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De 5 a 8 de julho, a arte 
urbana invadiu o núcleo urbano 
antigo do Seixal. Pintura, música 
e danças urbanas foram ao en-
contro dos visitantes durante o À 
Babuja – Festival de Street art, uma 
iniciativa organizada pela Câmara 
Municipal do Seixal em parceria 
com a associação Via Urbana.

Houve pequenas e grandes in-
tervenções em edifícios e espaços 
públicos, oficinas, animação de rua 
e concertos.

a pintura tomou conta do espaço, 
transformando o núcleo urbano an-
tigo do Seixal numa grande galeria 
de arte ao ar livre.

alguns jovens de escolas do con-
celho e participantes no Drive in 
arte, outro projeto de arte urbana 
do município, pintaram estruturas 
espalhadas ao longo do passeio ri-
beirinho.

Seres míticos, uma versão da 
Mona Lisa, um astronauta e a crítica 
à poluição na terra foram alguns 
dos temas escolhidos pelos jovens 
artistas para mostrar o que sabem 

fazer e passar a sua mensagem. 
ao longo do festival, trabalharam 
e conversaram com o seu público, 
observando o impacto da sua arte.

Durante os quatro dias, os ar-
tistas convidados Mosaik, Smile, 
Skran, Frame e Bigod realizaram 
intervenções artísticas em espaços 
públicos de grande visibilidade, 
utilizando tintas, sprays e stencil: 
a estação elevatória do Seixal, o 
Mercado Municipal do Seixal e a 
Rua da União.

Mosaik e Smile dividiram as pare-
des da estação elevatória do Seixal, 
num projeto que teve a colaboração 
da Simarsul. 

Mosaik pintou a parede virada 
para a Baía, cujas águas e pôr do sol 
no horizonte inspiraram a sua obra. 
Desenhou ainda um peixe, fazendo 
referência  à tradição piscatória do 
concelho, fazendo assim a ligação 
do rio com a parede que está virada 
para ele.

Já Smile tingiu de azul a sua pa-
rede, revisitou a obra de Camões 
e repescou o mítico gigante 

adamastor e uma nau do tempo dos 
Descobrimentos, numa homena-
gem às carpintarias de construção 
naval que já existiram no concelho.

Frame e Skran pintaram uma pa-
rede lateral do Mercado Municipal 
do Seixal, numa obra que mistura 
estilos. Skran veio do stencil, mas 
no Seixal usou as latas para des-
construir um rosto, com recurso 
à geometria. Frame recorre mais 
à pintura figurativa e à ilustração. 
Desenhou um senhor de idade, se-
reno, mas com ação ao seu redor, 
numa alusão à efemeridade.

Bigod esteve na Rua da União, 
onde pintou o edifício cedido pela 
autarquia aos Tocá Rufar. O projeto 
foi criado em parceria com andré 
Nara, artista do Seixal, que não pôde 
participar na sua execução. Os ar-
tistas inspiraram-se no projeto de 
percussão e utilizaram a técnica de 
stencil para desenhar os tambores 
nas cores dos Tocá Rufar: vermelho 
e branco.

a par de todas estas criações, 
houve workshops de dança hip-hop 

À Babuja – Festival de Street art

Seixal foi galeria de arte ao ar livre

Frame
Este festival é uma iniciativa mui-
to importante, numa altura em 
que o fenómeno street art está a 
crescer. Há um grande boom, com 
grande artistas, e isso atrai públi-
co para o concelho. Para quem 
está a começar agora, acho que é 
bom ver projetos em grande esca-
la, porque uma coisa é fazer a nossa art work em  digital, outra coisa é 
transpor esse trabalho para uma parede ou para uma empena. Para es-
se pessoal, essa miudagem, é importante, para aprender alguma coisa. 
Porque a arte urbana não é só pegar em latas e pintar paredes. Além de 
ser um hobby pode ser a nossa vida.

Smile
Este festival é bom para os artis-
tas, em termos de visibilidade e é 
bom porque é mais uma forma de 
espalhar a nossa arte e trazer cul-
tura às pessoas. As pessoas gos-
tam de ver o processo e a evolução 
da obra. O facto de haver jovens 
artistas ao lado de outros já com 
carreira é bom porque além das 
trocas de ideias há uma partilha de conhecimentos, de técnicas, e isso 
faz com que todos possamos evoluir. Apesar de pintar há muitos anos, 
estamos sempre a aprender. Há sempre esse cruzamento.

Skran
Eu acho que este tipo de eventos 
é interessante por duas razões: a 
primeira porque traz as pessoas 
à rua para apreciar a arte e a se-
gunda porque é importante para 
os mais jovens, para servir um bo-
cado de inspiração. Normalmente 
veem-se muitos rabiscos na rua, 
e esta é uma forma de os jovens 
verem que podem fazer uma coisa mais trabalhada, mais estruturada, 
mais pensada. Com estes eventos podem ver que é possível, que isso 
acontece. Este festival junta a arte às pessoas e junta os jovens à arte.

Pedro Américo
Participei no Drive in Art no ano 
passado e fiquei em primeiro lu-
gar. Nessa altura, lembro-me de 
falar na possibilidade de se rea-
lizar uma iniciativa deste tipo no 
Seixal, por isso fiquei muito con-
tente por saber que ia haver este 
festival. Poucas vezes tenho opor-
tunidade de pintar uma tela deste 
tamanho. Além disso, é bom pintar ao ar livre, porque o nosso trabalho 
está exposto a toda a gente, a famílias, a pessoas mais velhas... Até tive 
contacto com um senhor que pinta, mas que ninguém sabe que ele o 
faz, e até me mostrou algumas obras dele...
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À Babuja – Festival de Street Art

Seixal foi galeria de arte ao ar livre
com a Via Urbana, de Street Art com 
Trafik e de Creative Flow com Carla 
Palavra. Realizaram-se oficinas de 
graffiti com Eko e Observ, e uma ca-
minhada fotográfica com Midnight 
Madness e Nosh.

Houve também concertos com 
Liga Knock Out, Yuzi e Supa Dust 
Man, Sxill Out com Impuzzle Live 
Band e DJ Maskarilha, e dança com 
Da Scum.

Porquê o nome À Babuja para es-
te festival? Durante a sua realização 
houve várias teorias, mas a verdade 
é que «à babuja» é uma expressão 
popular que significa estar perto de 
algo, e muito utilizada pela popula-
ção do Seixal, nomeadamente pelos 
pescadores, para dizer que se está 
perto da água.

     
Promover diferentes 
tipos de arte urbana
Manuela Calado, vereadora da 

Câmara Municipal do Seixal, visi-
tou os vários locais de intervenção 
artística e assistiu à evolução das 
obras.

Segundo a autarca, o objetivo 
da realização do Festival de Street 
Art foi «promover os diferentes ti-
pos de arte urbana e fazer com que 
os artistas possam mostrar o seu 
trabalho e interagir com o público. 
No fundo, haver uma ligação entre 
aquele que cria e aquele que obser-
va. É uma sinergia interessante».

 A vereadora destacou «a partilha 

entre os profissionais e os jovens 
que acederam a este desafio e que 
são alunos de artes das escolas do 
concelho. Para além de criarem e 
transmitirem uma mensagem, es-
tes jovens vão aprender com aque-
les que já se dedicam à arte urbana 
há mais tempo, numa partilha de 
sabedoria e de conhecimento». n

Bigod
Acho que este é um festival interes-
sante, que pode trazer mais cultura, 
movimento e interesse para o Seixal 
e para quem gosta deste tipo de arte. 
Se não criarmos estas oportunida-
des, as pessoas não conhecem e não 
podem apreciar ou criticar, porque 
não conhecem esta realidade para 
falar sobre isso.

Camila Ribeiro
O festival é bom para transmitirmos 
as nossas ideias e expressarmos a 
nossa arte. Se ficarmos em casa não 
sabemos o que os outros pensam so-
bre o que fazemos, na rua as pessoas 
comunicam connosco. Além disso, 
trocamos ideias entre todos e isso 
ajuda à nossa evolução, e podemos 
conviver uns com os outros.

Ana Quintino
Estou aqui a participar porque tenho 
vontade de mostrar o meu trabalho, 
de dinamizar a arte e de dar a co-
nhecer às pessoas a forma como me 
expresso. O facto de estramos aqui é 
ótimo, as pessoas fazem perguntas, 
ficam a ver como é que as peças são 
criadas e observam vários métodos 
de criação. A arte tem tudo a ver com 
comunicar e o que as pessoas tiram do que estão ver é que é importante: 
se gostam, se lhes traz uma memória, sensações... 
Acho que é importante a arte ter uma presença diária no espaço público. 
Para que as pessoas respeitem os objetos de arte é preciso que eles te-
nham presença diária na suas vidas.

Sandra Albuquerque
 e Mariana Ratinho
É uma experiência nova e uma ma-
neira de mostrar às pessoas o traba-
lho dos alunos de arte, que é pouco 
valorizado. Achámos que ia ser diver-
tido, nunca pintámos ao ar livre e qui-
semos experimentar. Há aqui vários 
estilos e acreditamos que as pessoas 
que aqui passam se podem identificar com alguns deles.

Mosaik
Acho que é uma iniciativa espeta-
cular, é uma maneira de solidificar 
a arte urbana no concelho e de 
voltar a dar vida a alguns objetos 
e edifícios devolutos que não têm 
expressão nenhuma no que é o 
conceito urbanístico. Desta forma 
passam a ser uma espécie de mar-
co dentro da cidade e que vai fazer 
com que as pessoas passem para ver o que se produziu.



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 712    19 JULHO 2018

4     MUNICÍPIO

A AssembleiA municipal 
do seixal reuniu-se em sessão 
extraordinária no dia 5 de julho, 
nos serviços Centrais da Câmara 
municipal do seixal, tendo sido 
aprovadas, no âmbito da delegação 
de competências para as juntas de 
freguesia, as minutas dos acordos 
de execução e dos contratos in- 
teradministrativos para a realiza-
ção de obras de proximidade, «va-
lorizando assim o papel das juntas 
de freguesia junto das popula-
ções», referiu o vice-presidente da 
Câmara municipal do seixal, Jorge 
Gonçalves. 

No período aberto à popula-
ção, registou-se a participação de 
três munícipes, que colocaram 
questões sobre o abastecimento 
de água e saneamento em Fernão 
Ferro. Jorge Gonçalves relembrou 
as intervenções nas redes de in-
fraestruturas nos morgados ii, 
nomeadamente nas ruas Florbela 
espanca, Fernando Pessoa e Júlio 
Dinis e adjacentes, referindo que 
«seguem-se as fases subsequen-
tes». Quanto ao abastecimento de 
água, evidenciou a construção do 
CDA de Fernão Ferro, «obra em cur-
so e que com o reforço dos furos de 
captação minimizará os problemas 
de abastecimento no verão. Com a 
entrada em funcionamento do cen-
tro distribuidor de água, o abasteci-
mento estará resolvido. No futuro 
servirá 27 mil habitantes».

Intervenção municipal
No período antes da ordem do 

dia foram aprovados 14 documen-
tos. A bancada da CDU apresentou 

a moção sobre o hospital no seixal 
que abordou a Adenda ao Acordo 
estratégico de Colaboração para 
lançamento do Hospital no seixal. 
O documento assinado no dia 29 
de junho reitera o compromisso 
assumido pelo Governo para a 
construção do equipamento. Às 
questões das forças políticas sobre 
o facto de não contemplar camas 
de cuidados paliativos e não abran-
ger sesimbra, o vice-presidente 
respondeu ser «este o momento 
para relançar o processo que este-
ve parado durante anos. Quanto às 
questões referidas não deixaremos 
de acompanhar o processo. O im-
portante é que o hospital seja uma 
realidade no mais curto espaço de 
tempo». Também apresentada pela 
CDU, foi aprovada por unanimida-
de a moção que contesta o encer-
ramento da agência da Caixa Geral 
de Depósitos em Fernão Ferro. O 
reconhecimento do trabalho dos 
bombeiros do Concelho do seixal 
ficou expresso na saudação da CDU 
também aprovada por unanimi-
dade. 

O papel dos soldados da paz foi 
ainda salientado na moção do Ps, 
aprovada por unanimidade. esta 
bancada apresentou uma moção 
pela qualificação da escola básica 
do bairro Novo. A vereadora do 
pelouro da educação, manuela 
Calado, explicou que a autarquia 
está a trabalhar com a associação 
de pais para que «no início do ano 
letivo o refeitório escolar esteja a 
funcionar. Quanto à ampliação da 
escola, o executivo fará uma inter-
venção faseada, tendo em conta a 

tipologia do equipamento». Do Ps 
foi ainda aprovada por unanimi-
dade a saudação sobre as refeições 
escolares comparticipadas nas fé-
rias. A vereadora da educação re-
lembrou que a Câmara municipal 
do seixal já comparticipa as refei-
ções nas pausas letivas do Natal, 
Carnaval, Páscoa, final do mês de ju-
nho e que «este ano comparticipará 
as refeições durante o mês de julho. 
À semelhança das outras pausas 
letivas, estas refeições não serão 
comparticipadas pelo ministério 
da educação», salientou. Foi ainda 
aprovado por unanimidade o voto 
de pesar pelo falecimento de Júlio 
Pomar e aprovada a moção sobre o 
incentivo à utilização de copos bio-
degradáveis nas festas populares 
do concelho.

