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Associação de Reformados, Pensionistas
e Idosos de Fernão Ferro
Câmara municipal cede terreno 
para a construção do lar de Fernão Ferro

No dia 28 de julho, teve lugar, no stande da Câmara Municipal 
do Seixal, nas Festas Populares de Fernão Ferro, o ato de ce-
dência e constituição do direito de superfície de um lote de ter-
reno de 4 950 m2 à Associação de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Fernão Ferro (ARPIFF) para a construção de um lar de 
idosos. O terreno, de quase 5 mil m2, na Avenida 10 de Junho, 
junto ao Centro Paroquial, nos Redondos, representa um apoio 
da Câmara Municipal do Seixal de 420 mil euros. 3
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A populAção e os au-
tarcas abordaram a reconversão 
urbanística da Quinta das lagoas, 
no dia 28 de julho, na Escola 
Básica da Quinta de Santa Marta 
de Corroios, em mais uma sessão 
do Fórum Seixal, que teve como 
objetivo reunir o contributo dos 
presentes para a definição de um 
plano que solucione as questões 
urbanísticas existentes nesta 
AuGI. 

A Quinta das lagoas localiza-se 
na freguesia de Amora, estenden-
do-se por uma área de aproxima-
damente 134 600 m2, dividida em 
cerca de 240 parcelas de terreno 
de pequena dimensão, ocupadas, 
na sua maioria, por construções 
de génese ilegal, e designada co-
mo AuGI C20. 

Joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
afirmou ser «um motivo de sa-
tisfação» poder reunir-se com os 
moradores e proprietários desta 
«importante área do município». 
Sublinhou que o objetivo deste 
encontro, face ao problema da re-
conversão urbanística da Quinta 
das lagoas, é ver como podemos 
avançar para a reconversão».

o autarca referiu que o local 
encontra-se numa área «privile-
giada» do ponto de vista da sua 
localização, em termos de dinâ-
micas de desenvolvimento (deu 
o exemplo da instalação do novo 
Recheio ali ao lado, o segundo 
maior do país) e de acessibili-
dade, «pois iremos ter uma liga-
ção entre duas autoestradas, A2 

e A33, a ligação à alternativa à 
EN10».

Joaquim Santos disse que as 
grandes AuGI «estão já em fase 
avançada  de reconversão ou mes-
mo em conclusão, pelo que agora 
estamos a ver outras áreas mais 
complexas, como a Quinta das 
lagoas. pela sua reduzida dimen-
são, em termos comparativos, 
pelos grandes constrangimentos 
que tem, por ser uma zona bai-
xa, onde passa uma vala real, que 
obriga à execução de uma bacia 
de retenção a montante». Embora 
signifique «um esforço financeiro 
muito elevado fazer esta bacia de 
retenção, os arruamentos e infra-
estruturas» exigidos pela câmara 
municipal e pelo Ministério de 
Ambiente, «está na hora de o mu-
nicípio ajudar a dar o primeiro 
passo» para que possa avançar 
o processo de reconversão da 
Quinta das lagoas.

Neste encontro, pretende-se 
saber se os moradores e proprie-
tários concordam com esta pers-
petiva e, nesse sentido, o municí-
pio «está disponível para custear 
parte das questões mais comple-
xas com vista à reconversão da 
AuGI C20». 

Seguiu-se a apresentação da 
área da Quinta das lagoas, com 
explicações detalhadas sobre a 
sua localização e todos os cons-
trangimentos que têm impedido 
a sua reconversão. Foram refe-
ridas todos os passos da AuGI 
desde 1998, quando foi constitu-
ída a Comissão de Administração 

(CA) pela assembleia de (com)
proprietários até à atualidade. 
Com a entrada em vigor do novo 
plano Diretor Municipal do Seixal, 
em 2015, a reconversão passa a 
realizar-se mediante a aprovação 
de uma operação de loteamen-
to, com parâmetros urbanísticos 
próprios, ajustados às servidões 
administrativas e restrições de 
utilidade pública existentes. Dos 
estudos preliminares já realiza-
dos, os constrangimentos maio-
res que urge resolver são os con-
flitos acústicos (pela proximida-
de da A2), e a execução da bacia 
de retenção a montante. para o 
processo avançar, é fundamen-
tal a colaboração da Comissão 
de Administração (CA) da AuGI 
C20; a realização pela CA das as-
sembleias de (com)proprietários 
de acordo com o previsto na lei 
das AuGI; a elaboração de projeto 
de loteamento de acordo com o 
estudo preliminar, a ser sujeito 
a aprovação por parte da CA da 
AuGI em assembleia de (com)

proprietários. 
Após a apresentação, Manuel 

Araújo, presidente da Junta de 
Freguesia de Amora, felicitou a 
câmara municipal pela realiza-
ção deste fórum por ser «muito 
importante» para os moradores. 
Disse que esta AuGI «é uma gran-
de preocupação para a freguesia 
e referiu alguns problemas exis-
tentes na área, como o facto de 
esta ser usada pelos condutores 
para evitarem o trânsito na N10, 
a falta de passeio na Rua Bento 
Gonçalves, e o despejo de entu-
lho ilegal junto ao bairro, entre 
outros.

Foram vários os moradores e 
proprietários da AuGI que inter-
vieram no encontro. Edgar Falé 
felicitou a autarquia pela inicia-
tiva e considerou que a localiza-
ção «é boa, mas as vias são más» e 
ainda por cima o trânsito «foge ali 
para dentro», causando pertur-
bação aos moradores, e também 
apontou que «vão viaturas despe-
jar ali entulhos». Referiu um pou-

co do historial da associação de 
moradores e proprietários e disse 
que «é com muito agrado que as 
pessoas acolhem esta iniciativa» 
e que este momento de reflexão 
«é importante» e espera que isto 
«vá para a frente». 

Vilma Custódio também afir-
mou que «se a autarquia está 
interessada em que o projeto vá 
para a frente, acho que todos os 
proprietários querem que isto vá 
para frente. Queremos ver obra».

Armando loureiro sugeriu que 
a autarquia «pudesse tapar os bu-
racos das ruas esburacadas» da 
área para minimizar as difíceis 
condições, enquanto o processo 
de reconversão decorrer.

o presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal referiu que vai ver 
com os serviços municipais a pos-
sibilidade de proceder à regula-
rização das vias de terra batida, 
assim como irá averiguar outras 
questões colocadas pelos mora-
dores.

o autarca sublinhou que a au-
tarquia está disposta a avançar 
com os estudos para a reconver-
são da AuGI e com a execução 
da bacia de retenção, desde que 
seja essa a decisão dos morado-
res. Sugeriu que os proprietários 
elegessem uma comissão para li-
derar este novo processo junto da 
câmara municipal, tendo ficando 
já agendada uma reunião entre as 
duas partes para 13 de outubro. n

Sessão do Fórum Seixal em Santa Marta de Corroios

Reconversão da Quinta 
das Lagoas mais próxima
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Jorge Osvaldo Dias Santos 
Gonçalves, vice-presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, torna 
público, para efeitos do disposto no 
art.º 56.º do Anexo à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, que alterou a 
Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
e do disposto no n.º 1 do art.º 98.º 
do novo Código do Procedimento 
Administrativo que por deliberação 
com o n.º 191/2018-CMS, tomada 
pela Câmara Municipal do Seixal, 
em reunião ordinária realizada em 
11 de julho, foi aprovada a publici-
tação do início do procedimento de 
alteração e participação procedi-

mental referente ao Regulamento 
de Acesso à Atividade de Mercados e 
Transportes em Táxi no Município do 
Seixal, nos seguintes termos: 
a) A Câmara Municipal do Seixal, na 
sua reunião de 11 de julho, delibe-
rou desencadear o procedimento de 
alteração/revisão do Regulamento 
de Acesso à Atividade de Mercados 
e Transportes em Táxi no Município 
do Seixal, o qual tem por objeto a in-
trodução das alterações legislativas 
recentes, designadamente da Lei n.º 
35/2016, de 21 de novembro, que 
alterou o Decreto-Lei n.º 251/98, de 
11 de agosto, e a necessidade de 

criar critérios de classificação final 
que prossigam objetivos de justiça e 
de equidade, na atribuição das licen-
ças de Táxi no Município do Seixal, 
com a alteração das alíneas a) e e) 
que passa a d), com a supressão 
da atual alínea d), do art.º 21º, do 
citado regulamento, verifica-se a 
necessidade de se proceder à alte-
ração/revisão do Regulamento de 
Acesso à Atividade de Mercados e 
Transportes em táxi no município 
do Seixal.
b) No prazo de 10 dias úteis, a contar 
da publicitação do edital, os interes-
sados (cidadãos cuja alteração do 

regulamento possa afetar de modo 
direto e imediato direitos e interes-
ses legalmente protegidos) e, nessa 
qualidade, apresentar contributos 
para a sua elaboração, através do 
correio eletrónico: camara.geral@
cm-seixal.pt, indicando o nome/de-
nominação, morada/sede e os di-
reitos ou interesses em causa, NIF e 
respetivo endereço eletrónico, para 
que este seja utilizado, nos termos 
e para os efeitos previstos na alínea 
c), do n.º 1 e alínea b), do n.º 2, do 
art. 112.º, do NCPA. A referida co-
municação escrita poderá ser entre-
gue em mão nos Serviços Centrais 

da Câmara Municipal do Seixal, 
sitos na Alameda dos Bombeiros 
Voluntários, n.º 45, Seixal, enviada 
por via postal ou por correio eletró-
nico para: camara.geral@cm-seixal.
pt.Para conhecimento geral se pu-
blica o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares 
habituais estabelecidos na lei, por 
10 dias.
Seixal, 18 de julho de 2018 

O vice-presidente 
da Câmara Municipal

Jorge Osvaldo 
Dias Santos Gonçalves

A AssociAção de Re-
formados, Pensionistas e idosos 
de Fernão Ferro (ARPiFF) foi cons-
tituída em 1991 e funciona nas 
atuais instalações desde 2001. 
Desenvolve um trabalho social 
de mérito, apoiando 50 utentes 
em centro de dia e 15 em serviço 
de apoio domiciliário. De acordo 
com o censos de 2011, residiam 
na freguesia de Fernão Ferro  
17 059 habitantes, dos quais 3 227 
teriam 65 ou mais anos. Perante 
essa realidade e as necessidades 
desta faixa populacional, a institui-
ção pretende construir um lar de 
idosos, solicitando apoio à câmara 
Municipal do seixal para a cedên-
cia do terreno para a implementa-
ção desse equipamento. o ato de 
cedência e constituição do direito 

de superfície de um lote de terreno 
de 4 950 m2 à ARPiFF teve lugar 
no dia 28 de julho, no stande da 
câmara Municipal do seixal, nas 
Festas Populares de Fernão Ferro.

Estiveram presentes no even-
to Joaquim santos, presidente 
da câmara Municipal do seixal, 
Américo costa, em representação 
da assembleia municipal, os vere-
adores Manuela calado, Joaquim 
Tavares e Marco Fernandes, eleitos 
da Junta de Freguesia de Fernão 
Ferro, António Matos e Francisco 
Arnaut, presidente e tesoureiro 
da Associação Humanitária de 
Bombeiros Mistos do concelho do 
seixal (AHBMcs), Joaquim Raposo 
e Fernanda cordeiro, presidente 
da direção e tesoureira da ARPiFF, 
respetivamente, bem como sócios 

da instituição e população.
Joaquim Raposo, presidente da 

direção da ARPiFF, considerou que 
a presença dos sócios da associa-
ção «mostra o interesse» de todos 
na construção do lar da institui-
ção, que «tanta falta faz aos nossos 
idosos». Agradeceu ao presidente 
da câmara Municipal do seixal e 
a todos «os que contribuíram pa-
ra a cedência deste terreno para a 
instituição». Afirmou que foram 
«muitos anos à espera» e pediu a 
colaboração de todos para que o 
lar seja uma realidade, desde as au-
tarquias, segurança social, sócios 
e direção da ARPiFF, aos mecenas, 
«que podem ser os empresários e 
os comerciantes da zona». E con-
cluiu: «obrigado a todos, vamos à 
luta.»

Joaquim santos, presidente da 
câmara Municipal do seixal, des-
tacou que «finalmente tivemos as 
condições para poder materializar 
esta cedência à ARPiFF». Explicou 
que o terreno agora cedido em di-
reito de superfície à ARPiFF tinha 
sido anteriormente cedido aos 
bombeiros do seixal, mas verifi-
cou-se que seria mais adequado 
um outro terreno noutro local, na 
EN 378, junto ao Monte Verde e 
à Flor da Mata, onde já decorre a 
obra de construção do quartel. o 
autarca disse ainda que os bom-
beiros «tiveram um problema de 
ordem judicial, e só muito recente-
mente os tribunais possibilitaram 
que se fizesse esta escritura» de 
revogação da cedência do terreno 
à AHBMcs e da cedência e cons-

tituição do direito de superfície à 
ARPiFF. 

Joaquim santos mostrou satis-
fação por este passo ter sido «con-
seguido» e informou que o terreno 
de quase 5 mil m2 na Avenida 10 de 
Junho, junto ao centro Paroquial, 
nos Redondos, «está muito bem 
localizado» e representa um apoio 
da câmara Municipal do seixal 
de 420 mil euros. Disse ainda que 
a associação, em parceria com a 
câmara municipal e a segurança 
social, «vai conseguir construir o 
lar de idosos de Fernão Ferro» e 
concluiu: «contam com o apoio da 
câmara Municipal do seixal ago-
ra para a fase de projeto, mas de-
pois também para a fase de obra. 
Estamos sempre ao lado da popu-
lação.» n

Associação de Reformados, Pensionistas e idosos de Fernão Ferro

Câmara municipal cede terreno para
a construção do lar de Fernão Ferro

Edital n.º 261/2018 sobre a atividadede táxi no município
Está a decorrer o processo de revisão do regulamento
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A 2.ª fase da obra do pavilhão desportivo do Clube Desportivo e Recreativo 
Águias Unidas (CDRAU) já está no terreno. O desenho do equipamento, integra-
do no espaço público envolvente, potencia a transparência, evidencia a relação 
entre interior e exterior e faz o melhor aproveitamento da luz natural.
A 2.ª fase de obra tem já concluídas a construção dos balneários, com sistema 
de águas residuais e reboco, o acabamento das bancadas e conclusão da 
envolvente. A finalização da cobertura e o fecho das laterais correspondem à 
mesma fase e estão já a decorrer. A construção do pavilhão compreende uma 
3.ª fase de acabamentos: portas e serralharias, instalação de louças e azulejos 
nos balneários, aquecimento de águas, instalação de equipamentos e constru-
ção do piso superior, onde ficam as salas para direção e atividades culturais e 
uma área aberta para as modalidades. Nesta fase será ainda colocado o piso 
desportivo e feitas as últimas pinturas.
«Gostaríamos de contar com este pavilhão para o início da época desportiva, 
mas pensamos que já não será possível», explica Manuel Sezões. O presidente 
da direção do CDRAU considera ainda que «estes atrasos em obra são normais», 
no entanto não esconde a expectativa de ter ao serviço dos «nossos atletas e da 
população de Amora e do concelho do Seixal» um pavilhão com 360 lugares 
sentados, vocacionado para a prática do futsal, taekwondo, andebol ou bas-
quetebol, «com condições para treinos e competições», mas que também re-
ceberá atividades de fitness, zumba, hip-hop, aerolatinas, pilates, LocFitCross, 
ginástica, ballet, assim como atividades desenvolvidas pelas escolas.
Joaquim Santos e José Carlos Gomes, presidente e vereador com o pelouro 
do Desporto e Empreitadas da Câmara Municipal do Seixal, respetivamente, 
estiveram no local no dia 31 de julho. Ao constatar a qualidade da obra no local, 
o presidente da Câmara Municipal do Seixal afirmou não ter «dúvida nenhuma 
de que este pavilhão será um equipamento de excelência», o que justificou com 
«o acompanhamento diário da obra e o cuidado posto no desenvolvimento dos 
projetos de especialidade». 
De acordo com Joaquim Santos, «este modelo que desenvolvemos para novos 
equipamentos desportivos, financiados pela Câmara Municipal do Seixal, 
construídos com o acompanhamento técnico da autarquia e o envolvimento 
direto das coletividades na sua construção e gestão, é um modelo que reforça 
os laços de compromisso com o serviço público que desde o 25 de Abril de 1974 
aliam o movimento associativo e o Poder Local na efetivação dos direitos ao 
desporto, ao recreio ou à cultura consagrados pela Constituição da República 
Portuguesa».

