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12 a 15

Entre junho e agosto em todas as freguesias

Milhares de pessoas nas festas do concelho

Por ocasião das festas po-
pulares de Amora e Corroios 
foram celebrados os acordos 
de execução e contratos inter- 
administrativos entre a Câ-
mara Municipal do Seixal e as 
juntas de freguesia locais.
Neste mandato, a câmara irá 
transferir 7 milhões para as 
juntas de freguesia, sendo 1 
milhão e 926 mil euros desti-
nados à freguesia de Amora, 
e 1 milhão e 648 mil euros à 
freguesia de Corroios. 13, 14

6 a 20 de setembro

Acordos de execução e contratos interadministrativos
Delegação de competências nas juntas de freguesia de Amora e de Corroios
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O GinásiO Clube de 
Corroios (GCC) tem como obje-
tivo a promoção de atividades 
desportivas e culturais e ao longo 
dos anos tem conseguido levar 
o nome do concelho do seixal a 
competições de destaque do mo-
vimento associativo.

no dia 6 de agosto, foi assina-
do um protocolo para a cedência 
de uma parcela de terreno, com 
a área de 4 211 m2, do domínio 
privado municipal, ao GCC, que 
irá permitir qualificar e ampliar 
o complexo desportivo da coleti-
vidade. 

no âmbito desta parceria for-
malizada através do protocolo, 
a Câmara Municipal do seixal 
cedeu o terreno ao GCC que vai 
estabelecer uma parceria para a 
construção de um novo complexo 
desportivo nos terrenos do clube. 

Estiveram presentes no even-
to os outorgantes do documen-
to, Joaquim santos, presidente 
da Câmara Municipal do seixal, 
Miguel Godinho, presidente 
da direção do Ginásio Clube de 
Corroios, João Perry da Câmara, 
administrador da supera seixal, 
e ainda os vereadores Joaquim 
Tavares e José Carlos Gomes, o 
presidente da Junta de Freguesia 
de Corroios, Eduardo Rosa, e 
outros eleitos da freguesia, diri-
gentes do clube, representantes 
de federações nacionais de artes 
marciais e desportos de comba-
te, coletividades do concelho e 
sócios.

A cedência deste terreno surge 
no âmbito do apoio que a Câmara 
Municipal do seixal proporcio-
na aos clubes e coletividades do 
concelho, permitindo-lhes desta 

forma desenvolver as suas ativi-
dades culturais e desportivas e 
proporcionar uma oferta variada 
aos munícipes.

Após a assinatura do documen-
to, Miguel Godinho, presidente da 
direção do GCC, disse ter «muita 
vontade de tentar construir aqui 
um grande projeto» e que é com 
«orgulho que apresenta este so-
nho e quer torná-lo realidade» 
em conjunto com os parceiros. 
Afirmou que este protocolo «vai 
trazer uma melhoria de qualida-
de» do serviço a prestar aos asso-
ciados do clube e à comunidade.

O administrador da supera 
seixal, João Perry da Câmara, as-
segurou que para a sua empresa 
«é uma honra comprometer-se 
com o município do seixal e o 
Ginásio Clube de Corroios num 
projeto que vai mudar a fisiono-

mia da localidade e do concelho». 
Frisou que os associados do GCC 
«perceberão a enorme vantagem 
que é para o clube a sua reim-
plantação e vivência, enquanto 
associação que serve o povo e a 
localidade».

Joaquim santos, presidente da 
Câmara Municipal do seixal, de-
clarou que com este investimento 
na freguesia de Corroios e no con-
celho do seixal, «crescerá mais 
um patamar no desenvolvimento 
e serviços prestados à nossa po-
pulação». 

Considerou o GCC um clube 
«especial» porque a sua direção 
«não desiste perante as dificulda-
des, e com esta parceria demons-
tra uma enorme capacidade para 
encontrar soluções para o futuro, 
resultando daí mais valias para 
servir a população e melhores 

soluções para que o clube pos-
sa crescer e desenvolver-se para 
formar os mais jovens». 

O autarca disse esperar que 
«dentro de um ou ano e meio con-
sigamos concretizar este sonho 
a bem do clube, da freguesia de 
Corroios, do concelho do seixal e 
da nossa população».  n

Ginásio Clube de Corroios

Câmara municipal cede terreno para 
requalificação do complexo desportivo

Estádio Municipal do Seixal
2.ª fase da obra quase concluída 

As obras da 2.ª fase de construção do novo Estádio Municipal do Seixal 
estão praticamente concluídas. Depois das bancadas e do campo 
principal, foi agora construído um 2.º campo de jogos e treino, e ainda 
novas instalações para o bar/cafetaria, nova bilheteira e instalações 
sanitárias. A intervenção inclui ainda a construção de um novo acesso 
ao estádio, com ligação à Avenida Albano Narciso Pereira.
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O AmOrA Futebol Clube 
e a Câmara municipal do Seixal 
assinaram, no dia 2 de agosto, o 
contrato-programa para a cons-
trução do Centro de Treinos do 
Amora Futebol Clube. O acordo 
foi firmado por Carlos Henriques, 
presidente do histórico amoren-
se, e Joaquim Santos, presidente 
da autarquia, numa cerimónia 
que contou igualmente com a pre-
cença de Alfredo monteiro, pre-
sidente da Assembleia municipal 
do Seixal, e manuel Araújo, pre-
sidente da Junta de Freguesia de 
Amora.

A assinatura do contrato-pro-
grama deu sequência à aprovação 
na reunião de câmara de 13 de ju-
nho da atribuição de um terreno 
de 12 885 m2 e de uma compar-
ticipação financeira de 250 mil 
euros. O terreno foi atribuído ao 
clube por um prazo de 20 anos 
para a construção do centro de 
treinos, constituído por um cam-
po de futebol e pelas infraestrutu-
ras necessárias para a prática da 
modalidade. A atribuição da com-
participação financeira ao clube 
destina-se a apoiar a mesma obra.

Joaquim Santos afirmou que 
«este é mais um exemplo de que o 
modelo de parceria entre o movi-
mento associativo e o Poder Local 
que desenvolvemos desde o 25 de 
Abril, refletindo sempre novas re-
alidades e dando resposta a novos 
desafios. É um modelo de com-
promisso com o serviço público 
e de otimização dos recursos fi-
nanceiros que vai ao encontro das 

necessidades e sonhos dos mora-
dores de cada rua, de cada bairro 
e de cada freguesia do concelho».

«Os sonhos do Amora Futebol 
Clube são também sonhos da 
Câmara municipal do Seixal, por-
que dão resposta a expetativas e 
esperanças da nossa população», 
assegurou Joaquim Santos. O pre-
sidente da autarquia lembrou o 
percurso do clube, transformado 
pela «resolução da sua questão 
patrimonial, depois através do 
crescente sucesso desportivo e 
com o alargamento da formação, 
e agora com um novo centro de 
treinos e um novo estádio muni-
cipal cujo concurso será lançado 
já este ano».

Alguns atletas de diferentes 

escalões de formação tiveram 
oportunidade de experimentar o 
novo relvado sintético com as me-
didas oficiais para realização de 
jogos estipuladas pela Federação 
Portuguesa de Futebol e, a par de 
muitos convidados e amigos do 
Amora Futebol Clube, de verificar 
a iluminação em funcionamento 
nas duas torres já instaladas.

Na última temporada, no dia 31 
de maio, o Amora Futebol Clube 
sagrou-se campeão da 1.ª Divisão 
Distrital da Associação de Futebol 
de Setúbal sem ter averbado qual-
quer derrota ao longo das 30 jor-
nadas, o que lhe permite disputar 
o Campeonato de Portugal esta 
temporada. Carlos Henriques 
afirmou que a assinatura do pro-
tocolo «é mais um passo dado 
pelo Amora em direção ao seu 
futuro» e assegurou ainda que o 

Amora Futebol Clube «é só um», 
soma mais de 500 atletas, e o seu 
sucesso «só depende de nós» por-
que «todos juntos somos Amora». 

Modernidade 
e transparência
O centro de treinos fica locali-

zado junto ao novo estádio, equi-
pamento com um projeto de ar-
quitetura que materializa valores 
de modernidade, transparência e 
visibilidade. Organizado em cin-
co pisos, o estádio terá bancadas 
viradas para a Baía do Seixal e 
integra um piso térreo com zo-
nas sociais, acesso ao relvado e 
balneários  para quatro equipas, 
e um piso superior com museu, 
salas institucionais, gabinetes e 
um restaurante. O equipamen-
to tem bancadas com capacidade 
para 4500 pessoas e prevê a pos-

sibilidade de implementação de 
bancadas laterais que aumentam 
a sua capacidade, contemplando 
igualmente camarotes e impren-
sa.

Tanto o Centro de Treinos como 
o estádio foram desenhados por 
José Pequeno. Nascido em Amora, 
e presente na assinatura do pro-
tocolo, o arquiteto elencou as di-
ferentes pessoas e entidades que 
contribuíram para que o centro 
de treinos nascesse em três me-
ses e explicou «o cuidado em não 
alterar o contexto natural e em 
preservar as árvores na envolven-
te» assim como «em manter a coe-
rência com o estádio municipal, 
que será construído no próximo 
ano, numa única infraestrutura», 
salientando os mesmos conceitos 
de modernidade, transparência e 
visibilidade. n

Histórico amorense e Câmara do Seixal assinam contrato-programa

Centro de treinos do Amora 
Futebol Clube é já uma realidade

«Os sonhos do 
Amora Futebol 
Clube são 
também sonhos 
da Câmara 
Municipal do 
Seixal, porque 
dão resposta a 
expetativas
 e esperanças 
da nossa 
população»
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Praça dos Mártires da Liberdade, Seixal
 Obras de restauro do quiosque
Estão a decorrer as obras de conservação e restauro do quiosque localizado na 
Praça dos Mártires da Liberdade, no Seixal. Este equipamento é composto por 
um quiosque antigo em madeira com 3,62 m2 e uma área aberta para acesso/
/circulação ao espaço de 17,18 m2. 
O espaço está a ser intervencionado por uma empresa especializada de con-
servação e inclui a recuperação dos elementos metálicos, a limpeza do interior 
do quiosque, tratamento das madeiras e substituição das portas e fechos. Após 
recuperação abrirá um novo espaço de cafetaria, contribuindo assim para a 
dinamização do jardim e do núcleo urbano antigo do Seixal. 

Requalificação da rede viária
Pavimentação e pintura de vias
A Câmara Municipal do Seixal procede com regularidade à manutenção e qua-
lificação da rede viária em todo o concelho. No dia 24 de agosto realizou-se a 
pintura de novas marcações rodoviárias no acesso à rotunda da Praceta Quinta 
da Hortinha, em Aldeia de Paio Pires. Esta intervenção foi efetuada com o objeti-
vo de ordenar e melhorar o tráfego naquela via.

