cara-
vela ao concelho, o presidente da 
Câmara Municipal do Seixal rece-
beu a oferta de uma carta de ma-
rear com todos os pontos tirados 
pelos jovens para orientar a na-
vegação entre bordéus e o Seixal. 
Joaquim Santos saudou os jovens 
e as suas famílias e lembrou que «o 
nosso município está a apostar na 

valorização deste recurso único no 
país que é o porto de abrigo natural 
da baía do Seixal e encontra-se a 
investir na náutica de recreio como 
forma de dinamização económica 
e de criação de emprego».

«Somos um município nascido 
no rio e criado no mar, cada vez 
mais procurado por nautas de 
várias partes do mundo, e a nos-
sa baía constitui um palco de ex-
celência para provas desportivas, 
estando a ser valorizada com a im-
plementação da Estação Náutica 
do Seixal, de que fazem parte os 
núcleos de náutica de recreio do 
Seixal e amora», recordou Joaquim 
Santos. «É esta identidade singular 
que possibilita um conjunto de in-
vestimentos muito atrativos para 
o desenvolvimento de atividades 
turísticas, lúdicas e desportivas, de 
hotelaria e restauração», salientou 
o presidente da Câmara Municipal 
do Seixal. n

O varino Amoroso passou a estar integrado no Livro de Registos da 
Marinha do Tejo, numa cerimónia que decorreu no dia 23 de junho no 
Cais da Moita. Com as embarcações típicas do Tejo como pano de fun-
do, o livro foi assinado pelo presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos. 
Este foi um momento cheio de simbolismo, já que o Amoroso passa assim 
a integrar a Marinha do Tejo, nome pelo qual ficaram conhecidas as em-
barcações e a comunidade das zonas ribeirinhas que tiveram um papel 
relevante na proteção da cidade de Lisboa no início do século XIX. 
A Marinha do Tejo é hoje um polo do Museu da Marinha composto por 
embarcações típicas e mantém um registo anual de embarcações, pro-
prietários e arrais, onde o varino Amoroso passa a agora a figurar.

Cerimónia decorreu no Cais da Moita 
Varino Amoroso passa a integrar
a Marinha do Tejo 

Festival Náutico baía do Seixal anima baía e frentes ribeirinhas

Jovens do Seixal navegam seis dias 
a bordo da caravela Vera Cruz
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Destacar a importância do núcleo familiar
Dia da Família nas escolas

Em 1993, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o dia 15 de 
maio como Dia Internacional da Família e desde então comemora-se 
este dia como forma de reforçar a importância da família na base da 
educação infantil, reconhecendo a importância do papel nuclear da 
família na sociedade. 
As escolas têm vindo a incluir a comemoração deste dia nos seus 
calendários escolares, de modo a transmitir às crianças a importância 
da família para todos nós, envolvendo também os pais e familiares 
nas várias atividades. No Seixal várias escolas celebraram este dia, 
nomeadamente as escolas básicas da Quinta dos Franceses, do 
Bairro Novo e Nun’ Álvares, com a realização de jogos, pintura de um 
mural, atividades lúdicas e exposições.

A apresentação da segunda edição 
do livro Ser Bisnau é Ser Diferente 
teve lugar no dia 6 de junho, no 
Auditório da Junta de Freguesia de 
Fernão Ferro. 
Este livro espelha o trabalho de-
senvolvido junto dos alunos do pré-
-escolar e do 1.º ciclo das escolas 
básicas Quinta dos Morgados  e dos 
Redondos, envolvendo turmas on-
de se encontram integrados alunos 
com necessidades educativas es-
peciais.
A autora e dinamizadora do projeto 
é a professora de educação especial 
Alda Leal. No projeto, os alunos são 
convidados a contar histórias com 
a ajuda de fantoches, que eles pró-
prios desenham e  constroem. E por-
que os fantoches parecem pássa-
ros, foi-lhes dado o nome de bisnau.

Durante o projeto, é tido em conta 
o grau de funcionalidade e capaci-
dade de cada criança e existe um 
acompanhamento sistemático por 
parte das educadoras e professo-

ras. O objetivo é contribuir para uma 
melhoria significativa do desenvolvi-
mento global dos alunos com neces-
sidades educativas especiais, tendo 
em vista a sua inclusão. 

Apresentação do livro Ser Bisnau é Ser Diferente
Contribuir para a inclusão dos alunos

Escola Artística de Música do Conservatório 
Nacional – Polo do Seixal
Atuação no Auditório Municipal

O final do ano letivo da Escola Artística de Música do Conservatório 
Nacional (EAMCN) – Polo do Seixal decorreu no dia 5 de junho, com 
um concerto no palco do Auditório Municipal, que contou com a pre-
sença de Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal. 
Este ano, o polo contou com 70 alunos, entre os 6 e os 11 anos, dis-
tribuídos por quatro turmas de iniciação musical, uma por nível de 
ensino, e duas turmas de formação musical (5.º e 6.º anos). Os alunos 
aprendem contrabaixo, flauta transversal, oboé, clarinete, fagote, sa-
xofone, trompete, trompa, tuba e percussão, e para além de iniciação 
ou formação musical recebem aulas de coro, expressão dramática e 
classe de orquestra.

A ApresentAção final do 
projeto Viver o teatro e a Dança 
na escola decorreu no dia 9 de ju-
nho, no Auditório Municipal do 
Fórum Cultural do seixal. «A (Con)
tradição da Génia» foi o título do 
espetáculo que proporcionou aos 
alunos uma experiência de palco, 
no âmbito do projeto integrado 
no plano educativo Municipal. o 
espetáculo abordou a temática da 
igualdade de género, tendo como 
base o património cultural: os per-
sonagens afadigaram-se na busca 
de dois instrumentos tradicionais 
portugueses: o adufe e o cavaqui-

nho. no público estiveram os pais e 
encarregados de educação e, em re-
presentação da Câmara Municipal 
do seixal, a vereadora Manuela 
Calado.

Durante o ano letivo 2017-2018, 
estiveram envolvidas no projeto 
12 turmas, no total de 270 alu-
nos das escolas básicas Quinta 
das sementes, Miratejo, Quinta 
do Campo e Quinta do Conde de 
portalegre. o objetivo foi que a dan-
ça entrasse dentro das histórias, 
envolvendo a expressão dramá-
tica com o movimento corporal. 
o projeto foi desenvolvido pela 

Associação sei.Arte. o projeto Viver 
o teatro e a Dança na escola integra 
os objetivos das áreas curriculares 
das expressões dramática e físico-
motoras do 1.º ciclo do ensino bási-
co. na dança, aborda-se o desenvol-
vimento do movimento expressivo 
e promove-se o gosto pela dança. 
no teatro, os trabalhos de expres-
são dramática evoluem de acordo 
com as aprendizagens das crianças. 
no final do ano letivo o resultado 
das histórias e dos movimentos in-
ventados em sala de aula pelos alu-
nos e professores são apresentados 
à comunidade. n

Viver o teatro e a Dança na escola

Sensibilizar para
as artes de palco
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Projeto educativo de âmbito regional
Kid’s Guernica selecionado 
para prémio da Unesco

O projeto educativo Kid’s Guernica, da Associação de Municípios da 
Região de Setúbal (AMRS), foi selecionado como um dos três melho-
res projetos nacionais candidatos ao Prémio Unesco – Japão para a 
Educação para o Desenvolvimento Sustentável, na edição de 2018.
O projeto é desenvolvido pela AMRS desde 2005 e pretende difundir 
os valores da liberdade, igualdade e paz e, ao longo das seis edições, já 
envolveu milhares de crianças e jovens. Este ano, «Arrábida Biosfera» foi 
o tema escolhido e inscreveram-se cerca de 4500 alunos. O trabalho Por 
Um Mundo Melhor, do aluno Leonel Nanque Baldé, da Moita, foi distingui-
do pelo júri, dando-se seguimento à 4.ª fase deste processo, a sua pintura 
em tela, nas dimensões do quadro Guernica, de Pablo Picasso.
Na festa de encerramento do projeto, em Sesimbra, esteve presente a 
vereadora Manuela Calado, da área da Educação da Câmara do Seixal.