Pavilhão desportivo do Clube Desportivo 
e Recreativo Águias Unidas
Segunda fase da obra já está no terreno

Verdizela, Corroios
Obras de saneamento e infraestruturas 
Prosseguindo a intervenção de implementação de redes de drenagem realiza-
da nesta localidade em 2014, a Câmara Municipal do Seixal está a desenvolver  
obras de saneamento e infraestruturas nas restantes vias ainda não interven-
cionadas. Esta intervenção incide, numa 1.ª fase, nas ruas Av. Pinhal do Caldas, 
Av. Pinhal do Arneiro, Rua da Furna (S. Miguel), Rua Lagoa de St. André, Travessa 
Moinho do Zé Moto, Rua Serra de Grândola, Rua Reserva Natural Montanha do 
Pico, Travessa Moinho Velho dos Paulistas, Travessa Moinho do Breyner, Rua 
Lagoa das Sete Cidades, Rua Reserva Natural das Ilhas Selvagens, Travessa 
Moinho do Zé-Zé, Rua Parque Natural da Madeira e Rua Parque Natural de S. 
Miguel. 
Para além da remodelação das redes, a obra inclui ainda a execução de arrua-
mentos e pavimentação de vias, representando uma valorização da qualidade 
de vida das populações ali residentes.

Frente ribeirinha de Arrentela
Construção de restaurante ecológico
A Câmara Municipal do Seixal foi um dos municípios selecionados pelo 
Fundo Ambiental para a implementação do projeto Laboratórios Vivos para a 
Descarbonização. Entre os vários projetos a dinamizar está a criação de um 
ecorestaurante no passeio ribeirinho, em Arrentela, que está já em construção. 
Pretende-se que seja um edifício de elevada eficiência energética, com a ins-
talação de tecnologias de última geração, nomeadamente uma cobertura que 
produza energia elétrica fotovoltaica, permitindo a autossuficiência ao nível de 
consumos. O restaurante terá também uma cozinha solar, uma zona com for-
nos solares para confeção de alimentos. Os utilizadores poderão encomendar 
a refeição através de uma aplicação para telemóvel/tablet ou em computador.
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Associação Humanitária de Bombeiros
Mistos de Amora
Construção de novo quartel
Prossegue a obra de construção do quartel dos bombeiros de Amora, na EN10, 
perto do Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento.
O edifício será organizado em dois blocos, um central onde se agregam as 
áreas de comando, gestão, administração, emergências e alojamento, e outro 
transversal a este, destinado ao aparcamento de viaturas, oficinas e arrumos.
A autarquia cedeu o terreno para construção e apoiou também o financiamento 
dos projetos de execução, o processo de candidatura e as obras num valor glo-
bal de 1 milhão de euros.

Embate de viatura na Cruz de Pau
Pronta atuação da autarquia restabelece 
quotidiano dos moradores
Na madrugada de 23 de julho, ocorreu o embate de uma viatura de recolha de 
resíduos na parte superior do túnel de acesso ao Mercado Municipal da Cruz 
de Pau. Perante o incidente, a Câmara Municipal do Seixal atuou prontamente, 
desenvolvendo todos os procedimentos para que os moradores do edifício pu-
dessem voltar em segurança às suas habitações o mais rápido possível. 
Os seis moradores que se encontravam no edifício foram realojados.
Nas horas seguintes ao incidente, deslocaram-se ao local vários técnicos, 
incluindo elementos da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa, os quais procederam à vistoria do edifício e verificaram quais 
as necessidades de intervenção. 
A Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Amora procedeu ao esco-
ramento provisório da viga que foi atingida, permitindo assim aos moradores 
entrarem em suas casas para recolher os bens de que necessitassem no ime-
diato.
As obras de reparação do edifício iniciaram-se logo a 25 de julho e os trabalhos 
de reparação já estão concluídos, permitindo o regresso dos moradores às 
suas habitações, retomando o seu quotidiano em segurança, com exceção da 
fração localizada na zona de impacto, que aguarda um parecer final.
Saliente-se que a requalificação do Mercado Municipal da Cruz de Pau está 
prevista para outubro e esta intervenção permitirá a ampliação do edifício 
existente e a requalificação dos espaços exteriores de venda, assim como de 
toda a envolvente, incluindo passeios, acessos e estacionamento. A autarquia 
também irá intervir nestes túneis, de forma a evitar que situações semelhantes 
possam ocorrer no futuro.

Corroios e Aldeia de Paio Pires
Pavimentação de vias
Prosseguindo o Plano Municipal de Pavimentações para a freguesia de 
Corroios, a Câmara Municipal do Seixal procedeu à repavimentação da Rua 
Silva Pereira e de um troço da Rua Manuel Ferreira, em St.ª Marta do Pinhal, 
e na praceta Reserva Natural do Paúl de Arzila, na Verdizela, nas quais foram 
utilizadas cerca de 615 toneladas de massa betuminosa.
Foi também intervencionado o prolongamento da Rua Francisco Pereira de 
Moura, em Paio Pires, cuja pavimentação foi efetuada com 120 toneladas de 
massa betuminosa. Estas intervenções tiveram como objetivo principal melho-
rar as condições de segurança e de circulação nas vias.
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A CâmArA municipal do 
Seixal deliberou, na reunião de 
25 de julho, a aquisição do edifí-
cio onde funcionam os Serviços 
Centrais da autarquia.

Esta deliberação tem em con-
ta a adequação do edifício para 
a prestação de um serviço públi-
co de qualidade, num espaço que 
passou a ser a sede do município, 
no qual se encontra concentrada 
a maioria das unidades orgânicas 
da autarquia. A proposta também 
tem em conta o reequilíbrio da 
situação financeira do município, 
que hoje apresenta condições de 
sustentabilidade que permitem 
assumir os encargos com o finan-
ciamento da aquisição do imóvel, 
que irá possibilitar também a re-
dução dos encargos globais su-
portados com a atual solução de 
arrendamento.

Na mesma reunião, o executivo 
aprovou uma tomada de posição 
pelo fim da concessão do trans-
porte ferroviário à Fertagus e a 
sua integração na CP.

Foi também aprovado  um voto 
de pesar pelo falecimento do cida-
dão e parlamentar João Semedo, 
seguido de um minuto de silêncio 
em sua homenagem.

Na reunião foi aprovada a atri-
buição de comparticipações fi-
nanceiras ao movimento associa-
tivo concelhio para a continuação 
do seu trabalho em prol da popu-
lação; a cedência, em regime de di-
reito de superfície, de uma parcela 
de terreno com a área de 4 211m2 
do domínio privado municipal, 
ao Ginásio Clube de Corroios, que 
permitirá qualificar e ampliar o 
seu complexo desportivo. Foram 
ainda aprovados nesta reunião de 
câmara apoios ao movimento as-
sociativo cultural do concelho, no 
total de 175 349,50 euros, e uma 
comparticipação de despesas pa-
ra a aquisição de material escolar 
aos alunos do 1.º ciclo da rede pú-
blica abrangidos pela Ação Social 
Escolar, no valor de 29 848 euros.

Deliberações
Presidência

• Voto de pesar pelo falecimento 
de João Semedo.
• Tomada de posição: Pelo fim da 
concessão à Fertagus com integra-
ção na CP. Por melhor e mais bara-
to transporte público ferroviário.

• Ata da reunião ordinária de 27 
de junho de 2018. Aprovação.
• Ata da reunião ordinária de 11 
de julho de 2018. Aprovação.
• Aquisição do imóvel usual-
mente designado por edifício 
dos Serviços Centrais da Câ-
mara municipal do Seixal, sito 
na Alameda dos Bombeiros Vo-
luntários, 45, Seixal, união das 
freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires, com a 
área de 15 500 m2, descrito 
na Conservatória do registo 
Predial do Seixal com o n.º 
6220/20050112 e inscrito na ma-
triz predial urbana sob o artigo 
7281, com recurso a contratação 
de empréstimo bancário. Apro-
vação.
• Normas de utilização das em-
barcações tradicionais por 
agentes de animação turística e 
operadores marítimo-turísticos. 
Aprovação.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de re-
abilitação do sistema de abaste-
cimento de água de Fernão Ferro. 
Prorrogação do prazo de exe-
cução. ratificação do despacho  
n.º 1501-VPCM/2018, de 3 de ju-
lho.
• Contratação pública. Concur-
so público para fornecimento de 
misturas betuminosas e emul-
são para o concelho do Seixal. 
Biénio 2018-2019. Processo n.º 
CP 07/2018. relatório final, ad-
judicação e minutas de contrato. 
Aprovação.

Pelouro do Planeamento,
 Mobilidade, Cultura 
e Recursos Humanos
• Elaboração do Plano de Urba-
nização da UOPG 33 – Pinhal das 
Freiras. Termos de referência. 
Aprovação.
• Apoio ao movimento associa-
tivo cultural. Clube recreativo e 
Desportivo das Cavaquinhas. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira.
• Apoio ao movimento associati-
vo cultural. Associação de Amigos 
do Pinhal do General. Contrato- 
-programa e comparticipação fi-
nanceira.
• Apoio ao movimento associativo 
cultural. Associação dos Amigos 
do Tocá Rufar. Contrato-programa 
e comparticipação financeira.

• Apoio ao movimento associati-
vo cultural. ARTEs – Associação 
Cultural do Seixal. Contrato- 
-programa e comparticipação fi-
nanceira.
• Apoio ao movimento associa-
tivo cultural.  Independente 
Futebol Clube Torrense. Contrato-
-programa e comparticipação fi-
nanceira.
• Apoio ao movimento associativo 
cultural. Sociedade Filarmónica 
União Arrentelense. Contrato- 
-programa e comparticipação fi-
nanceira.
• Proposta de recurso a reserva 
de recrutamento para recruta-
mento de dois trabalhadores, 
na carreira e categoria de assis-
tente operacional, para exercí-
cio de funções de canalizador. 
Aprovação.

Pelouro da Educação,
 Desenvolvimento Social,
 Juventude e Gestão
 Urbanística
• Contratação pública. Concurso 
público para fornecimento de re-
feições em refeitórios escolares 
com publicação no Jornal Oficial 
da União Europeia. Alteração à 
deliberação n.º 194/2018-CmS, 
de 11 de julho.
• Plano de transportes escolares. 
Ano letivo 2018-2019. Apro-vação.
• Plano de ação social escolar. Ano 
letivo 2018-2019. Aprovação.
• Movimento de apoio a larin-
gectomizados. Grupo de Almada 
HGO (MovAplar). Contrato- 
-programa e comparticipação fi-
nanceira.

• Apoio na edição tipográfi-
ca do livro: «As aventuras de 
Constantino… o espantalho que 
vive numa escola». Contrato- 
-programa e comparticipação fi-
nanceira.
• Apoio ao Curso Regular Tocá 
rufar 2018/2019. 1.ª tranche de 
julho-2018. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Apoio à edição de 2 números 
do ano de 2018 da revista Gazeta 
das Escolas. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Ação  social  Escolar. Auxílios 
económicos. Subsídio para ma-
terial escolar. Ano letivo 2018- 
-2019. Aprovação.
• Protocolo de colaboração ce-
lebrado entre o município do 
Seixal e a Escola de música do 
Conservatório Nacional pa-
ra a criação e funcionamento 
de um polo de ensino de músi-
ca do Conservatório Nacional. 
Comparticipação financeira.

Pelouro do Ambiente, Serviços
 Urbanos, Energia e Espaço
 Público
• Contratação pública. Concurso 
público para execução da re-
de de drenagem de águas resi-
duais domésticas e pluviais da 
Verdizela. Fase I e II. Processo n.º 
27/DAS/2016. Fiscalização da 
empreitada. Aprovação.
• Contratação pública. Procedi-
mento por ajuste direto para exe-
cução da empreitada de remode-
lação da rede de abastecimento 
de água em Vale de Milhaços,   
Corroios, Lote 1, Avenida Vale 

de milhaços e Lote 2, Avenida 
Fábrica da Pólvora. Fiscalização 
da empreitada. Aprovação.
• Contratação pública. Procedi-
mento por ajuste direto para 
execução da empreitada de re-
modelação da rede de abasteci-
mento de água no Casal do marco 
– Avenida 25 de Abril/EN10/ 
/Avenida da Ponte. Arrentela. 
Fiscalização da empreitada. 
Aprovação.

Pelouro do Desporto, 
Empreitadas, Administração
Geral e Modernização 
Administrativa
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de re-
qualificação do mercado muni-
cipal da Cruz de Pau. Processo 
n.º DPMU.DGUE.02.MF.2016. 
Suspensão da consignação. 
Aprovação.
• Cedência em regime de direito 
de superfície de uma parcela de 
terreno com a área de 4 211 m2,
do domínio privado municipal, 
para ampliação do Complexo 
Desportivo do Ginásio Clube de 
Corroios. Aprovação.

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

reunião de câmara de 25 de julho

Autarquia aprova aquisição 
do edifício dos Serviços Centrais
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Dados do Posto Municipal de Turismo
Turismo no Seixal aumenta
166 por cento

O número de visitas ao concelho do Seixal no primeiro semestre de 
2018 aumentou 166 por cento relativamente ao mesmo período de 
2017, segundo dados recolhidos pelo Posto Municipal de Turismo 
(PMT). O PMT passou de 936 visitantes no primeiro semestre de 2017 
para 2494 em 2018.
Tanto no ano passado, como este ano, há um aumento gradual dos visi-
tantes desde janeiro a junho, sendo que o mês de junho é, sem dúvida, 
aquele em que houve maior afluência. No entanto, houve um aumento 
enorme no espaço de um ano. Em 2017, em junho, o PMT recebeu 334 
visitantes, tendo aumentado para 895 este ano.
Os visitantes nacionais continuam a ser em maior número do que os 
estrangeiros. No entanto, os turistas de outros países praticamente 
triplicaram em relação ao primeiro semestre do ano passado, pois de 
263 em 2017 passaram para 786 em 2018, o que representa um au-
mento de 199 por cento. Quanto aos nacionais, houve um aumento de 
1035 visitantes relativamente ao ano passado, com 1708 turistas a re-
correr ao PMT. Instalado no edifício da antiga Escola Conde de Ferreira, 
no Seixal, o Posto Municipal de Turismo está localizado junto à Estação 
Náutica Baía do Seixal e ao jardim do Seixal, no núcleo urbano antigo. 
Para além da informação turística do concelho, este é também um 
espaço de apoio aos nautas, bem como a todos os turistas que visitem 
o Seixal. Contactos: Posto Municipal de Turismo, Rua Sociedade União 
Seixalense, 2840-525 Seixal, telefone 212 275 732; email posto.mu-
nicipal.turismo@cm-seixal.pt.