Requalificação do parque escolar
Intervenções nas escolas básicas 
No período de interrupção letiva de verão, a Câmara Municipal do Seixal rea-
lizou várias intervenções de requalificação das escolas básicas e jardins de 
infância da rede pública. Entre as várias obras estiveram uma intervenção de 
remodelação das instalações sanitárias e pintura interior na Escola Básica da 
Arrentela e ainda a reparação do telhado na Escola Básica de Fernão Ferro.

Santa Marta do Pinhal, Corroios
Construção de novo parque 
de estacionamento 

A Câmara Municipal do Seixal está a requalificar um terreno anexo à nova 
Escola Básica de St.ª Marta do Pinhal para a criação de um parque de estacio-
namento gratuito de apoio à escola, e que também responda às necessidades 
dos moradores daquela área e dos utentes da Fertagus. 
Com uma área de cerca de 6 mil m2, o novo parque tem capacidade para 180 
lugares e representa um investimento municipal na ordem dos 25 mil euros.
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Serviços Centrais e Operacionais 
da Câmara Municipal do Seixal
Melhores condições de segurança 
e acessibilidade

Procurando melhorar as condições de segurança e acessibilidade nos edifícios 
dos serviços centrais e serviços operacionais da Câmara Municipal do Seixal, 
estão a decorrer intervenções em ambas as instalações.
Junto à entrada dos munícipes, nos Serviços Centrais, foram criados dois luga-
res de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida. Para a criação 
destes lugares, procedeu-se à alteração da localização do suporte de chão para 
estacionamento de bicicletas, que está posicionado junto à entrada do edifício. 
Nos Serviços Operacionais após análise, por parte do proprietário, das várias 
patologias existentes no edifício, iniciaram-se recentemente obras de con-
servação com o objetivo de garantir a reposição das normais e adequadas 
condições de utilização das instalações. As obras são da responsabilidade do 
proprietário e têm um prazo de execução de 285 dias estando a sua conclusão 
prevista para abril de 2019. De momento decorrem os trabalhos de demolição 
de pavimentos no piso -1 (arquivo) e piso 0 da torre. Serão também interven-
cionados os balneários, e o espaço exterior, e a realização de pinturas gerais e 
outras obras de requalificação geral.

Loja do Munícipe de Paio Pires
Alteração temporária de horário 

De 14 de setembro 4 de outubro, o horário da Loja do Munícipe de Paio Pires passa-
rá a ser o seguinte: 
Dias úteis, de manhã, entre as 10 e as 13.30 horas; 
Dias úteis, de tarde, das 15 às 17 horas;
Sábados, das 10 às 13 horas.

Freguesia de Corroios
Alvará de loteamento na Quinta do Conde

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de de-
zembro, com a redação atualizada, torna-se público que a Câmara Municipal 
do Seixal emitiu em 14-6-2018 o 1.º aditamento ao alvará de licença 
de loteamento n.º 2/2006 (n.º 6/2018), em nome de Soc. de Construções 
Gonçalves & Ferreira, Lda., na sequência dos despachos n.º 3355/VJG/2017, 
de 18 de dezembro, e 991/VJG/2018, de 13 de junho, relativo ao loteamen-
to sito em Quinta do Conde, freguesia de Corroios, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Amora sob os n.os 7491/200604104,7492/
/20060404 e 7493/20060404, da freguesia de Corroios deste município.
O presente aditamento altera o seguinte:
– O n.º de lotes passa de 3 para 2, pelo emparcelamento dos lotes  
n. os 1 e 2, ficando a designar-se por lote 1.
– São alterados os lugares de estacionamento, de 80 para 79 lugares públicos, 
mais estacionamento em cave.
– O lote 1 passa a ter os seguintes dados: área do lote – 388,86 m2; área de implan-
tação – 388,86 m2; área de construção acima do solo – 1 707,50 m2; área de cons-
trução abaixo do solo – 388,8 6m2; 4 pisos + cave (estacionamento) e 16 fogos.
Seixal, 25 de julho de 2018

O presidente da Câmara Municipal do Seixal
Joaquim Cesário  Cardador dos Santos

Hasta pública para alienação de imóvel no Seixal
Publicação do levantamento topográfico

A Câmara Municipal do Seixal procedeu à abertura de um procedimento de hasta 
pública para alienação de um imóvel localizado na Praça 1.º de Maio, no Seixal.
Trata-se de um terreno municipal com a área de 3.680 m2, destinado à construção 
de um empreendimento turístico (comércio e serviços) e tem como valor base de 
licitação 457.520 euros.
O levantamento topográfico desta parcela de terreno foi publicado no edital  
n.º 304/2018, documento que está disponível no balcão de atendimento dos 
Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal, todos os dias úteis, das 9 às 17 
horas. Também poderá consultar o regulamento e as plantas de localização do imó-
vel. O prazo de entrega de propostas para esta hasta pública continua a decorrer 
até dia 3 de outubro.



A CâmArA municipal do 
Seixal aprovou, na reunião de 8 
de agosto, uma tomada de posi-
ção a exigir o financiamento para 
a construção do Lar de Idosos de 
Fernão Ferro. 

O documento refere que no 
concelho do Seixal existem ape-
nas 124 vagas na rede social para 
os atuais 24 433 idosos, pelo que 
é urgente a construção de mais 
lares sociais de idosos no muni-
cípio, onde se inclui o de Fernão 
Ferro. 

Nesse contexto, o presidente 
da Câmara municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, referiu que «o 
ministério da Solidariedade, Em-
prego e Segurança Social deve 
assumir as suas competências e 
atribuições e abrir um programa 
de financiamento para a constru-
ção e garantia da celebração de 
acordos de cooperação que per-
mitam a construção e entrada em 
funcionamento do Lar de Idosos 
de Fernão Ferro, bem como de 
outros equipamentos sociais ur-
gentes».

Voto de pesar
Na reunião de 23 de agosto, o 

destaque foi para o voto de pe-
sar pelo falecimento do verea-
dor Luís Cordeiro, do Bloco de 
Esquerda. O executivo lamentou 
a perda e reconheceu o contri-
buto que deu para a luta pela 
liberdade, democracia e pelos 
valores de Abril, e na defesa das 
principais causas da população 
do concelho. 

Luís Cordeiro era vereador 
da Câmara municipal do Seixal, 
eleito pelo Bloco de Esquerda em 
2009 e reeleito em 2013 e 2017. 
No mandato de 2013 a 2017, 
assumiu o Pelouro da Proteção 
Civil, coadjuvando o presidente 
da câmara no cumprimento das 
competências municipais nessa 
matéria, com especial destaque 
para o processo de revisão do 
Plano municipal de Emergência 
de Proteção Civil do Seixal, reali-
zado em 2014, para o qual contri-
buiu de forma decisiva.

Atualmente, desempenhava 
funções de técnico superior no 
Centro de Formação Profissional 
do Instituto de Emprego e 

Formação Profissional no Seixal, 
onde foi responsável pelo progra-
ma Novas Oportunidades.

O voto de pesar refere que 
«o percurso político de Luís 
Cordeiro confunde-se com as 
posições pelas quais se bateu ao 
longo de toda a sua existência. A 
proximidade às populações, em 
particular as mais vulneráveis, foi 
a marca de uma vida em defesa da 
democracia.»

Pelo exemplo de intervenção 
cívica que a sua vida constituiu, 
a Câmara municipal do Seixal de-
terminou um período de três dias 
de luto municipal.

Nesta reunião foi também 
apresentada a vereadora maria 
João macau, pela CDU, que irá as-
sumir o Pelouro do Planeamento, 
mobilidade, Cultura e recursos 
Humanos, em substituição de 
Jorge Gonçalves, que acumula-
va as funções de vice-presidente. 
Com a saída do executivo de Jorge 
Gonçalves, foi nomeado como 
vice-presidente da autarquia 
Joaquim Tavares, vereador do 
Pelouro do Ambiente, Serviços 
Urbanos, Energia e Espaço 
Público.

Deliberações 
de 8 de agosto 

Presidência
• Tomada de posição: Exigir o fi-
nanciamento para a construção do 
lar de idosos de Fernão Ferro.
• Contratação pública. Concurso 
público para a prestação de servi-
ços na área de seguros com a publi-
cação de aviso no Jornal Oficial da 
União Europeia. revogação da de-
liberação 147/2018-CmS, de 30 de 
maio. ratificação do despacho n.º 
1737-PCm/2018, de 25 de julho.
• Contratação pública. Abertura 
de concurso público para a pres-
tação de serviços na área de segu-
ros com a publicação de aviso no 
Jornal Oficial da União Europeia. 
ratificação do despacho n.º 1745- 
-PCm/2018, de 27 de julho.
• Apoio à Confederação Portu-
guesa das micro, Pequenas e 
médias Empresas (CPPmE) para 
obras de conservação e beneficia-
ção do edifício da sede. Contrato-
-programa e comparticipação fi-
nanceira.

Pelouro do Planeamento, 
Mobilidade, Cultura 
e Recursos Humanos
• Regulamento de Acesso à Ati-
vidade de mercados e Transpor-
tes em Táxi. Criação de duas pra-
ças de táxi temporárias de apoio à 
Festa do Avante. Aprovação.
• Projeto de loteamento urba-
no, Bairro 25 de Abril, sito na 
Quinta do Batateiro. Alteração 
à deliberação n.º 229/2017, 
de 30/6/2017. Processo n.º 
01/m/93. Aprovação.

Pelouro da Educação, 
Desenvolvimento Social, 
Juventude e Gestão 
Urbanística
• Apoio aos projetos no âmbito 
do PEm 2017-2018 – Adenda. 
Comparticipação financeira.
• Apoio ao Centro Paroquial de 
Bem-Estar Social de Arrentela. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira.
• Apoio ao Instituto Novo Ser. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira.
• Apoio à Associação de Desen-
volvimento Social de Vale de 
Chícharos. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• XI Encontro Intercultural Sa-
beres e Sabores. 
reforço do apoio. Contrato-
programa e comparticipação fi-
nanceira.

Pelouro do Ambiente, 
Serviços Urbanos, Energia
 e Espaço Público
• Contratação pública. Abertura 
de procedimento concursal para 
o fornecimento de energia elé-
trica em regime de mercado livre 
– Acordo Quadro ESPAP – Lote 8 
(Consulta Prévia). Aprovação.
• Hasta pública por licitação, pa-
ra alienação de madeira em pé 
de povoamentos de pinheiro 
bravo e eucalipto, por realização 
de desbaste misto (grau médio/ 
/forte) e desmatação dos ter-
renos. Processo n.º 01/HP_
DEV/2018. Adjudicação e minuta 
do contrato.