O PAN apresentou duas moções, 
ambas aprovadas por maioria, uma 
sobre a implementação de pom-
bais contracetivos, para controlo 
populacional de pombos. A segun-
da, pela alteração do regulamento 
municipal que proíbe a alimen-
tação de animais na via e espaços 
públicos. A bancada do PsD apre-
sentou uma recomendação relativa 
à Piscina de Aldeia de Paio Pires 
para que no projeto se alterem 
as medidas dos tanques de acor-
do com as normas da Federação 
internacional de Natação (FiA). 
Jorge Gonçalves explicou que «a in-
fraestrutura será vocacionada para 
atividades desportivas, formativas 
e recreativas e não para a compe-
tição. A profundidade dos tanques 
de acordo com as normas da FiA 
iria anular a vertente da formação 

para crianças e jovens».
A moção aprovada por unani-

midade sobre o abastecimento 
da água da rede pública foi apre-
sentada pelo Grupo de Cidadãos 
eleitores somos Fernão Ferro. A 
moção defendia a atribuição do di-
reito à água da rede pública na ha-
bitação, ficando estabelecido que 
caso a habitação deixe de ser de 
residência permanente, este servi-
ço de abastecimento cesse. O vice-
-presidente da autarquia explicou 
o que tem sido feito no sentido da 
reconversão da freguesia, «um ca-
minho marcado por alterações le-
gislativas, condicionantes naturais 
e servidões administrativas, mas o 
diálogo entre as associações de mo-
radores e administrações das AUGi 
(Áreas Urbanas de Génese ilegal) e 
a Câmara municipal do seixal tem 
possibilitado a requalificação. O 
processo conta com mais de 1000 
hectares de área reconvertida».

Por sua vez, o be apresentou a 
recomendação pela estratégia lo-
cal que apresente soluções habi-
tacionais desenvolvidas ao abrigo 
do Programa de Apoio ao Acesso 
à Habitação, aprovada por unani-
midade, e a moção aprovada por 
maioria pelo respeito às popula-
ções imigrantes e resposta de aco-
lhimento de pessoas refugiadas. 

No período da ordem do dia, o 
debate centrou-se na permuta de 
um terreno junto aos escritórios 
da baía do Tejo por dois lotes do 
Parque industrial do seixal. As for-
ças políticas questionaram o des-
tino que a autarquia dará aos ter-
renos permutados entre a Câmara 

municipal do seixal e a baía do Tejo. 
Jorge Gonçalves explicou os trâmi-
tes do processo para concretização 
da permuta. «Já o estudo de orde-
namento urbano e paisagístico 
da área da siderurgia Nacional de 
2007 e o Plano de Pormenor iden-
tificavam este equipamento junto 
aos escritórios da baía do Tejo para 
vir à posse municipal. Para salva-
guardar o interesse público, na de-
liberação está expresso o valor dos 
prédios, o que se está a permutar é 
o diferencial que é coberto por via 
das obras a realizar. Quanto ao uso 
a dar ao equipamento, será uma 
decisão a tomar no futuro, que terá 
de ser alvo de deliberação por parte 
dos órgãos autárquicos». 

A delegação de competências 
para as juntas de freguesia ficou 
aprovada com o reforço de verbas, 
assim como da gestão e manuten-
ção dos espaços verdes municipais, 
que será assumida progressiva-
mente pela autarquia, até final do 
mandato. Os acordos de execu-
ção contemplam a verba anual de  
822 972 euros, um aumento de 
32,8 por cento face ao mandato an-
terior. Também foram aprovados 
os contratos interadministrativos 
no valor de 956 mil euros, um au-
mento de 18 por cento. Por fim foi 
aprovada a adesão do município do 
seixal, à Associação de municípios 
do Portugal Romano. O vereador 
do Pelouro do Património Histórico 
e Cultural, manuel Pires, explicou 
que a adesão representa «a valo-
rização do território e a troca de 
experiências que dá a conhecer o 
património do seixal».  n

Assembleia municipal do seixal

Hospital e reforço de verbas para 
as juntas dão resposta às populações 
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Grupo Recreativo de Santo António
Ampliação da sede em fase de conclusão
     
As obras de ampliação da sede do Grupo Recreativo de Santo António estão em fase 
de conclusão, com trabalhos de acabamentos.
A intervenção incluiu o alargamento do salão de festas, deslocalização do palco, 
construção de uma área para gabinetes da direção e apoio às atividades em palco e 
substituição da cobertura existente com a aplicação de chapas sandwich. 
A obra contou com um investimento da Câmara Municipal do Seixal no valor de  
61 127,68 euros.

 Associação Náutica do Seixal
Obras de requalificação
Na Associação Náutica do Seixal foram efetuados os trabalhos de reabilitação dos 
perfis metálicos do piso 0 do edifício, lixagem, pintura e reforço da estrutura. 
Vão ser iniciados ainda os trabalhos de substituição total da cobertura, com a de-
molição do atual telhado e construção de um novo em chapa sandwich, apoiado 
em nova estrutura metálica. Estas intervenções decorrem com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal no valor de 88 543, 20 euros.

 Vale de Milhaços e St.ª Marta do Pinhal
Pavimentação de vias
Prosseguindo o Plano Municipal de Pavimentações para a freguesia de Corroios, a 
Câmara Municipal do Seixal procedeu recentemente à pavimentação da Av. Fábrica 
da Pólvora, no prolongamento até à entrada da antiga Fábrica da Pólvora de Vale de 
Milhaços, que é atualmente uma extensão do Ecomuseu Municipal do Seixal. 
Foi ainda pavimentado um troço da Av. Vieira da Silva, entre a Rua Manuel Ferreira e 
a Rua Noémia de Sousa, em St.ª Marta do Pinhal.
Nestas duas intervenções, que vieram melhorar as condições de circulação naque-
las vias, foram utilizadas cerca de 445 toneladas de massa betuminosa.

 
Parque Municipal do Serrado, Amora
Construção do Centro de Treinos 
do Amora Futebol Clube
Encontram-se a decorrer no Parque Municipal do Serrado, em Amora,  as obras de 
construção do Centro de Treinos do Amora Futebol Clube. 
O centro de treinos será composto por um campo de futebol, destinado a treinos 
e iniciativas relacionadas com a modalidade, bem como todas as infraestruturas 
necessárias para a prática do futebol.
A Câmara Municipal do Seixal cedeu o terreno com uma área de 12 885 m2 ao 
Amora Futebol Clube, pelo prazo de vinte anos, e atribuiu de uma comparticipação 
financeira no valor de 250 mil euros para apoiar as obras do campo de treinos e a 
recuperação dos balneários.



A Câmara Municipal do Seixal de-
liberou, na reunião de 11 de julho, 
um conjunto de protocolos e contra-
tos-programa com coletividades e 
associações do movimento associa-
tivo concelhio, bem como as respe-
tivas comparticipações financeiras, 
no valor total de cerca de 338 mil 
euros.
A verba destina-se a apoiar o movi-
mento associativo nas diversas áre-
as de atuação, permitindo qualificar 
os seus equipamentos e potenciar o 
desenvolvimento da sua atividade 
junto da população. 
O executivo aprovou a abertura 
do concurso público para forneci-
mento de refeições em refeitórios 
escolares do 1.º ciclo e jardins de 
infância da rede pública do conce-
lho, com um valor base de cerca de  
1 696 500 euros.
A este propósito, Jorge Gonçalves, vi-
ce-presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, precisou que, «apesar de 
não ter qualquer apoio do Ministério 
da Educação, a autarquia assume a 
comparticipação das refeições dos 
alunos que frequentam o ensino 
pré-escolar e 1.º ciclo do ensino bá-
sico da rede pública, durante o perí-
odo de atividades extracurriculares, 
no mês de julho e primeira quinzena 
de setembro».

O hospital tem mesmo 
de avançar
Na reunião foi ainda aprovada uma 
tomada de posição intitulada «O 
hospital no Seixal tem mesmo de 
avançar!», na sequência da assina-
tura da adenda ao acordo estratégi-
co de colaboração para o lançamen-
to do hospital no Seixal, entre a câ-
mara municipal e a Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo, que teve lugar a 29 de ju-
nho.

Apesar das preocupações da au-
tarquia referentes ao projeto, o 
Município considera que a assina-
tura da adenda constitui mais um 
passo no caminho de construção 
do hospital. Por isso, a autarquia 
reafirma a necessidade urgente 
da construção do hospital e saú-
da a população e as comissões de 
utentes pelas ações de luta e de 
reivindicação pela construção do 
equipamento. 
Também se exorta o Governo a tra-
tar esta matéria de forma urgente, 
prioritária e participada, já com 
uma visão de futuro e de expansão, 
tendo em conta as necessidades já 
identificadas. 

Deliberações
Presidência
• Tomada de posição: «O hospital no 
Seixal tem mesmo de avançar!».

• Ata da reunião ordinária de 13 de 
junho de 2018. Aprovação.

• Contrato-programa a celebrar en-
tre a Câmara Municipal do Seixal e 
a Associação Náutica do Seixal para 
o desenvolvimento da náutica de 
recreio e promoção do turismo: Rota 
Barcos do Tejo. Comparticipação 
financeira.

Pelouro do Planeamento, 
Mobilidade, Cultura 
e Recursos Humanos
• Apoio ao movimento associativo 
cultural 2018. Contratos-programa 
e comparticipações financeiras.

• Regulamento de Acesso à 
Atividade de Mercados e Trans-
portes em Táxi no Município do 
Seixal. Publicitação do início do pro-
cedimento de alteração e participa-
ção procedimental. 

Pelouro da Educação,
Desenvolvimento Social,
Juventude e Gestão Urbanística
• Apoio financeiro para pagamento 
das assinaturas de telefone às es-
colas básicas do 1.º ciclo e jardins 
de infância. 1.º semestre de 2018. 
Aprovação.

• Desocupação de fração autóno-
ma sita na Rua da Alegria, n.º 17-A, 
Loja, Bairro da Cucena. Aprovação.

• Contratação pública. Concurso 
público para fornecimento de refei-
ções em refeitórios escolares com 
publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia. Abertura de proce-
dimento.

Pelouro do Desporto, Empreitadas, 
Administração Geral
e Modernização Administrativa
• Contratação pública. Concurso 
público do Complexo Desportivo do 
Clube de Santa Marta do Pinhal. 
Processo n.º DPMU. DGUE.04.
DP.2016. Suspensão da consigna-
ção. Aprovação.

• Contrato-programa de desen-
volvimento desportivo a cele-
brar entre a Câmara Municipal 
do Seixal e a Associação Naval 
Amorense para apoiar o desenvol-
vimento das atividades aquáticas 
na Piscina Municipal de Amora. 
Comparticipação financeira.

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 11 de julho
Autarquia aprova comparticipações 
para o movimento associativo

Equipamentos municipais 
Horários de funcionamento 
no período de verão 

A Câmara Municipal do Seixal informa que, tendo em conta o período 
de férias nos meses de verão, alguns equipamentos municipais estão a 
funcionar com alteração de horários.
Os equipamentos municipais que estão em funcionamento com horá-
rios alterados são, por exemplo, as lojas do munícipe, equipamentos 
culturais (auditórios, bibliotecas, galerias e oficinas), desportivos (com-
plexos, parques, pavilhões e piscinas), alguns espaços museológicos e 
centros de apoio (à juventude e ao movimento associativo, de informa-
ção ao consumidor).
Os horários temporários de verão estão disponíveis para consulta nos 
locais habituais e no site da autarquia em cm-seixal.pt.

No dia 28 de julho, às 15 horas, na Escola
Básica da Quinta de St.ª Marta de Corroios
Reconversão urbanística 
da Quinta das Lagoas
A área de reconversão da Quinta das Lagoas ocupa uma área de aproxi-
madamente 134 586,40 m2, dividida em cerca de 240 parcelas de ter-
reno de pequena dimensão ocupadas, na sua maioria, por construções 
de génese ilegal.Com a entrada em vigor do novo Plano Diretor Municipal 
do Seixal em 2015, a reconversão passará a realizar-se mediante a apro-
vação de uma operação de loteamento, com parâmetros urbanísticos 
próprios, ajustados às servidões administrativas e restrições de utilida-
de pública existentes.
No dia 28 de julho, às 15 horas, na Escola Básica de St.ª Marta de 
Corroios, decorre mais uma sessão do Fórum Seixal, onde todos os 
interessados podem ficar a conhecer melhor este processo e dar o seu 
contributo para a definição de um plano que solucione as questões ur-
banísticas existentes nesta AUGI. Participe, porque a sua opinião conta!
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Nos dias 4 e 11 de ju-
lho várias equipas da Câmara 
Municipal do seixal estiveram na 
Torre da Marinha e na zona cen-
tral de Corroios para mais duas 
ações integradas de valorização 
do espaço público.