Candidaturas abertas até 10 de setembro
StartUP Voucher 2018

Estão a decorrer até dia 10 de setembro as candidaturas ao Programa 
StartUP Voucher, uma das medidas da StartUP Portugal – Estratégia 
Nacional para o Empreendedorismo. 
O Programa StartUP Voucher é dirigido a jovens com idade entre os 18 
e os 35 anos e visa promover o desenvolvimento de projetos empresa-
riais que se encontrem em fase de ideia, durante um período máximo 
de 12 meses de preparação do projeto empresarial, através de diver-
sos instrumentos de apoio. 
Os apoios disponibilizados através do StartUP Voucher são uma bolsa 
com um valor mensal atribuído por promotor para o desenvolvimento 
do projeto empresarial; mentoria para orientação dos promotores; 
acompanhamento do projeto por parte de entidade acreditada; e pré-
mios de avaliação intermédia e de concretização.
Todas as candidaturas devem ser submetidas através da platafor-
ma StartUP Voucher, em iapmei.pt/Produtos e Serviços/Empre-
endedorismo-Inovacao/ Empreendedorismo/Apoios e Incentivos. 
Aqui encontrará ainda o Guia de Apoio para apresentação da candi-
datura, o aviso de concurso, os critérios de avaliação e o regulamento.

Os pavilhões desporti-
vos escolares Manuel Cargaleiro 
e alfredo dos Reis silveira recebe-
ram a visita de uma equipa técni-
ca da Câmara Municipal do seixal 
acompanhada igualmente pelo 
presidente da autarquia. Joaquim 
santos visitou as duas infraes-
truturas no dia 27 de julho com o 
objetivo de verificar o resultado 
do investimento realizado na sua 
beneficiação e conhecer outras ne-
cessidades de intervenção. 

estas intervenções foram rea-
lizadas no âmbito do plano de 
investimentos nos equipamentos 
Desportivos Municipais com vista 
à redução de consumos de energia 
elétrica e a eliminação de desperdí-
cio nos consumos de água. Comuns 
a ambos os equipamentos foram a 
impermeabilização da cobertura e 
a reabilitação de balneários, com 
nova canalização de água e novas 
torneiras temporizadas e pinhas 
de chuveiro, substituição de fluxó-
metros e autoclismos, reparação 
e substituição de azulejos, repara-
ção de bancos, reparação de cabi-
des, substituição de louças sani-
tárias, afinação ou substituição de 
fechaduras e puxadores, afinação 
e substituição de portas, substitui-
ção da iluminação por leD, pintura 
dos tetos e paredes, substituição 
de vidros, e a aplicação de tampas 
de ralo. Os pisos desportivos foram 
igualmente reparados.

No pavilhão Desportivo escolar 
Manuel Cargaleiro as obras inci-

diram ainda sobre a qualificação 
de zonas de circulação, substitui-
ção ou alteração da iluminação, 
pinturas e instalação de um troço 
da rede predial de abastecimen-
to de água no corredor de acesso 
aos balneários. O alçado principal 
do pavilhão foi também pintado, a 
pedido da direção da escola. O in-
vestimento municipal no equipa-
mento foi de 21 223,53 euros + iva. 

Com um valor de 21 203,03 eu-
ros + iva de investimento munici-
pal, a obra no pavilhão Desportivo 
escolar alfredo dos Reis silveira 
visou a manutenção dos circuitos 
de iluminação e substituição de 
lâmpadas por leD no corredor de 
acesso aos balneários e zona de en-
trada. a obra incluiu ainda a pintu-
ra de paredes e tetos, no corredor 
de acesso aos balneários, zona de 
entrada e escadaria de acesso ao 
1.º piso, assim como a reparação 
da porta de emergência da nave e 
a substituição e relocalização da 
chaminé da central térmica.

a visita serviu igualmente para 
o presidente da câmara contactar 
com as trabalhadoras municipais 
que asseguram o funcionamento 
dos pavilhões 7 dias por semana e 
conhecer as necessidades sentidas 
pelas mesmas. Joaquim santos to-
mou também nota das obras que 
ainda são necessárias realizar.

«estes pavilhões são proprie-
dade do Ministério de educação 
(Me) e receberam um investimen-
to municipal superior a 40 mil 

euros», explica Joaquim santos. 
Constatando no local que «estes 
equipamentos necessitam de 
dois novos pisos», o presidente da 
Câmara do seixal manifesta «a dis-
ponibilidade da autarquia para co-
laborar na sua qualificação», mas 
salienta «a necessidade de investi-
mento do estado Central».

«vamos contactar novamente o 
Me para o confrontar com a reali-
dade dos pavilhões escolares, de 
modo a que não se isente de res-
ponsabilidades», explica Joaquim 
santos. O autarca lembra ainda que 
«através de um protocolo celebra-
do entre a câmara e o Me, a autar-
quia assegura o funcionamento e 
manutenção dos pavilhões», sa-
lientando porém que «o acordo fi-
ca desequilibrado se o estado não 
investir qualquer verba».

O presidente da câmara expli-
ca que «este investimento atende 
a um direito da população que 
queremos ver satisfeito, mesmo 
quando além da nossa responsa-
bilidade, ainda mais importante 
quando promove hábitos despor-
tivos e saudáveis na vida dos jo-
vens». Joaquim santos refere ainda 
uma reunião que o vice-presidente 
e a vereadora da educação tive-
ram «na última semana, com a se-
cretária de estado da educação, 
para que seja inserida uma verba 
no Orçamento do estado de 2019 
para financiar um novo pavilhão 
desportivo para a escola Básica de 
Corroios». n

equipamentos da responsabilidade 
do Ministério da educação

Câmara investe mais 
de 40 mil euros em 
pavilhões escolares



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 713    3 AGOSTO 2018

8     SOCIEDADE

Dia das Medicinas Naturais na Quinta da Fidalga
Conhecer as terapêuticas não convencionais
O Dia das Medicinas Naturais foi assinalado com um conjunto de iniciativas que decorreram 
na Quinta da Fidalga no dia 15 de julho. Durante o dia, realizaram-se aulas de tai chi, de chi 
kung e de ioga, oficina de shiroabyanga (uma técnica de massagem), meditação, dança, ofi-
cina de alimentos e reconhecimento de plantas, entre muitas outras atividades. A iniciativa 
pretendeu contribuir para o bem-estar e saúde de todos e procurou divulgar as terapêuticas 
não convencionais, bem como informar a população sobre as práticas deste setor. Foi organi-
zada pela Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda (AMAyur), uma associação sem fins 
lucrativos que tem como objetivo principal divulgar, promover e ensinar a ayurveda (técnica de 
medicina tradicional da Índia) em Portugal. O Dia das Medicinas Naturais contou com o apoio 
da Câmara Municipal do Seixal.

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho do Seixal (ADBSCS) realiza regularmente 
sessões de dádiva de sangue no concelho, que decorrem habitualmente no período da manhã, aos 
domingos, entre as 9 e as 13 horas, e em que podem participar pessoas saudáveis entre os 18 e os 
65 anos. No dia 25 de junho, a sessão realizou-se nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal, dirigida especialmente à participação de trabalhadores da autarquia, mas aberta a todos 
os que quiseram participar. Foram feitas 21 colheitas. No dia 22 de julho, decorreu uma sessão na 
Sociedade Musical 5 de Outubro, em Aldeia de Paio Pires, que contou com 38 dadores, quatro deles 
que deram sangue pela primeira vez. As sessões contaram com a presença de técnicos do Instituto 
Português do Sangue e Transplantação (IPST). Sempre que houver uma sessão, se puder, participe. 
Um pequeno gesto muda a vida de muita gente.

Dadores benévolos de sangue do concelho do Seixal 
Dádivas de sangue no concelho

A 31.ª CorridA da Festa 
do Avante! realiza-se no dia 9 de 
setembro e tem inscrições aber-
tas até 4 de setembro. Gratuitas, as 
inscrições podem ser formaliza-
das através de carta, para o ende-
reço: Corrida da Festa do Avante!, 
Quinta da Atalaia, Av. Baía Natural 
do Seixal, 2845-415 Amora. 

Podem ainda ser efetuadas atra-
vés do telefone 212 224 000 
(das 9.30 às 12 horas e das 14 às 
17 horas), do fax 212 272 516, do 
correio eletrónico desporto@fes-
tadoavante.pcp.pt ou da página 
festadoavante.pcp.pt.

realizada todos os anos, a corri-
da é uma prova aberta, de partici-

pação voluntária e gratuita, desti-
nada a participantes de ambos os 
sexos, representantes de clubes 
federados ou não, ou atletas in-
dividuais. Para além dos prémios 
aos primeiros classificados, a pro-
va premeia ainda a participação 
com atribuição de lembranças e 
a conclusão da mesma com entra-

das para a Festa do Avante!. Este 
ano, a Festa do Avante! decorre 
entre 7 e 9 de setembro e, como 
é hábito,contempla vertentes 
desportivas, gastronómicas, cul-
turais, lúdicas, recreativas e polí-
ticas, de debate e reflexão. Na ver-
tente musical, em 2018 , recebe os 
Xutos & Pontapés, Ana Bacalhau, 

Sérgio Godinho, Jorge Palma, 
António Zambujo, Manel Cruz, 
Aldina duarte, Boss AC, Carlão, 
Tim e Camané, Gaiteiros de 
Lisboa,  dead Combo, Tubarões 
(Cabo Verde), 47Soul (Palestina) 
Sharrie Williams (EUA), Slim Paul 
(França), entre outros. n

Festa do Avante! decorre entre 7 e 9 de setembro

Corrida da Festa do Avante! 
tem inscrições até 4 de setembro
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O Grupo Motard Paladinos organizou 
uma ação solidária intitulada Luz na 
Baía, no dia 1 de julho, inserida nas 
Festas Populares do Seixal. A ação 
visou recolher apoios para o grupo 
de voluntários no Centro de Recolha 
Oficial de Animais de Companhia do 
Seixal. A iniciativa consistiu no lan-
çamento de lanternas/velas na Baía 
do Seixal, previamente vendidas em 
vários locais, entre os quais o stan-
de do grupo nas mesmas festas. 

As preocupações sociais são uma 
vertente que orienta a ação deste 
grupo motociclista que, para além 
dos tradicionais passeios e conví-
vios, desenvolve diversas ações de 
apoio social dentro e fora do conce-
lho. A anterior ação do grupo foi um 
almoço solidário, no dia 12 de maio, 
e beneficiou uma jovem com uma 
cadeira de rodas, para além de ter 
recolhido diversos bens alimenta-
res, posteriormente distribuídos por 

famílias que deles necessitassem.
A par de ações solidárias o grupo 
promove e participa em formações 
em primeiros socorros, a distribui-
ção de comida aos sem-abrigo em 
conjunto com as associações Fada 
Azul e EuPartilho, participando 
em recolhas de alimentos da Cruz 
Vermelha e nas festas populares do 
Seixal e de Aldeia de Paio Pires, en-
tre outras atividades.

Promoção de ações solidárias
Grupo Motard Paladinos

São Tomé e Príncipe comemorou 
no dia 12 de julho o 43.º aniversá-
rio da sua independência nacional. 
Este ano, parte das celebrações ofi-
ciais decorreram em Guadalupe, 
no distrito de Lobata, o qual tem 
um acordo de geminação com o 
Município do Seixal. No concelho, a 
Associação para o Desenvolvimento 
Social, Solidariedade e Cooperação 
com São Tomé e Príncipe – Poto 
Betu Seixal, em parceria com a 
Associação dos Naturais e Amigos 
de Lobata em Portugal – ANALP, or-

ganizou um conjunto de atividades 
para comemorar o 43.º aniversário 
da independência daquele país afri-
cano, entre 12 e 14 de julho, desig-
nadamente uma missa e uma ter-
túlia. No dia 14, as comemorações 
aconteceram no Parque Municipal 
do Serrado, onde decorreu um al-
moço de convívio com gastronomia 
santomense, um desfile de moda 
com trajes tradicionais santomen-
ses recriados por um estilista desse 
país e música ao vivo com artistas 
originários de São Tomé e Príncipe 

a residirem em Portugal. Também 
houve atividades recreativas para 
as crianças da comunidade. A vere-
adora Manuela Calado, do Pelouro 
do Desenvolvimento Social da 
Câmara Municipal do Seixal, acom-
panhada por Helena Quinta, do 
executivo da Junta de Freguesia de 
Amora, associou-se ao evento. 
A autarca frisou que o município do 
Seixal «tem todo o gosto em receber 
a comunidade santomense, esfor-
çando-se para proporcionar melhor 
qualidade de vida à sua população».

São Tomé e Príncipe 
Santomenses celebram aniversário da independência

Quinta dos Franceses, no Seixal
Programa Estou Aqui! da PSP

O Parque da Quinta dos Franceses, no Seixal, foi um dos 12  jardins e par-
ques nacionais envolvidos no tour 2018 do projeto itinerante MEO Kids 
Camp, que conta com a parceria da PSP.
Este projeto, que teve início a 14 de julho e decorre até 19 de agosto, 
pretende, através do tema de acampamento índio, abordar o tema da 
segurança. O seu principal objetivo é a divulgação do Programa Estou 
Aqui!, que visa oferecer a cada criança uma pulseira de tecido com uma 
codificação única que permite, caso a criança se perca, o contacto ime-
diato com os pais ou educadores. 
A ação no Seixal foi acompanhada por polícias credenciados para fazer 
entregas de pulseiras do programa Estou Aqui! e devidamente familia-
rizados com o mesmo, para ajudar a esclarecer as dúvidas dos pais. 
Enquanto os pais trataram de assuntos sérios, as crianças puderam par-
ticipar em jogos e brincadeiras onde não faltaram as tendas dos índios.

A pulseira
A pulseira é destinada a crianças dos 2 aos 10 anos de idade. Se preten-
der solicitar uma pulseira, vá ao site estouaqui.mai.gov.pt e preencha os 
dados para registo. Depois, terá que levantar a pulseira na esquadra da 
PSP previamente escolhida. Mesmo os pais que ativaram pulseiras nos 
últimos anos deverão preencher novamente o formulário.