Pelouro do Desporto, 
Empreitadas, Administração 
Geral e Modernização 
Administrativa
• Contratação pública. Concurso 
para empreitada Piscina muni-
cipal de Paio Pires. Prorrogação 
do prazo de entrega de garantia 
bancária. Aprovação.

Deliberações 
de 23 de agosto

Presidência
• Tomada de posição: Saudação 
ao movimento associativo po-
pular pela realização da 35.ª 
Seixalíada.
• Determinação de luto munici-
pal pelo falecimento do vereador 

Luís manuel rendeiro Cordeiro. 
ratificação do despacho n.º 2000-
-PCm/2018, de 21 de agosto.
• Voto de pesar pelo falecimen-
to do vereador Luís manuel 
rendeiro Cordeiro. Aprovação.
• Ata da reunião ordinária de 8 de 
agosto de 2018. Aprovação.
• Grandes Opções do Plano e 
Orçamento 2018. 4.ª revisão 
(alínea a) do n.º 1 do art. 25.º do 
Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, com a redação atuali-
zada pela Lei n.º 42/2016 de 28 
de dezembro. Aprovação.
• Delegação contratual de com-
petências nas juntas de freguesia. 
reforço dos meios financeiros do 
contrato interadministrativo ce-
lebrado com a Junta de Freguesia 
de Amora. Aprovação.
• Protocolo entre o Município 
do Seixal, a Cofina media S.A. e 
a Transtejo – Transportes Tejo, 
S.A. relativo à implantação de 
um parque aquático ocasional. 
Aprovação de minuta.
• Acordo de cooperação en-
tre os municípios do Seixal e de 
Tremblay-en-France (França). 
Aprovação de minuta.
• Contratação pública. Concurso 
público para fornecimento de 
misturas betuminosas e emul-
são para o concelho do Seixal. 
Biénio 2018/2019. Processo n.º 
CP 07/2018. Correção de minuta. 
Aprovação.

Pelouro do Planeamento, 
Mobilidade, Cultura 
e Recursos Humanos
• Processo de reestruturação 
dos serviços municipais – meto-
dologia. Aprovação.
• Mapa de pessoal, nos termos da 
alínea o) do n.º 1 do art. 25.º do 
Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, atualizado pela Lei 
n.º 42/2016, de 28 de dezembro. 
Segunda alteração.
• Processo disciplinar n.º 004 e 
005/2017. relatório e decisão fi-
nal.
 • Processo disciplinar n.º 
005/2018. relatório e decisão fi-
nal. 
• Apoio ao XXXVII Encontro de 
Corais Alentejanos do Seixal. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira. Aprovação.
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reuniões de câmara de 8 e 23 de agosto

Voto de pesar pelo falecimento
do vereador Luís Cordeiro
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• Apoio à Sociedade Filarmónica 
Operária Amorense – Festibandas 
2018. Contrato-programa e com-
participação financeira.

Pelouro da Educação, 
Desenvolvimento Social, 
Juventude e Gestão Urbanística
• Plano anual de apoios às pa-
róquias para 2018. Contratos- 
-programa e comparticipações fi-
nanceiras. Aprovação.
• Apoio à Associação Pata d’Açúcar. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira. Aprovação.
• Apoio à Casa do Educador do 
Concelho do Seixal. Contrato- 

-programa e comparticipação fi-
nanceira. Aprovação.
• Apoio à RUGAS – Associação 
Cultural. Contrato-programa e com-
participação financeira. Aprovação.
• Apoio à R@TO – Associação para 
a Divulgação Cultural e Científica. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira. Aprovação.
• Projeto Prevenir em Coleção. 
Ano letivo 2018-2019. Contrato- 
-programa e comparticipação fi-
nanceira.
• Projeto A Casa das Emoções. 
Ano letivo 2018-2019. Contrato- 
-programa e comparticipação fi-
nanceira. 

• Protocolo entre a União Huma-
nitária de Doentes com Cancro, 
Associação de Reformados, Pen-
sionistas e Idosos do Fogueteiro e 
o Município do Seixal. Revogação 
da deliberação nº 136/2016.
• Conselhos gerais – Agrupa-
mentos de Escolas e Escolas 
não Agrupadas - Aditamento 
à deliberação n.º 425/2017, de 
23/11/2017. Aprovação.

Pelouro do Ambiente, 
Serviços Urbanos, Energia
 e Espaço Público
• Contratação pública. Proce-
dimento de concurso público com 

publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia para fornecimen-
to de combustíveis rodoviários. 
Relatório final, adjudicação e mi-
nuta de contrato.

Pelouro do Desporto, 
Empreitadas, Administração 
Geral e Modernização 
Administrativa
• Contratação pública. Concurso 
para empreitada Polidesportivo 
da Mundet – Seixal. Prorrogação 
de prazo da empreitada. Apro-
vação.
• Apoio ao Clube Desportivo e 
Recreativo Águias Unidas. Con-

trato-programa e comparticipa-
ção financeira.
• Apoio à Associação Naval Amo-
rense. Contrato-programa e com-
participação financeira.
• Apoio à Associação de Futebol 
de Setúbal. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.

As deliberações são publicadas 
na íntegra nas atas das reuniões, 
as quais podem ser consultadas em 
cm-seixal.pt.

LUíS CORDEIRO, vereador 
da Câmara Municipal do Seixal 
eleito pelo Bloco de Esquerda nas 
eleições autárquicas de 2009 e re-
eleito em 2013 e 2017, foi home-
nageado na 5.ª sessão extraordi-
nária da Assembleia Municipal do 
Seixal, que teve lugar no edifício 
dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal, no dia 29 de 
agosto.

O vereador faleceu no dia 20 
de agosto com 65 anos. A morte 
inesperada do eleito mereceu um 
voto de pesar, proposto pela mesa 
e pelos líderes das forças políticas 
com assento na assembleia, apro-
vado por unanimidade e seguido 
de um minuto de silêncio pelo de-
saparecimento de um homem que 
se notabilizou «pelo seu perfil de 
dedicação a causas justas bem co-
mo pela capacidade de estabelecer 
excelentes relações pessoais»..

«Um homem extraordinário», 
afirmou Vitor Cavalinhos, eleito 
pelo Bloco de Esquerda, descre-
vendo-o como um «homem de 
esquerda, solidário, rigoroso e de-
dicado, incómodo e militante pela 
justiça e pela transformação so-
cial» e como um lutador «em defe-
sa da democracia, justamente onde 
é mais necessária, no combate à 
pobreza e à exclusão e na defesa 
de respostas autárquicas justas e 
solidárias».

Pelo Partido Social Democrata, 
Rui Mendes leu as palavras do líder 
de bancada, Rui Belchior, e mani-

festou «o profundo pesar»  pelo 
falecimento de Luís Cordeiro «a 
quem, apesar das muitas diferen-
ças ideológicas, muito admirava 
pelas suas extraordinárias capaci-
dades, pela sua competência, pela 
sua sabedoria e pelo seu raro sen-
tido cívico». 

Samuel Cruz, em representação 
do Partido Socialista, enfatizou a 
dureza «dos nossos primeiros em-
bates», mencionou as diferenças 
entre os dois, «eu mais racional, ele 
mais emotivo» e referiu que Luís 
Cordeiro «respeitava a diferença 
e tinha grande prazer na política». 

Paulo Silva, eleito pela Coligação 
Democrática Unitária lembrou 
Luís Cordeiro pelo «seu empenho 
em prol de uma cidade mais justa 
e de um concelho mais desenvol-
vido». 

Marlene Abrantes, eleita pelo 

Partido Popular, mencionou que 
o vereador «embora não fosse da 
nossa orientação política, sempre 
se bateu e defendeu as suas posi-
ções afincadamente».

Joaquim Santos homenageou 
«uma pessoa especial, do pon-
to de vista pessoal, mas também 
político». O presidente da Câmara 
Municipal do Seixal evocou o 
exemplo do vereador para subli-
nhar que «assim como não são 
iguais todos os partidos, também 
os políticos não são todos iguais» e 
referiu que «o município fica mais 
pobre com o seu desaparecimen-
to».

O voto de pesar foi aprovado du-
rante o período de antes da ordem 
do dia. No mesmo período foram 
aprovadas por unanimidade uma 
saudação à Seixalíada e ao movi-
mento associativo; e uma moção  

que recomenda a criação «de um 
programa para disponibilizar aos 
munícipes que assim o solicitem 
ajuda para remover antenas de 
telhados de habitações no conce-
lho».

Aprovada no mesmo período 
foi uma saudação pela eleição de 
António Vitorino como diretor-ge-
ral da Organização Internacional 
das Migrações. Aprovação merece-
ram ainda as moções que defende-
ram o «alargamento do horário da 
Biblioteca Municipal do Seixal» e 
a «aquisição da Quinta do Palácio 
do Infante em Amora», assim como 
a  moção a «exigir o financiamento 
para a construção do Lar de Idosos 
de Fernão Ferro».

Quanto a este ponto, Joaquim 
Santos explicou a urgência da rei-
vindicação fazendo um paralelis-
mo com o Lar Social de Corroios 

«com terreno atribuído há vários 
anos, com projeto realizado e apro-
vado pela Segurança Social, e nun-
ca construído porque não há uma 
verdadeira linha de financiamento 
para estes equipamentos sociais 
no país como existiu no passado».

O presidente da Câmara do 
Seixal comentou ainda a moção 
de aquisição do Palácio do Infante,  
salientando que «existe todo um 
trabalho técnico preparatório nas 
áreas da cultura e património an-
tes de qualquer aquisição». Neste 
sentido, Joaquim Santos alertou 
para a necessidade de «tratar estas 
matérias de forma interna e não 
publicamente».

O Período da Ordem do Dia con-
tou com a aprovação da 4.ª revi-
são das Grandes Opções do Plano 
e Orçamento 2018. Neste período 
foi ainda aprovado, por unanimi-
dade, o reforço dos meios finan-
ceiros do contrato interadminis-
trativo celebrado com a Junta de 
Freguesia de Amora. O presidente 
da Câmara Municipal do Seixal en-
quadrou ainda a alteração ao mapa 
de pessoal, aprovada por maioria, 
afirmando que visa o reforço dos 
meios humanos da autarquia.