1.ª Gala de Jovens Intérpretes
Estreia promissora de espetáculo 
para jovens instrumentistas

A 1.ª Gala de Jovens Intérpretes teve lugar no dia 2 de junho, no Cinema 
S. Vicente, em Aldeia de Paio Pires. Tratou-se da estreia desta iniciativa or-
ganizada pela Câmara Municipal do Seixal que pretendeu dar a conhecer 
jovens instrumentistas do concelho num espetáculo em formato de gala.
Não houve classificações, apenas muita vontade de mostrar perante o pú-
blico o gosto pela música e o talento para tocar um instrumento. Os artis-
tas, residentes no concelho do Seixal e com idades compreendidas entre 
os 9 e os 16 anos, tocaram instrumentos tão diversos como piano, oboé, 
clarinete, saxofone, guitarra, trompa, baixo ou flauta transversal. Foram 
eles Daniel Zegre, Pedro Gonçalves, Catarina Louro, Ana Rita Pereira, 
Bruno Serras, Bernardo Gracioso, Sara Labrincha, Diogo Custódio, Maria 
Carolina Batista e Rebeca Cavaco. O espetáculo contou ainda com a atua-
ção de uma artista convidada: a pianista Isabel Rato.

O Festival liberdade 
2018 decorreu na Praia dos 
Moinhos, em alcochete, nos dias 15 
e 16 de junho. Uma iniciativa pro-
movida pela aMRs – associação de 
Municípios da Região de setúbal, 
em parceria com o movimento as-
sociativo juvenil da região. Foram 
dois dias de música, dança, cinema, 
desporto e exposição de trabalhos 
de jovens artistas na vertente das 
artes visuais e realizou-se ainda 
um encontro do movimento asso-
ciativo juvenil, centrado no debate 
sobre os «70 anos da aprovação da 
Declaração Universal dos Direitos 
do Homem», que deu o mote ao 
evento. 

a iniciativa teve como cabeças 
de cartaz: valas, Piruka, DJ Gamiix, 
DJ setecta Clemente, Persona 77, 
Marta Ren & Groo-velvets e Richie 
Campbell, para além das atua-
ções das bandas regionais, como a 
banda Chocolate Negro, que  mos-
trou a música que se faz no seixal. 
Quem passou pelo recinto do fes-
tival assistiu ainda à transmissão 
em direto do programa Maluco 
Beleza, de Rui Unas, no qual foram 
apresentados os espetáculos do 
palco principal – Palco liberdade 
– e entrevistados os artistas, au-
tarcas e associações juvenis. O 
Festival liberdade esteve orga-
nizado em nove espaços: palcos 
liberdade, Paz e igualdade, arte 
em liberdade, Mostra associativa, 
Desporto, animação de Rua, tenda 
Juventude e teatro e Cinema.

O objetivo do Festival liber-
dade, na sua 5.ª edição, foi come-
morar os valores da liberdade e 
potenciar o envolvimento do movi-

mento associativo juvenil, dando- 
-lhes a oportunidade de dinamizar 
os espaços e as iniciativas que o 
integram. Pelo seixal estiveram a  
R@to, associação que realiza for-
mação de formadores de informá-
tica, cria sites e participa em proje-
tos internacionais e intercâmbios 
juvenis, a associação Projecto 
Ruído, o Clube de estratégia do 
seixal, que dinamiza atividades de 
jogos de tabuleiro e de cartas, e o 
Grupo de Dança Reticências. esta 
edição contou com o envolvimento 
de mais de 30 estruturas de juven-
tude e mais de 35 000 visitantes.

Rui Garcia, presidente da aMRs, 
afirmou que a próxima edição do 
Festival liberdade, a realizar em 
2019, ruma ao litoral alentejano, 
ficando por divulgar o concelho. 
«Neste festival está refletida a 
identidade da região. O facto de 
circular pela região permite uma 
participação de todos, numa visão 
que coloca nas mãos da juventude 
a construção do futuro», disse.

Manuela Calado, vereadora da 
Câmara Municipal do seixal, falou 
sobre a participação num espaço 
que promove a liberdade e reflete 
a disponibilidade dos jovens para a 
transformação social. «estão aqui 
associações juvenis de diferentes 
índoles, mas que em comum têm 
as questões relacionadas com a ju-
ventude, seja na área da educação, 
emprego ou novas tecnologias.» 
No seixal existem 31 associações 
juvenis formais e informais. a ve-
readora falou sobre o trabalho que 
a autarquia tem feito com as as-
sociações e os frutos dessa parce-
ria: «No início de julho temos o À 
Babuja – Festival de street art, as 
ruas do núcleo urbano antigo do 
seixal acolhem um projeto de arte 
urbana. estamos ainda a construir 
a Carta Municipal da Juventude. 
Desta forma queremos trabalhar 
com os jovens e com eles discutir o 
seu futuro. e construir uma socie-
dade e um município onde todos 
são importantes», sublinhou.n

Festival liberdade 2018

Espaço de criatividade 
e reflexão sobre o futuro
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A Sons Além Rio – Associação Cultural realizou o 2.º Encontro de Músicos 
da Margem Sul no dia 5 de maio, no auditório da Junta  Freguesia de Amora 
e na Mundet Factory, Seixal. O evento incluiu um workshop de composi-
ção e produção, ministrado pelo músico e produtor Mikkel Solnado e um 
debate subordinado ao tema «O Futuro da Música Nacional, Educar para a 
Criatividade», que contou com o músico Jorge Caldeira como moderador. À 
noite, a Mundet Factory foi o palco do concerto com dois projetos de originais 
da Margem Sul, Tsunamiz e Pestox. 
A direção da associação Sons Além Rio considerou que o evento «se traduziu 
num sucesso e atingiu todos os objetivos propostos pela organização, que 
pretende unir músicos de todos os estilos para partilharem experiência, 
debater e tocar música».

2.º Encontro de Músicos da Margem Sul 
Unir músicos para partilharem música

O 15.º Festival da Canção Moinho 
d’Ouro, numa edição especial dedi-
cada ao Dia da Criança, teve lugar 
no Pavilhão Multiusos do Parque 
Urbano da Quinta da Marialva, nu-
ma organização do Centro Cultural 
e Recreativo do Alto do Moinho, em 
parceria com a Junta de Freguesia 
de Corroios e com o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal. 
Sendo todos os participantes vence-
dores, por terem a coragem e opor-
tunidade de mostrar o seu talento, 
os primeiros lugares pertenceram 

a Inês Bastos Nunes (infantil), Ana 
Margarida Vaz (juvenil) e Madalena 
Ribeiro (versões). Os originais pre-
miados foram «Sinto-me Bem... com 
o Cinto» (infantil) e «Quero Ir» (juve-
nil), ambas com a melhor letra; e «A 
Casa da Avó Joana» (infantil) e «Mais 
Além» (juvenil) distinguidas com a 
melhor música.
O concurso de talentos contou com 
19 canções e foi dividido por 3 es-
calões (infantil, juvenil e versões), 
reunindo em palco vozes únicas de 
crianças e adolescentes com idades 

compreendidas entre os 5 e os 18 
anos. 
O júri da iniciativa foi composto por 
Pedro Reis, músico, Suzel Grade, 
da Junta de Freguesia de Corroios, 
Tiago Lince, músico e compositor, 
Maria de Jesus Navalhas, coorde-
nadora da Escola Básica do Alto do 
Moinho, Jéssica Batista, youtuber, 
Nuno Figueira, produtor, e Vanessa 
Coelho, finalista do The Voice 
Portugal.

Festival da Canção Moinho d’Ouro com 19 canções concorrentes
Inês Bastos Nunes, Ana Margarida Vaz 
e Madalena Ribeiro vencem certame

Galeria de Exposições Augusto Cabrita
Exposição SeiXalmas Pintadas 
reúne trabalhos de João Barros Silva
João Barros Silva tem patente, na Galeria Exposições Augusto Cabrita, 
uma exposição intitulada SeiXalmas Pintadas. Inaugurada no dia 23 de 
junho, a mostra decorre até 28 de julho.
O pintor é filho do também pintor, e autodidata, João de Barros Silva, que 
nos anos 50 partiu de Lisboa para Angola. Começou a pintar aos 15 anos 
de idade, já demonstrando um gosto particular pela figura humana. 
A arte de João Barros Silva é a de um fixador de almas, instantâneos fixos 
num fundo negro acrílico, em que se evidenciam o virtuosismo e talento 
do pintor. Se os olhos são o espelho da alma, nesta exposição os olhares 
trocados entre quem observa e quem é observado criam um reflexo que 
é também um diálogo de almas. Uma exposição a não perder.  