Liga Portuguesa contra o Cancro
Participe no peditório nacional
A Liga Portuguesa contra o Cancro 
(LPCC) vai realizar mais uma cam-
panha do peditório nacional, a favor 
da instituição, entre os dias 31 de 
outubro e 4 de novembro.
O peditório nacional reveste-se de 
grande importância para a LPCC, 
pois constitui a maior fonte de finan-
ciamento da intervenção da associa-
ção ao nível do apoio aos doentes 
oncológicos e famílias, na promoção 
da saúde, na prevenção do cancro e 
apoio à formação e investigação em 
oncologia. A Liga Portuguesa contra 
o Cancro agradece a colaboração 
de todos os cidadãos nesta campanha. Recorde-se que a LPCC é uma 
organização da sociedade civil, cujos objetivos são dirigidos para a pro-
blemática da doença oncológica. 
A ação da Liga Portuguesa contra o Cancro é fundamentada grandemen-
te no seu voluntariado, intervindo na comunidade e na humanização da 
assistência ao doente oncológico. Por outro lado, a ação da liga subsiste 
das contribuições recebidas através de donativos que permitem custear 
os aspetos materiais de apoio ao doente e o desenvolvimento das iniciati-
vas de promoção da saúde e de prevenção da doença.
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A populAção de Aldeia 
de paio pires está em festa e tem ra-
zões para isso. As festas populares 
tiveram início no dia 1 de agosto e 
estendem-se até ao dia 5, com um 
programa diversificado, que inclui 
música, folclore, garraiadas, larga-
das de touros, cavalhadas e a tra-
dicional Noite da Sardinha Assada.

Mas a abertura das festas acabou 
por se revestir de um momento es-
pecial, porque a assinalar a data foi 
inaugurada a Arena Multiusos de 
Aldeia de paio pires.

A antiga praça de touros do paio 
pires Futebol Clube foi requali-
ficada com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal, transforman-
do-se num anfiteatro ao ar livre 
com capacidade para 3200 pesso-
as, onde se podem realizar os mais 
diversos espetáculos. E a plateia 
encheu-se para a sua inauguração.

Depois da atuação do Grupo 
Coral Alentejano lírio Roxo, da 
Sociedade Musical 5 de outubro, e 
do Grupo de Folclore Estrelinhas 
do Sul no palco da arena, o grupo 
de percussão Tocá Rufar liderou a 
comitiva que se dirigiu para o local 
para o descerramento da placa co-
memorativa.

Dessa comitiva fizeram par-
te Joaquim Santos, presiden-
te da Câmara Municipal do 
Seixal, vereadores da autarquia, 
Alfredo Monteiro, presidente da 
Assembleia Municipal do Seixal, 
António Santos, presidente da 
união das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de paio pires, 
e elementos do seu executivo, 
Manuel Araújo, presidente da 
Junta de Freguesia de Amora, e 
membros da sua equipa e repre-
sentantes da Junta de Freguesia de 
Corroios. 

A placa comemorativa da 
Arena Multiusos de paio pires foi 
descerrada por Joaquim Santos 
e por Jorge lopes, da secção tau-
rina do paio pires Futebol Clube. 
Já em palco, Jorge Costa agrade-
ceu a presença de todos e à autar-
quia pela concretização da obra, 
e revelou ser «um momento de 
grande orgulho» para o paio pires 
Futebol Clube.

«Hoje faz-se história em Aldeia 
de paio pires com a inauguração 
da Arena Multiusos», afirmou 
António Santos. o presidente da 
união das freguesias acredita que 
este será «um espaço de excelên-
cia para atividades de índole tau-
romáquica e atividades culturais 
e de lazer». 

Destacou todos aqueles que 
contribuíram para a concreti-
zação da obra, em particular a 
Câmara Municipal do Seixal, e 
ainda o paio pires Futebol Clube, 
a sua secção taurina e a Comissão 
Taurina de Aldeia de paio pires.

para o autarca, esta inaugura-
ção «não podia ter melhor en-
quadramento do que a abertura 
das Festas populares de Aldeia de 
paio pires em honra de N.ª Sr.ª da 
Anunciada».

Joaquim Santos referiu-se à 
Arena Multiusos como «a nova 
sala de espetáculos ao ar livre no 
nosso concelho». Destacou o em-
penho da «equipa de homens e 
mulheres do paio pires Futebol 
Clube que se empenharam ao 
longo de vários anos para que se 
conseguisse recuperar esta anti-
ga praça de touros e transformá-
-la numa arena multiusos, que 
permite não só a celebração da 
festa brava, mas também ativida-
des culturais e desportivas que 

certamente irão pautar, a partir 
de hoje, o panorama da freguesia 
e do concelho do Seixal».

Apelou ainda ao apoio dos paio 
pirenses à sua coletividade: «o 
paio pires Futebol Clube é um 
clube de gente trabalhadora e lu-
tadora e precisa do nosso apoio. 
Fizemos algumas intervenções 
importantes no campo de jogos e 
estamos a preparar outras inter-
venções para dar mais qualidade 
às nossas crianças e aos nossos 
jovens na formação desportiva».

Depois do período de interven-
ções, teve início o espetáculo com 
Camané. o fadista esteve em pal-
co acompanhado pelos músicos 
André Dias, Rogério Ferreira e 
paulo paz. Revelou estar muito 
satisfeito na sua primeira atua-
ção em Aldeia de paio pires e elo-
giou a Arena Multiusos. De facto, 
com uma ótima acústica, a arena 
foi o espaço ideal para o espetá-
culo de Camané, numa fantástica 
noite de verão, que ficará para a 
história do concelho do Seixal. 
A música deu depois lugar à tra-
dição, com a largada de touros à 
meia-noite. 

Enquanto isso, na urbanização 
do Monte Queimado, decorreu 
a restante programação das fes-
tas populares, com a Escola de 
Rock do Seixal a atuar no palco e 
a demonstração de atividades da 
Sociedade Musical 5 de outubro 
no Espaço Associativo. n 

Festas populares de Aldeia de paio pires

Inauguração da Arena Multiusos

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
•  Malabá
Palco
2 horas
•  Largadas de Touros 
Recinto das Largadas

Dia 4 de agosto, sábado
10 horas
•  Largadas de Touros
Recinto das Largadas
17 horas
•  Cavalhadas
20 horas
•  Noite da Sardinha Assada
Recinto das Largadas
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
21.30 horas
• Charanga das Fresquinhas
Recinto das Largadas
22 horas
• Baile Popular
Espaço Associativo
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

Até dia 5 de agosto, na Urbanização 
do Monte Queimado
Festas Populares 
de Aldeia de Paio Pires



EntrE os dias 21 e 29 de 
julho, o Parque Urbano de Fernão 
Ferro encheu-se de animação. As 
festas populares levaram milhares 
de pessoas ao recinto, onde não 
faltou música, animação e muito 
convívio durante nove dias.

na área de restauração cente-
nas de pessoas reuniram-se dia 
após dia para provar as iguarias 
da Madeira, o porco no espeto ou 
as especialidades preparadas pelo 
movimento associativo da fregue-
sia. o palco recebeu bailes popu-
lares, o festival de folclore, com 
ranchos de todo o país, marchas 
populares, animação com DJ, esco-
la de samba, exibições das classes 
de dança, ginástica e grupos corais 
das associações e instituições da 
freguesia e ainda a atuação de Alex, 
Chico Moreno, os Zimbro, Hélder 
Costa e a banda KZL.

Ao nível desportivo, destaque 
ainda para a prova Papa trilhos 

By night, que reuniu centenas de 
ciclistas. outro dos momentos al-
tos, e mais tradicionais, das festas 
populares de Fernão Ferro são as 
garraiadas, que este ano também 
não faltaram, tal como a procissão 
em honra da nossa senhora da Boa 
Hora.

no dia da abertura, a 21 de ju-
lho, os vereadores da Câmara Mu-
nicipal do seixal Jorge Gonçalves 
e Joaquim tavares marcaram pre-
sença nas festas, contactando com 
a muita população presente.

Jorge Gonçalves, vice-presidente 
da Câmara Municipal do seixal, 
destacou as festas populares «en-
quanto ponto de encontro da po-
pulação, afirmando, no contexto 
de todas as festas que se realizam 
durante o verão, aquilo que são as 
especificidades e tradições desta 
freguesia, com o seu movimento 
associativo popular. É também 
uma afirmação das memórias que 

já se construíram, porque mesmo 
sendo a freguesia mais recente tem 
já a sua identidade própria».

A Câmara Municipal do seixal 
marca também a sua presença nas 
festas populares com um stande 
que procura mostrar um pouco da 
história e identidade do concelho. 
o vereador disse que «procuramos 
trazer a cada festa aquilo que é a 
nossa cultura, património e tam-
bém projetos de futuro, trazendo 
um pouco de todo o concelho a 
cada festa. Em Fernão Ferro, por 
exemplo, os projetos que temos 
passam pela concretização do 
Centro Distribuidor de Água, já em 
construção, e que será essencial 
para qualificar o abastecimento de 
água, e também um novo cemitério 
municipal, um pavilhão despor-
tivo, um quartel dos bombeiros, 
entre outros». n
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Festas populares da freguesia de Fernão Ferro

Música, animação 
e encontro da população



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 713    3 AGOSTO 2018

12     FESTAS POPULARES



  3 AGOSTO 2018    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 713

FESTAS POPULARES     13

jf-corroios.pt
cm-seixal.pt

Palcos e Espaço Associativo: Quinta da Marialva

24 DE AGOSTO A 2 DE SETEMBRO

Dia 24 de agosto, sexta-feira
21 horas
Duo Musical Ritmos
Palco Arraial
Grupo Cantares Os Gralhas
Associação Espaço Sociocultural
Adorar Artes (AESCA)
Palco Liberdade
22 horas
RAMP + Naked Monks (vencedores do Festival
de Música Moderna Corroios 2018)
Palco Carlos Paredes

Dia 25 de agosto, sábado
21 horas
Trio Musical HC Som
Palco Arraial
22 horas
Festival de Folclore de Corroios
Palco Carlos Paredes

Dia 26 de agosto, domingo
21 horas
Trio Musical Allegre
Palco Arraial
Sahara Dance
Estúdio de Dança
Palco Liberdade
22 horas
ABBA Mia - Tributo a ABBA
Palco Carlos Paredes

Dia 27 de agosto, segunda-feira
21 horas
Duo Musical Ritmo Certo
Palco Arraial
Grupo Coral e Instrumental Moinho de Maré
Grupo de Concertinas Primeira Forma
Palco Liberdade
22 horas
Tiago Bettencourt
Palco Carlos Paredes

Dia 28 de agosto, terça-feira
21 horas
Duo Musical Euclides e Peixinho
Palco Arraial
Cordofones e Concertinas
Casa do Povo de Corroios
Palco Liberdade
22 horas
Peña Kalimotxo
Palco Carlos Paredes

Dia 29 de agosto, quarta-feira
21 horas
Duo Musical PJ
Palco Arraial
Grupo Coral e Instrumental Os Sempre
Jovens e Grupo de Cavaquinhos
Os Rouxinóis, da Associação Unitária
de Reformados, Pensionistas e Idosos
de Corroios
Grupo Coral e Instrumental Cantar
É Viver, da Associação Unitária
de Reformados, Pensionistas e Idosos
de Miratejo 
Palco Liberdade
22 horas     
Paradigma (1.ª parte)
Xutos & Pontapés
Palco Carlos Paredes

Dia 30 de agosto, quinta-feira
21 horas 
César Silva
Palco Arraial    
22 horas
Matias Damásio  
Palco Carlos Paredes

Dia 31 de agosto, sexta-feira
21 horas 
Duo Musical Ludgero
Palco Arraial

Grupo Nafisah – danças orientais
Grupo Sway – danças de salão
Grupo de hip-hop
Clube Recreativo e Desportivo
de Miratejo
Palco Liberdade
22 horas
João Pedro Pais  
Palco Carlos Paredes

Dia 1 de setembro, sábado
21 horas
Cátia Sofia
Palco Arraial
Noite Cultural CCRAM
Jovens e Grupo de Cavaquinhos
Centro Cultural e Recreativo do Alto 
do Moinho
Palco Liberdade
22 horas     
Diana Soares (1.ª parte)
Mariza
Palco Carlos Paredes

Dia 2 de setembro, domingo
21 horas
Duo Musical Vítor Ginja e Beto
Palco Arraial
Sevilhanas - Las Luces
AESCA
Palco Liberdade
22 horas
Resistência
Palco Carlos Paredes
24 horas
Encerramento das festas com espetá-
culo piromusical
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A CâmArA municipal do 
Seixal lançou um novo modelo 
de higiene urbana que procura 
qualificar ainda mais o serviço e 
melhorar a participação ativa dos 
cidadãos neste processo. 

Estão também a decorrer, desde 
junho, ações integradas de valori-
zação dos espaços públicos que 
incluem a deslocação de equipas 
multidisciplinares da autarquia 
a várias localidades do concelho. 
Com uma periodicidade semanal, 
vão percorrer todo o concelho.

Estas ações, que contam com 

cerca de 50 trabalhadores, in-
cluem lavagem de contentores, 
manutenção de espaços verdes, 
recolha de monos, reparação de 
mobiliário urbano, limpeza e la-
vagem de ruas, desmatações, de-
sobstrução de coletores e sarjetas 
e reparação de asfalto, passeios e 
sinalização de trânsito. As ações 
integradas de valorização dos es-
paços públicos já tiveram lugar 
em miratejo, Cruz de Pau, Bairro 
Novo, no Seixal, Torre da marinha 
e zona central de Corroios.

As últimas decorreram nas 

Paivas, em Amora, no dia 18 de 
julho, e em Aldeia de Paio Pires, 
nas Colinas do Sul/Quinta da 
Queimada, no dia 25 de julho.

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara municipal do Seixal, Jorge 
Gonçalves, vice-presidente da au-
tarquia, o vereador do Ambiente, 
Joaquim Tavares, e equipas téc-
nicas do município têm acompa-
nhado esta nova iniciativa e con-
tactado com os munícipes para 
saber a sua opinião sobre estas 
e outras ações e recolher suges-
tões. n

Ações integradas de limpeza nas 
Paivas e em Aldeia de Paio Pires

Valorização 
dos espaços 
públicos
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Einstein,  texto de Gabriel Emanuel, numa encenação de Sylvio Zilber 
e interpretação de Fernando Jorge Lopes, subiu ao palco do Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do Seixal no dia 23 de junho. A produção 
do Teatro Extremo incide sobre a história de vida do mais famoso 
cientista do séc. XX, sem esquecer as suas teorias sobre o universo, 
com humor e simplicidade.
A peça desenvolve-se numa noite de 1949, em que se assinala o sep-
tuagésimo aniversário de Albert Einstein, na qual o génio científico 
inicia um monólogo, que é simultaneamente uma conversa com o 
público, em que se conhece melhor a sua Teoria da Relatividade, mas 
também as suas origens judaicas, infância e juventude, assim como 
a sua relação com a família, e o retrato da Alemanha da década de 
1930, quando começa a tomar forma o horror do regime nazi.

Einstein é uma produção do Teatro Extremo
Um génio científico no palco 
do Auditório Municipal

Festejar o Dia dos Avós, que é assi-
nalado a 26 de julho, é sempre um 
bom pretexto para reunir os netos 
e os seus familiares mais idosos, 
os avós, em torno de distintas ativi-
dades, seja um ateliê na biblioteca 
ou um conjunto de brincadeiras e 
jogos em espaços ao ar livre. 
Foi assim no dia 26, na Biblioteca 
Municipal do Seixal, no ateliê 
Prendas e Prendinhas, que juntou 

crianças dos 3 aos 12 anos e fami-
liares que, metendo mãos à obra, 
pegaram em diferentes materiais 
e, com muito amor, criaram peque-
nas lembranças para oferecer e 
mimar os seus queridos familiares 
mais idosos.
Outro exemplo das comemo-
rações deste dia aconteceu no 
Parque Municipal do Serrado, que 
reuniu jovens do projeto Férias 

Desportivas e os seus avós, numa 
iniciativa dinamizada no âmbito 
dos centros de férias da freguesia 
de Amora. 
Os participantes puderam desfru-
tar de um dia muito bem passado 
ao ar livre, com música, insuflá-
veis, jogos tradicionais, futebol e 
muita diversão. E avós e netos fo-
ram unânimes: «Um dia como este 
é para ser repetido.»