No Período de Intervenção da 
População foram abordados temas 
relacionados à construção do hos-
pital, à reorganização administrati-
va das freguesias, à limpeza e higie-
ne urbana, e aos impactos ambien-
tais da ex-Siderurgia Nacional. n

Três dias de luto municipal pelo falecimento de vereador 

Vida de Luís Cordeiro é exemplo 
de intervenção cívica
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  A AssociAção de Refor-
mados, Pensionistas e idosos de 
Arrentela (ARPiA), conta com 
26 anos, ao longo dos quais tem 
pautado a sua atividade por um 
conjunto de estratégias que vi-
sam a melhoria da qualidade 
de vida dos seniores. o aniver-
sário foi celebrado no dia 17 de 
agosto, e contou com a atuação 
do Grupo coral e instrumental 
Além Terra da ARPiA. Mas em dia 
de festa, houve convidados, com 
o Grupo coral e instrumental 
Ventos e Marés a marcar presen-
ça. Realizou-se ainda a entrega de 
diplomas aos sócios com 25 anos 
de associado.

Na ARPiA, os dias são ocupa-
dos com aulas de ginástica sénior, 
hidroginástica, cantares tradicio-
nais ou atividades realizadas em 
parceria com outras instituições. 
Atualmente, a associação tem 36 
utentes em centro de dia e 47 no 
apoio ao domicílio que contam 
com a ajuda e o empenho das 20 
funcionárias que trabalham na 
instituição.

A sessão solene teve a pre-
sença de Fernando castanho 
da mesa da Assembleia Geral 
da ARPiA, Fernando sousa, da 
União Distrital das instituições 
Particulares de solidariedade 
social de setúbal, Zita salema, do 
MURPi-confederação Nacional 
de Reformados, Pensionistas 
e idosos, de Américo costa, da 
Assembleia Municipal do seixal e 
de Joaquim Gaudêncio, presiden-
te da direção da ARPiA. Este fez o 

balanço da atividade, descreven-
do «um percurso com vitórias e 
derrotas», em que o presente se 
revela desafiante face aos cons-
trangimentos por que passam as 
instituições, devido à falta de po-
líticas públicas de apoio social: «É 
preciso que o governo faça che-
gar às instituições os recursos. 
Não temos capacidade financeira 
para reforçar a nossa atuação e 
para dar resposta a tudo o que 
nos exige a segurança social. A 
nossa missão é ajudar mas, para 
isso, temos que ter condições».

o dirigente evidenciou o apoio 
das entidades parceiras e das au-
tarquias locais e destacou o em-
penho das funcionárias, bem co-
mo dos órgãos sociais, «um grupo 
que mesmo com as incertezas do 
futuro, continua a trabalhar pelo 
bem estar dos idosos». 

Solidariedade 
na comunidade
Manuel carvalho, que falou em 

nome da União das Freguesias 
do seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, destacou o trabalho de 
quem, «diariamente, coloca a so-
lidariedade à frente dos interes-
ses pessoais, e integra projetos 
de índole social que abrangem o 
maior número de pessoas, para 
que estas tenham um envelhe-
cimento com qualidade». No 
entanto, como frisou, as barrei-
ras do isolamento e da exclusão 
persistem e às instituições cada 
vez se exige mais com menos re-
cursos, pelo que todos «devemos 

refletir para encontrar soluções 
mais sustentáveis». 

Manuela calado, vereadora  da 
câmara Municipal do seixal, afir-
mou que a autarquia está presen-
te na vida das instituições sociais, 
pois «são um parceiro privilegia-
do do município na área da inter-
venção social. o trabalho que de-
senvolvem é extremamente im-
portante para que as populações 
tenham melhores cuidados». 
Quanto às dificuldades, afirmou: 
«Juntos vamos continuar a rei-
vindicar junto da Administração 
central para que os idosos te-
nham uma velhice com dignida-
de, o que passa pelo acesso à saú-
de e reformas justas». 

Para a vereadora, tal como as 
autarquias, o movimento social 
dos idosos «está ao serviço das 
populações». Mas também o 
Poder Local enfrenta dificulda-
des e falou sobre a descentraliza-
ção de competências do Estado 
para as autarquias, «processo 
pouco claro que suscita muitas 
dúvidas, a começar nos meios e 
recursos a atribuir a cada autar-
quia para cada área de compe-
tência: social, património, saúde, 
cultura e educação». No entanto 
reforça: «Neste concelho de Abril 
não desistimos, e juntos vamos 
ultrapassar as dificuldades e al-
cançar os objetivos a que nos pro-
pusemos pela construção de um  
concelho melhor».  n

Associação de Reformados Pensionistas 
e idosos de Arrentela

Um projeto social 
construído diariamente

Associação Unitária de Reformados 
Pensionistas e Idosos de Corroios
Sardinhada decorreu no Parque 
Urbano da Quinta da Marialva

Sardinhas, batatas, pão, salada, vinho, água, sumos e sobremesas 
foi o menu de mais uma sardinhada promovida pela Associação 
Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Corroios. A ini-
ciativa decorreu no dia 8 de Agosto no Parque Urbano da Quinta da 
Marialva e contou com a presença de cerca de 120 associados e 
utentes da associação.
A iniciativa é já uma tradição realizada todos os anos no verão, e 
proporcionou um convívio entre utentes, associados, trabalha-
dores e corpos sociais da instituição, num ambiente e contextos 
distintos do seu funcionamento quotidiano. 

Associação de Moradores dos Redondos
Encontro de folclore com música
e dança tradicional

A Associação de Moradores dos Redondos vai organizar, no dia 8 
de setembro, a partir das 16 horas, na sua sede, um Encontro de 
Folclore, que conta com grupos de dentro e fora do concelho, que 
vão reviver esta tradição musical tão portuguesa.
Na abertura, atua o Grupo de Concertinas Águias Vermelhas, da 
Charneca da Caparica. Depois, seguem-se o Grupo de Folclore 
Estrelinhas do Sul, de Aldeia de Paio Pires, o Rancho Folclórico da 
Casa do Concelho de Pampilhosa da Serra, e o Rancho Folclórico 
Lírios do Nabão, de Freixianda, em Ourém. A fechar, atua o grupo 
anfitrião: o Grupo de Danças e Cantares dos Redondos.
O evento decorre com o apoio da Câmara Municipal do Seixal e da 
Junta de Freguesia de Fernão Ferro. 
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 A CâmArA municipal do 
Seixal, em parceria com a Agência 
municipal de Energia do Seixal, vai 
realizar, entre15 e 30 de setem-
bro, um conjunto de iniciativas in-
tegradas na Semana Europeia da 
mobilidade, que se assinala anual-
mente de 16 a 22 de setembro. Este 
ano pretende-se destacar o concei-
to de multimodalidade, através do 
lema «Combina e move-te!».

A iniciativa celebra este ano 
a sua 17.ª edição (19.ª do Dia 
Europeu Sem Carros), e ao longo 
das várias edições tem vindo a 
gerar um grande movimento de 
adesão, não só por parte do públi-
co, como através de um número 
crescente de parceiros que cola-
boram ativamente com as autar-
quias envolvidas, alertando para 
questões como a qualidade do ar 
e a mobilidade sustentável, com 
o objetivo de facilitar um debate 
alargado sobre a necessidade da 
mudança de comportamentos. Em 
2017, participaram mais de 2526 
cidades, sendo que mais de metade 
implementou medidas permanen-
tes, convergindo, principalmente, 
na gestão da mobilidade, nas aces-
sibilidades e no apoio à deslocação 
em bicicleta e a pé.

Durante as comemorações, pa-
ra além das iniciativas destinadas 
ao público em geral, a AmESEIXAL 
vai lançar um inquérito junto dos 
funcionários das autarquias para 
avaliar os seus hábitos de mobili-
dade. Em complemento realizam-
-se também, nos dias 18 e 19 de 
setembro, duas ações de sensibili-
zação para o uso do veículo elétri-
co, procurando promover os bene-
fícios da utilização deste meio de 
transporte ambientalmente mais 
sustentável.

Conheça o programa e participe 
nas várias iniciativas.

Programa 
Dia 15 de setembro, sábado
16.30 horas 
Hora do Conto 
Animação de leitura da história
A melhor condutora do mundo, 
de António mota e ilustrações
de Sandra Serra
Crianças dos 3 aos 12 anos 
Entrada livre
Biblioteca municipal do Seixal

Dia 16 de setembro, domingo
Das 10 às 13 horas
Evento (Re)Canto do Tejo 
Exposição do maior cordão 
de beatas do mundo 
(candidato ao Guinness World 
Book of records)  e ação 
de limpeza da Baía do Seixal  
Promotor: Associação 10 
milhões na Berma da Estrada 
Frente ribeirinha do Seixal

Dia 17 de setembro, 
segunda-feira
16 horas
Campanha «Viagens na Minha 
Terra»
Inauguração de um comboio da 
Fertagus com decoração alusiva 
ao concelho do Seixal 
Estação da Fertagus, Fogueteiro

Dias 17, 20 e 21 de setembro, 
segunda, quinta e sexta-feira
Ações de formação «A Bicicleta 
– Direitos e Obrigações»
Funcionários do metro Sul 
do Tejo e comunidade educativa 
da Escola Secundária Alfredo
dos reis Silveira, Arrentela 

Dia 19 de setembro, 
quarta-feira 
Manhã
Visitas aos operadores 
de transportes públicos – 
Metro Transportes do Sul

Alunos do 4.º ano da Escola 
Básica de Sta. marta de Corroios

10 horas
Passeio no Varino Amoroso 
A confirmar 
Partida e chegada: Estação 
Náutica Baía do Seixal

Dias 18, 19 e 21 de setembro, 
terça, quarta e sexta-feira 
Das 15 às 17 horas
Ateliês de descoberta e jogo
de caça ao tesouro O Rodinhas
Jogos de mesa e pinturas 
para  aprendizagem e exploração 
das regras de trânsito
Crianças dos 3 aos 12 anos
marcação prévia para grupos 
Biblioteca municipal do Seixal

Dia 22 de setembro, sábado 
Das 19 às 21 horas 
Seixal by Night – 
Observação noturna 
de espécies de vertebrados 
e invertebrados
Saída de campo no âmbito da 
rede de Trilhos de Interpretação 
Ambiental do município 
do Seixal, para observação 
e identificação de borboletas 
ou traças e audição de morcegos 
Promotor: mário Carmo 
(biólogo), Gestão e Conservação 
de recursos Naturais
Espaço exterior junto ao moinho 
de maré de Corroios

Das 10 às 18 horas
Espaço Mobilidade
Apresentação de soluções 
de mobilidade sustentável, 
com test drives de veículos 
da AMGonçalves (Toyota); 
Ciclo Baía (bicicletas); 
Caetano Retail (Renault)
Parque da Quinta dos Franceses, 
Seixal

Semana Europeia da mobilidade 2018

Combina e Move-te!