Inscrições abertas
Participe 
na oficina 
Arte à Solta
 na Fidalga

Arte à Solta na Fidalga é o nome 
da oficina que vai decorrer no dia 7 
de julho, sábado, às 16 horas, na 
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro 
e no jardim da Quinta da Fidalga.
Especialmente destinada a famí-
lias, mas em que todos podem par-
ticipar, esta iniciativa pretende dar 
a oportunidade de descobrir o pa-
trimónio quer da Oficina de Artes 
Manuel Cargaleiro quer da Quinta 
da Fidalga.
Cada família é um grupo que, depois 
de uma visita de descoberta destes 
espaços, se aventura a fotografá-
los. Depois, é preciso escolher duas 
fotografias que são impressas e ex-
postas, para que todos os partici-
pantes possam ver e comentar.
Para participar, é obrigatório trazer 
uma máquina fotográfica/telemó-
vel e cabo para descarregar as fo-
tografias.
As inscrições podem ser feitas atra-
vés do telefone 212 275 785 ou do 
email arte.se@cm-seixal.pt.

Artes na Fidalga 2018 
Coletiva de artistas do concelho 

Foi inaugurada, no dia 23 de junho, a exposição Artes na Fidalga 2018, 
constituída por um conjunto de obras de artistas plásticos da ARTES – 
Associação Cultural do Seixal.No evento, estiveram presentes o vereador 
Jorge Gonçalves, do pelouro da Cultura da Câmara Municipal do Seixal, 
e Umbelina Ribeiro, presidente da ARTES, entre artistas, familiares e 
convidados.
A exposição resultou de um desafio que a câmara municipal lançou aos 
artistas plásticos da ARTES para produzirem e apresentarem o seu tra-
balho. O repto foi aceite e agora o público é surpreendido pela variedade 
de formas, cores e linhas apresentadas no jardim da Quinta da Fidalga. 
A iniciativa dá a conhecer a criatividade das artistas plásticos, enriquece 
o espaço público onde está patente e permite uma maior aproximação 
entre os autores e os visitantes.  
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Com 40 anos, o Clube Desportivo e 
Cultural do Casal do marco (CDCCm) con-
tinua em pleno e soma razões para prosse-
guir a atividade. No dia em que assinalou 
o aniversário, mais um dos seus atletas sa-
grou-se campeão nacional em Penafiel, nu-
ma competição organizada pela Federação 
Portuguesa de Taekwondo. A sessão solene 
do 40.º aniversário decorreu no dia 9 de 
junho, na sede do clube.

E em dia de festa foram homenageados 
os sócios, os técnicos e os atletas que se 
distinguiram no futsal, onde vão à frente da 
classificação na 1.ª Liga do Campeonato de 
Futsal do Concelho do Seixal, e no taekwon-
do, modalidade em que nesta época já par-
ticiparam em 12 torneios nacionais e in-
ternacionais e dos quais regressaram com 
atletas campeões europeus e nacionais. 

o CDCCm tem atualmente nove modali-
dades e mais de 200 atletas, criou ainda a 
Academia Be the Best, que disponibiliza ati-
vidades como a sala de estudo, que trabalha 
em parceria com a Escola Básica do Casal 
do marco.

Bruno Ramos, presidente da direção, 
destacou a forma como o clube tem contri-
buído para a vida cultural e desportiva da 
comunidade. «Esta é uma data que nos or-
gulha mas que nos traz responsabilidades. 
Somos um clube pequeno, mas grande na 
qualidade dos atletas e das modalidades». o 
dirigente falou sobre as novas modalidades: 
airsoft e BTT e o crescimento registado nas 
restantes, «caso da capoeira, atletismo e 
taekwondo, onde temos 80 atletas inscritos 
na federação». Na parte cultural, destacou 
o 23.º Festival de Folclore realizado dia 16 
de junho, as noites de fado e os eventos de 
solidariedade. «São estas iniciativas que 
nos dão força para continuar e acreditar 
num futuro promissor. Para isso temos o 
apoio dos patrocinadores, sócios, junta de 
freguesia e Câmara municipal do Seixal, 
que nos apoiou na requalificação das insta-

lações. Atualmente o espaço já é diminuto 
mas esperamos alcançar uma solução bre-
vemente». 

António Santos, presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, destacou o currículo do clube na 
promoção desportiva. «Após Abril de 74, 
quando ainda tudo estava por fazer, a popu-
lação do Casal do marco, em parceria com o 
Poder Local, construiu esta casa de cultura 
e desporto». Destacou a ligação que o clube 
tem com a população, bem como o trabalho 
que faz na comissão executiva da Seixalíada, 
para reforçar a ideia de que «juntos servi-
mos melhor a comunidade».

Jorge Gonçalves, vereador da Câmara 
municipal do Seixal, lembrou o passado, 
falou sobre o presente que «se revela sorri-
dente com uma intensa atividade» e proje-
tou o futuro, «onde as instalações precisam 
de crescer porque a atividade está a aumen-
tar». Para o vereador, os últimos 40 anos 
representam o que é o movimento associa-
tivo do concelho. «muitos clubes formaram-
-se após o 25 de Abril pela necessidade de 
existirem equipamentos que garantissem 
a atividade física e a promoção da cultura.» 
E fez o paralelismo com a atualidade: «Hoje 
o contexto em que vivemos é diferente após 
os anos de crise. Existe capacidade para as 
autarquias contribuírem para o desenvol-
vimento do concelho, através de um novo 
ciclo de investimentos, designadamente no 
movimento associativo. Reconhecemos o 
trabalho que realizam em prol da popula-
ção. A beneficiação que apoiámos, ao nível 
do palco e dos espaços exteriores, é disso 
exemplo». Quanto ao futuro, «o caminho 
passa pelo trabalho em coletivo que vamos 
prosseguir com as instituições», referiu. n

 o PAio Pires Futebol Clube cele-
brou o 93.º aniversário e, para assinalar 
a data, realizou, no dia 11 de junho, uma 
sessão solene.

Estiveram presentes no evento José 
Carlos Gomes, vereador do pelouro 
do Desporto da Câmara municipal do 
Seixal, manuel Carvalho, em represen-
tação da União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Helder 
Rosa, presidente da Associação das 
Colectividades do Concelho do Seixal, 
e Francisco Cardoso, presidente da 
Associação de Futebol de Setúbal.

Na sessão foi referida a importância 
do Paio Pires Futebol Clube (PPFC) para 
a história do movimento associativo 
do concelho e o seu papel na formação 
desportiva de crianças e jovens ao longo 
de 93 anos.

José Umbelino, presidente da dire-
ção, explicou que, na época desportiva 
2017-2018, perderam muitos atletas 
das camadas jovens para outros clubes 
naquela que é a modalidade central do 
PPFC: o futebol. No entanto, mantêm 
jogadores nos escalões de seniores, ju-
venis e juniores, e recebem os pequenos 
atletas da Escola Academia Sporting 
Paio Pires. 

Um objetivo para a próxima época «é 
recuperar o número de atletas para criar 
equipas nos escalões de traquinas e in-
fantis», segundo afirma José Umbelino, 
que acredita ser uma meta possível, «com 
a nossa força de vontade».

outro aspeto que salientou foi o fac-
to de o Campo Vale D’Abelha ter agora 
melhores condições, com recuperação 
das torres de iluminação, requalifica-
ção das acessibilidades e arranjos exte-
riores, num investimento municipal de 
mais de 189 mil euros. 

Papel na formação
Helder Rosa acredita na renovação 

do PPFC: «É possível ter um Paio Pires 
Futebol Clube renovado e projetado pa-
ra o futuro, com a continuação do exce-
lente trabalho desenvolvido no despor-
to, com especial relevo na formação de 
jovens desportistas».

Francisco Cardoso considera que o 
PPFC «é um histórico do nosso distrito» 
e desejou que «a nova época desportiva 
possa vir com um novo fulgor e que ve-
nha a ter novamente a grande força que 
sempre teve ao longo da sua vida».

manuel Carvalho relevou estar satis-
feito por ver que o PPFC «continua com 
projetos para a população».