Dia dos Avós 

Atividades reúnem avós e netos
Auditório Municipal
Revista à portuguesa

«Revist’Ó Fado na Tasca do Ti Carlos» foi o teatro de revista que 
subiu ao palco do Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, 
no dia 21 de julho, numa produção da C2E. 
O espetáculo integrou três diferentes géneros artísticos, desde a 
comédia ao fado e à canção popular portuguesa. 
Num serão passado na tasca, aconteceram múltiplas atuações 
com divertidas rábulas humorísticas confiadas aos atores Paulo 
Oliveira, Ana Paula Mota, Luís Viegas e Filipa Giovanni, intercala-
das com temas sempre cantados ao vivo pelos artistas nacionais 
António Pinto Basto e Manuela Bravo. 

ARTES – Associação Cultural do Seixal 
Inscrições para aulas 
de pintura e cerâmica

Estão a decorrer, até final de setembro, as inscrições para aulas de 
pintura e cerâmica promovidas pela ARTES – Associação Cultural do 
Seixal, cujas aulas terão início no mês de outubro. As aulas, a decorrer 
nas instalações da Casa das Artes, são as seguintes:
• Pintura de retrato a óleo, com o professor Bogdam Didenko, à 
quarta-feira, das 14.30 às 17.30 horas.
• Pintura, com o professor Carlos Pé-Leve, à quinta-feira, das 14.30 
às 17 horas.
• Cerâmica, com o professor Carlos Pé-Leve, à quarta-feira, das 15 às 
17 horas e ao sábado, das 10 às 12 horas.
Faça já a sua inscrição pelos telefones 212 241 228 e 914 355 311 
ou pelo email casadasartes1989@gmail.com. Mais informações no 
site artes-ass-cultural-do-seixal.webnode.pt. A Casa das Artes funcio-
na na Rua Fernão Lopes, Quinta das Sementes, 2845-370 Amora. 

Festival 
de Street Art

No âmbito da reportagem sobre o 
À Babuja – Festival de Street Art,no 
Seixal Boletim Municipal foi publica-
do o depoimento de Camila Ribeiro, 
mas sem a foto correta. Por este mo-
tivo, pedimos desculpa.

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 pen-
sam sobre o que fazemos, na rua 
as pessoas comunicam connosco. 
Além disso, trocamos ideias entre 
todos e isso ajuda à nossa evolução.
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Micheline cardoso é 
uma cantora e compositora brasi-
leira de bossa nova e samba, que 
vai atuar na Quinta da Fidalga no 
dia 25 de agosto, sábado, às 22 ho-
ras.
Micheline conviveu desde muito 
cedo com os grandes nomes do 
samba, no complexo habitacional 
da ordem dos Músicos do Brasil 
no rio de Janeiro, onde nasceu a 
sua paixão pela música popular 
brasileira. Pisou os palcos ao lado 
de muito deles, como Martinho da 
Vila, elba ramalho alciane e seu 
Jorge.
editou o primeiro cd a solo, 
«samba de Pista», em 2004, e não 
mais parou. em breve irá editar o 
seu 8.º álbum. 
nesta entrevista, a artista, que vive 
no seixal, fala-nos de si, do concer-
to na Quinta da Fidalga e dos seus 
projetos musicais.

Seixal Boletim Municipal (SBM) 
– Que memórias guarda da sua 
infância, em que privou com os 
ícones do samba?
Micheline Cardoso (MC) – as 
melhores e mais importantes lem-
branças! Tive acesso, desde muito 
cedo, à música em toda sua plenitu-
de. Me lembro, aos 10 anos de ida-
de, de participar nas jam sessions 
feitas entre os pilotis, as colunas 
do prédio do bloco 11 (o conjunto 
habitacional era composto por 11 
blocos!). eu cantava acompanhada 
por diversos músicos, dentre eles, 
violonistas, teclistas, saxofonistas, 
trompetistas, clarinetistas... enfim, 
todos que moravam nesse «oásis» 
musical. e os estilos eram diversos, 
predominando o samba, a bossa 
nova e o jazz. são emocionantes as 
lembranças, realmente.

SBM – Tendo em conta que in-
tegrou formações artísticas de 
distintos estilos, de que modo 
isso a influenciou como compo-
sitora? 
MC – eu me considero uma pessoa 
privilegiada! Todos esses artistas 
espetaculares, todos esses estilos 
tão diferentes foram ingredientes 
importantíssimos para a minha 
formação musical e, principal-
mente, para que eu moldasse e 
procurasse o meu caminho nesse 
sacerdócio que é a música. cada 

experiência teve uma importan-
te influência na minha trajetória 
como cantora e compositora. só 
tenho a agradecer!

SBM – O que há de comum entre 
a bossa nova e o samba? E o que 
distingue estes dois géneros 
musicais?
MC – o samba é o precursor da 
bossa nova. na verdade, a bossa 
nova descende da mistura do sam-
ba carioca e influências do jazz. 
Musicalmente falando, deixando 
de lado as letras, a bossa nova seria 
um samba estilizado, com harmo-
nias de influência jazzística. 

SBM – Considera que a mensa-
gem das canções no samba de-
sempenha um papel tão rele-
vante como na bossa nova? 
MC – em relação às letras:  o samba 
é a voz de um povo sofrido, repri-
mido, de origem negra e humilde, 
marginalizado. essa é a origem 
do samba! o prazer é justamente 
transcender tudo isso e tentar tra-
zer um pouco de alegria, um pouco 
de história a um povo tão guerrei-
ro. ou seja, as letras do samba, em 
sua maioria, são altamente rele-
vantes. 
a origem da bossa nova, social-
mente falando, é oposta. ela 
«nasceu» de encontros da classe 
média carioca, no fim dos anos 
50. Foi o primeiro movimento 
musical brasileiro oriundo das 
faculdades, já que os primeiros 
concertos foram realizados em 
âmbito universitário. sendo as-
sim, suas letras em sua maioria 
refletem a vida e as experiências 
desses jovens que moravam perto 
das praias, em locais turísticos do 
rio de Janeiro. É uma vivência to-
talmente diferente! 

SBM – O que a faz mais feliz, can-
tar ou compor?
MC – são sensações distintas. 
cantar, estar num palco, ter a pla-
teia a ouvir você, é mágico! É direto 
e há uma troca de energia tão ma-
ravilhosa que se torna insuperá-
vel! e isso é a fase final, a resposta 
do seu trabalho de composição. eu 
digo que é a «hora da verdade»!
compor é uma atividade mais so-
litária, pelo menos numa primei-
ra fase, ou se compuser a música 

sem outros autores. eu conside-
ro a «preparação» de tudo o que 
sentiremos e teremos de retorno 
quando apresentarmos a canção 
no palco.
as duas ações me trazem felicida-
de de uma forma diferente. 

SBM – De todos os seus álbuns, 
há algum que lhe merece um ca-
rinho especial?
MC – Tenho um carinho todo es-
pecial pelo primeiro álbum, o 
«samba de Pista». ele é um marco 
na minha vida, já que foi a minha 
«entrada» definitiva no mercado 
como solista e compositora ao 
mesmo tempo. desde a pesquisa 
de sonoridades até à feitura de to-
das as composições, tudo foi extre-
mamente marcante em minha vida 
profissional.

SBM – Vivendo em Portugal há 
algum tempo, como avalia a mú-
sica que se faz atualmente aqui? 
MC – há produções musicais em 
Portugal excelentes. adoro artistas 
como antónio Zambujo, deolinda, 
Gisela João e outros. lógico que, 
como em qualquer país, há coisas 
não tão boas, mas pra essas não 
dou atenção.

SBM – A música portuguesa já a 
influenciou de alguma forma?
MC – Meu pai era cantor de seres-
tas, que são sambas bem lentos e 
era filho de uma portuguesa que 
vivia cantando fados. o fado e o 
samba-canção, as serestas, se as-
semelham muito! a dor das letras, 
o sentimento. a minha origem mu-
sical é essa, pois eu bem pequenina 
acompanhava meu pai em seus es-
petáculos. sendo assim, a música 
portuguesa teve influência sim em 
minha formação musical.

SBM – Sendo a sua música mar-
cadamente brasileira, como re-
age o público português?
MC – o público português ama a 
boa música brasileira. Meu público 
aqui é essencialmente português, 
europeu. em meus concertos pos-
so dizer que 95 por cento é com-
posto de público português e de 
outras nacionalidades europeias. 
a receção, o carinho dos portugue-
ses para com o meu trabalho é sim-
plesmente espetacular!

SBM – Pensa continuar a traba-
lhar em Portugal?
MC – sim. Moro aqui em Portugal, 
mais precisamente no seixal e quero 
continuar a morar, cantar e compor 
aqui por muitos e muitos anos, se 
deus assim o quiser.

SBM – Quais são os seus proje-
tos para o futuro, a nível ar-
tístico?
MC – estou na fase de pré-
-produção do meu novo 
álbum (o 8.º), em que retomo 
a sonoridade do «samba 
plugado», um samba 
com elementos 
tradicionais 
misturado 
com 

sono-
ridades 
eletrónicas. 
o lançamento 
será entre o fim de 
2018 e o início de 
2019!

SBM – Qual o 
repertório que 
vai apresentar 
no Seixal? 
MC  – como es-
tamos no ano de 
comemoração de 
60 anos da bossa 
nova, o foco da mi-
nha apresentação 
no seixal serão 
os clássicos desse 
estilo. de todo 
modo, não deixarei 
de interpretar 
também alguns 
sambas impor-
tantes e canções 
originais. 
Quero convidar 
a todos para esse 
evento, com sabor 
de verão, ao som 
da boa música 
brasileira.  n

entrevista com Micheline cardoso

Artista promete boa música 
brasileira com sabor a verão
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Fundado a 14 de julho de 1975, 
o Clube Recreativo e desportivo das 
Cavaquinhas (CRdC) é uma das coletivi-
dades nascidas após a Revolução de 25 de 
abril de 1974. Criada da vontade popular, a 
coletividade assinalou o dia do aniversário 
com uma sessão solene em que se subli-
nhou o direito constitucional de todos «à 
cultura física e ao desporto», mas também à 
livre associação e à cultura. 

Para além da prática de diferentes mo-
dalidades desportivas, o CRdC desenvolve 
igualmente atividades culturais, como é o 
caso do Grupo Musical os Flamingos, cria-
do em 2009 por elementos do hoje extin-
to os Companheiros da alegria do CRdC. 
atualmente conta com 189 praticantes en-
tre as diferentes modalidades, que incluem 
artes marciais, ginástica aéromix e pilates, 
danças de salão, futsal, xadrez, malha, ca-
minhadas, cicloturismo em bicicleta todo o  
terreno, futsal e airsoft.

a sessão solene de aniversário foi diri-
gida por Manuel Carvalho, presidente da 
assembleia geral da coletividade, que recor-
dou «uma história de 43 anos, de verdade, 
de factos, feita de altos e baixos, de muito 
trabalho, muitas preocupações, noites mal 
dormidas, acérrimas assembleias gerais, 
sucessos, insucessos, vitórias e derrotas, 
alegrias e tristezas. Celebrar a memória do 
CRdC é para nós um ato de cidadania e de 
reafirmação de um compromisso históri-
co», enfatizou.

«uma coletividade é feita pelos sócios e 
para os sócios» afirmou na sua intervenção 
o presidente da direção da coletividade. 
João Rolo referiu que a participação dos 
sócios não se limita ao cumprimento do 
pagamento de quotas, mas «de uma parti-
cipação ativa na vida do CRdC» e sublinhou 
igualmente que o clube «precisa de todos». 

o dirigente lembrou algumas conquistas 
do último ano com enfâse para a aprovação, 
«ao fim de 43 anos, do regulamento geral 
interno do CRdC».

Presente na iniciativa, o presidente da 
união das Freguesias do Seixal, arrentela 
e aldeia de Paio Pires, antónio Santos, elo-
giou o «ecletismo que hoje marca a existên-
cia deste nosso clube». antónio Santos sau-
dou ainda «o trabalho realizado e os bons 
resultados obtidos por muitos dos seus 
praticantes» e assegurou a disponibilidade 
da autarquia para apoiar e acompanhar a 
atividade da coletividade.

«Este é um clube de bairro, nascido para 
dinamizar este bairro e a sua população, 
que foi crescendo com o mesmo e com o de-
senvolvimento do município do Seixal», dis-
se Manuela Calado. a vereadora da Câmara 
Municipal do Seixal lembrou que a coletivi-
dade nasceu com a democracia portuguesa 
«num tempo em que estava tudo a aconte-
cer e em que era preciso que as pessoas se 
juntassem e partilhassem as suas alegrias 
e sonhos».

a vereadora reconheceu «as dificuldades 
que as coletividades atravessam» e apelou 
ao entendimento e ao trabalho em parceria, 
uma vez que «elas só são ultrapassáveis 
quando todos damos o nosso contributo pa-
ra o bem comum, com o objetivo de prestar 
um bom serviço à nossa população, ao seu 
bem-estar e à sua qualidade de vida».

a celebração incluiu ainda a entrega de 
certificados aos sócios com 25 anos de as-
sociativismo no clube e teve igualmente in-
tervenções de américo Costa, em represen-
tação da assembleia Municipal do Seixal, e 
de Francisco Marques, vice-presidente da 
associação das Colectividades do Concelho 
do Seixal. n

a aSSoCiação unitáRia de 
Reformados, Pensionistas e idosos do 
Miratejo (auRPiM) completou 34 anos 
de existência. a efeméride foi assinalada 
no dia 19 de julho, com uma sessão solene 
em que foram distinguidos os sócios com 
25 anos de associativismo na institui-
ção e que incluiu igualmente as atuações 
do Grupo Coral e instrumental Laços de 
ternura e do Grupo Coral e instrumental 
Cantar é Viver.

orientada por valores de responsabi-
lidade social, solidariedade, bem-estar, 
confiança. integridade e desenvolvimen-
to, a auRPiM nasceu com o objetivo de 
servir reformados, pensionistas e ido-
sos, contribuindo para a sua ocupação 
de tempos livres, para a promoção do seu 
bem-estar social e económico,  prestan-
do-lhes serviços sociais qualificados que 
dignifiquem a 3.ª idade e reforcem a sua 
qualidade de vida. 

«Vamos continuar o nosso trabalho 
para sócios e utentes, com a mesma de-
dicação e empenho», referiu inácio Graça. 
Em dia de festa, o presidente da direção 
da auRPiM referiu não querer falar «das 
dificuldades que existem, e que vocês 
conhecem», preferindo referir recentes 
vitórias, «como a aquisição de uma no-
va carrinha e a transformação de outra 
para transporte adaptado». o dirigente 
referiu ainda «a necessidade de obras, 
não dependentes da instituição, mas 
que a Câmara Municipal do Seixal saberá 
apoiar e dar resposta». 

a Junta de Freguesia de Corroios foi 
representada por Maria Luís Valente. na 
sua intervenção, a autarca expressou o 
reconhecimento «a todos os funcioná-
rios, corpos associativos e dirigentes des-

ta instituição social da nossa freguesia».
Manuela Calado, vereadora com o 

pelouro do desenvolvimento Social da 
Câmara Municipal do Seixal, procurou 
«refletir sobre os desafios futuros e so-
bre o trabalho que vamos ter pela frente 
para lhes responder». a vereadora as-
sumiu que os próximos desafios devem 
unir Poder Local, escolas, associações 
culturais e desportivas, coletividades e 
instituições sociais na sua resolução e na 
reivindicação de condições dignas para o 
serviço que, em separado ou em parceria, 
prestamos à nossa população».