Evento (Re)Canto do Tejo 

No dia 16 de setembro, domingo, entre as 10 e as 13 horas, a 
Associação 10 Milhões na Berma da Estrada promove, em parceria 
com a Câmara Municipal do Seixal, o evento (Re)Canto do Tejo, uma 
exposição do maior cordão de beatas do mundo, que é candidato 
ao Guinness World Book of Records. A iniciativa decorre na Frente 
Ribeirinha do Seixal, junto ao Parque da Quinta dos Franceses e tem 
como objetivo sensibilizar a população para o perigo ambiental das 
pontas de cigarro abandonadas no chão
No mesmo dia tem lugar uma ação de limpeza nas margens da Baía 
do Seixal, aberta à participação de todos os interessados e que se irá 
repetir todos os terceiros domingos dos meses ímpares. As inscrições 
devem ser feitas através do email div.ambiente.salubridade@cm- 
-seixal.pt ou 10milhoesnabermdaestrada@gmail.com.

COMBINA 
E MOVE-TE

SEIXAL

Dia 23 de setembro, domingo
Das 10 às 12 horas
Área de Participação 
Desportiva
Parque da Quinta dos Franceses, 
Seixal 

Dia 28 de setembro, sexta-feira
Hora a definir 
Visita ao Museu de Metrologia 
(Instituto Português 
da Qualidade) 
e viagem na Fertagus

Este museu pretende ser uma 
referência nacional na divulgação 
do património e da história 
da metrologia em Portugal
Almada

Dia 30 de setembro, domingo
9.30 horas 
VII Pedalada pela Baía do 
Seixal
Passeio de bicicleta ao longo da 
Baía n
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Até finAl de setembro as 
equipas da Câmara Municipal do 
Seixal vão continuar a desenvol-
ver, com periodicidade semanal, 
ações integradas de valorização 
do espaço público. Estas interven-
ções vêm complementar o traba-
lho regular de limpeza e conserva-
ção realizado, concentrando nu-
ma localidade trabalhadores de 
várias equipas da autarquia para 
uma ação que envolve em simul-
tâneo as áreas dos espaços ver-
des, redes viárias, água e sanea- 
mento e salubridade.

Durante o mês de agosto, as 
equipas da Câmara Municipal do 
Seixal estiveram na Quinta das 
laranjeiras, em fernão ferro, no 
dia 1, no Bairro dos Corticeiros, 
em Amora, no dia 8, em Santa 
Marta do Pinhal a 14 de agosto, 
na Quinta da Marialva e Vale de 

Milhaços no dia 22, e na Quinta do 
Batateiro e Medideira, em Amora, 
no dia 29.

Em cada uma das áreas foram 
realizados trabalhos de desmata-
ção, recolha de resíduos verdes, 
lavagem de contentores, manu-
tenção de espaços verdes, limpe-
za e desobstrução de coletores e 
sumidouros, ações de fiscalização 
de deposição indevida de resí-
duos e de viaturas abandonadas, 
manutenção do mobiliário urba-
no, pavimentações, reparação da 
sinalização e reposição de lancis 
e calçada.

Autarcas acompanham
intervenções
O presidente da Câmara 

Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos e o vereador do pelouro 
do Ambiente, Joaquim tavares, 

acompanharam estas ações, ve-
rificando no local as necessida-
des mais prementes das áreas 
intervencionadas e recolhendo 
algumas sugestões por parte dos 
munícipes.

Até final do mês estão ainda 
previstas mais ações integradas 
de valorização de espaço público 
em todo o concelho, sempre com 
o objetivo de melhorar as condi-
ções de limpeza nas várias locali-
dades, sendo que se pretende que 
este tipo de ações concertadas 
possa continuar. Pode consultar 
o calendário das ações previstas 
em cm-seixal.pt. 

Pode ainda enviar sugestões de 
melhoria do espaço público ou 
obter esclarecimentos sobre as 
intervenções através do email ca-
mara.geral@cm-seixal.pt.n

Ações integradas de valorização 
do espaço público 

Espaços mais 
qualificados para todos

Bairro dos Corticeiros, Amora

Quinta das Laranjeiras, Fernão Ferro

Quinta das Laranjeiras, Fernão Ferro

Quinta do Batateiro e Medideira, Amora Quinta do Batateiro e Medideira, Amora

Bairro dos Corticeiros, Amora

Quinta da Marialva, Corroios

Santa Marta do Pinhal, Corroios
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Programa Mares Circulares
Ação de limpeza na Ponta 
dos Corvos

A Ponta dos Corvos recebeu a primeira etapa em Portugal do pro-
grama Mares Circulares, uma iniciativa promovida pela Coca-Cola 
European Partners que pretende melhorar o meio ambiente através 
da limpeza das praias e fundos marinhos, numa lógica de economia 
circular e de sensibilização para a cidadania, chamando a atenção 
para a importância da reciclagem e correta gestão de resíduos.
Com o apoio dos escuteiros marítimos e voluntários, e a orientação 
da Fundação ECOMAR, no dia 3 de agosto decorreu uma ação de 
limpeza do areal da Ponta dos Corvos. Foram recolhidos 368 quilos 
de resíduos que seguirão para tratamento e reciclagem e dez quilos 
de PET (embalagens de plástico) que, em conjunto com as restan-
tes embalagens recolhidas nas outras intervenções, serão trans-
formados e reintroduzidos na cadeia de valor da Coca-Cola, promo-
vendo uma economia circular. Durante este ano, o programa prevê 
a realização da monitorização e limpeza de um total de 80 praias 
da Península Ibérica, Ilhas Balneares, Ilhas Canárias e dos Açores.

Foto: Diário da Região

Quinta da Marialva, CorroiosQuinta da Marialva, Corroios

Santa Marta do Pinhal, Corroios

Jardim do Fogueteiro
Corte de ramo quebrado

No dia 26 de julho, a Câmara Municipal do Seixal interveio numa 
árvore do jardim do Fogueteiro, em resultado de um esgalhamento 
de um ramo, natural no tempo quente quando as árvores estão 
menos hidratadas. 
Ainda que fora da época de poda, estas intervenções são frequen-
tes e consistem numa avaliação do estado da árvore, corte de ra-
mos quebrados/esgalhados e no acondicionamento dos restantes 
ramos.

Santa Marta do Pinhal, Corroios
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A trAdição das festas mistura-se 
com a história da aldeia, e após a abertura 
com a inauguração da Arena Multiusos, um 
anfiteatro ao ar livre com capacidade para 
3200 pessoas que irá acolher os mais di-
versos espetáculos, as Festas Populares de 
Aldeia de Paio Pires continuaram até ao dia 
5 de agosto.

No dia 3 de agosto, a Arena Multiusos re-
cebeu  uma corrida à portuguesa, com a par-
ticipação dos cavaleiros Luís rouxinol, João 
Moura Caetano e João telles Jr. organizada 
pela Comissão taurina de Paio Pires teve 
praça cheia. Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, esteve presente 
e lembrou as obras efetuadas, investimento 
que transformou o espaço «na nova sala de 
espetáculos do nosso concelho que fica do-
tado de um excelente espaço para atividades 
taurinas, mas também para eventos culturais 
e desportivos».

As festas em honra de N.ª Sr.ª da Anunciada 
refletiram a identidade da localidade e os 
cavaleiros, trajados a rigor, saíram à rua, 
integrando as cavalhadas, tradição que se 
mantém, tal como as largadas de touros, que 
decorreram em vários dias. Um dos momen-
tos mais aguardados foi a Noite da Sardinha 

Assada partilhada por locais e visitantes.
A música também fez parte do certame, 

dos artistas mais conhecidos aos músicos lo-
cais, a oferta foi variada com destaque para a 
atuação de Malabá ou do grupo de percussão 
Karma drums. destaque ainda para a atuação 
dos grupos corais numa reunião de vozes que 
divulgaram o cante alentejano em terra que 
acolheu muitos deles.

o 36.º Festival de Folclore do Concelho 
do Seixal teve lugar no dia 4 de agosto. o 
evento organizado pelo Grupo Folclórico 
Estrelinhas do Sul contou com a participa-
ção das formações: rancho Folclórico de 
Alpedrinha, Fundão, rancho Folclórico da 
Madalena, Vila Nova de Gaia, rancho típico 
Sambrasense, de S. Brás de Alportel, Algarve 
e do rancho Folclórico Etnográfico de 
Vilarinho, Lousã. Uma manifestação da arte 
tradicional popular onde os grupos partici-
pantes mostraram as danças, cantares, ins-
trumentos musicais, trajes e adereços, das su-
as regiões de origem. A noite continuou com a 
Charanga das Fresquinhas, grupo musical do 
Samouco, a procissão em honrra de Nossa Sr.ª 
da Amunciada e a atuação de Belito Campos, 
no dia 5, encerrando as festas da fregueia.  n

MiLhArES dE visitantes passa-
ram este ano pelas Festas Populares de 
Amora, que decorreram de 10 a 15 de 
agosto, na zona ribeirinha da cidade. 

Foram seis dias de muita animação, e 
valorização das tradições, com a realiza-
ção da marcha popular pelo sétimo ano 
consecutivo, as festividades religiosas com 
destaque para a procissão, o arraial, as 
tasquinhas e o artesanato, as exposições, a 
presença do movimento associativo, a par 
dos espetáculos com artistas nacionais e 
locais. destaque também para o stande da 
Câmara Municipal do Seixal, com um pas-
satempo de raspadinhas sai-sempre, que 
registou grande afluência de visitantes.

No dia de abertura das festas, esteve 
presente Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, vereadores 
da autarquia, Alfredo Monteiro, presi-
dente da Assembleia Municipal do Seixal, 
Manuel Araújo, presidente da Junta de 
Freguesia de Amora, membros do executi-
vo e da assembleia de freguesia de Amora 
e de outras freguesia do concelho, bem 
como os representantes dos bombeiros 
de Amora.

Manuel Araújo destacou que as festas 
«têm um significado muito especial», ape-
sar de «darem muito trabalho devido à 
sua implementação, mas beneficiam deste 
magnífico enquadramento que é a Baía». 
Agradeceu a todos os que «se empenha-
ram» na construção da festa, a qual cons-
titui «uma oportunidade» para comer-
ciantes, empresários e feirantes. Convidou 
toda a gente a visitar as festas e usufruir 
dos espetáculos e animação. 