José Carlos Gomes falou sobre o apoio 
da Câmara municipal do Seixal ao clu-
be, que tem permitido a realização de 
diversas obras de requalificação, afir-
mando que «o PPFC tem 93 anos de 
sabedoria, de história, mas também 
tem futuro, pois tem condições para 
revitalizar-se e continuar o seu impor-
tante papel na formação desportiva. É 
importante ganhar títulos, mas tam-
bém  apostar na formação dos jovens».

o vereador apelou à comunidade pa-
ra apoiar e tratar o PPFC «com a digni-
dade que o clube merece e a importân-
cia que tem». n

Clube Desportivo e Cultural 
do Casal do marco
Um projeto com futuro

Aniversário do Paio Pires 
Futebol Clube
Apostar na renovação 
da coletividade
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A Cesviver, projeto de solida-
riedade da Casa do educador 
do Concelho do seixal, celebrou 
o seu 10.º aniversário no dia 16 
de junho. este projeto solidário da 
Casa do educador do Concelho do 
seixal tem como objetivo retirar os 
idosos de situações de solidão e 
isolamento. 
Através de voluntariado, a 
Cesviver  dinamiza iniciativas que 
promovem o convívio e a compa-

nhia a pessoas que vivem sós. 
No dia 16 de junho a Cesviver 
celebrou o 10.º aniversário, com 
a realização de várias atividades 
na sede da Casa da educador, das 
quais se destaca uma sessão so-
lene, onde esteve presente o ve-
reador da Câmara Municipal do 
seixal José Carlos Gomes, Helena 
Quinta, em representação da Junta 
de Freguesia da Amora, Antonieta 
Henriques, fundadora do projeto 

Cesviver, e o presidente da Casa 
do educador, Tomás de Aquino 
Bento. Decorreu ainda um almoço  
de convívio com animação musi-
cal e durante a tarde realizaram-se 
várias atividades culturais, nome-
adamente a visualização de foto-
grafias das atividades e respetiva 
avaliação, houve momentos musi-
cais com a atuação de associados, 
declamação de poesia e uma en-
trega de presentes.

Aniversário da Cesviver
Projeto solidário comemorou 10 anos

Aniversário do Grupo Coral e instrumental
Os Flamingos
Nove anos dedicados à música
tradicional portuguesa

O Grupo Coral e instrumental Os Flamingos celebrou o 9.º aniversário 
no dia 2 de junho. Para além de uma oportunidade para ouvir o grupo 
aniversariante, a celebração contou ainda com atuações do Grupo Coral 
e instrumental Além Terra, da Associação de reformados, Pensionistas e 
idosos de Arrentela, e do Grupo de Cantares Cantalagoa, de Portalegre.
Os Flamingos são um grupo com 15 elementos de ambos os sexos, com 
idades que vão dos 56 aos 74 anos. sem fins lucrativos, a formação  tem um 
reportório de músicas tradicionais portuguesas que tem gosto em levar aos 
mais variados sítios no concelho e fora dele. A última atuação teve lugar por 
ocasião no dia de santo António, 13 de junho, quando o grupo atuou para os 
utentes do lar de idosos Miminho da Avozinha, na Quinta do Conde.

Núcleo de Naturais e Amigos 
da vila de Cabeço de vide
Celebração do 17.º aniversário

O Núcleo de Naturais e Amigos da vila de Cabeço de vide (NNAvCv) reali-
za anualmente um convívio entre os seus associados e amigos, que tem 
como principal objetivo assinalar o aniversário da coletividade.
este ano, o NNAvCv celebrou o 17.º aniversário no dia 17 de junho, com 
um convívio na sede do clube, localizada no ringue do roque, em Amora. 
José Carlos Gomes, vereador da Câmara Municipal do seixal, esteve 
presente na iniciativa.
O NNAvCv tem como principal objetivo promover a vila de Cabeço de 
vide, as suas gentes, história, cultura e tradições através de atividades 
de carácter desportivo, recreativo e cultural, bem como realizar convívios 
e encontros entre todos aqueles que têm ligação àquela terra alentejana.

Centro Cultural e Desportivo das Paivas 
Tarde Alentejana relembra
tradições

O Centro Cultural e Desportivo das Paivas (CCDP) tem uma história de 
divulgação e promoção das tradições alentejanas, em especial do cante 
alentejano. Uma das iniciativas que se realiza regularmente é a Tarde 
Alentejana, um momento de convívio e festa entre vários grupos corais 
que relembram as tradições do cante. 
No dia 16 de junho, o Grupo Coral Operário Alentejano do CCDP foi o 
anfitrião de mais uma Tarde Alentejana, que contou ainda com a parti-
cipação do Grupo Coral Feminino de Albernoa – Douradas espigas; do 
Grupo Coral Lírio roxo, de Paio Pires; e do Grupo de Artes e Barulho, da 
Unisseixal.

Base Naval do Alfeite
Centenário 
da Marinha

realizaram-se no dia 25 de ju-
nho, no Alfeite, as comemora-
ções do centenário da Marinha 
Portuguesa e os 60 anos da Base 
Naval de Lisboa. O vereador Jorge 
Gonçalves, vice-presidente da 
Câmara Municipal do seixal, es-
teve presente na cerimónia, onde 
foram destacadas as condições 
de excecional porto natural do es-
tuário do Tejo, que sempre foram a 
principal base da Marinha.
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Os desportos náuticos estão em des-
taque no Seixal! Os clubes do conce-
lho têm conquistado vários títulos a 
nível nacional e internacional, levan-
do bem longe o nome do município.
O atleta Tiago Henriques, do Clube 
de Canoagem de Amora, alcançou 
um brilhante 3.º lugar na Taça do 
Mundo de Maratona em K1 Júnior, 
que decorreu em Viana do Castelo, 
entre os dias 25 e 27 de maio. Tiago 
Henriques foi o melhor atleta portu-

guês no seu escalão, vencendo igual-
mente, na mesma prova, a Taça de 
Portugal de Maratona.

Taça de Portugal de Kayak Polo
Na piscina oceânica de Oeiras, 
entre os dias 12 e 13 de maio, as 
equipas da Associação Náutica do 
Seixal (ANS) tiveram uma excelente 
participação na edição de 2018 da 
Taça de Portugal de Kayak Polo. No 
escalão sub-16, os jovens atletas 

da ANS venceram a competição, 
superiorizando-se ao Clube Fluvial 
de Coimbra, Clube de Kayak Polo 
da Barra e Clube de Canoagem de 
Setúbal, tendo vencido 5 dos 6 jo-
gos realizados. No escalão abso-
luto, a equipa da ANS conquistou 
um brilhante 3.º lugar numa prova 
de importância nacional organiza-
da pela Federação Portuguesa de 
Canoagem. 

Canoagem e kayak polo
Jovens do Seixal conquistam títulos nacionais

Integrada no 120.º aniversário da 
Sociedade Filarmónica Operária 
Amorense (SFOA), teve lugar, no dia 
3 de junho, a 14.ª Corrida da Baía da 
SFOA, promovida pela coletividade, 
com o apoio da Câmara Municipal 
do Seixal e da Junta de Freguesia 
de Amora.
Este ano a competição contou com 
a participação de 250 atletas, em 
representação de 18 clubes, cinco 
dos quais de fora do concelho.
A prova teve uma distância de 8800 
metros, num percurso corrido pelos 
atletas em torno da baía natural, 

entre Amora e Seixal. 
O vencedor absoluto da competição 
foi o atleta Marco Tavares, do Clube 
Desportivo Recreativo Ribeirinho; 
seguido de Moisés Oliveira (2.º), 
do Centro Cultural e Recreativo do 
Alto do Moinho (CCRAM); e Nuno 
Raposo (3.º), do Clube de Atletismo 
de Amora (CATA).
No setor feminino, a 1.ª foi a atle-
ta Célia Cecílio, do CCRAM; a 2.ª, 
Antónia Jordão, d’A Natureza 
Ensina; e a 3.ª, Maria Santos, do 
CCRAM. 
Foram atribuídos troféus às cinco 

equipas mais bem classificadas: 
1.ª, A Natureza Ensina; 2.ª, CCRAM; 
3.ª, CATA; 4.ª, Casa do Benfica do 
Seixal e 5.ª, Clube Desportivo e 
Cultural do Casal do Marco.
A Corrida da Baía da SFOA é uma 
prova dos Jogos do Seixal e insere-
-se no 31.º Troféu de Atletismo do 
Seixal.
A vereadora Manuela Calado, da 
Câmara Municipal do Seixal, esteve 
presente na entrega de prémios aos 
vencedores.