«Fazer o trabalho e cumprir as funções 
que são um dever do Estado Central, co-
mo acontece com estas nossas associa-
ções de reformados, pensionistas e ido-
sos, mas também com o Poder Local neste 
concelho, não deve desresponsabilizar o 
mesmo Estado de cumprir as suas obriga-
ções para com aqueles que trabalharam 
toda a vida e efetivar os direitos daqueles 
que contribuiram para o desenvolvimen-
to e para o futuro do nosso país», elucidou 
Manuela Calado. a vereadora assegurou 
ainda que «a Câmara Municipal do Seixal 
está a resolver todas as questões, buro-
cráticas e outras, que permitam realizar 
estas intervenções da melhor forma e o 
mais cedo possível».

a sessão solene do 34.º aniversário 
da auRPiM foi dirigida por arménio 
almeida, presidente da mesa da assem-
bleia geral e contou igualmente com in-
tervenções de Fernando Sousa, presiden-
te da direção da união de associações de 
Reformados, Pensionistas e idosos do 
Concelho do Seixal, e de Zita Salema, em 
representação Confederação nacional de 
Reformados, Pensionistas e idosos. n

Clube Recreativo e desportivo 
das Cavaquinhas
Uma coletividade 
feita pelos sócios 
e para os sócios

associação unitária de Reformados, 
Pensionistas e idosos do Miratejo
Contribuir para 
o bem-estar social e 
económico na 3.ª idade
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Grupo 254 Amora dos Escoteiros de Portugal
Celebração do 4.º aniversário

O Grupo 254 Amora, da Associação de Escoteiros de Portugal, celebrou 
o seu 4.º aniversário. Para assinalar a data, realizou-se, no Parque 
Municipal do Serrado, no dia 28 de julho, uma grande festa, que contou 
com a presença de Joaquim Tavares, vereador da Câmara Municipal 
do Seixal, e Helena Quinta, em representação da Junta de Freguesia de 
Amora. O Grupo 254 Amora nasceu a 26 de julho de 2014 e está sediado 
no Centro Cultural e Desportivo das Paivas. Tem como missão educar os 
jovens para desempenharem um papel ativo na sociedade, através da 
educação não formal, assente em valores como a igualdade e tolerância, 
a responsabilidade e liberdade, a participação e cidadania ativa, a cons-
trução da paz e o desenvolvimento sustentável.
Realizam e participam em atividades relacionadas com a proteção e o 
contacto com a natureza, a educação ambiental, a intervenção social, 
a cooperação para o desenvolvimento, a promoção para o voluntariado 
social, a educação para a paz, a cultura, o desporto, a educação para a 
saúde e a formação de adultos.

25.º aniversário do Moto Clube do Seixal   
Convívio promove encontro 

Nascido em 1993, o Moto Clube do Seixal assinalou o seu 25.º aniver-
sário nas suas instalações, em Amora. A comemoração decorreu no 
dia 14 de julho e contou com o apoio da Câmara Municipal do Seixal 
e da Junta de Freguesia de Amora, representadas, respetivamente, 
pelo vereador Joaquim Tavares e pelo vogal Eugénio Costa.  A iniciativa 
contou com petiscos e foi abrilhantada pela atuação da MC Band e dos 
Raio X. Para além dos motociclistas associados, estiveram na inicia-
tiva vários outros, oriundos de diferentes pontos do país que aprovei-
taram para uma tarde de convívio e de encontro entre velhos amigos.

A CAsinhA da L1B, como 
a designam carinhosamente os 
membros da associação cultural, 
foi inaugurada no dia 28 de ju-
lho. Com duas portas abertas, «a 
casinha» é a nova sede da L1B – 
Associação Cultural, constituin-
do simultaneamente uma oficina 
e uma loja, e ficando situada no 
Largo da igreja, no núcleo urbano 
antigo da freguesia do seixal. 

O espaço agora ocupado pela as-
sociação foi atribuído pela Câmara 
Municipal do seixal, que também 
recuperou e qualificou o imóvel. 
A associação tem já a trabalhar 
no espaço os artesãos Gabriela 
Benavente e hugo Castanheira.

A L1B – Associação Cultural foi 
criada em 2012 e com a missão de 
divulgar artistas locais, de divul-
gar novos materiais e técnicas ar-
tísticas junto da população e dos 
visitantes do concelho, e também 
promover a união das artes e dos 
ofícios. A associação não se cinge 
a fins artísticos ou culturais, tem 
também objetivos sociais que a 
fizeram desenvolver as mais di-
versas parcerias que envolveram 
desde o projeto Tutores de Bairro 
a associações de reformados, pen-
sionistas e idosos, até à Escola 
superior de Educação, entre ou-
tros.

Ao longo da sua existência, a L1B 
já promoveu mais de 40 forma-
ções, estando a desenvolver atual-
mente uma por mês, que incidem 
sobre o desenho do património do 

concelho do seixal. As formações 
são prestadas pela urban skecher 
Manuela Romão e atraem pessoas 
de dentro e de fora do concelho. 
Também os materiais escolhidos 
pelos artesãos e artistas da L1B são 
característicos do seixal: a areia, a 
cortiça, os seixos, as cascas de os-
tra, telhas, azulejos e louça.

«somos uma associação aberta 
a todo os seixalenses e ao seixal, 
quer no tema como nos materiais», 
explicou Gabriela Benavente, 
presidente da direção da L1B –
Associação Cultural. «Queremos 
recuperar a história, o património 
e a identidade do seixal, criar e fa-
zer arte, a partir dessa herança que 
é de todos. Porque somos todos 
seixalenses», concluiu.

«Trabalhar a arte e o património 
local e contribuir simultaneamen-
te para a divulgação do seixal e pa-

ra a dinamização do núcleo urbano 
antigo é realmente um contributo 
especial que esta associação dá e 
que a Câmara Municipal do seixal 
não poderia deixar de apoiar», 
saudou Joaquim santos. O autar-
ca lembrou que «o trabalho que a 
autarquia está a fazer de valoriza-
ção nos núcleos urbanos antigos 
é para continuar» e assinalou «o 
empenho dos moradores que têm 
igualmente apostado na reabilita-
ção dos seus edifícios». 

Joaquim santos enfatizou ainda 
a inauguração, no dia 25 de abril 
deste ano, do Armazém 56 – Arte 
sx, espaço criado com o objetivo 
de apoiar o trabalho e estimular 
a criatividade dos artesãos e ar-
tistas do concelho. «sem cultura, 
nenhum povo é verdadeiramente 
livre», enfatizou o presidente da 
Câmara do seixal. n

nova oficina e loja fica situada no núcleo urbano 
antigo do seixal

Casinha da L1B 
tem portas abertas 
à criação e à arte



Nascida para a dina-
mização da modalidade de vela 
na Baía do seixal, a associação 
Naval amorense celebrou, no dia 
20 de julho, o 27.º aniversário. 
canoagem, natação e triatlo são 
agora as modalidades de eleição 
da aNa e têm registado um per-
curso de sucesso, continuando 
a cativar os mais jovens para a 
prática desportiva e conquistan-
do vários títulos regionais e na-
cionais.

O presidente da direção da 
aNa, rui pinheiro, apresentou 
os elementos da mesa da sessão 
solene: Jorge Gonçalves, vice-pre-
sidente da câmara Municipal do 
seixal, Eugénio costa, em repre-
sentação da Junta de Freguesia 
de amora, artur parreira, da 
Federação de Triatlo de portugal, 
e Helder rosa, presidente da 
associação das colectividades do 
concelho do seixal.

O dirigente lembrou os «27 
anos de muito trabalho, pois pelo 
empenho de todos temos atingi-
do resultados de relevo, além de 
desenvolvermos um trabalho de 
raiz, proporcionando aos jovens 
uma prática desportiva regular 
e o gosto pela atividade física. 
Temos feito todo o possível para 
atingirmos um patamar elevado 
e isso deve-se ao trabalho árduo 
de muitas pessoas». 

agradeceu à autarquia a colo-
cação de um equipamento (pon-
tão) de acesso à água, «que mes-
mo não sendo o ideal foi muito 
positivo. Estamos ao lado da au-
tarquia para concretizar os seus 
projetos para melhorar o acesso  

à água. Nós estamos num local 
privilegiado, junto à Baía, mas es-
tamos escondidos e é para nós 
muito importante que a autar-
quia avance com a concretização 
do prolongamento do passeio ri-
beirinho, pois assim vamos tam-
bém poder expandir as nossas 
atividades e dar mais visibilidade 
aos desportos náuticos pratica-
dos na nossa Baía. Felizmente 
trabalhamos num concelho on-
de as autarquias reconhecem o 
nosso trabalho e estão sempre ao 
nosso lado».

destacou ainda a organização 
do Triatlo Jovem de amora que 
reúne mais de 500 atletas e 3 mil 
pessoas oriundas de todo país, 
para uma das principais provas  
do calendário nacional.

a cerimónia contou com uma 

homenagem a alguns atletas e 
treinadores «por todo o traba-
lho desenvolvido nesta coletivi-
dade e porque são um exemplo 
para os mais novos», afirmou rui 
pinheiro. Foram homenageados 
Filipe Marques, rita delgado, 
Mafalda Germano e Íris Maurício 
pelo seu papel no desenvolvi-
mento das modalidades que pra-
ticam.

Em representação da junta de 
freguesia, Eugénio costa enal-
teceu o papel da aNa, «uma das 
coletividades de referência na 
freguesia, de amora, cujos atletas 
levam o nome do concelho e da 
freguesia pelo país. a junta de fre-
guesia estará sempre disponível, 
dentro das suas possibilidades, 
para apoiar o seu movimento as-
sociativo».

O vereador Jorge Gonçalves va-
lorizou «os 27 anos de atividade 
e todos os que trabalharam para 
que a aNa marcasse este terri-
tório de uma forma única. Têm 
um passado rico, mas têm um 
presente muito vivo, com muita 
atividade, e dinamizando a nos-
sa grande praça, a nossa Baía. 
Queremos que para o ano as co-
memorações sejam ainda maio-
res e que a aNa tenha melhores 
instalações e mais atividades. 
Temos planeado o prolongamen-
to do passeio ribeirinho para que 
toda a população tenha acesso ao 
plano de água. Esta 2.ª fase pre-
vê a ligação a terrenos a norte da 
aNa para que quer em termos 
lúdicos, quer em termos despor-
tivos, haja a fruição de toda a Baía 
do seixal». n

aniversário da associação Naval amorense

Incentivo à prática 
desportiva dos jovens

 
O Clube de Campismo Luz e Vida (CCLV) celebrou, no dia 22 de julho, 
o 65.º aniversário e realizou uma sessão solene e a festa de final de 
época com demonstração de várias atividades do clube.
Este aniversário revestiu-se de uma importância especial, uma vez que 
estes eventos decorreram na nova sala de atividades do CCLV, constru-
ída após obras de ampliação das instalações. E embora o espaço não 
tenha sido ainda oficialmente inaugurado, foi o cenário para as come-
morações e esteve completamente cheio em dia de festa.
Um excelente presente, quer para a coletividade, quer para João 
Saúde, presidente da direção, que celebrou o seu aniversário também 
neste dia. O dirigente afirmou que 2018 «foi um dos anos mais traba-
lhosos que tivemos», mas foi possível «realizar o sonho de termos o 
nosso clube ampliado». 
O CCLV conta com 200 atletas, 80 deles a praticar natação.  Os restan-
tes 120, distribuídos por modalidades como karaté, dança contem-
porânea, hip-hop, pilates, zumba, ballet ou dança criativa, «vão final-
mente começar a praticar atividades dentro destas novas instalações, 
que vão permitir a abertura de novas turmas, mais atividades e mais 
condições», segundo explicou João Saúde.
O presidente da direção falou ainda sobre a participação dos atletas 
em provas e eventos no concelho e em todo o país, e títulos alcança-
dos, sobretudo no karaté e natação.

O papel dos fundadores
Leopoldina Maia, presidente da mesa da assembleia geral, dirigiu a 
sessão solene. Para além de João Saúde, estiveram presentes na me-
sa Joaquim Tavares, vereador da Câmara Municipal do Seixal, Américo 
Costa, primeiro secretário da Assembleia Municipal do Seixal, António 
Santos, presidente da União das Freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires, Helder Rosa, presidente da Associação de 
Colectividades do Concelho do Seixal, e João Queiroz, da Federação 
de Campismo e Montanhismo de Portugal. Destaque ainda para a pre-
sença de Raul Canal, sócio fundador do clube, que foi homenageado 
durante a sessão, e que lembrou «a luta que foi para fundar o CCLV» e 
a camaradagem e respeito que existia entre «os pioneiros do clube», 
como Vítor Valente, também presente na sessão.
A propósito da dedicação de anteriores gerações, António Santos afir-
mou que «a história do CCLV não se resume a este passado recente, 
são 65 anos de história. E são as pessoas que dão alma aos espaços e 
não nos podemos esquecer daqueles que o fizeram neste clube».
Américo Costa felicitou o CCLV pelas novas instalações e desejou «que 
elas propiciem no futuro mais atividades para a vossa coletividade».
«Sabemos que depois da concretização do objetivo que foi esta obra 
irão surgir novos desafios e haverá novas solicitações. O Poder Local 
Democrático estará aqui como sempre para trabalhar com o movi-
mento associativo», declarou Joaquim Tavares. O vereador também 
salientou o papel dos sócios fundadores, «que transmitiram às jovens 
gerações os valores da cidadania e da liberdade».

Clube de Campismo Luz e Vida
Recordar o passado 
numa sala nova

«Com o empenho 
de todos temos 
atingido 
resultados de 
relevo, além de 
desenvolvermos 
um trabalho 
de raiz,
proporcionando 
aos jovens uma 
prática 
desportiva 
regular »
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Milhas urbanas de Arrentela e de Corroios

Provas contam com atletas de dentro
e fora do concelho
As MilhAs urbanas de 

Arrentela e de Corroios decorre-
ram nos dias 10 de junho e 21 de 
julho, respetivamente, tendo con-
tado com elevada participação de 
diversos clubes e atletas de dentro 
e de fora do concelho.