Estas ações têm como objetivo 
assegurar uma intervenção con-
certada de vários serviços da au-
tarquia em zonas específicas do 
município. Com uma periodicida-
de semanal, vão percorrer todo o 
concelho até setembro.

isto mesmo foi confirmado 
pelo vice-presidente da Câmara 
Municipal do seixal,  Jorge 
Gonçalves, que acompanhou es-

tas intervenções com o vereador 
do pelouro do ambiente, Joaquim 
Tavares, contactando com os tra-
balhadores e recebendo contri-
butos dos munícipes: «Com estas 
ações queremos complementar 
maiores intervenções de qualifi-
cação que temos vindo a realizar. 
Queremos que o espaço público 
esteja cada vez mais cuidado e que 
seja vivido pelas pessoas. Quanto 
mais qualificado o espaço for,  
mais as pessoas o respeitam ao 
nível da conservação e limpeza e é 
isso que se quer fomentar. Por ve-
zes as intervenções são realizadas 
de forma isolada e não têm o mes-
mo impacto que estas ações inte-

gradas em que se veem resultados 
de uma forma imediata e alargada 
e nesse sentido pensamos que são 
ações muito positivas», afirmou.

Em cada uma das áreas cerca de 
50 trabalhadores realizaram tra-
balhos de desmatação, recolha de 
resíduos verdes, lavagem de con-
tentores, manutenção de espaços 
verdes, limpeza e desobstrução de 
coletores e sumidouros, ações de 
fiscalização de deposição indevi-
da de resíduos e de viaturas aban-
donadas, manutenção do mobi-
liário urbano, pavimentações e 
reposição de lancis e calçada. n

ações integradas de valorização 
do espaço público 

Espaços mais 
qualificados 
para todos
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Decorreu no dia 26 de junho, no 
Seixal, a cerimónia de entrega de 
prémios do Concurso de Maquetas 
Energias Renováveis – Outra Forma 
de Futuro, uma iniciativa organizada 
pela Agência Municipal de Energia 
do Seixal (AMESEIXAL), dirigida às 
escolas básicas e secundárias, que 
tem como objetivo sensibilizar a co-
munidade educativa para a imple-
mentação de estratégias de pou-
pança de energia e o aproveitamen-
to das fontes de energia renováveis.
Para além da entrega de prémios, 

este é também o momento em que 
os alunos participantes mostram o 
trabalho desenvolvido ao longo do 
ano, estando em exposição, no local 
da cerimónia, as maquetas feitas 
pelos alunos, alusivas ao tema das 
energias renováveis. Os premia-
dos foram os seguintes: 1.º, Escola 
Secundária Alfredo dos Reis Silveira 
(7.º D); 2.º, Escola Secundária Dr. 
José Afonso (7.º B); 3.º, Escola Básica 
de Vale de Milhaços (7.º C); 4.º, 
Escola Básica de Vale de Milhaços 
(7.º A); 5.º, Escola Secundária Alfredo 

dos Reis Silveira (12.º T1).
As escolas do Seixal estiveram 
também em destaque no concurso 
Ventos de Poupança 2, uma com-
petição interescolar nacional, di-
namizada no nosso concelho pela 
AMESEIXAL. A Escola Básica de Vale 
de Milhaços e a Escola Profissional 
Bento de Jesus Caraça conquista-
ram o 1.º e 2.º lugares e receberam 
os prémios no dia 12 de junho, 
no Salão Nobre da Comunidade 
Intermunicipal do Oeste – Oeste 
CIM, nas Caldas da Rainha. 

Concurso de maquetas e Ventos de Poupança
Sensibilizar para o uso das energias renováveis

A Câmara Municipal do Seixal 
tem vindo a dinamizar o projeto 
da Rede de Hortas Urbanas do 
Município do Seixal, que procura 
dar resposta a uma realidade que 
tem vindo a crescer nas cidades, 
com cada vez mais pessoas a cria-
rem os seus próprios espaços de 
cultivo.
Nesse sentido, vai em breve nas-
cer o novo Espaço Agrícola na 
Quinta da Trindade, localizado 
entre a Avenida MUD Juvenil e a 

Avenida General Vasco Gonçalves.
Com uma área de cultivo de  
4 759 m2, o espaço terá 33 talhões 
destinados ao cultivo e colheita de 
produtos agrícolas de natureza sa-
zonal: 10 destinados a hortas re-
creativas  e 23 para hortas sociais.
No espaço também serão disponi-
bilizadas infraestruturas diversas 
de apoio à atividade, nomeada-
mente acessos, vedação, rede de 
distribuição de água, um edifício 
com cerca de 150 m2 com arreca-

dações para arrumo de ferramen-
tas, sala polivalente e instalações 
sanitárias.
O presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Joaquim Santos, e o ve-
reador do pelouro do Ambiente, 
Joaquim Tavares, visitaram recen-
temente o local, verificando o an-
damento dos trabalhos de cons-
trução do novo espaço agrícola.

Obra a decorrer na Quinta da Trindade
Vai ser criado um novo espaço agrícola

Floresta Verde já está em ação 
Jovens do concelho cuidam
da natureza

A Câmara Municipal do Seixal participa no projeto Floresta Verde 
2018, o qual decorre no âmbito do Voluntariado Jovem para a 
Natureza e Florestas, promovido pelo Instituto Português do Desporto 
e da Juventude. O programa teve início no dia 9 de julho com a rece-
ção e formação de 14 jovens voluntários, que irão participar em ações 
de defesa da floresta até dia 23 de julho.
 A área de atuação será o Pinhal das Freiras (situado nas freguesias 
de Amora e Fernão Ferro), com acessos pontuais à Herdade da 
Apostiça, no concelho de Sesimbra. As principais atividades a desen-
volver pelos voluntários vão ser a vigilância, a georreferenciação de 
locais, a recolha de resíduos, a sensibilização da população para a 
autoproteção e o controlo de espécies invasoras.

Recolha de óleos alimentares usados 
Instalação de novos oleões 

Integrado no processo de renovação da Rede Municipal de Recolha 
de Óleos Alimentares Usados, foram instalados mais cinco oleões na 
via pública, no âmbito do protocolo entre a autarquia, a AMESEIXAL 
– Agência Municipal de Energia do Seixal e a Hard Level Energias 
Renováveis. Os equipamentos têm vindo a ser colocados progressi-
vamente em todo o concelho, e estes cinco últimos oleões agora co-
locados vêm finalizar o processo, com a colocação de um total de 60 
oleões. A Prio Top Level procede à recolha, transporte e valorização de 
óleos alimentares usados, transformando-os em biodiesel.
Com esta iniciativa os munícipes têm agora uma forma mais prática 
e acessível de depositar os óleos alimentares usados, contribuindo 
assim para a resolução dos problemas ambientais resultantes da 
incorreta deposição destes resíduos. 
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Conselho Municipal de Educação

Aprovação do Plano de 
Ação Social Escolar e de 
Transportes Escolares 

O Agrupamento de Escolas de Pinhal 
de Frades promoveu, nos dias 6 e 7 
de julho, as II Jornadas da Educação 
sob o tema: «Inovar, Flexibilizar, 
Autonomizar», que decorreram na 
Escola Básica Carlos Ribeiro.
A motivação dos alunos: como se 
agarra a atenção da turma e gera 
a vontade de saber mais; a avalia-
ção formativa e o kahoot através da 

aprendizagem baseada em jogos; a 
necessidade de adaptar as escolas 
e os agentes educativos às novas 
realidades sociais, a mediação es-
colar e a gestão de conflitos e a edu-
cação pela arte foram algumas das 
temáticas abordadas. O encontro 
teve como objetivo proporcionar fer-
ramentas aos docentes no desafio 
que é ser professor e trabalhar com 

uma geração de alunos bem diversi-
ficada em pleno século XXI.
Durante dois dias, as jornadas ofe-
receram aos agentes educativos a 
oportunidade de partilhar práticas 
educativas para melhor compreen-
der os desafios e obstáculos que 
hoje se enfrentam no seio educativo. 

II Jornadas da Educação
Desafios do professor no século XXI

O COnsElhO Municipal de 
Educação esteve reunido no dia 9 
de julho, nos serviços Centrais da 
Câmara Municipal do seixal, para a 
última reunião do ano letivo, onde 
foram debatidos os Planos de Ação 
social Escolar e de Transportes 
Escolares deste e do próximo ano. 
A reunião foi dirigida pela verea-
dora do pelouro da Educação, 
Manuela Calado, que agradeceu 
aos professores a colaboração com 
a autarquia nos projetos desenvol-
vidos ao longo do ano letivo.

Foi depois apresentado o relató-
rio do apoio aos transportes esco-
lares, relativos a 2016-2017, que 
contemplou um total de 409 alu-
nos, na sua maioria do ensino se-
cundário, representando um apoio 
da autarquia na ordem dos 100 mil 
euros. Em relação ao próximo ano 
letivo, os conselheiros debateram 

e aprovaram por unanimidade o 
Plano de Transportes Escolares.

Outro dos pontos na ordem do 
dia foi a apresentação do Plano 
de Ação social Escolar para 2018-
-2019, o qual continua a ser um 
apoio aos alunos e famílias, pro-
curando garantir a igualdade de 
oportunidades de acesso e sucesso 
escolar. O plano incide sobre sub-
sídio de material escolar e forne-
cimento de almoços, tendo sido 
aprovado por unanimidade. Em 
relação a este assunto, foi destaca-
do pelos representantes dos esta-
belecimentos escolares o facto de 
a autarquia do seixal ter decidido, 
já este ano, prolongar as refeições 
escolares no mês de julho. Manuela 
Calado referiu que já estão conta-
bilizadas «cerca de 1100 crianças 
que irão beneficiar deste apoio».

 O último ponto da ordem de 

trabalhos passou pelo balanço do 
ano letivo, estando em destaque o 
Plano Educativo Municipal, consi-
derado uma mais-valia para toda a 
comunidade escolar. Foram ainda 
referidas as dificuldades devido à  
falta  de assistentes técnicos e as-
sistentes operacionais nas escolas 
de 1.º ciclo e jardim de infância, 
que a vereadora Manuela Calado 
referiu terem sido agravadas com 
a publicação da Portaria n.º 272-
-A/2017, de 13 de setembro, que 
veio alterar o rácio dos assistentes 
operacionais em funções, deter-
minando a colocação de um assis-
tente por cada grupo de crianças 
em sala de atividade de jardim de 
infância. Afirmou ainda que com 
a criação do cargo de encarrega-
da dos assistentes operacionais, a 
situação irá melhorar no próximo 
ano letivo. n

Concurso Imagem em Movimento
Vídeo sobre violência no namoro 
ganha prémio

«Violência no Namoro», da autoria das alunas Ariana Figueiredo, Beatriz 
Santos, Inês Pinto e Constança Sousa, do 8.º G da Escola Básica Carlos 
Ribeiro, em Pinhal de Frades, foi o vídeo vencedor da 8.ª edição do con-
curso Imagem em Movimento. A entrega de prémios decorreu a 4 de 
junho, no auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal, 
e contou com a presença de Manuela Calado, vereadora da autarquia.
O concurso Imagem em Movimento é promovido pela Câmara Municipal 
do Seixal, no âmbito do projeto Seixal Saudável, em parceria com a 
Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira e a Unidade de Cuidados na 
Comunidade do Agrupamento de Centros de Saúde de Almada-Seixal. 
Este concurso desafia os alunos a realizar trabalhos em vídeo, abordan-
do temáticas como alimentação saudável e atividade física, prevenção 
da violência, comportamentos aditivos e dependências – prevenção de 
consumos, VIH/sida ou gravidez na adolescência. Este ano, o júri rece-
beu 33 vídeos e a participação de cerca de 100 alunos.

Classificações
1.º lugar: «Violência no Namoro», de Ariana Figueiredo, Beatriz Santos, 
Inês Pinto e Constança Sousa, do 8.º G da Escola Básica Carlos Ribeiro, 
em Pinhal de Frades;
2.º lugar: «Alimentação Saudável e Atividade Física», de Samuel Silva, 
Tomás Silva, António Monteiro, Rúben Brazão e Francisco Rosa, do 9.º B 
da Escola Básica Dr. António Augusto Louro;
3.º lugar: «A História do Gugu», de Marta Martins e Rita Soares, do 12.º 
B2, da Escola Secundária de Amora.
Menções honrosas: «Bullying», de Carolina Palmela, Daniela Silva e Inês 
Borges, do 9.º A, da Escola Básica Dr. António Augusto Louro; «Tabaco, 
Álcool e Drogas» de Márcio Ramalhete e Sandro Mota, do 5.º B, da Escola 
Básica Dr. António Augusto Louro; e «Alimentação Saudável», de Rita 
Carvalho, do 9.º A, da Escola Básica Dr. António Augusto Louro.
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O encerramentO do 
ano letivo é sempre um motivo 
de festa assinalado com grande 
criatividade nas escolas básicas 
e secundárias do ensino público, 
assim como nas valências da in-
fância de instituições sociais do 
concelho. 

as festas do final do ano letivo 
de 2017-2018 foram participa-
das não só pelos alunos, profes-
sores e funcionários, mas tam-
bém pelos pais, encarregados de 
educação e familiares das crian-
ças.

a Praça do mercado de mi-
ratejo acolheu a IV Feira da edu-
cação da escola Secundária João 
de Barros, que contou com lar-
gas centenas de participantes, do 
pré-escolar ao cursos profissio-
nais. 

cargaleiro ao Pôr do Sol foi a 
iniciativa que assinalou o final do 

ano na escola Secundária manuel 
cargaleiro, com diversas ativida-
des culturais, como a dança e a 
gastronomia. 

as galas Fenix da escola Básica 
(eB) de aldeia de Paio Pires e da 
eB do casal do marco decorre-
ram no auditório municipal, com 
apresentações de dança e expres-
são dramática. 

a eB Quinta da courela e a eB 
de Santa marta do Pinhal realiza-
ram em dias diferentes o final do 
ano letivo e a festa de finalistas. 