Joaquim Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, sublinhou que estas 
festas são um «marco cultural, associativo 
e social de enorme importância e significa-
do no nosso concelho». 

o autarca também elencou um conjunto 
de «investimentos, desafios e compromis-
sos com a qualidade de vida da popula-
ção de Amora e do concelho do Seixal», 
referindo, entre outros, a construção em 
curso do quartel dos bombeiros de Amora, 
com fundos europeus e comparticipação 
municipal de 400 mil euros; o início para 
breve da uma nova rotunda no entron-
camento da Av. 1.º de Maio com a Av. do 
MFA; as obras do Centro de treinos do 

Festas Populares de Aldeia de Paio Pires
Reafirmar a cultura 
popular

Festas Populares de Amora

Valorizar as tradições da freguesia
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A assinatura dos acordos de execução e dos contratos interadministrativos para a con-
cretização da delegação de competências da Câmara Municipal do Seixal na Junta de 
Freguesia de Amora realizou-se no dia 11 de agosto, na Sociedade Filarmónica Operária 
Amorense, durante a abertura das Festas Populares de Amora. 
Os documentos foram assinados pelos presidentes da Câmara Municipal do Seixal e da 
Junta de Freguesia de Amora.
A comparticipação financeira transferida para a freguesia de Amora tem um valor global 
anual de 481 698 euros, representando um aumento de 44 por cento em relação à 
moldura financeira associada à delegação de competências fixada no mandato anterior. 
A delegação de competências agora assinada habilita a junta de freguesia a: gerir e 
assegurar a manutenção de espaços verdes (51 128 euros); manter, reparar e substituir 
o mobiliário urbano instalado no espaço público (18 420 euros); gerir e assegurar a 
manutenção corrente de feiras e mercados (26 000 euros); assegurar a realização de 
pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo 
do ensino básico (94 500 euros); gerir, conservar e promover a limpeza de cemitérios, 
propriedade do município (receita própria); gerir e manter equipamentos de lazer diver-
sos (92 100 euros); executar obras de proximidade (107 450 euros); realizar eventos de 
interesse para o município (92 100 euros).

Um grande significado
Para Manuel Araújo, presidente da Junta de Freguesia de Amora, este é um ato de «gran-
de significado», porque «é através destes contratos e acordos que as juntas adquirem 
capacidade para fazer obra e poder responder às necessidades das populações». Por is-
so, «foram atribuídas algumas novas competências», as quais, «permitem ir mais além e 
responder na requalificação do espaço público, que é uma grande prioridade», assim co-
mo no apoio às nossas associações, que «nos orgulham pelo trabalho que desenvolvem». 
No momento referiu o processo em curso da transferência de competências do Estado 
para os municípios, afirmando que «foram goradas» as expectativas, pelo que as fre-
guesias e a sua associação «continuarão a lutar para que disponham de competências 
próprias com o respetivo envelope financeiro do Orçamento do Estado».
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, sublinhou que estes acor-
dos «representam a enorme confiança» que a câmara municipal deposita no trabalho 
da Junta de Freguesia de Amora. Recordou que o concelho foi pioneiro na delegação de 
competências e que se as juntas «só recebessem dinheiro do Estado, não tinham a capa-
cidade para poderem concretizar o que têm feito em prol da população». Afirmou que o 
aumento de verba para a freguesia de Amora foi de 44 por cento, o que «é considerável».
Joaquim Santos também se pronunciou sobre a transferência de competências para os 
municípios, dizendo que «também estamos receosos», pois a Assembleia da República 
aprovou uma lei-quadro que «não concretiza as transferência de competências que va-
mos receber e o que está por trás dessas responsabilidades, quer da câmara municipal 
quer das freguesias, e os respetivos recursos que vamos ter. E esta é uma questão de 
enorme responsabilidade».

Delegação de competências 
na Junta de Freguesia de Amora
Câmara Municipal do Seixal transfere 
1 milhão e 926 mil euros no mandato 
para a freguesia de Amora 

Festas Populares de Amora

Valorizar as tradições da freguesia
Amora Futebol Clube; e a requalificação do 
Estádio Municipal da Medideira; o começo 
para breve da obra de ampliação e requa-
lificação da Escola Básica Quinta de Santo 
António e da requalificação do Mercado 
Municipal da Cruz da Cruz de Pau. Na zona 
ribeirinha, vai ser construído um centro 
náutico para apoiar o Clube de Canoagem 
de Amora e a Associação Naval Amorense, 
mas também «queremos que este passeio 
ribeirinho seja prolongado até ao Estádio 
da Medideira, para que, em cada ano, consi-
gamos ir aumentando este passeio que une 
as freguesias do concelho e que ligará no 
futuro o Seixal ao Barreiro, através de uma 
nova ponte pedonal e ciclável», concluiu. 

Após o momento das intervenções, os 
eleitos dirigiram-se à SFOA, onde decorreu 
a assinatura dos acordos e contratos de 
delegação de competências, assim como 
a inauguração das exposições de Artes e 
Bordados. 

A animação 
As festas abriram com o desfile do Grupo 

Motard os Lusitanos e a participação dos 
Toca Rufar, baile ao som de Hélder Costa no 

coreto e atuação dos Lucky Duckies no pal-
co. 

A segunda noite ficou marcada pela 
7.ª edição da Marcha Popular Cidade de 
Amora, e pela atuação de Cláudia Martins 
e Minhotos Marotos, e do Grupo Coral e 
Instrumental 5 de Janeiro, Grupo Coral 
Alentejano dos Serviços Sociais dos 
Trabalhadores das Autarquias do Seixal e 
Grupo Coral e Instrumental Os Flamingos. 

No domingo houve baile com o Outra 
Banda e um concerto que reuniu a União 
das Tribos com Miguel Ângelo e Mafalda 
Arnaut. 

No dia 13, foi a vez dos Karma Drums, 
da Fiesta Lusa/Sevilhanas, da Big Band do 
Clube Recreativo da Cruz da Pau e seus con-
vidados. 

Na penúltima noite, houve música pela 
Fanfarra dos Bombeiros de Amora, rock 
português com as bandas Ossos do Ofício 
e Dixit (concerto comemorativo do 20.º 
aniversário), e baile com o Trio PJ. 

O desfile da Marcha Popular de Amora, o 
baile com Vítor Ginja, a atuação de Banza e 
o fogo de artifício sobre a Baía encerraram 
esta edição das festas. n
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Na 43.ª edição, as Festas 
Populares de Corroios assumi-
ram-se uma vez mais como um 
dos grandes eventos culturais a 
sul do país. durante dez dias, nos 
três palcos atuaram inúmeros 
artistas, do pop ao rock, passan-
do pelo fado, o difícil foi escolher.  
de 24 de agosto a 2 de setembro, 
o Parque Urbano da Quinta da 
Marialva recebeu as festas que, 
com o lema «Corroios é outra 
Música!», já fazem parte da vida 
dos milhares de visitantes que 
por lá passam.

Na abertura, marcaram pre-
sença Joaquim Santos, presi-
dente da Câmara Municipal do 
Seixal, vereadores da autarquia, 
alfredo Monteiro, presidente da 
assembleia Municipal do Seixal, 
eduardo Rosa, presidente da 
Junta de Freguesia de Corroios 
e o seu executivo, elementos da 
Comissão das Festas de Corroios 

e representantes das freguesias 
do concelho.

No dia 24, ouviu-se o heavy me-
tal dos RaMP, data em que tam-
bém atuaram os Naked Monks, 
banda que venceu o Festival de 
Música Moderna de Corroios 
2018. No dia 25, o palco princi-
pal recebeu o XXXiV Festival de 
Folclore de Corroios, organizado 
pelo Rancho de danças e Cantares 
de Vale de Milhaços.

 Já no dia 26, foi a vez dos 
aBBa Mia prestarem tributo à 
banda sueca aBBa a que se se-
guiram Matias damásio, Tiago 
Bettencourt, João Pedro Pais, 
Resistência, Mariza ou Xutos & 
Pontapés. Mas durante os dias 
de festa, para além dos artistas 
referidos, o palco também per-
tenceu aos grupos corais locais 
e à música popular com bailes, 
demonstrações de concertinas e 
muita animação. 

Espaço de encontro
durante o momento proto-

colar eduardo Rosa referiu que 
as festas são importantes para 
a vida cultural e social da comu-
nidade, mas também um espaço 
promotor do desenvolvimento 
económico para empresas locais 
e regionais: «Pela sua dimensão, 
as Festas Populares de Corroios 
assumem-se como local preferen-
cial na promoção de produtos e 
serviços. o Pavilhão de atividades 
económicas e o espaço automó-
vel são disso exemplo».

eduardo Rosa falou do trabalho 
realizado na Quinta da Marialva: 
«através das receitas obtidas  pa-
ra alguns espetáculos musicais, 
conseguimos realizar investi-
mentos. o Pavilhão Multiusos é o 
resultado mais evidente e consti-
tui-se como um espaço onde pro-
movemos a cultura e o desporto 
e damos destaque ao movimento 

Festas Populares de Corroios

Milhares de pessoas n um dos maiores 
eventos culturais a sul do país

Durante a cerimónia de abertura das Festas Populares de Corroios, 
teve lugar a assinatura dos acordos de execução e contratos inter-
administrativos entre a Câmara Municipal do Seixal (CMS) e a Junta de 
Freguesia de Corroios (JFC).
Os referidos acordos e contratos estão assentes numa plataforma de 
entendimento entre a CMS e a JFC, relativa à aproximação das deci-
sões aos cidadãos, à melhoria da qualidade dos serviços prestados 
às populações e à promoção da racionalização dos recursos. Os docu-
mentos foram assinados pelos presidentes das duas autarquias.
 A comparticipação financeira transferida para a freguesia de Corroios 
tem um valor global anual de 412 239 euros. A delegação de compe-
tências assinada habilita a junta de freguesia a: gerir e assegurar a ma-
nutenção de espaços verdes (57 904 euros); manter, reparar e subs-
tituir o mobiliário urbano instalado no espaço público (18 060 euros); 
gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados (26 000 
euros); assegurar a realização de pequenas reparações nos estabele-
cimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico 
(77 000 euros); gerir e manter equipamentos de lazer diversos (90 300 
euros); executar obras de proximidade (52 675 euros); e realizar even-
tos de interesse para o município (90 300 euros).