A 13.ª Milha Urbana de Arren-
tela percorreu as ruas de Pinhal 

de Frades e contou com 189 parti-
cipantes em representação de 20 
clubes. O melhor tempo absolu-
to masculino foi de Vasco Marta, 
sénior do Vitória Futebol Clube, 
de setúbal, e Bruno Carvalho, atle-
ta do Futebol Clube Recreativo 
do Rossão, conquistou a 2.ª po-
sição. O 3.º classificado foi Paulo 

Benevente, do Centro Cultural e 
Recreativo do Alto do Moinho 
(CCRAM). inês Almeida, atleta 
sénior da Casa do Povo Corroios 
(CPC), ganhou em absolutos fe-
mininos e  Nicole lima e Gerciline 
sousa, ambas atletas do escalão de 
infantis do Grupo Desportivo do 
Cavadas, conquistaram o 2.º e 3.º 

lugares femininos absolutos.
Também na sua 13.ª edição, a 

Milha Urbana de Corroios realizou- 
-se no dia 21 de julho e contou com 
221 atletas em representação de 
27 clubes. Na prova masculina, o 
Clube Pedro Pessoa (CPP) fez o 
pleno do pódio, com Filipe Ramos, 
Filipe Rebelo e Pedro Marques a 

conquistarem o primeiro, segundo 
e terceiro lugares, respetivamente. 
A classificação absoluta feminina 
foi mais equilibrada, tendo a prova 
sido ganha por lara Glória, atleta 
da CPC, a 2.ª posição conquistada 
por Mariana santos, CCRAM, e o 3.º 
lugar cabendo a Bruna Meirinhos, 
atleta do CPP. n

Europeu de Futsal para Equipas de Pessoas com Diabetes
Torre da Marinha acolheu 
preparação da seleção nacional  

Antes de partir para Bratislava, na Eslováquia, onde participou no Campeonato Europeu de 
Futsal para Equipas de Pessoas com Diabetes (DiaEuro), a DiabPT United, seleção nacional de 
futsal para pessoas com diabetes, esteve no Seixal, no dia 15 de julho, para efetuar um treino no 
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha. A competição DiaEuro nasceu em 2012, por iniciativa 
da Associação Ucraniana de Futebol, com a intenção de demonstrar que a diabetes não precisa 
de ser um obstáculo no caminho dos sonhos nem impossibilita a prática desportiva. Este ano a 
competição decorreu entre 21 e 29 de julho. 
A participação portuguesa foi promovida pela Associação de Jovens Diabéticos de Portugal 
(AJDP), sendo que o percurso até à competição internacional é feito com participação em diver-
sas outras atividades, como sessões de esclarecimento em escolas e congressos científicos, 
onde os atletas contribuem  para desmistificar a diabetes junto do público.

Associação Naval Amorense
Atletas do triatlo participam 
em competição internacional

O dia 1 de julho foi especial para os atletas do triatlo da Associação Naval Amorense (ANA), que 
estiveram a representar a associação em duas frentes, uma nacional e outra internacional. 
No Triatlo Longo de Caminha, Pedro Mendes Jorge alcançou o 2.º lugar no seu grupo de idade 
(50-54 anos). O triatleta realizou a prova em 4 h, 39 min e 35 seg, a qual integrava 1,9 quiló-
metros (km) de natação, 90 km de ciclismo e 21 km de corrida. A prova contou com um total 
de 168 participantes. No mesmo dia, os triatletas da ANA Miguel Liquito, Ricardo Gomes e Rui 
Nunes realizaram a clássica prova do Challenge Roth, na Alemanha, na distância Ironman que 
contemplava 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42 km de corrida. A prova contou com 
mais de 3000 atletas e os representantes da ANA, estreantes nesta distância, concluíram-na em  
10 h e 49 min (Miguel Liquito), 11 h e 14 min (Rui Nunes) e 11 h e 28 min (Ricardo Gomes). Uma 
experiência única e um desafio superado para os triatletas que vestiram as cores da ANA.
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Os atletas do Clube de Canoagem 
de Amora (CCA) competiram, 
nos dias 29 e 30 de junho, 
no Campeonato Nacional de 
Esperanças, que se realizou em 
Vila Nova da Barquinha. Uma 
prova do calendário nacional 
da Federação Portuguesa de 
Canoagem, destinada a atletas 
entre os 8 e os 16 anos, em embar-
cações monolugares e bilugares. 
Os atletas do CCA voltaram a ter 
excelentes prestações, com João 
Duarte a conquistar o título de 
campeão nacional e seu colega 

Hugo Martins a conseguir o segun-
do lugar. Tendo em conta a pres-
tação global dos atletas da clube, 
o CCA alcançou um 6.º lugar na 
classificação por equipas.
No dia 14 de julho, o CCA este-
ve representado com 19 atletas 
na 4.ª etapa do Campeonato de 
Canoagem de Mar, que se realizou 
em Vila Nova de Milfontes, com um 
percurso de cerca de 15 quilóme-
tros. O CCA ficou em 2.º lugar na 
classificação coletiva e os atletas 
Gonçalo Ramalho, na categoria 
de OC1 absoluto, Pedro André e 

Carlos Figueiredo, na categoria ve-
teranos B em K2, ficaram em 1.º lu-
gar. Vários atletas classificaram-se 
ainda nas 3.ª e 4.ª posições nas su-
as categorias, registando-se assim 
mais uma excelente participação 
do CCA em provas nacionais.

Clube de Canoagem de Amora
Atletas brilham em competições nacionais

A Associação Náutica do Seixal 
realizou, nos dias 14 e 15 de ju-
lho, no campo de regatas Estuário 
do Rio Tejo/Baía do Seixal, a 1.ª 
Regata Troféu S. Pedro 2018, 
aberta a barcos de classe Cruzeiro. 
Participaram 10 embarcações. No 
dia 14, a largada teve lugar em 
frente a Belém até ao Seixal. No 
dia 15, a partida deu-se no Seixal.

     A entrega de prémios realizou-se 
na Associação Náutica do Seixal, 
na presença de Joaquim Tavares, 
vereador da Câmara Municipal do 
Seixal.
A 1.ª Regata Troféu São Pedro 
2018 foi realizada com a cola-
boração da Associação Nacional 
de Cruzeiros (ANC) e o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal e da 

União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires.

Classificações
Dia 14 de julho: Classe A – 
1.º, Eagle Two; Classe B – 1.º, 
Trovoada, Classe D – 1.º, Norte.
Dia 15 de julho: Classe A – 1.º, 
Sorcerer; Classe B – 1.º, Trovoada; 
Classe D – 1.º, Belle Époque.

Associação Náutica do Seixal
1.ª Regata Troféu S. Pedro 2018

Pinhal de Frades
Troféu Nacional de Conjuntos
de Ginástica Rítmica

No dia 3 de junho realizou-se, no pavilhão do Centro de Solidariedade 
Social de Pinhal de Frades, o 6.º Troféu Nacional de Conjuntos de 
Ginástica Rítmica, uma organização da Associação Ginástica do Distrito 
de Setúbal, com o apoio da Câmara Municipal do Seixal e do CSSPF. Uma 
competição que permitiu ao público presente assistir a bonitas apresen-
tações e que contou com a participação de 141 ginastas, de 11 clubes do 
distrito. No escalão de infantis o vencedor foi o Centro Cultural Desportivo 
Pinhal Vidal; em iniciados e juvenis foi o Sport Algés e Dafundo; e no esca-
lão de seniores venceu o Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro.

Grupo de voluntários no CROACS
Mega aula de zumba solidária

No dia 7 de julho decorreu na parada junto à sede da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Mistos do Seixal uma ação de solida-
riedade com o grupo de voluntários no Centro de Recolha Oficial de 
Animais de Companhia do Seixal (CROACS), que teve como objetivo 
a angariação de fundos para apoiar este grupo na ação que desen-
volvem . Vários ginásios do concelho, em parceria com o Centro de 
Solidariedade Social de Pinhal de Frades, os bombeiros do Seixal, a 
Câmara Municipal do Seixal e as juntas de freguesia, dinamizaram 
um fim de tarde desportivo onde participaram dezenas de pessoas. 
Realizaram-se duas masterclasses de body attack e body combat e 
uma mega aula de zumba que contou com a participação de vários 
instrutores.
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14.º Torneio Concelhio de Clubes

Prova reuniu 197 atletas

O Seixal vai à frente no Convívio 
Nacional de Futsal Intermunicipal 
2018. A equipa do concelho, consti-
tuída por trabalhadores da Câmara 
Municipal do Seixal, tem feito uma 
excelente prestação neste campeo-
nato que envolve trabalhadores mu-
nicipais de todo o país.
     Neste momento, faltam três jorna-
das, que se vão realizar em setem-

bro (dia 1 em Grândola, dia 22 em 
Alcochete e dia 30 em Alcoutim). No 
entanto, à equipa do Seixal só falta 
fazer um jogo, no dia 30 setembro, 
em Alcoutim, precisamente contra 
a equipa da casa. E o melhor é que 
basta um empate para que o Seixal 
se apure para a fase final em Braga, 
que decorre nos dias 24 e 25 de no-
vembro.

O Convívio Nacional de Futsal 
Intermunicipal 2018 está a ser 
organizado pelo Município de 
Braga com a colaboração da 
Federação Portuguesa de Futebol, 
Associação de Futebol de Braga e 
Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, e está integrado nas 
comemorações de Braga, Cidade 
Europeia do Desporto 2018.

Convívio Nacional de Futsal Intermunicipal
Seixal à frente na classificação

O 14.º TOrneiO Concelhio 
de Clubes teve lugar no Complexo 
Municipal de Atletismo Carla 
Sacramento no dia 22 de junho, 
com a participação de 197 atletas 
em representação  de 23 clubes.

Os primeiros classificados por 
escalão e modalidade foram:

Salto em comprimento
Benjamins Fem. B: elisa Veiga, 
Grupo Desportivo do Cavadas 
(GDC). Benjamins Masc. B: 
Miguel Tiago, Clube Pedro Pessoa 
(CPP). Infantis Fem.: elin Barros, 
GDC. Infantis Masc.: rodrigo 
Barbosa, Associação Desportiva 
e recreativa Casa do Benfica no 
Seixal (ADrCBS). Juniores Fem.: 
Daniela ribeiro, Casa do Povo de 
Corroios. Juniores Masc.: Celso 
Sousa, ADrCBS. Juvenis Masc.: 
ericsson Moreno, Academia de 
Atletismo do Seixal (AAS). 

Lançamento do peso 2 kg
Iniciados Fem.: Maria Duarte, 
GDC. 

Lançamento do peso 3 kg
Iniciados Masc.: rui Ferreira, 

núcleo Desportivo Juventude do 
Laranjeiro (nDJL). Seniores Fem.: 
Cátia Semedo, AAS. Veteranos I 
Fem.: Antónia Jordão, Associação 
A natureza ensina (AAne). 
Veteranos II Fem.: rosa Afonso, 
Centro Cultural e recreativo 
do Alto do Moinho (CCrAM). 
Veteranos II Masc.: Alexandre 
Cantanhede, CCrAM. Veteranos 
III Fem.:  Margarida Amigo, 
CCrAM. Veteranos III Masc.: 
Filipe Batista, CCrAM. Veteranos 
IV Masc.: José Prazeres, CCrAM. 
Veteranos V Masc.: António 
Horta, Clube de Praças da Armada 
(CPA). Veteranos VI Masc.: 
António nascimento, Clube de 
Praças da Armada. Veteranos VII 
Masc.: José Amigo, CCrAM. 

Lançamento do peso 4 kg
Seniores Masc. :  Leontino 
Lampreia, ADrCBS. Veteranos I 
Masc.: Pedro Amigo, CCrAM

Corridas 150 e 1500 metros
Benjamins Fem. B: elisa Veiga, 
GDC. Benjamins Masc. B: Simão 
Antunes, individual. Infantis 
Fem.: elin Barros, GDC. Infantis 

Masc.: rodrigo Barbosa, ADrCBS. 
Juniores Fem.: Catarina Santos, 
Associação Cultural e Desportiva 
da Cotovia. Juniores Masc.: Celso 
Sousa, ADrCBS. Seniores Fem.: 
Beatriz Ferreira, AAS. Seniores 
Masc.: Tiago Silva, ingleses Futebol 
Clube. Veteranos I Fem.: Antónia 
Jordão, AAne. Veteranos I Masc.: 
Pedro Amigo, CCrAM. Veteranos 
II Fem.: Paula Trindade, Clube 
Desportivo Asas do Milénium. 
Veteranos II Masc.: Marco Fatelo, 
AAne. Veteranos III Fem.: Paula 
Gomes, AAne. Veteranos III 
Masc.: Marcolino Veríssimo, 
Clube Desportivo e recreativo 
Águias Unidas. Veteranos IV 
Masc.: rui Baltasar, Palemelense 
Futebol Clube. Veteranos V Masc.: 
António Horta, CPA. Veteranos VI 
Masc.: António Pereira, CCrAM. 
Veteranos VII Masc.: José Amigo, 
CCrAM. 

Corridas 250 e 300 metros
Iniciados Fem.: Jéssica Silva, GDC. 
Iniciados Masc.: Élvio Almeida, 
GDC. Juvenis Masc.: ericsson 
Moreno, AAS. n

Torneio Nacional de Futebol de Rua 
Jovens da Criar-T sagraram-se 
vice-campeões

Os jovens da equipa de futebol de rua da Criar-T – Associação de 
Solidariedade, em representação do distrito de Setúbal, sagraram-
-se vice-campeões nacionais da modalidade, ao participar no tor-
neio nacional que se realizou em Braga, de 11 a 15 de julho, uma 
competição que reuniu mais de 200 atletas, em representação de 
23 equipas de todo o país. 
Os jovens da Criar-T jogaram a final do torneio com a seleção de 
futebol de rua da Região Autónoma da Madeira, cujo resultado foi a 
favor dos madeirenses, 6 bolas a 2.
O Projeto Futebol de Rua nasceu em 2004, pela Associação CAIS, 
em parceria com entidades públicas e privadas, com o objetivo de 
promover a prática desportiva e a sua utilização estratégica e ino-
vadora de intervenção na promoção da inclusão social. Pretende- 
-se que o projeto seja um instrumento de capacitação no desenvol-
vimento de competências pessoais e sociais.
Os jogadores que participam no torneio devem ter idade igual ou 
superior a 15 anos, apresentar condições mínimas de saúde física 
e mental que permitam a prática desportiva, e devem estar integra-
dos em projetos sociais ou serem acompanhados por instituições 
de âmbito social, sendo estas instituições quem pode constituir 
equipas. Todos os anos o projeto organiza o Torneio Nacional de 
Futebol de Rua, através do qual são selecionados os jogadores que 
depois constituem a seleção nacional de futebol de rua, que irá par-
ticipar no Mundial de Futebol de Rua, um evento que usa o poder 
positivo e mediático do futebol como forma de valorizar e alertar 
para as problemáticas da exclusão social e da pobreza no mundo.
Este ano, o Mundial de Futebol de Rua realiza-se no México, entre 
outubro e novembro, e a seleção portuguesa estará presente.
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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
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Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados
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19.30 20.30 21.30
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19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15
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20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

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

(*) n Partida do Fogueteiro

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

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

808 203 050 TRANSTEjO  

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

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 919 374 732

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

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

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

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

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

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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UM Projeto
siNgular
uma força
coletiva

22 de setembro –15.30 H – PARQUE URBANO DE FERnÃO FERRO

FESTA DE ABERTURA
22 de setembro –15.30 H ––15.30 H – PARQUE URBANO DE FERnÃO FERRO

FESTA DE ABERTURAFESTA DE ABERTURAFESTA DE ABERTURA

APOIOS:



3 de agosto a 6 de setembro

DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA

SBM 713
3 de agosto 2018

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

Concerto 
na Quinta 
da Fidalga 
com ritmos 
brasileiros

A realização de concertos na Quinta da Fidalga vem diversificar a animação cultural nos 
espaços municipais.
A cantora e compositora brasileira de bossa nova Micheline Cardoso atua nesse espaço 
no dia 25 de agosto, sábado, às 22 horas.
A sua música abrange também o samba e as suas vertentes, fruto da sua infância no 
Rio de Janeiro, onde conviveu com ícones deste estilo musical, os quais despertaram em 
Micheline a paixão pela música popular brasileira.
Micheline integrou orquestras e acompanhou músicos como Martinho da Vila, Geraldo 
Azevedo, Elba Ramalho, Bebeto, Tim Maia e Nando Reis. Foi vocalista da Banda Sigilo e 
atuou a solo nos concertos de Alcione, Grupo Bom Gosto e Seu Jorge, entre outros.  
Em 2004, lançou seu primeiro CD a solo, «Samba de Pista», e seguiram-se outros seis, 
sendo o mais recente «Samba Fusion», que incluiu um DVD, em 2016.
Na Quinta da Fidalga, a acompanhar a voz quente da talentosa Micheline Cardoso estarão 
os músicos Luiz António Gomes, nos teclados, e Zezinho Gotelipe, na bateria. 
A entrada é livre.
Não perca a entrevista com Micheline Cardoso na página 16 deste Seixal Boletim Municipal 
e fique a saber mais sobre o concerto no Seixal e a artista, que vive presentemente no 
nosso concelho.