14.ª Corrida da Baía da SFOA
Mais de 250 atletas em competição

Seixal Night Run
Prova juntou cerca de 2000 atletas

 A Academia de Atletismo do Seixal, com o apoio da União das Freguesias 
de Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires e da Câmara Municipal do 
Seixal, realizou, no dia 16 de junho, mais uma edição do Seixal Night Run, 
que teve como cenário as ruas do Seixal. A prova contou com a presença 
do presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos.
Os atletas aderiram à iniciativa que, para além da animação desportiva, 
incluiu uma aula de zumba. A prova de corrida, de 10 quilómetros, com 
partida no Parque Urbano da Quinta dos Franceses, contou com mais de 
600 participantes. Na caminhada, de 4 quilómetros de extensão, partici-
param 1393 caminhantes.
No que diz respeito aos primeiros a cortar a meta, foi a atleta Ana Amaro, 
com o tempo de 48 min e 43 seg e o atleta Nelson Cruz, que concluiu a 
prova com o tempo de 35 min e 01 seg. Para o ano há mais!

Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas 
Jovemaio envolveu centenas de 
participantes
 

Organizado pelo Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas, com o 
apoio da Câmara Municipal do Seixal e da  Junta de Freguesia de Amora, 
o Jovemaio, atualmente na 36.ª edição, decorreu entre 13 e 26 de maio, 
com a participação das várias modalidades praticadas no clube. Esta 
é uma iniciativa de grande tradição que começou por enquadrar uma 
prova de atletismo, mas que atualmente envolve malha, taekwondo, 
cicloturismo, sueca, ténis, caminhada, entre outras. 
O Jovemaio contou com 613 atletas nas 9 modalidades, sendo que na 
prova mais emblemática, a de atletismo, participaram 302 atletas em 
representação de 28 clubes. O vencedor absoluto no setor masculino foi 
Ricardo Abreu, do Clube Pedro Pessoa, e em femininos a vencedora foi 
Inês Marques, do Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho.
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O «Fantástico Mundo da Disney» 
foi o tema da 7.ª Gala Gímnica or-
ganizada pelo Clube do Pessoal da 
Siderurgia Nacional que teve lugar 
no pavilhão da coletividade no dia 
2 de junho. 
Como o tema indica, a gala recebeu 
atuações gímnicas das classes da 
modalidade do clube, inspiradas 
pelo universo dos filmes e persona-
gens dos desenhos animados dos 

estúdios criados por Walt Disney a 
16 de outubro de 1923.
Da classe minigym acrobática à 
classe de ginástica rítmica, pas-
sando por uma atuação de pais 
dos alunos, a mostra teve em des-
taque o trabalho desenvolvido ao 
longo de todo um ano de atividade 
e encheu-se de magia e boa dispo-
sição, evocando personagens de 
filmes como Peter Pan, entre ou-

tros, e personagens como Mickey 
e Minnie. 

Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional
Gala gímnica homenageia universo de Walt Disney

As meias-finais e a final da Taça de 
Portugal de Corfebol tiveram lugar 
no Pavilhão Municipal do Alto do 
Moinho, no dia 2 de junho. 
O Clube Carnaxide Cultura e 
Desporto (CCCD), o Núcleo de 
Corfebol de Benfica (NCB), o Clube 
Recreativo e Cultural da Quinta 
dos Lombos (CRCQL) e o Club 
Internacional de Foot-ball (CIF) fo-
ram as equipas a disputar as meias-
-finais, tendo o CCCD e o NCB sido 
apurados para a final que acabou 

com a vitória deste último.
O corfebol existe em Portugal desde 
1982 e conta com cerca de 1000 
atletas federados. A federação da 
modalidade tem 12 clubes inscri-
tos, havendo maior predominân-
cia de atletas na zona de Lisboa. 
Para além destas quatro equipas, 
os maiores clubes da modalidade 
são o Clube de Corfebol de Oeiras, 
o Korfball Lisbon Project, o Grupo 
Desportivo dos Bons Dias e, claro, o 
Centro Cultural e Recreativo do Alto 

do Moinho (CCRAM).
O corfebol português é reconheci-
do internacionalmente, com as se-
leções nacionais da modalidade a 
conseguir resultados expressivos 
nos mais diversos escalões. Neste 
contexto, note-se que os atletas 
do CCRAM Catarina Frade e Olavo 
Mendes integraram a convocató-
ria final do escalão sub-21 para o 
Campeonato do Mundo, que vai ter 
lugar em Budapeste, na Hungria, 
entre 7 e 14 de julho.

Corfebol do Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho
Clube acolhe Taça de Portugal e coloca atletas 
na seleção nacional 

Clube Recreativo e Desportivo de Miratejo 
Gala Sway de Danças de Salão

O Clube Recreativo e Desportivo de Miratejo promove várias mo-
dalidades, sendo uma das mais ativas a área das danças de salão.
A Escola de Dança Sway, dinamizada pelos professores Sérgio 
Lourenço e Cátia Cerqueira, que já conquistaram vários títulos na-
cionais e internacionais, movimenta centenas de alunos.
Um dos momentos mais marcantes do ano é a realização da Gala 
Sway de Danças de Salão, um espetáculo de cor, música e beleza 
que mostra todo o trabalho realizado no clube. 
No dia 2 de junho realizou-se mais uma edição da gala, com casa 
cheia, onde foi possível assistir às atuações das classes de social 
e de competição, com alguns dos melhores pares do país. Uma 
iniciativa que contou com o apoio da Câmara Municipal do Seixal e 
da Junta de Freguesia de Corroios.

Secção de hóquei em patins da Criar-T
Sub-17 vencem Taça da Associação 
de Patinagem de Setúbal

A Criar-T – Associação de Solidariedade tem vindo a dinamizar a 
prática desportiva na instituição, com especial enfoque nos esca-
lões jovens da modalidade de hóquei em patins. 
No dia 17 de junho a secção de hóquei em patins da Criar-T venceu 
o seu primeiro título oficial ao conquintar a Taça da Associação de 
Patinagem de Setúbal, no escalão de sub-17. A competição decor-
reu no pavilhão do Grupo Desportivo Fabril e a equipa da Criar-T 
venceu na final o Hóquei Clube de Grândola, por 7-6.
Na sequência desta vitória a Câmara Municipal do Seixal saudou 
os atletas e dirigentes por esta conquista tão importante para a 
modalidade e para o concelho.
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 Mais de 100 atletas participaram na 
2.ª edição da River Race, uma inicia-
tiva que envolve corrida e a travessia 
do rio Judeu com a maré vazia e que 
decorreu no dia 23 de junho. Nuno 
Henriques (Clube de Canoagem de 
Amora) e Susana Maria Matos (PSP) 
foram os vencedores da prova.
Os atletas partiram junto à Quinta da 
Fidalga, percorreram a zona ribeiri-
nha de Arrentela até à de Amora, on-
de entraram no rio Judeu, fazendo a 
travessia pelo lodo até ao local onde 
partiram, numa distância de 4400 
metros.
Mais do que uma competição, a pro-

va é um desafio para os mais aventu-
reiros e um divertimento para todos 
os que gostam de experimentar no-
vas atividades desportivas.
Ao contrário do que se pensa, não é 
fácil caminhar na lama. O vencedor, 
o canoísta Nuno Henriques, gastou 
15 minutos e 47 segundos na tra-
vessia entre as duas margens, ele 
que costuma atravessar a Baía com 
maré cheia.
Jorge Gonçalves, vereador da 
Câmara Municipal do Seixal, esteve 
presente na entrega de prémios.
A prova foi organizada pelo Grupo 
Desportivo do Cavadas e a WeRun.

Classificações
Masculinos: 1.º, Nuno Henriques, 
Clube de Canoagem de Amora; 
2.º, Vítor Tavares Marques, Correr 
Lisboa; 3.º, Luís Vitorino, Run and 
Smile; 4.º, Fábio Pratas, A Minha 
Corrida; 5.º, Paulo Barradas, indivi-
dual.
Femininos: 1.ª, Susana Maria 
Matos, PSP; 2.ª, Paula Trindade, 
Asas do Milénium; 3.ª, Bruna 
Meirinhos, Grupo Desportivo do 
Cavadas. 