Optimizar recursos
O presidente da Junta de Freguesia de Corroios, Eduardo Rosa, men-
cionou que o protocolo é fundamental, pois «permite-nos assegurar 
com maior eficácia a prestação de serviços. Conseguimos estar mais 
próximos das populações para resolver os seus problemas». E criticou 
o Governo e as suas propostas de delegação de competências não 
acompanhadas das verbas do Orçamento do Estado, necessárias para 
dotar as autarquias de real capacidade de execução. 
Joaquim Santos explicou que, em cada mandato, a Câmara do Seixal 
endereça uma parte do seu orçamento para as juntas de freguesia, 
pois «se apenas contassem com a verba do Estado Central, não teriam 
capacidade para funcionar». Com este protocolo, a Junta de Freguesia 
de Corroios terá condições para desenvolver um conjunto de ativida-
des, «desde logo a dinamização cultural, as obras de proximidade, a 
gestão de equipamentos de lazer, a manutenção do mobiliário urbano, 
entre tantas outras intervenções protocoladas através destes instru-
mentos que possibilitam que a Junta de Freguesia de Corroios receba 
da Câmara do Seixal este ano cerca 400 mil euros para fazer face aos 
desafios». E reafirmou a confiança no trabalho desenvolvido há mais de 
40 anos: «Estes protocolos são decisivos para melhorarmos o serviço 
às populações. Neste mandato vamos endereçar para as freguesias 
mais de 7 milhões de euros que, certamente, vão ser bem aplicados». 

Delegação de competências 
na Junta de Freguesia de Corroios
Câmara Municipal do Seixal 
transfere 1 milhão e 648 mil 
euros no mandato para 
a freguesia de Corroios
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Festas Populares de Corroios

Milhares de pessoas n um dos maiores 
eventos culturais a sul do país

associativo». A intervenção en-
cerrou com uma saudação aos 
funcionários da junta de fregue-
sia, pelo trabalho na construção 
das festas. Um espaço que definiu 
como «pequena grande cidade, 
onde podemos encontrar o que 
de melhor existe na freguesia nas 
atividades económicas, movi-
mento associativo, música e es-
petáculos».

Joaquim Santos felicitou a Co-
missão de Festas, o movimento 
associativo e as instituições pe-
lo evento e acrescentou que «as 
Festas Populares do Concelho do 
Seixal são uma iniciativa de pro-
moção da cultura, mas também 
do desenvolvimento económico, 
feitas quase exclusivamente com 
os recursos das freguesias». 

O autarca falou dos desafios e 
do que já foi feito «para responder 
aos anseios da população». Deu 
como exemplo a construção da 

Escola Básica de Santa Marta do 
Pinhal, a requalificação do mer-
cado municipal e da nova sede e 
auditório da Junta de Freguesia 
de Corroios. No entanto existem 
intervenções para concretizar: 
«Vamos avançar com o Parque 
Urbano de Miratejo, cujos pro-
jetos estão a ser executados. 
Estamos também a preparar a 
conclusão da alternativa à EN10. 
A obra é do Estado Central, mas 
não vamos deixar o viaduto ina-
cabado». Outra necessidade que 
apontou foi o Lar de Idosos de 
Corroios: «Já cedemos um terre-
no, o projeto está aprovado pela 
Segurança Social, e falta financia-
mento». 

Quanto ao acesso à saúde, afir-
mou: «Continuamos a lutar pela 
Centro de Saúde de Corroios, obra 
que ainda não foi adjudicada pelo 
Governo». n
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O verão e a época balnear estão 
a chegar ao fim, mas as reservas 
de sangue continuam a ser essen-
ciais para salvar vidas. Assim, a 
Associação de Dadores Benévolos 
de Sangue do Concelho do Seixal 
(ADBSCS) realiza no dia 23 de se-
tembro, domingo, entre as 9 e as 13 

horas, na Associação de Amigos do 
Pinhal do General, em Fernão Ferro, 
uma colheita de sangue. 
A doação de sangue é uma ação 
de solidariedade importante para 
preservar a vida humana. Se é uma 
pessoa saudável e tem entre os 18 
e os 65 anos, participe. As sessões 

contam com a presença de técnicos 
do Instituto Português do Sangue e 
Transplantação com os quais pode-
rá esclarecer todas as informações 
que necessitar. A sua participação 
será sempre bem recebida.

Dia 23 de setembro, das 9 às 13 horas
Colheita de sangue na Associação de Amigos 
do Pinhal do General

Durante o verão as crianças e jovens 
têm vindo a ocupar os seus tem-
pos livres com o Seixal Férias 2018. 
Nos equipamentos municipais e 
nos centros de férias, centenas de 
crianças e jovens participam em ati-
vidades desportivas e lúdicas, como 
canoagem, natação, escalada, pin-
tura ou cinema. O programa Seixal 
Férias é organizado pela Câmara 
Municipal do Seixal em parceria 
com o movimento associativo, esco-
las e associações de pais e tem co-
mo objetivo principal ocupar os tem-
pos livres dos mais jovens durante 
as férias escolares, estimulando a 
criatividade, a partilha e a amizade 
entre todos os que participam. 

Seixal Férias 2018
Desporto e cultura nos tempos livres

Receção à Comunidade Educativa
Iniciativas para trabalhadores 
das escolas, alunos e pais
 
O ano letivo está já a começar e, como já é tradição no concelho, a 
Câmara Municipal do Seixal preparou um programa para acolher 
a comunidade educativa. Algumas das iniciativas da Receção à 
Comunidade Educativa decorrem já este mês de setembro. 
A primeira iniciativa é uma animação desportiva, no dia 11 de setem-
bro, com lugar entre as 8.30 e as 12 horas no Complexo Municipal 
de Atletismo Carla Sacramento. No dia 12 de setembro, às 18 horas, 
o átrio dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal acolhe 
a inauguração da exposição de trabalhos da 6.ª Edição do Kid’s 
Guernica, iniciativa internacional pensada pelo professor de história 
de arte Tom Anderson que em Portugal é promovida pela Associação 
de Municípios da Região de Setúbal. 
O auditório dos Serviços Centrais da autarquia será palco da apresen-
tação do Plano Educativo Municipal, no dia 20 de setembro, que en-
globa diferentes propostas de projetos, ações e iniciativas nas áreas 
do ambiente, cidadania, cultura, desporto, património, proteção civil, 
saúde e tempos livres.
O programa integra ainda a Festa da Criança, cujo programa inclui 
animação, ateliês e desporto. Este ano tem lugar, no dia 22 de se-
tembro, sábado, das 10 às 18 horas, no Parque Urbano das Paivas, 
e é promovida pela Associação Pioneiros de Portugal com o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal, sendo dirigida aos mais pequenos, mas 
também aos seus familiares.

Dia 22 de setembro, na Quinta da Fidalga
Peddy Paper Diabetes 

A Quinta da Fidalga vai ser o cenário do Peddy Paper Diabetes, uma 
iniciativa desenvolvida pela Unidade Coordenadora Funcional da 
Diabetes do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Almada- 
-Seixal. A iniciativa decorre no sábado, dia 22 de setembro, entre 
as 9 e as 12 horas e conta com o apoio da Câmara Municipal do 
Seixal.
O evento tem como finalidade promover a educação para saúde 
em áreas como a alimentação, exercício físico, autovigilância e 
autocontrolo e o pé diabético. A iniciativa consiste num circuito 
temático que deverá ser percorrido pelos participantes onde, ao 
longo de diferentes etapas, serão sensibilizados para as temáticas 
preventivas e reguladoras da doença diabética por profissionais 
do ACES Almada-Seixal e da Câmara Municipal do Seixal.
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Exemplo na gestão municipal
Comitiva angolana visitou o Seixal

Os desafios na área da água, saneamento e gestão, recolha e tratamento de 
resíduos sólidos é uma questão que preocupa os responsáveis do governo 
angolano.
Nesse âmbito, uma comitiva do vice-presidente da República de Angola 
deslocou-se a Portugal para visitar um conjunto de municípios e conhecer os 
métodos implementados e soluções de gestão, certamente com o objetivo 
de poder adotar algumas boas práticas. 
O Seixal foi um dos municípios visitados pela comitiva angolana, tendo sido 
recebidos no dia 2 de agosto por Joaquim Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, e Joaquim Tavares, vereador do pelouro do Ambiente. 

Candidaturas decorrem até 28 de setembro
Bolsas de estudo para os ensinos 
secundário e superior
Está a decorrer o período de candidaturas às bolsas de estudo para o ano 
letivo de 2018-2019, destinadas a alunos dos ensinos secundário e supe-
rior, que podem ser apresentadas até 28 de setembro (para os dois níveis 
de ensino). A Câmara Municipal do Seixal atribui anualmente 15 bolsas para 
o ensino secundário, no montante de 500 euros cada, e 5 bolsas de estudo 
para o ensino superior, no montante unitário de 1000 euros, esta atribuída 
em três prestações. Os interessados podem formalizar a candidatura nos 
Serviços  Centrais da Câmara Municipal do Seixal, através de um formulário 
específico (também disponível online, em cm-seixal.pt) e acompanhado 
pelos documentos necessários, de acordo com as Normas de Atribuição de 
Bolsas de Estudo. Para mais informações sobre as condições de candidatura 
e os documentos a apresentar, os candidatos podem consultar as normas 
referidas nos Serviços Centrais da autarquia e em cm-seixal.pt.

As cidAdes japonesas 
de Hiroxima e Nagasáqui foram 
bombardeadas com  armas nu-
cleares nos dias 6 e 9 de agosto 
de 1945, respetivamente, num 
ataque dos estados Unidos da 
América, alegadamente como 
forma de acabar com a segunda 
Guerra Mundial. estima-se 
que as  bombas mataram mais 
de 200 mil vidas humanas no 
conjunto das duas cidades, per-
sistindo até hoje milhares de 
pessoas afetadas com doenças 
oncológicas e malformações 
genéticas devido às radiações.

Anualmente, em todos o 
mundo, realizam-se iniciativas 
para lembrar as vítimas e impe-
dir que estes acontecimentos 
sejam esquecidos. Também foi 
assim no concelho do seixal, 
membro do Movimento dos 
Municípios pela Paz.

Recorde-se que um dos com-
promissos deste movimento é 
assinalar os bombardeamen-
tos de Hiroxima e Nagasáqui, 
relembrando os valores da 
paz e do respeito pelos di-
reitos humanos, pelo que a 
câmara Municipal do seixal e o 
conselho Português para a Paz 
e cooperação, conscientes da 
importância de combater a cor-
rida aos armamentos nucleares 
e a outras armas de destruição 
maciça, realizaram uma sessão 
evocativa do 73.º aniversário 
dos bombardeamentos daque-
las duas cidades.

A sessão decorreu no dia 11 

de agosto, no stande da câmara 
Municipal do seixal, nas Festas 
Populares de Amora, incluin-
do a apresentação do vídeo 
«Pela Paz, Pela segurança, Pelo 
Futuro da Humanidade» e uma 
visita à exposição com o mes-
mo nome, patente no local. 