O Jardim de Infância da Quinta 
de S. nicolau, a eB D. nuno Álvares 
Pereira, a eB dos redondos, a eB 
Quinta de n.ª Sr.ª do monte Sião, 
a eB aldeia de Paio Pires e a eB 
Pinhal de Frades também assi-
nalaram de forma festiva e com 
muita animação o encerramento 
das atividades letivas. 

a creche Social, Jardim de 

Infância e atL caracol (do cen-
tro de assistência Paroquial 
de amora) e a creche Social 
Baleia amarela (da associação 
de reformados e Idosos da 
Freguesia de amora) promove-
ram momentos de festa com mui-
ta participação a terminar o ano 
letivo. 

a vereadora manuela calado, 
do Pelouro da educação da 
câmara municipal do Seixal, mar-
cou presença em alguns momen-
tos de celebração nos estabeleci-
mentos de ensino, tendo saudado 
e reconhecido o trabalho e em-
penho da comunidade educati-
va concelhia, que contribui para 
a valorização da escola pública. 
Felicitou igualmente as institui-
ções sociais que proporcionam 
às famílias mais carenciadas o 
acompanhamento na infância. n

comunidade educativa

Escolas festejam final 
do ano letivo
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ConCertos, bailes, 
gastronomia e feira franca fize-
ram parte do programa das Festas 
Populares de arrentela que decor-
reram entre 11 e 15 de julho, na 
torre da Marinha, junto à antiga 
Companhia de lanifícios. 

os espetáculos dividiram-se por 
dois palcos, um junto à Praça das 
Geminações, e outro na avenida 
MFa, em frente ao independente 
Futebol Clube torrense.

banza, Herman José, a banda 
da sociedade Filarmónica União 
arrentelense com a participação 
de silvana Faustino e a orquestra 
Juventude independente torrense 
foram alguns dos nomes que passa-
ram pelo palco principal. também 
decorreu o Festival de Folclore de 
arrentela, numa organização do 
rancho Folclórico andorinhas do 
Pinhal, do Centro de solidariedade 
social de Pinhal de Frades. Para 

além do grupo organizador, par-
ticiparam os ranchos folclóricos 
Honra e Glória de arrentela, nossa 
senhora da alegria de Castelo de 
Vide, e da Freguesia de Fráguas, 
rio Maior.

em desfile pelas ruas estive-
ram os tocá rufar, Karma Drums 
e a Fanfarra da associação 
Humanitária dos bombeiros 
Mistos do Concelho do seixal.

o programa contou ainda com 
uma forte participação do movi-
mento associativo de reformados, 
pensionistas e idosos da freguesia, 
que deram a conhecer as suas ati-
vidades.

no palco 2, a associação Unitária 
de reformados, Pensionistas e 
idosos da torre da Marinha apre-
sentou uma mostra das diversas 
atividades que desenvolve, atra-
vés do Grupo Viva a Dança Viva, 
do Grupo de expressão teatral 

os Participantes da boa Vontade, 
do Grupo Coral e instrumental 
recordar É Viver, do Grupo de 
Harmónicas baía do seixal e 
do Grupo de Cante Feminino 
alentejano.

Pelo palco 2 passaram ainda 
os grupos corais e instrumen-
tais além terra, da associação de 
reformados, Pensionistas e idosos 
de arrentela, laços de ternura, 
da associação de reformados, 
Pensionistas e idosos de Pinhal 
de Frades, e o Grupo Coral 
alentejano dos serviços sociais 
dos trabalhadores das autarquias 
do seixal.

Jorge Gonçalves, vice-presidente 
da Câmara Municipal do seixal, 
américo Costa, em representação 
da assembleia Municipal do seixal, 
vereadores da autarquia, e antónio 
santos, presidente da União das 
Freguesias do seixal, arrentela e 

aldeia de Paio Pires, e o seu exe-
cutivo estiveram presentes nestas 
festas.

a comitiva visitou os standes do 
movimento associativo da fregue-
sia e o stande da Câmara Municipal 
do seixal, composto por réplicas 
de edifícios e património histórico 
do concelho, onde todos tiveram 
direito a uma raspadinha das fes-
tas populares, para ganhar uma 
lembrança.

Tradição e cultura
Jorge Gonçalves referiu a im-

portância da realização das festas 
populares: «as festas populares, 
que abrangem todas as freguesias, 
fazem parte da tradição e da cul-
tura do nosso concelho, mas es-
pelham também a identidade e as 
características de cada uma das 
freguesias».

Para o vereador, as festas popu-

lares no concelho «são um ponto 
de encontro da população, que 
aqui encontra diversão, gastro-
nomia, concertos de qualidade e 
ainda fica a conhecer as atividades 
culturais e desportivas do nosso 
movimento associativo, que mos-
tra o trabalho que desenvolve du-
rante todo o ano».

o envolvimento das coletivida-
des e das associações da freguesia 
nas festas populares também foi 
salientado por antónio santos, que 
considera importante «apoiar o 
movimento associativo, cujas ati-
vidades merecem ser divulgadas, 
porque são parte integrante da vi-
da do município».

Quanto às festas populares, «são 
espaços de vivência com uma gran-
de diversidade cultural, com um 
programa feito a pensar em toda a 
população». n

Festas Populares de arrentela

Espaço de encontro e vivência 
em comunidade 
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cm-seixal.pt
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PARQUE URBANO

Dia 21 de julho, sábado
18 horas
Garraiada
21 horas
Festival de Folclore
23.30 horas
Festa DJ 

Dia 22 de julho, domingo
20.45 horas
Danças de Salão da Associação de Amigos
do Pinhal do General
21.30 horas
Escola de Dança Impacto, do Grupo Desportivo
e Cultural de Fernão Ferro
23 horas
Alex

Dia 23 de julho, segunda-feira
18 horas
Garraiada
19.30 horas
Demonstração de atividades de instituições
da freguesia: Bebé a Bordo; O Nosso Jardim
e Casinha Mágica
21 horas
Boom Dance, da Associação de Amigos do Pinhal 
do General
21.15 horas
Marchas Populares 
22 horas
Escola de Samba Bota no Rego, de Sesimbra

Dia 24 de julho, terça-feira
19.30 horas
Demonstração de atividades de instituições

da freguesia: Centro Paroquial de Bem-Estar 
Social de Fernão Ferro; O Piparote – Berçário, 
Creche, Jardim de Infância, Pré-Escolar e ATL; 
Centro de Estudos Ti’Elsa
21.30 horas
Grupo Coral da Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Fernão Ferro e Casa
da Música
22 horas
Zimbro

Dia 25 de julho, quarta-feira
18 horas
Garraiada
20.45 horas
Grupo Coral da Associação de Amigos do Pinhal
do General
21.15 horas
Grupo de Dança Terpsi, do Centro de Solidariedade 
Social de Pinhal de Frades
21.30 horas
Ginástica Acrobática dos Redondos
22.15 horas
Chico Moreno

Dia 26 de julho, quinta-feira
20.45 horas
Iniciativa FF
23 horas
Baile com Jorge Oliveira

Dia 27 de julho, sexta-feira
21 horas
Marchas do Polo Cultural da Junta de Freguesia 
de Fernão Ferro
21.30 horas
Demonstração do Espaço Movimento e Saúde, 
de Sara Gonçalves
23.15 horas
Hélder Costa

Dia 28 de julho, sábado
18 horas
Papa Trilhos By Night
20.45 horas
Banda In Extremis
22 horas 
Banda Intuitive
23 horas
DJ White (Anos 80)

Dia 29 de julho, domingo
16 horas
Garraiada
17 horas
Procissão em honra de N.a S.ra da Boa Hora
20.45 horas
Marcha Popular e Grupo de Cavaquinhos
da Associação de Amigos do Pinhal do General
22 horas 
Banda KZL Music

CONCELHO DO SEIXAL2018

Facebook: Junta de Freguesia de Fernão Ferro

novos desafios!novos desafios!novos desafios!

Na tradicao,
projetamos
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cm-seixal.pt

 

  

1 A 5 DE AGOSTO

    
 

Dia 1 de agosto, quarta-feira
21 horas
Orquestra de Percussão Tocá Rufar
22 horas
Camané
Arena Multiusos de Paio Pires
Atividades da Sociedade Musical 5 de Outubro
Espaço Associativo
Escola de Rock do Seixal
Palco
24 horas
Largadas de Touros 
Recinto das Largadas

Dia 2 de agosto, quinta-feira
21 horas
Marchas Populares:
. Sociedade Musical 5 de Outubro
. Escola Básica da Quinta da Courela
22 horas
Baile Popular
Espaço Associativo
Banza
Palco
24 horas
Largadas de Touros 
Recinto das Largadas

Dia 3 de agosto, sexta-feira
21 horas
. Grupo Coral e Instrumental Os Alegres,
  da Associação Unitária de Reformados,

  Pensionistas e Idosos de Paio Pires
. Grupo Coral Alentejano dos Trabalhadores
  das Autarquias do Seixal
. Grupo Musical Cantar d’Amigos, da Associação 
  Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos
  do Casal do Marco
. Grupo Coral Alentejano Lírio Roxo
Espaço Associativo
21.30 horas
Corrida de Touros
Arena Multiusos de Paio Pires
22 horas
Malaba
Palco
2 horas
Largadas de Touros 
Recinto das Largadas

Dia 4 de agosto, sábado
21 horas
Desfile Etnográfico de Ranchos Folclóricos
Espaço Associativo
21.30 horas
36.º Festival de Folclore do Concelho do Seixal: 
. Grupo Folclórico Estrelinhas do Sul
· Rancho Folclórico de Alpedrinha, Fundão
· Rancho Folclórico da Madalena, Vila Nova de Gaia
· Rancho Típico Sambrasense de S.Brás
  de Alportel – Algarve
· Rancho Folclórico Etnográfico de Vilarinho,
  Lousã
Palco

22 horas
Baile Popular
Espaço Associativo
10 horas
Largadas de Touros
Recinto das Largadas
17 horas
Cavalhadas
20 horas
Noite da Sardinha Assada
21.30 horas
Charanga das Fresquinhas
24 horas
Largadas de Touros
Recinto das Largadas

Dia 5 de agosto, domingo
17.45 horas
Procissão em Honra de Nossa Senhora
da Anunciada
21 horas
Karma Drums
21.30 horas
Largadas de Touros
Arena Multiusos de Paio Pires
22 horas
Animação musical
Espaço Associativo
Belito Campos
Palco

CONCELHO DO SEIXAL2018

jf-seixalarrentelapaiopires

Dia 1 de agosto, quarta-feira

novos desafios!

Espaço Associativo

novos desafios!

Na tradicao,
projetamos

Recinto das Largadas: Av. José António Rodrigues
Palco e Espaço Associativo: Recinto das festas
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Opções estratégicas para o Horizonte 2030

Seixal em debate da AML

De modo a dinamizar o comércio 
local e o espaço público, tem esta-
do a decorrer em alguns locais do 
concelho música e animação de rua. 
No dia 16 de junho, a ação teve lu-
gar na Rua dos Foros de Amora e na 
Avenida 25 de Abril (Largo da Cruz 
de Pau). No dia 7 de julho, foi a vez 
das ruas Cidade de Aveiro, Cidade 
de Lisboa e Cidade do Porto, em 
Corroios, receberem esta iniciativa.
Estas animações de rua decorreram 
no seguimento do passatempo O 

Natal é na Minha Rua, que decorreu 
em dezembro de 2017, numa or-
ganização da Câmara Municipal do 
Seixal e da Associação do Comércio, 
Indústria, Serviços e Turismo do 
Distrito de Setúbal – Delegação do 
Seixal, com o apoio da Entidade 
Regional de Turismo da Região de 
Lisboa. Os comerciantes do conce-
lho foram desafiados a unir-se e de-
corar com motivos natalícios a rua 
onde têm o seu estabelecimento 
comercial. O prémio é a animação a 

decorrer nas ruas mais votadas. Os 
comerciantes destas ruas de Amora 
e Corroios estiveram entre os vence-
dores e por isso os locais onde têm 
os seus estabelecimentos recebe-
ram música e animação circense. 
No dia 4 de agosto a ação repete-
se em Corroios, nas ruas Cidade de 
Aveiro, Cidade de Lisboa e Cidade 
do Porto. Apoie o comércio local e 
divirta-se. Faça das suas compras 
uma animação!

Amora e Corroios
Animação de rua dinamiza comércio local

O Seixal marcou presen-
ça no ciclo de reflexão e debate 
sobre as opções estratégicas para 
o Horizonte 2030 organizado pe-
la Área Metropolitana de lisboa 
(aMl) nos dias 9, 11 e 12 de julho, 
na sua sede em lisboa.

O objetivo destas sessões foi 
recolher contributos e identificar 
prioridades metropolitanas para 
iniciar o planeamento na aMl, ten-
do como horizonte temporal 2030. 