Travessia do rio Judeu com a maré vazia
Mais de 100 participantes na River Race

É verdade que a seleção portu-
guesa não seguiu em frente no 
Campeonato do Mundo de 2018. 
Mas a emoção do futebol continua, 
até saber quem será a equipa cam-
peã do mundo no dia 15 de julho.
No Seixal, poderá acompanhar os 
jogos na Fanzone criada no jardim 
da Praça dos Mártires da Liberdade. 

Assistir aos jogos em ecrã gigante 
ao ar livre e partilhar o gosto pelo 
futebol tem outra emoção. 
Mas este é um espaço 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 matra-
quilhos e aulas abertas de canoa-

gem na Baía do Seixal, com o apoio 
da Associação Náutica do Seixal.
Também estão a decorrer sessões 
de cinema ao ar livre fora dos ho-
rários de transmissão dos jogos do 
Mundial, algumas delas com filmes 
infantis. Conheça o programa com-
pleto de atividades na Fanzone em 
cm-seixal.pt. 

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

Semifinais da Taça de Futsal, sábado, dia 7
Casal do Marco e Cavadas vencem 
campeonato de futsal
 
A 1.ª e 2.ª ligas do Campeonato de Futsal do Concelho do Seixal estão 
a chegar ao fim e as classificações estão quase fechadas. Os últimos 
jogos estão a ser disputados, até este fim de semana, de 7 e 8 de julho, 
sendo que o Clube Desportivo e Cultural do Casal do Marco tem já a 
vitória assegurada da 1.ª liga. Na 2.ª liga também já está encontrado o 
vencedor, o Grupo Desportivo do Cavadas.
Sábado, 7 de julho, é ainda o dia em que se realizam as semifinais da 
Taça do Concelho, ambas as partidas com lugar no Pavilhão Desportivo 
Escolar Alfredo dos Reis Silveira. O primeiro jogo decorre às 17 horas e 
confronta a formação do Grupo Desportivo do Cavadas com a do Clube 
Desportivo e Cultural do Casal do Marco, numa disputa muito interes-
sante entre os primeiros classificados da 1.ª e 2.ª liga. O segundo jogo 
acontece às 19 horas e opõe o Ginásio Clube de Corroios ao Seixal Clube 
1925.
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Associação A Natureza Ensina 
Luís Gouveia sagrou-se 
bicampeão nacional 

Luís Gouveia, atleta da Associação A Natureza Ensina (ANE) sagrou-se 
bicampeão nacional de 3000 metros obstáculos veteranos, escalão 
M50. A vitória foi alcançada durante os campeonatos nacionais de 
veteranos que decorreram nos dias 30 de junho e 1 de julho, no Estádio 
Universitário de Lisboa.
O atleta de Corroios completou a prova com o tempo de 10 min e 58 seg, 
mas as boas prestações não ficaram por aqui. Os atletas da ANE conse-
guiram ainda um lugar no pódio masculino de veteranos dos 1500 me-
tros M45, através de Mário Boucinha que conseguiu o 3.º lugar. A ANE foi 
assim  25.ª entre as 78 formações masculinas classificadas. Para David 
Rosa, responsável desportivo da ANE, «o saldo da jornada foi claramen-
te positivo para os nossos 4 atletas, que estiveram em competição com 
os melhores atletas do país».



  5 JULHO 2018    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 711

INFORMAÇÕES     23

SEIXAL | LISBOA

LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

SETÚBAL | SEIXAL | LISBOA Horários

Horários

LISBOA | SEIXAL

FARMÁCIAS | JUL | Ago

H

H

H

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

00

PARTIDAS DE COINA (Concelho do Seixal) Dias úteis
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PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro | 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

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

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

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

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

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

(*) n Partida do Fogueteiro

Sublinhados: com destino a Setúbal, os restantes terminam em Coina. 
Aos dias úteis o comboio das 8.13 horas termina no Fogueteiro
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13 43 28

Sábados, domingos e feriados

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

M 43 13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13
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13
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13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43 43

13

43 43

13 13

707 127 127 

(*)

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

808 203 050 TRANSTEjO  

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

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 919 374 732

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

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

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

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

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

Serviço permanente

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

Ficha Técnica
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Na tradicao,
projetamos

novos desafios!

cm-seixal.pt
jf-seixalarrentelapaiopires.pt

 

  

    

Palco 1 – Recinto das festas populares (junto à Rotunda
das Geminações) 

Palco 2 – Avenida Movimento das Forças Armadas (em 
frente à sede do Independente Futebol Clube Torrense)

 Serviços Sociais dos Trabalhadores das  
Autarquias do Seixal; Grupo Coral e Instrumental 
Laços de Ternura, da Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Pinhal de Frades
(palco 2)
22 horas
Banda da Sociedade Filarmónica União 
Arrentelense com a participação especial 
de

 
Silvana Faustino

(palco 1)

Dia 13
 
de

 
julho, sexta-feira

21 horas
Animação de rua
Desfile dos Karma Drums
(Avenida MFA e recinto das festas)
Desfile etnográfico de grupos de folclore
(Avenida MFA e recinto das festas)
22 horas
Herman José
(pa

l
co 1)

Baile Popular
(palco 2)

Dia 14
 
de

 
julho, sábado

21 horas
Animação de rua

Dia 11 de julho, quarta-feira
21 horas
Animação de rua
Desfile da orquestra de percussão Tocá Rufar
(Avenida MFA e recinto das festas)
21.30 horas
Associação Unitária de Reformados,
Pensionistas e Idosos da Torre da Marinha;
Grupo Coral Recordar É Viver; Grupo de 
Harmónica Baía do Seixal; Grupo de Cante 
Feminino; Grupo Viva a Dança Viva; Grupo  

Expressão Teatral Os Participantes 
Boa

 
Vontade

(palco 2)
22 horas
Banza
(palco 1)

Dia 12 de julho, quinta-feira
21 horas
Animação de rua 
Desfile da Banda da Sociedade Filarmónica União 
Arrentelense
(Avenida MFA e recinto das festas)
21.30 horas
Grupo Coral e Instrumental Além Terra,  

Associação de Reformados, Pensionistas  
de Arrentela, Grupo Coral Alentejano 

Desfile etnográfico de grupos de folclore
(Avenida MFA e recinto das festas)
21.30 horas
Festival de Folclore de Arrentela
Rancho Folclórico Andorinhas do Pinhal
Rancho Folclórico Nossa Senhora da Alegria 
de Castelo de Vide
Rancho Folclórico da Freguesia de Fráguas, 
Rio Maior
Rancho Folclórico Honra e Glória de Arrentela
Organização: Rancho Folclórico Andorinhas do Pinhal
(palco 1)
22 horas
Baile Popular
(palco 2)

Dia 15 de julho, domingo
21 horas
Animação de rua
Desfile da Fanfarra dos Bombeiros Mistos
do Concelho do Seixal
(Avenida MFA e recinto das festas)
22 horas 
Orquestra Juventude Independente Torrense
(palco 1)

TORRE DA MARINHA
11 A 15 DE JULHO 

l

de
da 

e Idosos
da

dos
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À Babuja – 
Festival 
de Street Art 
do Seixal

As ruas do núcleo urbano antigo do Seixal ganham nova vida de 5 a 8 de julho, com o À 
Babuja – Festival de Street Art.
Este é o mais recente projeto de arte urbana promovido pela Câmara Municipal do Seixal, 
em parceria com a Associação Via Urbana.
O festival apresenta um modelo diversificado, com intervenções de várias dimensões 
em edifícios e espaços públicos, inclui ainda um mercado urbano, workshops, fotografia, 
concertos ao vivo e animação de rua com artes circenses, músicos e teatro.
«À babuja» é uma expressão popular que significa estar perto de algo e muito utilizada 
pela população ribeirinha do Seixal, sobretudo pelos pescadores.
Durante os quatro dias do festival acontecem várias intervenções em espaços públicos de 
grande visibilidade, da responsabilidade de artistas convidados, paralelamente a outras 
realizadas por jovens do concelho, em estruturas instaladas ao longo da zona ribeirinha, 
transformando a margem da baía natural numa grande galeria em construção ao ar livre.
Outros momentos a não perder são o mercado urbano, com animação de performances 
de dança e DJ, e os concerto da noite de sábado, com os Liga Knock Out, Yuzi e Supa Dust 
Man, e no domingo, com Impuzzle Live Band + DJ Maskarilha, ambos no jardim do Seixal.