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

Festas Populares 
do Concelho do Seixal
Estão ao rubro as Festas Populares do Concelho do Seixal 2018, transportando 
até todas as freguesias uma onda fresca de animação nestes dias estivais. 
A população é convidada a usufruir dos espaços públicos ao ar livre com 
múltiplas iniciativas, designadamente espetáculos com artistas nacionais 
e locais, marchas populares, folclore, mostras de atividades económicas 
e do movimento associativo concelhio, gastronomia, artesanato, música, 
teatro, desporto, exposições... e não deixe de visitar o stande municipal com 
passatempos e surpresas. 

Aldeia de Paio Pires – até 5 de agosto | Amora – 10 a 15 de agosto | Corroios – 24 
de agosto a 2 de setembro

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

Dar e receber manuais 
escolares
O projeto Dar de Volta consiste na recolha e redistribuição de manuais escolares, 
visando a sua reutilização, de modo a beneficiar cada vez mais jovens.
Entre 2015 e 2017, foram recebidos 74 221 manuais e entregues às famílias 32 293, 
beneficiando mais de 15 mil pessoas.
Este ano, os manuais para entregar e levantar são com edição posterior a 2014.
O levantamento de manuais escolares efetua-se exclusivamente na biblioteca 
central, no Seixal.
O horário para entregar e levantar os manuais é de terça a sexta-feira, das 11 às 
20 horas, e ao sábado, das 15 às 20 horas. A biblioteca central mantém o projeto 
durante todo o ano, inclusive em agosto. O Polo de Corroios encerra em setembro.
Participe. É fácil dar e receber de volta.
Telefone 210 976 100 | email dardevolta@cm-seixal.pt | cm-seixal.pt



11 ago. sábado
____________________________
21.30 horas    
Marcha Popular Cidade de Amora
Com saída do Clube Recreativo da Cruz de Pau 
até à zona ribeirinha
Festas Populares de Amora 
____________________________
21.30 horas     
Grupo Coral e Instrumental 
5 de Janeiro
Grupo Coral Alentejano dos 
Serviços Sociais dos Trabalhadores 
das Autarquias do Seixal
Grupo Coral e Instrumental 
Os Flamingos
Coreto
Festas Populares de Amora 

____________________________
22 horas
Cláudia Martins e Minhotos Marotos
Palco
Festas Populares de Amora 

12 ago. 
domingo
____________________________
22 horas
Baile com Outra Banda
Coreto 
União das Tribos com Miguel 
Ângelo e Mafalda Arnaut
Palco
Festas Populares de Amora 

13 ago. 
segunda
____________________________
21.30 horas
Karma Drums
Zona ribeirinha
Festas Populares de Amora 
____________________________
22 horas
Fiesta  Lusa/Sevilhanas
Coreto
Big Band do Clube Recreativo 
da Cruz da Pau e convidados
Palco
Festas Populares de Amora

14 ago. terça
____________________________
14.30 horas
Este Verão Descubra 
o Que É a Metrologia
Passeio . Gratuito . Inscrição (1)
Varino Amoroso, Moinho de Maré de Corroios 
e Laboratório de Metrologia

21.30 horas    
Fanfarra dos Bombeiros de Amora   
Coreto 
Ossos do Oficio
Palco
Festas Populares de Amora 

____________________________
22 horas     
Baile com Trio PJ
Coreto 
Dixit (concerto comemorativo 
do 20.º aniversário)
Palco
Festas Populares de Amora 

15 ago. quarta
____________________________
21.30 horas 
Marcha Popular de Amora
Coreto
Festas Populares de Amora 

____________________________
22 horas
Baile com Vítor Ginja  
Coreto
Banza
Palco
Festas Populares de Amora 

24 ago. sexta
____________________________
21 horas
Duo Musical Ritmos
Palco Arraial
Grupo Cantares Os Gralhas
Associação Espaço Sociocultural 
Adorar Artes (AESCA)
Palco Liberdade
Festas Populares de Corroios 
____________________________
22 horas
RAMP + Naked Monks 
Palco Carlos Paredes
Festas Populares de Corroios 

25 ago. sábado
____________________________
21 horas
Duo Musical HC Som
Palco Arraial
Festas Populares de Corroios 

____________________________
22 horas
Festival de Folclore de Corroios
Palco Carlos Paredes
Festas Populares de Corroios 

Micheline Cardoso (Brasil – 
bossa nova)
Música . Entrada livre
Quinta da Fidalga

26 ago. 
domingo
____________________________
21 horas
Trio Musical Allegre
Palco Arraial
Sahara Dance
Estúdio de Dança
Palco Liberdade
Festas Populares de Corroios 

seixal
acontece
3 ago. sexta
____________________________
21 horas
Grupo Coral e Instrumental Os 
Alegres, Grupo Coral Alentejano 
dos Trabalhadores das Autarquias 
do Seixal, Grupo Musical Cantar 
d’Amigos, Grupo Coral Alentejano 
Lírio Roxo
Espaço Associativo – Recinto das festas
Festas Populares de Aldeia de Paio Pires
____________________________
21.30 horas
Corrida de Touros
Arena Multiusos de Paio Pires
Festas Populares de Aldeia de Paio Pires
____________________________
22 horas
Malabá
Palco – Recinto das festas
Festas Populares de Aldeia de Paio Pires
____________________________
2 horas
Largadas de Touros 
Recinto das Largadas – Av. José António 
Rodrigues
Festas Populares de Aldeia de Paio Pires

4 ago. sábado
____________________________
10 horas
Largadas de Touros
Recinto das Largadas – Av. José António 
Rodrigues
Festas Populares de Aldeia de Paio Pires
____________________________
17 horas
Cavalhadas
Ruas de Paio Pires
Festas Populares de Aldeia de Paio Pires
____________________________
20 horas
Noite da Sardinha Assada
Recinto das Largadas – Av. José António 
Rodrigues
Festas Populares de Aldeia de Paio Pires

____________________________
21 horas
Desfile Etnográfico de Ranchos 
Folclóricos
Espaço Associativo – Recinto das festas
Festas Populares de Aldeia de Paio Pires
____________________________
21.30 horas
36.º Festival de Folclore do 
Concelho do Seixal
Palco – Recinto das festas
Festas Populares de Aldeia de Paio Pires

____________________________
21.30 horas
Charanga das Fresquinhas
Recinto das Largadas – Av. José António 
Rodrigues
Festas Populares de Aldeia de Paio Pires
____________________________
22 horas
Baile Popular
Espaço Associativo – Recinto das festas
Festas Populares de Aldeia de Paio Pires
____________________________
24 horas
Largadas de Touros
Recinto das Largadas – Av. José António 
Rodrigues
Festas Populares de Aldeia de Paio Pires

5 ago. domingo
____________________________
17.45 horas
Procissão em Honra de Nossa 
Senhora da Anunciada
Ruas de Paio Pires
Festas Populares de Aldeia de Paio Pires
____________________________
21 horas
Karma Drums
Ruas de Paio Pires
Festas Populares de Aldeia de Paio Pires

____________________________
21.30 horas
Largadas de Touros
Arena Multiusos de Paio Pires
Festas Populares de Aldeia de Paio Pires
____________________________
22 horas
Animação Musical
Espaço Associativo – Recinto das festas
Belito Campos
Palco – Recinto das festas
Festas Populares de Aldeia de Paio Pires

10 ago. sexta
____________________________
20.30 horas
Desfile Motard
Zona ribeirinha
Festas Populares de Amora
____________________________
21 horas   
Atuação dos Tocá Rufar
Zona ribeirinha
Festas Populares de Amora

____________________________
22 horas   
Baile com Hélder Costa 
Coreto
Lucky Duckies
Palco
Festas Populares de Amora 
____________________________
22.45 horas    
Inauguração das Exposições Artes 
e Bordados
Sociedade Filarmónica Operária Amorense 
Festas Populares de Amora 



____________________________
22 horas
Resistência
Palco Carlos Paredes
Festas Populares de Corroios 

e ainda…
2 ago. a 6 set.
____________________________
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 (2)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

Para, Escuta e Pinta
Oficina . Grupos . Inscrição (2)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

O Jardim da Fidalga
Visita/jogo . Grupos . Inscrição (2)
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

____________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas e das 
14 às 17 horas
A Cortiça na Fábrica: a Preparação
Exposição de longa duração
Núcleo da Mundet – Edifício das Caldeiras de 
Cozer

Cortiça ao Milímetro
Exposição temporária
Núcleo da Mundet – Edifício das Caldeiras 
de Babcock & Wilcox

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

Barcos, Memórias do Tejo
Exposição de longa duração
A partir de 19 de agosto
Núcleo Naval

Barcos do Mar Português 
na Coleção de Modelos de Estêvão 
Carrasco
Exposição temporária
A partir de 19 de agosto
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

1) Inscrição: 210 976 112 | ecomuseu.se@cm-
-seixal.pt
2) Inscrição: 212 275 785 | arte.se@cm-seixal.pt

____
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

____________________________
22 horas
ABBA Mia – Tributo a ABBA
Palco Carlos Paredes
Festas Populares de Corroios 

27 ago. 
segunda
____________________________
21 horas
Duo Musical Ritmo Certo
Palco Arraial
Grupo Coral e Instrumental Moinho 
de Maré
Grupo de Concertinas Primeira 
Forma
Palco Liberdade
Festas Populares de Corroios 
____________________________
22 horas
Tiago Bettencourt
Palco Carlos Paredes
Festas Populares de Corroios 

28 ago. terça
____________________________
21 horas
Duo Musical Euclides e Peixinho
Palco Arraial
Cordofones e Concertinas – Casa 
do Povo de Corroios
Palco Liberdade
Festas Populares de Corroios 
____________________________
22 horas
Peña Kalimotxo
Palco Carlos Paredes
Festas Populares de Corroios 

29 ago. quarta
____________________________
21 horas
Duo Musical PJ
Palco Arraial
Grupo Coral e Instrumental 
Os Sempre Jovens, Grupo de 
Cavaquinhos Os Rouxinóis e Grupo 
Coral e Instrumental Cantar É Viver
Palco Liberdade
Festas Populares de Corroios 

____________________________
22 horas
Paradigma 
Xutos & Pontapés
Palco Carlos Paredes
Festas Populares de Corroios 

30 ago. quinta
____________________________
21 horas
César Silva
Palco Arraial
Festas Populares de Corroios 

____________________________
22 horas
Matias Damásio
Palco Carlos Paredes
Festas Populares de Corroios 

31 ago. sexta
____________________________
21 horas
Duo Musical Ludgero
Palco Arraial
Grupo Nafisah – danças orientais
Grupo Sway – danças de salão
Grupo de hip-hop
Clube Recreativo e Desportivo 
de Miratejo
Palco Liberdade
Festas Populares de Corroios 
____________________________
22 horas
João Pedro Pais
Palco Carlos Paredes
Festas Populares de Corroios 

1 set. sábado
____________________________
15 horas
Passeios de Caiaques Mar 2018
Partida do antigo cais do Seixal
Org.: Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro-
-Rouxinol
____________________________
21 horas
Cátia Sofia
Palco Arraial
Noite Cultural do Centro Cultural 
e Recreativo do Alto do Moinho
Palco Liberdade
Festas Populares de Corroios 

____________________________
22 horas
Diana Soares 
Mariza
Palco Carlos Paredes
Festas Populares de Corroios 

2 set. domingo
____________________________
21 horas
Duo Musical Vítor Ginja e Beto
Palco Arraial
Sevilhanas – Las Luces
Palco Liberdade
Festas Populares de Corroios 



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

Oficinas, visitas e 
jogos para as famílias
Durante o mês de agosto, a Oficina de Artes Manuel Cargaleiro e os jardins 
da Quinta da Fidalga, na zona ribeirinha de Arrentela, são palco de um 
conjunto de iniciativas destinadas às famílias e ao público em geral. 
Nas oficinas a realizar nos dias 4 e 25, às 16 horas, os participantes têm 
oportunidade de criarem painéis artísticos, fotografarem o património e 
exporem as suas fotografias. 
Na visita/jogo O Jardim da Fidalga, que tem lugar nos dias 4 e 25, às 18 
horas, o público segue pistas para descobrir o jardim da Quinta da Fidalga, 
que foi construído como uma obra de arte. É ainda lançado o desafio para 
descobrir o que se pode fazer agora nesse espaço. 
A marcação para participar nas oficinas e nas visitas efetua-se pelo telefone 
212 275 785 ou pelo email arte.se@cm-seixal.pt.

Este verão
descubra... 
O Ecomuseu Municipal inicia a 14 de agosto os passeios temáticos a bordo 
das embarcações tradicionais da autarquia. O primeiro passeio começa 
no Seixal e segue-se uma visita ao Laboratório de Metrologia da Câmara 
Municipal do Seixal, em Paio Pires. Daí parte-se para o Moinho de Maré de 
Corroios para visitar a exposição Com Conta, Peso e Medida – a Coleção do 
Aferidor Municipal do Seixal, a qual mostra os instrumentos metrológicos 
da oficina do aferidor municipal, salvaguardando a divulgação e valorização 
deste património e da nossa memória coletiva. E chegou o momento de subir 
a bordo do varino Amoroso e regressar ao Seixal.
A participação na iniciativa é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia.
Para o público em geral.

14 de agosto, terça-feira | 14.30 horas | Núcleo do Moinho de Maré de 
Corroios e Laboratório de Metrologia da Câmara Municipal do Seixal

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

Passeios de Caiaques 
Mar 2018
É já no próximo dia 1 de setembro, sábado, a partir das 15 horas, que se realiza mais uma 
edição dos Passeios de Caiaques Mar 2018, uma iniciativa desportiva muito participada e 
que empresta renovado colorido e animação à Baía do Seixal e ao rio Tejo.
O passeio de canoagem destina-se a atletas da modalidade e pode ser acompanhado ao 
longo do percurso pelo público nas margens da baía natural do Seixal, que pode assim 
incentivar e apoiar os canoístas.
A partida terá lugar junto ao antigo terminal fluvial do Seixal.
A iniciativa é organizada pelo Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro-Rouxinol, com o 
apoio da Câmara Municipal do Seixal. 

1 de setembro, sábado | 15 horas | Partida do antigo cais do Seixal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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