Foram convidadas a partici-
par no debate todas as câmaras 
municipais da aMl, bem como 
entidades cuja ação seja particu-
larmente relevante em cada uma 
das áreas temáticas em reflexão.  
O Município do Seixal foi convi-
dado a participar no painel sobre 
investigação, inovação e Compe-
titividade das PMe. 

Carla Russo, responsável pelo 
Gabinete de Desenvolvimento 
económico e Turismo da Câmara 
Municipal do Seixal, falou sobre 
projetos, programas e/ou medidas 
que devem ser considerados prio-

ritários para as micro, pequenas e 
médias empresas tendo em conta 
as prioridades no Horizonte 2030 
para o território da aMl.

atualmente, existem programas 
como o Horizonte 2020/ Cosme 
aos quais as PMe se podem candi-
datar, que apresentam um conjun-
to elevado de operações a finan-
ciar mas requerem processos com 
enorme  complexidade. este facto 
inibe as PMe de aderirem, caso não 
tenham parcerias com represen-
tantes do setor científico ou de in-
vestigação.

Quanto à visão defendida pelo 
Seixal, é a de assegurar as condi-
ções de competitividade empresa-
rial e o desenvolvimento da base 
científica e tecnológica nacional 
para uma estratégia sustentada na 
inovação. 

Para o município, o que é prio-
ritário para o Horizonte 2030 é o 
apoio à coordenação e gestão de 
estratégias de eficiência coletiva, 
às redes de colaboração regionais 
e de reforço dos sistemas regionais 

de inovação, e à difusão das inova-
ções no tecido económico, à inte-
gração de doutorados nas empre-
sas, a programas de mobilidade de 
doutorados (investigadores) entre 
empresas e entidades do sistema 
científico e tecnológico.

Também se considera impor-
tante a criação de projetos de in-
vestimento industrial de natureza 
inovadora e qualificada e a proje-
tos de investimento de natureza 
estruturante e de maior dimensão 
e com mobilidade internacional ou 
de interesse estratégico. 

Outros aspetos destacados por 
Carla Russo foram a redução dos 
custos de contexto, nomeadamen-
te no acesso ao financiamento ban-
cário, a necessidade da existência 
de sistemas de incentivos para as 
microempresas, nomeadamente  
as criadas ao nível do desenvolvi-
mento de base comunitária, e tam-
bém direcionados para os diversos 
setores, e não limitados às áreas 
da inovação e da internacionali-
zação. n

Município é caso de estudo
Visita de alunos holandeses
ao Seixal

Um grupo de 15 gestores/estudantes finalistas e dois professores do 
Mestrado em Gestão e Organização da TIAS School for Business and 
Society da Universidade de Tilburg, na Holanda, visitou o concelho do 
Seixal no dia 27 de junho. Esta visita resultou de um trabalho desenvol-
vido pelos alunos sobre o nosso município.
Desde 1999 que alunos do Mestrado em Gestão e Organização desta 
instituição vêm a Portugal como parte integrante e credenciada dos 
seus estudos, naquela que é chamada de Business Trip (viagem de 
negócios), realizada em colaboração com a Câmara de Comércio 
Portugal-Holanda. Nesta viagem, é apresentado um caso de estudo 
para que os estudantes desenvolvam um trabalho de campo.
Desta vez, o caso de estudo foi o Seixal. Tendo em conta o trabalho 
desenvolvido pela autarquia no âmbito da captação de investimento, 
de forma a contribuir para o desenvolvimento económico local, foi 
sugerido ao grupo de estudantes e gestores que criassem um plano 
de marketing que fosse ao encontro das iniciativas promovidas pela 
Câmara Municipal do Seixal.
O grupo fez o percurso pela frente ribeirinha do Seixal, tendo sido feita 
uma breve apresentação do município e da sua história e das princi-
pais oportunidades de investimento que estão a ser promovidas, indo 
também ao encontro do tema a ser desenvolvido.
Depois, os alunos foram para a Quinta da Fidalga, onde debateram 
ideias e elaboraram um documento com a proposta de plano de mar-
keting.
O regresso do grupo a Lisboa fez-se a bordo do varino Amoroso, embar-
cação tradicional da Câmara Municipal do Seixal.
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Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local 

Trabalhadores rejeitam 
acordo laboral

Em mês de santos populares, as 
marchas da freguesia de Corroios 
saíram à rua e apresentaram-se 
no dia 22 de junho no Pavilhão 
Multiusos do Parque Urbano da 
Quinta da Marialva.
Uma noite de festa e muita anima-
ção onde as crianças das escolas 
básicas e jardins de infância da fre-
guesia vestiram a rigor os seus figu-

rinos e desfilaram apresentando as 
suas coreografias perante centenas 
de espetadores. 
As crianças foram as estrelas do 
espetáculo, mas participaram tam-
bém coletividades da freguesia e 
marchas convidadas. Desfilaram as 
escolas básicas e jardins de infância 
de Miratejo, da Quinta do Campo, de 
Santa Marta de Corroios, de Santa 

Marta do Pinhal e do Alto do Moinho, 
o Clube Associativo de Santa Marta 
do Pinhal, a Associação Unitária de 
Reformados, Pensionistas e Idosos 
de Corroios, e como convidados es-
tiveram as marchas da União das 
Freguesias de Nossa Senhora da 
Vila, de Montemor-o-Novo, e da 
Junta de Freguesia de Amora. Uma 
noite de festa e muita animação!

Marchas populares da freguesia de Corroios
A festa saiu à rua

OS TrAbALhAdOreS da 
Câmara Municipal do Seixal e das 
juntas de freguesia do concelho 
juntaram-se a milhares de outros 
trabalhadores de todo o país para 
participar na concentração nacio-
nal que a CGTP-IN convocou para 
dia 6 de julho junto à Assembleia 
da república, em Lisboa.

Os trabalhadores presentes em 
Lisboa levaram ao Governo a rejei-
ção do acordo laboral e exigiram 
o aumento geral dos salários de 
todos os trabalhadores, do público 
e do privado, e a fixação do Salário 
Mínimo Nacional nos 650 euros, já 
a partir de janeiro de 2019. entre 
outras reivindicações, o protesto 
defendeu ainda as 35 horas de tra-
balho semanal para todos, opon-
do-se à desregulação de horários, 
adaptabilidades, bancos de horas 
e horários concentrados, e exigiu o 
fim de todas as formas de precarie-
dade exigindo que a um posto de 

trabalho permanente corresponda 
um contrato de trabalho efetivo.

No dia 8 de julho, os trabalha-
dores participaram igualmente na 
28.ª edição do Convívio regional 
de Setúbal do Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração 
Local (STAL). O encontro foi pro-
movido para todos os trabalha-

dores da região que fazem parte 
deste sindicato e decorreu no 
Parque Municipal do Serrado, em 
Amora, com a presença de Jorge 
Gonçalves, vice-presidente da 
Câmara Municipal do Seixal. entre 
as muitas atividades, o convívio in-
cluiu almoço, provas desportivas e 
jogos tradicionais e um baile. n

Festa dos Povos – Festividades da Tabanka
Iniciativa recria identidade 
cabo-verdiana 
     
O bairro da Quinta da Princesa, na freguesia de Amora, foi palco da 
Festa dos Povos – Festividades da Tabanka, que nos dias 30 de junho 
e 1 de julho juntou residentes e visitantes. A iniciativa, de âmbito 
comunitário e realizada desde o ano 2000, recria uma velha tradição 
cabo-verdiana no âmbito das festas de romaria dos santos populares 
(o Colá S. Jon), promovendo uma mostra cultural, musical e gastro-
nómica, junto das gerações mais jovens nascidas e residentes na 
diáspora.
A abertura das Festividades da Tabanka incluiu atividades de rua, 
jogos tradicionais, aulas de zumba e atuações de palco com grupos 
corais, DJ e batucadeiras, numa diversidade cultural e musical. A 
celebração teve também um momento eucarístico e um almoço ofe-
recido pela comunidade católica local que reuniu 400 convidados. A 
iniciativa contou ainda com a presença da vereadora Manuela Calado 
do pelouro do Desenvolvimento Social, que salientou o trabalho que 
o município promove no apoio à integração da população migrante 
residente no concelho.
A Festa dos Povos – Festividades da Tabanka contou com o apoio 
da Câmara Municipal do Seixal, Junta de Freguesia de Amora, 
Associação de Reformados e Idosos da Freguesia de Amora e insti-
tuições religiosas, sociais, educativas e movimento associativo da 
Quinta da Princesa.
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Está a decorrer nos vários equipa-
mentos municipais e nos centros 
de férias o Seixal Férias 2018, 
movimentando centenas de 
crianças e jovens que têm vindo 
a participar nas mais variadas 
atividades.
O programa tem como objetivo 
principal ocupar os tempos livres 
dos mais jovens durante as férias 
escolares, estimulando a criativi-
dade, a partilha e a amizade en-

tre todos os que participam. É di-
namizado pela Câmara Municipal 
do Seixal em parceria com as as-
sociações e clubes do concelho.
Até agora as crianças estiveram 
na praia, realizaram ateliês nos 
núcleos do ecomuseu municipal 
e da biblioteca, foram ao cinema, 
à piscina, fizeram teatro, dese-
nhos e muito desporto nos princi-
pais equipamentos do concelho. 
Natação nas piscinas municipais, 

escalada no parque da Verdizela, 
xadrez nos clubes, gincanas di-
vertidas no Parque do Serrado 
e na Quinta da Marialva foram 
algumas das iniciativas que já de-
correram, sempre em ambiente 
de grande animação.
Até setembro as atividades do 
Seixal Férias continuam. Con-
sulte o programa em cm-seixal.pt.

Splash Seixal até final de agosto
Mergulhos, diversão e animação

Instalado no cais fluvial do Seixal, o Splash Seixal é o parque aquático 
mais convidativo para as famílias na margem sul do Tejo!
Os mais pequenos têm à disposição quatro piscinas, duas delas com gai-
votas a pedais, outras duas com bolas coloridas e chuveiros, e ainda uma 
ilha de surf. Mas há muito mais, todos podem encontrar diversão aquá-
tica com muita adrenalina nos insufláveis gigantes, escorregas «kamika-
zes», quatro trampolins para saltar todo o dia e uma onda mecânica com 
um simulador de prancha de surf.   Existem ainda duas piscinas com 450 
metros quadrados cada, uma com obstáculos insufláveis e flutuantes e 
uma tradicional para os adultos se refrescarem. O espaço tem vigilância 
de nadadores-salvadores.
As famílias podem desfrutar do bom tempo nas zonas de sombras e de 
relva artificial, e também não falta a street food, para um lanchinho des-
contraído à beira-rio, ao som da música que o espaço proporciona aos 
visitantes. O Splash Seixal continua à sua espera até 31 de agosto, todos 
os dias, entre as 10 e as 20 horas.

Seixal Férias 2018
Centenas de crianças vivem um verão mais divertido
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A Biblioteca Municipal do Seixal é 
um espaço que promove ativida-
des que estimulam a leitura e o 
conhecimento, dirigidas a públicos 
de todas as idades. Em maio, junho 
e julho, realizaram-se iniciativas li-
gadas ao ambiente, às artes plásti-
cas, à filosofia e, claro, às histórias.
A Bebeteca realiza atividades que 
estimulam o desenvolvimento dos 
bebés, com o apoio da Associação 
Acrescer. Entre elas, Em Busca 
das Cores Saltitonas, em que os 
mais pequenos usaram tintas para 
pintar com os dedos, e Vamos à 
Caça ao Urso, um percurso com 
brincadeiras para encontrar o urso 
escondido.
Houve ainda Hora do Conto e ate-
liês como Pintar Ideias ou E Se Eu 
Vivesse numa Tribo. Também se 
realizaram ateliês específicos para 
celebrar datas como o Dia da Mãe 
ou o Dia de S. Pedro.
Outras iniciativas que já são tradi-
ção são Uma Noite na Biblioteca, 
em que crianças entre os 8 e os 11 
anos passam uma noite entre os li-

vros, participando em ateliês de lei-
tura e escrita criativa, e o Mercado 
das Histórias, uma feira de troca 
de livros infantis. Pensar Verde foi 
o nome da mini-horta de plantas 
aromáticas que esteve em exposi-
ção na biblioteca, proporcionando 
aromas entre as letras. 
«Descobrir Leituras para Ler o Mun-
do», o tema anual da Biblioteca Mu-
nicipal do Seixal, foi o mote para 

um projeto de filosofia para crian-
ças desenvolvido em 18 escolas 
do concelho, envolvendo alunos 
desde o pré-escolar ao ensino se-
cundário. O projeto culminou com 
uma semana de atividades com 
sessões de filosofia para crianças, 
tertúlias filosóficas, exposição de 
trabalhos dos alunos sobre o te-
ma e apresentação da peça teatral 
«Férias na Aldeia – Que Pânico».