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

Venha descobrir 
a metrologia
No próximo dia 13 faça algo diferente: participe no passeio temático Este Verão 
Descubra o Que É a Metrologia. Para isso, embarca no Seixal, a bordo do varino 
«Amoroso», e realiza um percurso até ao Moinho de Maré de Corroios para 
visitar a exposição Com Conta, Peso e Medida – a Coleção do Aferidor Municipal 
do Seixal.
A iniciativa inclui uma visita ao Laboratório de Metrologia da Divisão de Águas e 
Salubridade da autarquia, na Cucena. Nos diferentes locais, dá-se a conhecer o 
que é a metrologia e a sua importância para a defesa do consumidor.
O passeio realiza-se entre as 14.15 e as 17.30 horas.
A iniciativa é gratuita e com inscrição prévia, pelo telefone 210 976 112 ou pelo 
email ecomuseu.se@cm-seixal.pt.

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

O Splash Seixal 
está de volta
O parque aquático com diversão na água para toda a família regressa ao Seixal 
e traz muitas novidades com mais adrenalina: insufláveis mais altos, escorregas 
«kamikazes», onda mecânica com um simulador de prancha de surf e trampolins 
para saltar todo o dia. 
O parque tem duas piscinas com 450 metros quadrados cada (uma delas com 
obstáculos insufláveis e flutuantes), e quatro para os mais pequenos com 
brinquedos coloridos, chuveiros e ilha do surf.
O espaço conta com uma zona de descanso com street food, sombras e música.
O parque situa-se no cais fluvial do Seixal e está aberto das 10 às 20 horas, todos 
os dias, até 31 de agosto.
Pode adquirir os bilhetes na Blueticket.pt e nos locais habituais.



____________________________
Das 17 às 20 horas
Sxill Out com Impuzzle Live Band + 
DJ Maskarilha
Concerto
À Babuja – Festival de Street Art
Jardim da Praça dos Mártires da Liberdade, Seixal

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

11 jul. quarta
____________________________
14.30 horas
Os 102 Dálmatas
Cinema . M/ 6 anos . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal
____________________________
Das 15 às 17 horas
Fazedores de Histórias
Ateliê . Dos 13 aos 18 anos
Núcleo de Corroios – Biblioteca Municipal 
do Seixal
____________________________
21 horas
Desfile da Orquestra de Percussão 
Tocá Rufar
Animação de rua
Festas Populares de Arrentela

____________________________
21.30 horas
Associação Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos da Torre 
da Marinha
Palco 2 – Avenida do MFA (em frente ao IFCT)
Festas Populares de Arrentela
____________________________
22 horas
Banza
Palco 1 – Recinto das festas populares 
(junto à Rotunda das Geminações)
Festas Populares de Arrentela

12 jul. quinta
____________________________
Das 10 às 12.30 e das 14 às 17.30 horas
O Mundo Maravilhoso de Tim 
Burton
Ateliê . Dos 13 aos 18 anos
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
21 horas
Desfile da Banda Filarmónica 
da Sociedade União Arrentelense
Animação de rua
Festas Populares de Arrentela
____________________________
21.30 horas
Grupo Coral e Instrumental Além 
Terra | Grupo Coral Alentejano dos 
Serviços Sociais dos Trabalhadores 
das Autarquias do Seixal | Grupo 
Coral e Instrumental Laços de 
Ternura
Palco 2 – Avenida do MFA (em frente ao IFCT)
Festas Populares de Arrentela

____________________________
22 horas
Banda da Sociedade Filarmónica 
União Arrentelense, com 
participação especial de Silvana 
Faustino
Palco 1 – Recinto das festas populares (junto à 
Rotunda das Geminações)
Festas Populares de Arrentela

13 jul. sexta
____________________________
Das 14.15 às 17.30 horas
Este Verão Descubra 
o Que É a Metrologia 
Passeio temático . Inscrição (1)
Varino «Amoroso», Moinho de Maré de Corroios 
e Laboratório de Metrologia
____________________________
21 horas
Desfile dos Karma Drums
Animação de rua
Festas Populares de Arrentela
____________________________
22 horas
Herman José
Palco 1 – Recinto das festas populares 
(junto à Rotunda das Geminações)
Festas Populares de Arrentela

Baile Popular
Palco 2 – Avenida do MFA (em frente ao IFCT)
Festas Populares de Arrentela

14 jul. sábado
____________________________
14.30 horas
Passeios Caiaques Mar 2018
Org.: Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro-
Rouxinol
Partida junto ao antigo terminal fluvial, Seixal
____________________________
18 horas
1.º Critério de Ciclismo
Org.: Clube de Ciclismo de Aldeia de Paio Pires
Parque Industrial do Seixal

____________________________
21 horas
Desfile Etnográfico de Grupos 
de Folclore
Animação de rua
Festas Populares de Arrentela
____________________________
21.30 horas
Festival de Folclore de Arrentela
Org.: Rancho Folclórico Andorinhas do Pinhal
Palco 1 – Recinto das festas populares
(junto à Rotunda das Geminações)
Festas Populares de Arrentela
____________________________
22 horas
Baile Popular
Palco 2 – Avenida do MFA (em frente ao IFCT)
Festas Populares de Arrentela

seixal
acontece
6 jul. sexta
____________________________
Das 15.30 às 17 horas
Workshop de Street Art com Trafik
À Babuja – Festival de Street Art
Inscrição no local
Espaço exterior do Centro de Apoio 
ao Movimento Associativo Juvenil
____________________________
Das 17.30 às 18.30 horas
Workshop de Dança Hip-Hop 
com Via Urbana
À Babuja – Festival de Street Art
Inscrição no local
Espaço exterior do Centro de Apoio 
ao Movimento Associativo Juvenil
____________________________
Das 18.30 às 20 horas
Workshop de Empreendedorismo 
Jovem com Carla Palavra
À Babuja – Festival de Street Art
Inscrição no local
Centro de Apoio ao Movimento Associativo 
Juvenil

7 jul. sábado
____________________________
Das 9 às 14 horas
17.º Aniversário da Piscina Municipal 
de Corroios
Natação
Piscina Municipal de Corroios

____________________________
Das 9 às 17 horas
Festival Dia da Piscina
Natação
Piscina Municipal de Amora
____________________________
Das 14 às 20 horas
Mercado Urbano
À Babuja – Festival de Street Art
Praça da República
____________________________
Das 15 às 18 horas
Oficina de Graffiti com Trafik e Eko
À Babuja – Festival de Street Art
Inscrição no local
Espaço exterior do Centro de Apoio 
ao Movimento Associativo Juvenil
____________________________
Das 15 às 18.30 horas
Dance Jam com Via Urbana
À Babuja – Festival de Street Art
Praça da República
____________________________
Das 15.30 às 18.30 horas
Animação de rua
Artes circenses, música, teatro
À Babuja – Festival de Street Art
Núcleo urbano antigo do Seixal

____________________________
16 horas
Arte à Solta na Fidalga
Oficina . Inscrição (3)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro 
e jardim da Quinta da Fidalga

____________________________
18.30 horas
II Zumba Solidária
Parada da Associação Humanitária 
de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal
____________________________
21.30 horas
Concerto de Final de Ano Letivo da 
Escola de Artes do Independente 
Futebol Clube Torrense
Música . M/ 4 anos . Entrada livre . Reservas (4)
Org.: Escola de Artes do Independente Futebol 
Clube Torrense
Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal
____________________________
Das 22 à 1 hora
Concerto Liga Knock Out, Yuzi 
e Supa Dust Man
À Babuja – Festival de Street Art
Jardim da Praça dos Mártires da Liberdade, 
Seixal

8 jul. domingo
____________________________
8 horas
Caminhada à Ponta dos Corvos
Sede do Grupo Desportivo Unidos do Arco
____________________________
Das 10 às 12 horas
Aulas Abertas de Canoagem 2018
Org.: Associação Náutica do Seixal
Rampa da Misericórdia, Seixal
____________________________
Das 14 às 20 horas
Mercado Urbano
À Babuja – Festival de Street Art
Praça da República

____________________________
Das 15 às 18 horas
Oficina de Graffiti com Trafik e Eko
À Babuja – Festival de Street Art
Inscrição no local
Espaço exterior do Centro de Apoio 
ao Movimento Associativo Juvenil
____________________________
Das 15.30 às 18.30 horas
Animação de rua
Artes circenses, música, teatro
À Babuja – Festival de Street Art
Núcleo urbano antigo do Seixal
____________________________
Das 16 às 17 horas
Dance Show com Da Scum
Dança
À Babuja – Festival de Street Art
Jardim da Praça dos Mártires da Liberdade, 
Seixal