Procurando dar a conhecer o patri-
mónio do concelho e os vários nú-
cleos e extensões que integram o 
Ecomuseu Municipal do Seixal, rea-
lizam-se regularmente visitas temá-
ticas e ateliês para crianças, adultos 
e famílias.
No Espaço Memória – Tipografia 
Popular do Seixal, no âmbito de um 
projeto de parceria com a Cercisa, re-
alizou-se o ateliê Deixa a Tua Marca. 
No Núcleo Naval em Arrentela está 
patente a exposição Barcos do Mar 
Português, que apresenta modelos 

de embarcações do Tejo do mode-
lista Estêvão Carrasco. No Moinho 
de Maré de Corroios, entre outras 
atividades, houve visitas à exposi-
ção sobre o aferidor municipal ali 
patente, que incluíram a realização 
do ateliê Podemos Minimizar o Peso 
das Unidades de Peso do Aferidor 
Municipal?, dando a conhecer aos 
mais pequenos a importância das 
medidas e da metrologia.
O Moinho de Maré recebeu ainda a 
escritora Isabel Alçada para o encer-
ramento do projeto Uma Aventura 

nas Férias da Páscoa.
Em Vale de Milhaços, a Fábrica 
da Pólvora recebeu as comemo-
rações do Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios, com a visita 
ao Circuito da Pólvora Negra e um 
debate. No Núcleo da Mundet assi-
nalou-se o Dia do Pai, o Dia da Mãe 
e realizaram-se várias atividades 
de expressão plástica. Têm ainda 
vindo a decorrer sessões de divulga-
ção do projeto Histórias e Memórias 
Fotográficas, tendo a última decorri-
do em Aldeia de Paio Pires.

Biblioteca Municipal do Seixal
Atividades que estimulam a leitura e o conhecimento

Ecomuseu Municipal do Seixal 
Visitas e ateliês para todos
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A Sociedade Filarmónica Ope-
rária Amorense (SFOA) comemo-
rou o 120.º aniversário no dia 7 
de julho, com uma sessão solene, 
seguida de concerto pela Banda 
Filarmónica, sob a direção do ma-
estro Jacinto Monteso. 
As comemorações incluíram ain-
da um concerto com a Big Band 
do Clube Recreativo da Cruz de 
Pau, uma romagem ao cemitério, 
a realização de atividades des-
portivas e culturais na frente ri-
beirinha de Amora e uma revista 
à portuguesa («Lisboa Vai a Votos! 
E Agora?») e ainda um baile com o 
grupo Clave.
Durante a sessão comemorati-
va, a coletividade recebeu como 
prenda de aniversário cinco ins-
trumentos musicais – três saxo-
fones, um clarinete e uma flauta, 
no valor de 6 000 euros, entre-
gues por Jorge Gonçalves, vice- 
-presidente da Câmara Municipal 
do Seixal.
Na sua intervenção, o presiden-
te da assembleia geral da SFOA, 
Fernando Rocha, abordou com 
orgulho a história da sociedade, 
mas sublinhou as atuais dificul-
dades financeiras da associa-
ção, que são colmatadas com os 
apoios das autarquias. Apesar 
disso, mantêm a escola de músi-
ca a funcionar de modo gratuito, 
pelo que hoje já tem 35 elemen-
tos, embora com carência de ins-
trumentos, pelo que agradeceu a 
oferta dos instrumentos musicais 
por parte da câmara municipal. 
Afirmou também que a Câmara 
do Seixal «mostrou disponibilida-
de para desbloquear mais uma 
verba significativa para a requali-
ficação do salão nobre, a constru-
ção das novas casas de banho e a 
construção do museu do cinema, 

que ficará aberto às escolas do 
concelho».  
Manuel Araújo, presidente da 
Junta de Freguesia de Amora, 
lembrou que a SFOA é a coletivi-
dade mais antiga da freguesia e 
reconheceu as dificuldades para 
manter estas casas a funcionar, 
«porque há sempre obras para 
realizar». Afirmou que o apoio re-
cente que a junta deu é encara-
do como «um investimento que a 
autarquia faz porque estas casas 
prestam um serviço cultural, so-
cial e desportivo à população». 
Frisou que a banda da SFOA «é 
um património de todos» e a junta 
«continuará a dar o seu contri-
buto para que as coletividades 
possam desenvolver as suas ati-
vidades em prol das populações».
Jorge Gonçalves, vice-presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
mencionou os homens e mulhe-
res que contribuíram durante 
estes 120 anos para construir a 
SFOA, «uma sociedade que está 
viva, com grande atividade, um 
presente risonho e a olhar para 

o futuro». Em relação à remode-
lação realizada nas instalações, 
declarou que «temos que continu-
ar a trabalhar em conjunto para 
melhorar as condições» da SFOA, 
permitindo prosseguir a sua ati-
vidade de promoção da cultura e 
do desporto e a contribuir para a 
qualidade de vida de quem vive 
na cidade de Amora». O autarca 
frisou ainda que os apoios muni-
cipais à SFOA «são um reconhe-
cimento do trabalho que é feito 
todos os dias, e isto aplica-se em 
relação ao apoio às obras, aos 
fardamento e aos instrumentos 
musicais. Que estes instrumen-
tos oferecidos pela autarquia per-
mitam que a escola de música 
cresça e continue a fazer mais 
pela cultura no concelho». 
Durante a sessão, foram entre-
gues os diplomas de 50 anos aos 
sócios, foi distinguido o sócio be-
nemérito José Batista Bordonhos 
e alguns elementos da banda pe-
la dedicação de muitos anos. 

Grupo Desportivo, Cultural e Recreativo
da Quinta da Princesa 
Encontro Gerações reúne atletas 
jovens e veteranos do clube

O Grupo Desportivo, Cultural e Recreativo da Quinta da Princesa 
(GDCRQP) assinalou o 34.º aniversário com o Encontro Gerações, que 
tem como objetivo homenagear Carlos Castro, o dirigente com mais anos 
na direção da coletividade. O evento decorreu a 23 de junho, no Pavilhão 
Desportivo Escolar Manuel Cargaleiro.
Carlos Castro ajudou a fundar o clube há 34 anos e «marcou profun-
damente» a vida do mesmo e do bairro, quer no associativismo quer 
no desporto, designadamente no andebol feminino», salientou Marisa 
Brandão, presidente do GDCRQP, treinadora de andebol e ex-atleta do 
clube. Carlos Castro «era também considerado o “pai do andebol”, pois 
foi o primeiro treinador da modalidade na coletividade». 
O Encontro Gerações «é também uma forma diferente de reunir aqueles 
que são a razão de existir do clube – os atletas, e porque no desporto 
consegue-se uma participação efetiva das pessoas, o que não acontecia 
com as sessões solenes», disse Marisa Brandão. «Foi assim que nasceu 
o encontro, que é um grande convívio entre atletas novos e veteranos». 
A maioria dos atletas do clube são crianças e jovens moradores no bairro 
da Quinta da Princesa, provenientes de famílias carenciadas, sendo a 
dinâmica do clube diretamente influenciada pela vida da comunidade. 
O GDCRQP debate-se com dificuldades de tesouraria, uma vez que «não 
consegue ter recursos próprios, sendo esta também a razão pela qual 
o clube hoje não pratica andebol federado», refere Marisa Brandão, 
lembrando que o clube já «foi considerado a única escolinha de andebol 
feminino no distrito». 
A dirigente disse que «apesar das dificuldades, fazemos o possível pela 
comunidade, com o apoio do município. Nos últimos anos temos dinami-
zado o futsal, envolvendo um grande número de jovens, e a malha para 
os mais velhos, tendo aumentado o número de praticantes». 
No Encontro Gerações, foram convidados os benjamins do CDR 
Fogueteiro e os infantis da Santa Casa da Misericórdia – Cucena para os 
jogos de futsal, e os veteranos masculinos Esferantástica ACD de Lisboa 
e as veteranas ADCB Benavente para os jogos de andebol, tendo  impera-
do o espírito competitivo, mas sem perder o desportivismo.
Marcaram presença no encontro Mauro Castro, filho do homenageado; 
Fernando Tavares e Rui Matos, treinadores da única equipa masculina 
de andebol do clube; Olívia Maurício e Zélia Monteiro, antigas dirigentes 
do clube, e as veteranas que levaram o GDCRQP à 1.ª divisão nacional. 
O vereador Jorge Gonçalves esteve presente no encontro, em represen-
tação da Câmara Municipal do Seixal, e valorizou a iniciativa: «Parece 
ser a melhor forma de o clube festejar o aniversário, com as principais 
atividades que dinamiza, o futsal e o andebol, envolvendo as crianças». 
Salientou ainda que «faz todo o sentido ao comemorar o aniversário, va-
lorizar o presente, mas também o passado e as pessoas que permitiram 
que o clube chegasse até hoje, com uma atividade muito importante 
para a Quinta da Princesa, a freguesia e o concelho». 
Depois dos jogos, houve um lanche na sede do clube, com as equipas 
participantes e os membros da direção e sócios do clube.

Sociedade Filarmónica Operária Amorense
Oferta de instrumentos musicais 
para potenciar a formação cultural
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Associação Unitária de Reformados, Pensionistas 
e Idosos do Casal do Marco

Exemplo de trabalho
e dedicação

A Sociedade Musical 5 de Outubro, 
em Aldeia de Paio Pires,  recebeu du-
as iniciativas da CoopA – Associação 
Aldeia Cooperativa de Artes.
No dia 14 de julho decorreu uma 
sessão de Tertúlias na Cave, com 
poesia, um espaço em que se deu 
voz aos autores Adelina Antunes, 
Luís Oliveira, Miguel Arcanjo, António 
Leonardo e Artur Patrício.

She Pleasures Herself e The Man-
chesters foram as bandas portugue-
sas que participaram na 4.ª edição 
do Sons na Aldeia que se realizou no 
dia 23 de junho. Os She Pleasures 
Herself são uma banda de Lisboa 
formada em 2016. O seu estilo 
de música remete para os sons  
dark wave, eletro, gótica e post-punk 
das décadas de 70 e 80. Da grava-

ção de uma cover dos Joy Division pa-
ra uma coletânea nasceram, em me-
ados de 2016, os The Manchesters, 
que pairam entre os Happy Mondays 
ou Stone Roses e o brit-pop dos Blur. 
A iniciativa contou com o apoio da 
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, da 
Câmara Municipal do Seixal e da 
Sociedade Musical 5 de Outubro.

Sons na Aldeia e Tertúlias na Cave
Música e poesia em Paio Pires

FoI no Parque da Juventu-
de, no Casal do Marco, que se reali-
zou, no dia 7 de julho, a festa do 9.º 
aniversário da Associação Unitária 
de Reformados, Pensionistas 
e Idosos do Casal do Marco 
(AURPICM).

Aquela que é a associação de ido-
sos mais jovem do concelho conta 
já com muitas iniciativas no seu 
currículo e muitos projetos em car-
teira. o mais ambicioso é a cons-
trução do Centro de Dia e Lar de 
Idosos, que já tem terreno e projeto 
cedido pela Câmara Municipal do 
Seixal, mas que tem sido difícil de 
concretizar porque, segundo ex-
plicou Domingos Costa, presidente 
da direção, têm estado «numa luta 
contra a burocracia».

o dirigente contou que a Segu-
rança Social tem exigido constan-
tes alterações ao projeto, que têm 
atrasado o processo. Aquilo que 

mais entristece Domingos Costa é 
celebrar mais um aniversário «sem 
apresentar obra feita». Apesar de 
tudo, o presidente da direção afir-
ma que o Centro de Dia e Lar de 
Idosos «continua a ser um grande 
projeto social para o nosso con-
celho», para a realização do qual 
conta com o apoio das autarquias, 
pois «é cada vez mais necessário 
tirar os idosos do isolamento» .

 na sessão solene atuaram 
os grupos corais Além Terra, da 
Associação de Reformados, Pen-
sionistas e Idosos de Arrentela, e 
Cantar d’Amigo, da associação 
aniversariante. Estiveram pre-
sentes no evento Manuela Calado, 
vereadora da Câmara Municipal 
do Seixal, António Santos, presi-
dente da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, Helder Rosa, presidente da 
Associação das Colectividades do 

Concelho do Seixal, Zita Salema, da 
Confederação nacional de Refor-
mados, Pensionistas e Idosos 
(MURPI), e o padre Sérgio, repre-
sentante eclesiástico da paróquia 
de Aldeia de Paio Pires. Manuel 
Amaral, presidente da assembleia 
geral da AURPICM, dirigiu os tra-
balhos.

António Santos destacou a dedi-
cação das associações do concelho 
«que ainda nos fazem acreditar em 
algo ou alguém» .

Manuela Calado também falou 
do empenho da AURPICM «para 
conseguir melhores condições pa-
ra os idosos e fazer ainda mais».

A vereadora afirmou que se 
mantém «o compromisso em 
apoiar a construção do Centro de 
Dia e Lar de Idosos. Tem sido um 
processo moroso, mas não pode-
mos desistir, pois sem luta não con-
seguimos nada». n

Associação Unitária de Reformados,
Pensionistas e Idosos de Amora 
Continuar a dignificar a vida 
dos idosos
A Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de 
Amora (AURPIA) celebrou o 30.º aniversário no dia 27 de junho, 
com uma sessão solene, seguida da atuação do Grupo Coral e 
Instrumental 5 de Janeiro, lanche de convívio e baile.
As valências que a AURPIA desenvolve são centro de dia, apoio 
domiciliário e cantina social, asseguradas por 42 funcionários.
Diariamente, a instituição fornece 250 refeições.
Joaquim Rego, presidente da direção da AURPIA, lamentou que a 
Segurança Social «não acompanhe tudo o que a associação faz pe-
las pessoas idosas», e agradeceu o apoio da Junta de Freguesia de 
Amora e da Câmara Municipal do Seixal. Aproveitou a ocasião para 
reivindicar ajuda para a ampliação da lavandaria.
Fernando Sousa, da União Distrital das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social, abordou as dificuldades sentidas pelos idosos 
e alertou para a insustentabilidade das instituições sociais que pres-
tam serviços aos idosos. 
Manuel Araújo, presidente da Junta de Freguesia de Amora, valorizou 
o trabalho desenvolvido pela associação e defendeu que «há que 
lutar para que estas instituições recebam o devido apoio do Estado». 
Garantiu ainda que a junta «continuará» a apoiar a AURPIA. 
A vereadora Manuela Calado, do Pelouro do Desenvolvimento Social 
da Câmara Municipal do Seixal, esteve presente no aniversário da 
AURPIA e sublinhou o «inestimável trabalho desenvolvido em prol das 
pessoas idosas da freguesia, substituindo muitas vezes o Estado na 
sua obrigação de apoio social». A vereadora frisou que a câmara mu-
nicipal vai continuar a apoiar e a reivindicar melhores condições para 
as instituições sociais do concelho porque «reconhece o contributo 
imprescindível na qualidade de vida desta faixa da nossa população».
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Associação de Paralisia Cerebral de Almada-Seixal
Churrasco solidário reuniu 
sócios e amigos

A Associação de Paralisia Cerebral de Almada-Seixal (APCAS) realizou, 
no dia 15 de julho, o Churrasco Solidário APCAS 2018, uma iniciativa 
que para além de reunir os associados, familiares, atletas e amigos da 
APCAS em animado convívio, é uma ação de solidariedade para com a 
instituição, que desenvolve várias iniciativas no sentido de promover uma 
efetiva igualdade de oportunidades para as pessoas com paralisia cere-
bral e outras incapacidades, bem como para as suas famílias. A iniciativa 
decorreu na Sociedade Filarmónica União Seixalense e contou com a 
presença da vereadora da Câmara Municipal do Seixal Manuela Calado. 

Junho é o mês de encer-
ramento da época desportiva nos 
clubes e associações e o momento 
de mostrar a todos o trabalho que é 
desenvolvido pelos atletas ao longo 
do ano. Várias coletividades reuni-
ram os seus atletas, dirigentes, só-
cios e familiares e realizaram festas 
e galas de encerramento de ativida-
des que foram da ginástica à dança, 
passando pelas artes marciais.

no dia 15 de junho, a Associação 
de Moradores dos Redondos reali-
zou a IX Gala Gímnica, uma inicia-
tiva que conta habitualmente com 
a presença de centenas de pesso-
as e este ano não foi diferente. A 

16 de junho o Clube Recreativo da 
Cruz de Pau realizou a festa de en-
cerramento das várias atividades, 
entre as quais o hip-hop, a ginásti-
ca sénior e outras. no mesmo dia, 
no Centro Cultural e Recreativo do 
Alto do Moinho decorreu o espetá-
culo de encerramento das ativida-
des gímnicas, rítmicas, expressivas 
e artes orientais. o encerramento 
das atividades do Centro Cultural e 
Desportivo das Paivas decorreu no 
salão da coletividade no dia 30 de 
junho e a classe de ballet do clube, 
que cada vez ganha maior dinamis-
mo, realizou o seu espetáculo no 
mesmo dia no salão da SFoA.

A Associação de Futebol de 
Setúbal (AFS) escolheu o concelho 
do Seixal para a festa de encerra-
mento das suas atividades da época 
2017-2018, com uma cerimónia 
que decorreu no dia 5 de julho no 
Fórum Cultural do Seixal. nesta ce-
rimónia foram entregues os troféus 
aos vencedores de várias provas e 
recordados os campeões das pro-
vas distritais. o vereador do pelou-
ro do Desporto, José Carlos Gomes, 
esteve presente neste evento e 
também na gala de encerramen-
to da temporada da arbitragem da 
AFS, que decorreu a 17 de junho em 
Almada. n

Final 
da época 
desportiva
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Com um prémio monetá-
rio de 15 mil dólares e pontuável 
para o ranking mundial de ténis 
feminino, o Seixal Ladies open 
2018 contou com mais de  400 ins-
crições, reunindo no quadro prin-
cipal da competição 32 jogadoras, 
às quais se somaram 48 vindas da 
qualificação. o torneio disputou-
-se de 30 de junho a 8 de julho e 
envolveu 25 nacionalidades. 

A prova fica marcada na vida 
desportiva da neozelandesa Paige 
Hourigan, ao conquistar o título 
de campeã de singulares. A jovem, 
de 21 anos, veio da fase de quali-
ficação e derrotou Valeria Bhunu, 
do Zimbabué, na final pelos par-
ciais de 6-4 e 6-3. 

«Estou feliz e muito emociona-
da por ter ganho o meu primeiro 
torneio! Foi uma grande final e 
um grande jogo», disse a campeã. 

Considerou que esta foi uma se-
mana «fantástica», gostou mui-
to de jogar em Portugal e espera 
voltar.  De futuro, quer melhorar 
como jogadora e divertir-se. Paige 
Hourigan recebeu um prémio de 
2117 euros e amealhou 12 pontos 
para o ranking mundial da WTA 
Tour. 

Para a vice-campeã da prova, 
Valeria Bhunu, esta foi uma «boa 
semana» no Seixal, considerou 
que jogou «muito bem» no tor-
neio. Diz que, nesta fase, o impor-
tante «é jogar menos orientada 
para os resultados e desfrutar 
mais os jogos». A tenista ganhou 
um prémio de 1323 euros e rece-
beu 7 pontos para o ranking mun-
dial de femininos.  

Em pares, a dupla Andrea Ka 
(Camboja) / Eden Silva (Grã-  
-Bretanha) bateu na final Fran-

cisca Jorge (Portugal) / maria José 
Luque moreno (Espanha) pelos 
parciais de 3-6, 6-1 e 10-5.

o Seixal Ladies open foi orga-
nizado pelo Clube Recreativo e 
Desportivo Brasileiro-Rouxinol 
(CRDBR), com o apoio da Câ-
mara municipal do Seixal, Fede-
ração Portuguesa de Ténis e da 
Associação de Ténis de Setúbal 
e ainda a parceria do Clube 
Desportivo e Recreativo Águias 
unidas. os patrocinadores tam-
bém contribuíram para o sucesso 
da iniciativa.

Missão cumprida
com êxito
Após entregar o troféu à ven-

cedora do Seixal Ladies open, 
José Carlos Gomes, vereador do 
pelouro do Desporto da Câmara 
municipal do Seixal, saudou todos 

os que estiveram envolvidos nesta 
«grande» prova e desejou que este 
torneio «seja o primeiro de mui-
tos mais». Afirmou que o muni-
cípio espera continuar a apoiar o 
movimento associativo concelhio 
e este torneio internacional de té-
nis que «engrandece» o Seixal e 
o clube organizador, o «qual de-
monstra a grande dinâmica que 
tem nesta modalidade». Deu os 
parabéns a todos e considerou es-
ta missão «cumprida».

Jorge Prata Ribeiro, presidente 
da direção do CRDBR, agradeceu 
ao Águias unidas a cedência dos 
campos, porque «sem eles não 
era possível termos realizado este 
torneio», à Câmara municipal do 
Seixal, aos patrocinadores, à equi-
pa de árbitros e a todos os técnicos 
envolvidos «com um profissiona-
lismo extraordinário». Confessou 

que «estamos cansados, mas te-
mos o dever cumprido. Acho que 
correu bem, que foi muito bom 
para um primeiro Seixal Ladies 
open».

o diretor do torneio, Fernando 
Alves, mencionou todos os parti-
cipantes, desde os apanha-bolas, 
aos juízes de linha, à equipa de 
arbitragem e ao supervisor da 
Federação Internacional de Ténis, 
passando pelo encordoador e os 
fisioterapeutas, sem os quais «não 
conseguiríamos ter este torneio». 
Salientou que este torneio «é um 
sonho do clube há muitos anos, 
conseguimos realizá-lo e correu 
bem». E a organização já está a 
pensar na segunda edição do tor-
neio, por isso, disse: «Espero que 
que para o ano estejamos cá to-
dos.»  n

Seixal Ladies open 2018 

Paige Hourigan sagrou-se 
campeã de singulares

É verdade que a seleção portu-
guesa não seguiu em frente no 
Campeonato do Mundo de 2018. 
Mas a emoção do futebol conti-
nuou na Fanzone criada no jar-
dim da Praça dos Mártires da 
Liberdade, no Seixal, até saber 
quem se sagrou campeão do 
mundo no dia 15 de julho.
 Foi uma final cheia de emoções e 
de golos, em que a França ganhou 

à Croácia por 4-2, tornando-se 
campeã. No Seixal, foi possível 
acompanhar  o jogo em ecrã gi-
gante ao ar livre e partilhar o gos-
to pelo futebol.
Na Fanzone decorreram ainda 
diversas iniciativas para toda a 
família: live sets com DJ, insu-
fláveis, jogos de matraquilhos e 
aulas abertas de canoagem na 
Baía do Seixal, com o apoio da 

Associação Náutica do Seixal.
Também se realizaram sessões 
de cinema ao ar livre fora dos ho-
rários de transmissão dos jogos 
do Mundial, algumas delas com 
filmes infantis. 

Animação e futebol ao ar livre
Fanzone recebeu jogos do Mundial 
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O V Open de Karaté Cidade de 
Amora realizou-se no dia 23 de 
junho, no Pavilhão Desportivo 
Escolar Pedro Eanes Lobato, o qual 
contou com 114 participantes, em 
representação de sete clubes.
Os clubes que estiveram presen-
tes foram o Clube Recreativo da 
Cruz de Pau com 15 participan-
tes; Centro Cultural e Desportivo 
das Paivas (23); Clube Recreativo 
e Desportivo das Cavaquinhas 
(12); Casa do Benfica da Quinta do 
Conde (24); Associação Académica 

Pinhalnovense (19); Dragon Spirit 
Dojo, de Sintra (10); Ronin Dojo, da 
Malveira (11).
O torneio foi disputado nas provas 
de kata e kumite, em femininos e  
masculinos. As provas realizadas 
abrangeram idades compreendi-
das entre os escalões de 5 anos e 
os sub-21.
A competição foi organizada pelo 
Clube Recreativo da Cruz de Pau, 
com o apoio da Câmara Municipal 
do Seixal e da Junta de Freguesia 
de Amora. O evento integrou as co-

memorações do 25.º aniversário 
da cidade de Amora.
O vereador Joaquim Tavares este-
ve presente em representação da 
Câmara Municipal do Seixal, par-
ticipando no momento de entrega 
das medalhas aos atletas que subi-
ram ao pódio. 

V Open de Karaté Cidade de Amora 
Excelente participação dos atletas do concelho

O Clube Desportivo e Cultural do 
Casal do Marco (CDCM) e o Grupo 
Desportivo do Cavadas vence-
ram a 1.ª e 2.º ligas seniores do 
Campeonato de Futsal do Concelho 
do Seixal. O Grupo Recreativo de 
Santo António venceu a competi-
ção de veteranos, enquanto a com-
petição nos escalões de formação 
termina já esta semana.
Após conclusão da competição, o 
campeonato teve um momento alto 
com a final da taça e distribuição de 

prémios, que decorreu no Pavilhão 
Municipal da Torre da Marinha, no 
dia 15 de julho. O troféu foi conquis-
tado pelo Ginásio Clube de Corroios 
(GCC), após derrotar o CDCCM por 
4-0. 
Foram ainda atribuídos prémios 
de melhor marcador para Diego 
Souza (1.ª Liga) e Ricardo Carvalho 
(2.ª Liga), jogadores do Grupo 
Desportivo e Cultural Águias de 
Vale de Milhaços e da Associação 
de Moradores dos Foros da 

Catrapona. O GCC (1.ª Liga) e 
o Clube Recreativo e Desportivo 
das Cavaquinhas (2.ª Liga) fo-
ram distinguidos com troféus 
para as defesas menos batidas. 
Distinção não menos importante, 
o Núcleo de Naturais e Amigos da 
Vila de Cabeço de Vide (1.ª Liga) 
e a Associação de Moradores das 
Laranjeiras (2.ª Liga) conquistaram 
a Taça Disciplina para as competi-
ções em que participaram. 

Campeonato de Futsal do Concelho do Seixal
Ginásio Clube de Corroios vence final da taça

Independente Futebol Clube Torrense
Judo conquista lugares no pódio

A modalidade de judo no Independente Futebol Clube Torrense tem 
apenas dois anos, mas já está a dar cartas.
Valério Slusari ficou em segundo lugar na categoria de -81kg no 
Campeonato Nacional de Juvenis 2018, que se realizou no Pavilhão 
Multiusos de Odivelas, no dia 9 de junho. Participaram 346 atletas 
nestas competição (238 masculinos e 108 femininos) de 101 clubes 
nas diferentes 23 categorias de peso.
No dia 19 de maio, decorreram as IV Jornadas da Juventude da 
Associação Distrital de Judo de Setúbal, no Pavilhão Municipal Luís 
de Carvalho, no Barreiro. Destaque para o primeiro lugar de Rafael 
Duarte e Daniel Jardim e o segundo lugar no pódio alcançado por 
Tiago Jardim. 