____________________________
Das 17 às 19.30 horas
Caminhada Fotográfica 
com Via Urbana
À Babuja – Festival de Street Art
Inscrição no local
Núcleo urbano antigo do Seixal



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

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

____________________________
De segunda a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
e das 14 às 16 horas
Partindo-se
Oficina . Grupos . Inscrição (3)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

Para, Escuta e Pinta
Oficina . Grupos . Inscrição (3)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

O Jardim da Fidalga
Visita/jogo . Grupos . Inscrição (3)
Jardim da Quinta da Fidalga

____________________________
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

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

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

____________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 20 horas
Sábado, das 14.30 às 20 horas
Brincar Livre
Dos 6 meses aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Hoje Sou… Bibliotecário!
Dos 8 aos 18 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
De terça a sexta-feira, 10.30 e 16.30 horas
«Herberto», de Lara Hawthorne – 
Hora do Conto
Pintar Ideias – Ateliê complementar 
à Hora do Conto
Dos 4 aos 12 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
e das 14 às 17 horas
Sábado e domingo, das 14 às 17 horas
600 Anos de Moagem no Moinho 
de Maré de Corroios
Exposição de longa duração
Moinho de Maré de Corroios

Barcos, Memórias do Tejo
Exposição de longa duração
Núcleo Naval

Barcos do Mar Português na 
Coleção de Modelos de Estêvão 
Carrasco
Exposição temporária
Núcleo Naval

Com Conta, Peso e Medida – 
a Coleção do Aferidor Municipal
Exposição temporária
Parceria: Museu de Metrologia do Instituto 
Português da Qualidade
Moinho de Maré de Corroios

____________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
ou das 14.30 às 16.30 horas
Pintar a Fábrica de Pólvora 
e o Moinho
Ateliês . Grupos . Inscrição (1)
Núcleos do Ecomuseu Municipal

____________________________
De quarta a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
ou das 14.30 às 16.30 horas
Visita Acompanhada ao Espaço 
Memória – Tipografia Popular 
do Seixal
Grupos . Inscrição (1)
Espaço Memória – Tipografia Popular no Seixal

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

____________________________
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) Inscrição: 212 275 785 | arte.se@cm-seixal.pt
4) Reservas: 210 940 518 | 915 506 526 | esco-
ladeartes@ifctorrense.pt

____
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

15 jul. domingo
____________________________
21 horas
Desfile da Fanfarra da Associação 
Humanitária de Bombeiros Mistos 
do Concelho do Seixal
Animação de rua
Festas Populares de Arrentela
____________________________
22 horas
Espetáculo da Escola de Artes 
do Independente Futebol Clube 
Torrense
Palco 1 – Recinto das festas populares 
(junto à Rotunda das Geminações)
Festas Populares de Arrentela

18 jul. quarta
____________________________
14.30 horas
Gru – O Maldisposto
Cinema . M/ 6 anos . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

e ainda…
5 a 19 jul.
____________________________
Até 31 de agosto
Das 10 às 20 horas
Splash Seixal
Cais Fluvial do Seixal
____________________________
5, 6, 7 e 8 de julho
Das 10.30 às 18 horas
À Babuja – Festival de Street Art
Grandes intervenções
Frame e Skran
Mercado Municipal do Seixal
Smile e Mosaik
Estação Elevatória do Seixal 
Bigod
Rua União
Pequenas intervenções
Cubos
Com jovens artistas do Drive in Arte 2017 
e alunos das escolas secundárias do concelho
Zona ribeirinha do Seixal

____________________________
5, 10, 12, 17 e 19 de julho
Terça e quinta-feira, 21 horas
Caminhadas Noturnas
Grupo Desportivo Unidos do Arco

____________________________
De 5 a 8 de julho
Quinta e sexta-feira, das 12 às 20 horas
Sábado e domingo, das 10 às 20 horas
Torneio Future Seixal Ladies Open 
2018
Ténis de campo
Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro-Rouxinol

____________________________
7 e 8 de julho
Sábado e domingo, das 9 às 19 horas
Torneio de Voleibol
Pavilhão Clube Desportivo e Recreativo 
do Fogueteiro
____________________________
7 e 14 de julho, sábado
9.30 horas
Área de Participação | Parque 
do Serrado
Várias atividades desportivas
Org.: Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix
Parque Municipal do Serrado, Amora

16.30 horas
Arca de Histórias
Dos 4 aos 12 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
8 e 15 de julho, domingo
8.30 horas
Domingos com Saúde
Caminhada
Org.: Grupo Desportivo Unidos do Arco
Quinta da Marialva, Corroios

____________________________
14 e 15 de julho
Sábado e domingo, 14 horas
Regata S. Pedro
Vela
Org.: Associação Náutica do Seixal
Baía do Seixal

____________________________
Até 15 de julho
Diversos horários
Mundial no Seixal – Fanzone
Transmissão dos Jogos do Mundial Rússia 2018
Ecrã Gigante | DJ Live Sets | Insufláveis | 
Matraquilhos | Cinema ao Ar Livre
Seixal
Programa completo em cm-seixal.pt

____________________________
Até 21 de julho
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas
Coletiva de Escultura – António 
Trindade, Francisco Vaz, João 
Duarte e Jorge Pé-Curto
Exposição integrada no Ciclo de Apresentação 
do Acervo Artístico Municipal
Galeria Municipal de Corroios

____________________________
Até 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 Silva
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

____________________________
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



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

As piscinas estão 
em festa
As duas piscinas municipais do concelho estão em festa no próximo sábado, 
dia 7.
A Piscina Municipal de Amora celebra o 23.º aniversário com uma aula para 
bebés, N1 - 13 anos e N2 - 13 anos (2 acompanhantes), das 9 às 10 horas; pais 
e filhos (2 acompanhantes), das 10 às 11 horas; hidro «Marchas Populares», 
das 11 às 12 horas; akuapilates, das 12 às 13 horas e atividades dinamizadas 
pelo movimento associativo a partir das 14 horas.
O 17.º aniversário da Piscina Municipal de Corroios é festejado com uma aula 
para bebés e grávidas (2 acompanhantes), das 9 às 10 horas; pais e filhos 
(2 acompanhantes), das 10 às 11 horas; ilha do tesouro (momento único de 
partilha entre pais e filhos), das 11 às 12 horas; mega-aula de hidroginástica, 
das 12.10 às 13 horas; hidrobike, das 13.10 às 14 horas, e atividades 
dinamizadas pelo movimento associativo a partir das 14 horas.
Apareça! Venha divertir-se no Dia da(s) Piscina(s)! 

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

Artes para ver na 
Quinta da Fidalga
Os artistas plásticos da ARTES – Associação Cultural do Seixal aceitaram o 
desafio da câmara municipal para produzir obras diversificadas, que estão 
agora expostas no jardim da Quinta da Fidalga, surpreendendo o visitante 
pela variedade de formas, cores e linhas. 
A exposição Artes na Fidalga 2018 é uma iniciativa que dá a conhecer a 
criatividade das artistas locais, ao mesmo tempo que enriquece um espaço 
de lazer. 
A apresentação das obras ao ar livre permite ainda uma maior aproximação 
entre os criadores e o público visitante. 
A exposição está patente até 30 de setembro e pode ser visitada de terça-
-feira a domingo, das 10 às 19 horas, no jardim da Quinta da Fidalga, em 
Arrentela. 

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

Pintar ideias na biblioteca
Durante o mês de julho, as crianças dos 4 aos 12 anos são convidadas a participar no ateliê 
Pintar Ideias, que é complementar à Hora do Conto, a qual se realiza também em julho com 
o conto tradicional «Herberto», de Lara Hawthorne.
A participação individual nas duas atividades é livre, mas para grupos é necessária a 
inscrição prévia, através do telefone 210 976 100 ou do email biblioteca.junior@cm-seixal.
pt.
A Hora do Conto e o ateliê decorrem no Espaço Júnior da Biblioteca Municipal do Seixal.

Mês de julho, de terça a sexta-feira | 10.30 e 16.30 horas | Espaço Júnior – Biblioteca 
Municipal do Seixal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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