Clube de Canoagem de Amora em destaque
Atletas representam Portugal 
no campeonato da Europa

Dois atletas do Clube de Canoagem de Amora, Bernardo Santos e 
Leonardo Silva, representaram Portugal e o concelho do Seixal no 
Campeonato da Europa de Canoagem de Juniores e Sub-23, na catego-
ria K2 1000 metros, competição que decorreu em Auronzo di Cadore, em 
Itália, entre os dias 28 e 30 de junho.
É de registar a brilhante prestação dos dois atletas, numa com-
petição ao mais alto nível mundial, ultrapassando etapas 
até à final B, que decorreu a 30 de junho, e onde os canoístas al-
cançaram um brilhante 6.º lugar, com o tempo de 3 min e 35 seg. 
Está por isso de parabéns a canoagem nacional e o concelho do Seixal.
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PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro | 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

 26 ‘        5 ‘        3 ‘        4 ‘         5 ‘        9 ‘        2 ‘         3 ‘        2 ‘
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Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30
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07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

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

(*) n Partida do Fogueteiro

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

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

808 203 050 TRANSTEjO  

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

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 919 374 732

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

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

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

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

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
St.ª Marta do Pinhal   6
Alves Velho        7
Matos Lopes   8
São Bento    9
Pinhal de Frades 10
Lusitana  11
Duarte Ramos 12
Moura Carneiro 13
Silva Carvalho 14  
Além Tejo 15
Do Vale  16
Holon Vale Milhaços 17
Nobre Guerreiro   18
Universo 19

Serviço permanente

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

Contribua para que o projeto 
cresça e entregue os manuais 
escolares de que já não precisa,
para continuarmos a...

Contacte a Biblioteca Municipal do Seixal
Informações: telef. 210 976 100, email dardevolta@cm-seixal.pt e cm-seixal.pt



19 de julho a 2 de agosto

DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA

SBM 712
19 DE JULHO 2018

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

Livros para 
dar e receber

As famílias do concelho podem continuar a contar com o Dar de Volta, um projeto que 
nasceu no Seixal em 2005 e tem vindo a crescer de ano para ano, tendo sido alargado a 
toda a região de Setúbal. 
O projeto pretende promover a partilha e a rentabilização dos manuais escolares, melhorar 
os rendimentos familiares, promover atitudes de cooperação e solidariedade entre as 
pessoas e evitar o desperdício. 
A missão tem sido um sucesso: só em 2017 foram recebidos 134011 manuais escolares, 
dos quais foram entregues 12276. Este ano, os manuais para entregar e levantar são 
exclusivamente a partir do ano de 2014.
Para colaborar no Dar de Volta, entregue os manuais na Biblioteca Municipal do Seixal, 
nos Polos de Amora e de Corroios e nos Pontos de Acesso da Biblioteca existentes nas 
várias Lojas do Munícipe. 
A recolha de manuais escolares efetua-se apenas na Biblioteca central.
O horário de funcionamento do projeto é de terça a sexta-feira, das 11 às 20 horas; e ao 
sábado, das 15 às 20 horas. A Biblioteca central funciona em agosto apenas para o Dar de 
Volta, naquele horário. O Polo de Amora encerra em julho e o de Corroios em setembro. 
Mais informações pelo telefone 210 976 100, pelo email dardevolta@cm-seixal.pt e no site 
cm-seixal.pt.
O Dar de Volta precisa da participação de todos para existir. Colabore.

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

Descubra o concelho 
a andar a pé
As visitas temáticas A Pé... estão a decorrer até 2 de agosto, de segunda a sexta-
-feira, das 10 às 12 horas, e compreendem a realização de percursos a pé por 
Aldeia de Paio Pires, por Amora e por Arrentela para observação, exploração 
e interpretação dos testemunhos mais relevantes da história e do património 
destes núcleos urbanos antigos do concelho do Seixal. 
As visitas temáticas são orientadas para participantes em atividades de tempos 
livres (ATL) e outros grupos organizados.
A participação é gratuita e necessita de inscrição prévia.
Informações e inscrições pelo telefone 210 976 112 ou email  ecomuseu.se@cm- 
-seixal.pt. 

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

Prendinhas 
para os avós
Utilizando diferentes materiais e muito amor, as crianças são convidadas a pôr 
mãos à obra no ateliê Prendas e Prendinhas, para fazer pequenas lembranças 
para oferecer aos seus avós, porque aqueles de quem mais gostamos também 
merecem uma prendinha.
Vai ser assim no Dia dos Avós, a 26 de julho, quinta-feira, das 16 às 18.30 horas, na 
Biblioteca Municipal do Seixal.
O ateliês destinam-se à participação de crianças dos 3 aos 12 anos e familiares.
Obtenha informação sobre a iniciativa pelo telefone 210 976 100 ou através do 
email biblioteca.ludoteca@cm-seixal.pt.
Traga os seus filhos e construa com eles uma lembrança para mimar os avós. 



____________________________
22 horas
Zimbro
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro

25 jul. quarta
____________________________
14.30 horas
Shrek
Cinema . M/ 4 anos . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal
____________________________
18 horas
Garraiada
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro

____________________________
20.45 horas
Grupo Coral da Associação de 
Amigos do Pinhal do General
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro

____________________________
21.15 horas
Grupo de Dança Terpsi, do Centro 
de Solidariedade Social de Pinhal 
de Frades
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro
____________________________
21.30 horas
Ginástica Acrobática dos Redondos
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro
____________________________
22.15 horas
Chico Moreno
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro

26 jul. quinta
____________________________
Das 16 às 18.30 horas
Prendas e Prendinhas – Dia dos Avós
Ateliê . Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
20.45 horas
Iniciativa FF
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro

____________________________
23 horas
Baile com Jorge Oliveira
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro

27 jul. sexta
____________________________
21 horas
Marchas do Polo Cultural da Junta 
de Freguesia de Fernão Ferro
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro
____________________________
21.30 horas
Demonstração do Espaço 
Movimento e Saúde, de Sara
Gonçalves
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro
____________________________
23.15 horas
Hélder Costa
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro

28 jul. sábado
____________________________
8 horas
VII Caminhada Noturna
Sede do Clube Associativo de Santa Marta 
do Pinhal

____________________________
15 horas
Fórum Seixal – Reconversão 
urbanística da Quinta das Lagoas
Escola Básica da Quinta de Santa Marta 
de Corroios

____________________________
Passeio de Caiaque
Canoagem
Org.: Clube Recreativo e Desportivo 
Brasileiro-Rouxinol
Baía do Seixal (partida junto ao antigo terminal 
fluvial)
____________________________
18 horas
Papa Trilhos By Night
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro
____________________________
20.45 horas
Banda In Extremis
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro
____________________________
22 horas 
Banda Intuitive
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro
___________________________
23 horas
DJ White (Anos 80)
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro

seixal
acontece
21 jul. sábado
____________________________
15 horas
Torneio FIDE de Arrentela
Xadrez
Grupo Desportivo do Cavadas
____________________________
18 horas
Garraiada
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro
____________________________
20 horas
Gala de Danças de Salão
Pavilhão do Clube Desportivo e Recreativo 
do Fogueteiro
____________________________
20.30 horas
13.ª Milha Urbana de Corroios
Atletismo
Org.: Casa do Povo de Corroios
Ruas de Corroios
____________________________
21 horas
Festival de Folclore
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro

____________________________
21.30 horas
Revist’Ó Fado na Tasca do Ti Carlos
Teatro de revista . Ingresso: 12,5 euros
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal
____________________________
23.30 horas
Festa DJ 
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro

22 jul. domingo
____________________________
8.30 horas
Torneio de Malha
Grupo Desportivo, Cultural e Recreativo 
da Quinta da Princesa
____________________________
Das 10 às 12 horas
Aulas Abertas de Canoagem 2018
Org.: Associação Náutica do Seixal
Rampa da Misericórdia, Seixal
____________________________
20.45 horas
Danças de Salão da Associação 
de Amigos do Pinhal do General
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro

____________________________
21.30 horas
Escola de Dança Impacto, do Grupo 
Desportivo e Cultural de Fernão 
Ferro
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro
____________________________
23 horas
Alex
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro

23 jul. segunda
____________________________
18 horas
Garraiada
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro

____________________________
19.30 horas
Demonstração de atividades 
de instituições da freguesia: Bebé 
a Bordo; O Nosso Jardim e Casinha 
Mágica
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro

____________________________
21 horas
Boom Dance, da Associação 
de Amigos do Pinhal do General
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro
____________________________
21.15 horas
Marchas Populares 
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro

____________________________
22 horas
Escola de Samba Bota no Rego, 
de Sesimbra
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro

24 jul. terça
____________________________
19.30 horas
Demonstração de atividades de 
instituições da freguesia: Centro 
Paroquial de Bem-Estar Social de 
Fernão Ferro; O Piparote – Berçário, 
Creche, Jardim de Infância, Pré-
Escolar e ATL; Centro de Estudos 
Ti’Elsa
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro
____________________________
21.30 horas
Grupo Coral da Associação 
de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Fernão Ferro 
e Casa da Música
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro



____________________________
Até 31 de julho
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

____________________________
Até 31 de julho
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
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços

____________________________
Até 27 de julho
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

____________________________
Até 29 de julho
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

____
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

29 jul. domingo
____________________________
8.30 horas
Torneio de Malha
Org.: Clube Recreativo da Cruz de Pau
Parque do Serrado, Amora

____________________________
16 horas
Garraiada
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro
____________________________
17 horas
Procissão em honra de Nossa 
Senhora da Boa Hora
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro
____________________________
20.45 horas
Marcha Popular e Grupo 
de Cavaquinhos da Associação 
de Amigos do Pinhal do General
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro
____________________________
22 horas 
Banda KZL Music
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro

e ainda…
19 jul. a 2 ago.
____________________________
19, 24, 26 e 31 de julho
Terça e quinta-feira, 21 horas
Caminhadas Noturnas
Grupo Desportivo Unidos do Arco

____________________________
21 e 28 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

____________________________
22 e 29 de julho, domingo
8.30 horas
Domingos com Saúde
Caminhada
Org.: Grupo Desportivo Unidos do Arco
Quinta da Marialva, Corroios

____________________________
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 da 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

____________________________
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
A Pé por Aldeia de Paio Pires, por 
Amora e por Arrentela
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Núcleos urbanos antigos

____________________________
Até 31 de julho 
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



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

Arena Multiusos 
de Paio Pires recebe 
Camané
Camané atua no dia 1 de agosto, às 22 horas, na Arena Multiusos de Paio 
Pires. A atuação tem entrada grátis e decorre por ocasião da reinauguração 
do espaço, inserida no programa das Festas Populares de Aldeia de Paio 
Pires. O novo espaço resulta da qualificação da Praça de Touros de Aldeia 
de Paio Pires numa arena multiusos, destinada a diversos tipos de eventos 
lúdicos e tem capacidade para receber 3200 espetadores.
A voz masculina mais unanimemente considerada no fado atual traz ao 
novo espaço multiusos a identidade e tradição portuguesas, carregadas 
de autenticidade, versatilidade e ousadia. O fadista tem um estatuto raro 
enquanto intérprete, com a gravação regular de discos, datas de espetáculos 
nacionais e internacionais, a distinção com variados prémios e a aclamação 
consensual do público e da crítica.

Dia 1 de agosto, quarta-feira | 22 horas | Arena Multiusos de Paio Pires

Danças de salão 
no Fogueteiro
São esperadas mais de 300 pessoas na 8.ª edição da Gala de Danças de 
Salão do Clube Desportivo e Recreativo (CDR) do Fogueteiro, que se realiza 
no dia 21 de julho, sábado, às 20.30 horas, no pavilhão da coletividade.
Os responsáveis pela gala são os professores Edgar Branco e Milene Matias, 
dois dos professores mais conceituados do panorama nacional, já diversas 
vezes convidados para os programas de danças de salão na nossa televisão. 
Para além da sua vertente formativa, são um dos melhores pares de Portugal, 
tendo já representado o nosso país diversas vezes.
A iniciativa é organizada pelo CDR do Fogueteiro, com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal e da Junta de Freguesia de Amora.
Uma noite cheia de movimento, cor e música, onde a destreza, elegância e 
qualidade desportiva estarão em evidência. 

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

Xadrez em Arrentela
Quem gosta de xadrez não vai perder a oportunidade para participar, enquanto espetador 
ou jogador (no caso de ser federado), no 15.º FIDE de Arrentela, que se disputa no dia 21 de 
julho, sábado, no Grupo Desportivo do Cavadas, a partir das 14.30 horas. 
O torneio é uma prova de semirrápidas de xadrez, com o ritmo de 10+5 segundos/lance e 
será disputado em 7 sessões.
Neste torneio apenas podem participar os jogadores filiados na Federação Portuguesa de 
Xadrez e na Federação Internacional de Xadrez, uma vez que a prova contabiliza para a 
classificação ELO de semirrápidas. 
As inscrições decorrem até às 18 horas de 20 de julho, através do email antoniocoimbra@
portugalmail.pt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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