Na evocação intervieram 
Joaquim santos, presidente da 
câmara Municipal do seixal, 
e Filipe Ferreira, vice-presi-
dente do conselho Português 
para a Paz e cooperação. 
Também estiveram presen-
tes, entre outros, a vereadora 
Manuela calado, do pelouro 
do desenvolvimento social, 
e o presidente da Junta de 
Freguesia de Amora, Manuel 
Araújo. 

Os intervenientes sublinha-
ram que os bombardeamentos 

de Hiroxima e Nagasáqui re-
presentam duas das maiores 
atrocidades cometidas pela 
mão do ser humano, de forma 
consciente e calculista, con-
tra a Humanidade, revelando 
os efeitos nefastos e devasta-
dores da utilização de arma-
mento nuclear, fazendo todo o 
sentido continuar a lutar para 
pôr fim às armas nucleares em 
Portugal e no mundo, em de-
fesa da paz e da segurança dos 
povos. n

evocação do bombardeamento
de Hiroxima e Nagasáqui

Seixal diz sim à paz e 
não às armas nucleares



Dia 22 de setembro, sábado, 21.30 horas
Quórum Ballet apresenta nova 
coreografia com inspiração jazz

«Em Modo Jazz» é o nome do es-
petáculo que o Quórum Ballet 
traz ao Auditório Municipal do 
Fórum Cultural do Seixal, na noite 
de sábado, 22 de setembro. O es-
petáculo resulta de um conceito 
explorado pelo diretor artístico e 
bailarino da companhia de dança 
contemporânea, Daniel Cardoso, 
que assina de igual modo a coreo-
grafia. Em resposta a um desafio 
para uma nova criação coreográ-
fica inspirada na cultura e música 
jazz, o coreógrafo não demorou a 
refletir sobre o modo como am-
bientes, sentimentos e emoções 
se poderiam organizar em torno da música jazz. Uma reflexão que o 
coreógrafo assume ter tido como inspiração maior o trabalho literário 
de Maya Angelou, com «um peso enorme em todo o processo, pela forte 
ligação com a vida, a sociedade e o sentimento humano». 
O Quórum Ballet é uma presença regular na programação cultural do 
município do Seixal, que o ano passado foi reconhecida com o Prémio 
da Sociedade Portuguesa de Autores para Melhor Programação Cultural 
Autárquica, sendo uma companhia de dança contemporânea que de-
senvolve trabalhos marcados por um elevado nível de exigência, rigor 
e qualidade, que têm recolhido aplausos e reconhecimento nacional e 
internacional.

Wild Man Blues – Um Retrato de Woody Allen é o primeiro filme do ciclo O 
Jazz no Cinema que decorre entre 18 de setembro a 9 de outubro, todas as 
terças-feiras, a partir das 21.30 horas. 
O ciclo tem entrada livre e antecede, no Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal, a programação de seis noites de concertos do SeixalJazz 
que decorre na mesma sala de espetáculos entre 18 a 27 de outubro 
Para além do filme de 1997, realizado por Barbara Kopple, o ciclo O Jazz no 
Cinema exibe ainda Modern Jazz at The Village Vanguard, sobre a atuação 
de Johnny Griffin Quartet e Mike Mainieri Quintet na sala de espetáculos 
que dá nome ao filme, no dia 25 de setembro, Whiplash – Nos Limites de 
Damien Chazelle, dia 2 de outubro, Miles Ahead filme sobre Miles Davis 
realizado e protagonizado por Don Cheadle, no dia 9 de outubro. 
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Os bilhetes para o 
Festival internacional seixalJazz 
já estão à venda em toda a rede ti-
cketline.pt e a partir deste mês de 
setembro também podem ser ad-
quiridos na bilheteira do Fórum 
Cultural do seixal. A 19.º edição 
do festival decorre entre 18 a 27 
de outubro no Fórum Cultural 
do seixal e tem igualmente con-
certos gratuitos, este ano no 
Armazém 56 – Arte sx.

O seixalJazz Clube funcionará 
neste novo espaço entre as 22 e a 
1.30 horas e as atuações dos gru-
pos começam às 23 horas (em 
dois sets: às 23 e à meia noite). 
este ano, o seixalJazz Clube re-

cebe os Mano a Mano, dias 18 e 
24 de outubro, projeto que jun-
ta os guitarristas bruno santos 
e André santos; nos dias 19 e 
20 de outubro, o clube recebe o 
quarteto de Desidério lázaro; 
Ricardo Pinto Quarteto, traz-nos 
novamente o som do saxofone de 
Ricardo toscano entre os músi-
cos de renome que reúne, e atua 
a 25 e 26 de outubro; um desses 
nomes é do André Rosinha, que 
com o seu quinteto atua dia 27 
de outubro, numa formação que 
traz igualmente João barradas 
no acordeão. 

Já o auditório municipal volta 
a ser o palco para os novos talen-

tos e mestres do jazz nacionais e 
estrangeiros, numa edição que 
dá a conhecer o que de melhor e 
mais atual está a ser feito neste 
género musical, que tem no im-
proviso e na expressão da criati-
vidade individual as suas carac-
terísticas mais distintivas. Desta 
forma, o cartaz de 2018 traz ao 
seixal as formações de Carla bley, 
Mark Guiliana, José salgueiro, 
Aaron Parks, Kuba Więcek, João 
hasselberg com Pedro branco, e 
o coletivo Roots Magic. Os con-
certos decorrem às quintas, sex-
tas e sábados, nos dias 18, 19 e 
20 de outubro, e 25, 26 e 27 de 
outubro.  n

bilhetes na rede ticketline.pt 
e Fórum Cultural do seixal

SeixalJazz decorre 
no Auditório Municipal 
e Armazém 56 – Arte Sx

O Cinema S. Vicente recebe os Kolme (palavra finlandesa para «três») 
na sexta-feira, 28 de setembro, às 21.30 horas. O trio composto 
pelo pianista Ruben Alves, o contrabaixista Miguel Amado e o bate-
rista Carlos Miguel explora os trilhos sonoros delineados pelo Esbjörn 
Svensson Trio (E.S.T.), liderado pelo compositor sueco que combinava 
a suavidade acústica da música de câmara com o expoente de impro-
visação do jazz.
Com um repertório próprio, exclusivamente assinado por Ruben 
Alves, o trio tem dois álbuns editados, onde estão presentes os cres-
cendos épicos trabalhados a partir da repetição de motivos simples, 
apresentando melodias límpidas e de recorte definido, com grooves 
que bebem na pop, no rock e no hip hop. 

Ruben Alves assina todas as composições 
do trio de jazz
Portugueses Kolme atuam dia 18 
de setembro no Cinema S. Vicente

Filme sobre Woody Allen abre ciclo de cinema
«O Jazz no Cinema» com entrada 
livre no auditório municipal
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«Vamos em conjunto partir numa 
belíssima viagem e através da 
máquina do tempo muitas brinca-
deiras descobrir! O olhar vamos 
treinar, com as mãos construir e o 
mundo sentir, para que corações 
de pequeninos e crescidos, em sin-
tonia, para outras viagens possam 

seguir.» Este é o desafio deixado 
aos mais pequeninos, mais con-
cretamente aos bebés dos 24 aos 
36 meses, para participar na ini-
ciativa Vamos brincar «à moda» de 
Montessori.
A brincadeira realiza-se no dia 15 
de setembro, das 17.30 às 18.30 

horas, na Bebeteca da Biblioteca 
Municipal do Seixal.
A lotação da atividade é de 4 a 12 
bebés e tem a orientação técnica 
da Associação Acrescer. 
Informações e inscrições pelo tele-
fone 210 976 100 ou email biblio-
teca.ludoteca@cm-seixal.pt.

Atividade para bebés dos 24 aos 36 meses
Brincadeiras na Bebeteca

 O Ecomuseu Municipal do Seixal 
iniciou em agosto os passeios te-
máticos a bordo das embarcações 
tradicionais municipais. 
O primeiro passeio a bordo do 
varino Amoroso decorreu no dia  
14 de agosto e incluiu uma visita 
ao Laboratório de Metrologia da 
Câmara Municipal do Seixal, loca-
lizado na Cucena, e ao Moinho de 
Maré de Corroios para visitar a ex-
posição Com Conta, Peso e Medida 
– a Coleção do Aferidor Municipal 
do Seixal. 
Esta mostra apresenta os instru-
mentos metrológicos da oficina do 
aferidor municipal, salvaguardan-
do a divulgação e valorização deste 
património.

Jornadas Europeias 
do Património
Subordinadas ao tema «Partilhar 
Memórias», decorrem, entre 28 
e 30 de setembro, as Jornadas 
Europeias do Património 2018. O 
Ecomuseu Municipal do Seixal di-
namiza, no dia 27 de setembro, o 
passeio Este Verão Descubra o que 
é a Metrologia que, para além de 
um passeio no Tejo a bordo do va-
rino Amoroso, inclui uma visita ao 
Museu de Metrologia, em Almada, 
e à exposição Com Conta, Peso e 
Medida – a Coleção do Aferidor 
Municipal do Seixal, patente no 
Moinho de Maré de Corroios.
No dia 29 de setembro, a du-
pla de artistas plásticos Musa 

Paradisíaca, realiza uma sessão 
pública. Eduardo Guerra e Miguel 
Ferrão apresentam a sua investi-
gação artística, centrada na anti-
ga Fábrica de Pólvora de Vale de 
Milhaços. Neste mesmo dia, mas 
no Moinho de Maré de Corroios, 
decorre a sessão audiovisual A Arte 
e o Engenho da Olaria Tradicional 
em Diferentes Geografias e uma 
visita guiada à Olaria Romana da 
Quinta do Rouxinol. O programa 
encerra com o ciclo de conversas 
Tipografando, desta vez com João 
& João: dois homens comuns, mas 
extraordinários, que se encontram 
para uma conversa no Espaço 
Memória Tipografia Popular do 
Seixal, dia 30 de setembro. 

Ecomuseu Municipal do Seixal
Descobrir a metrologia em passeio pelo Tejo

Sociedade Filarmónica Operária Amorense
Concerto da Banda Filarmónica 
Progresso Lajense

A Sociedade Filarmónica Operária Amorense (SFOA) acolheu uma 
atuação da banda da Filarmónica Progresso Lajense (FPL), que teve 
lugar nas instalações da coletividade no dia 17 de agosto. O concerto 
contou com a presença de Joaquim Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, e de Manuel Araújo, presidente da Junta de 
Freguesia de Amora.
Fundada em 1947 na Praia da Vitória, ilha Terceira, Açores, a FPL foi 
formada por membros da Sociedade Recreio Lajense, com a inten-
ção de estabelecer uma escola de música e dar origem a uma nova 
banda.

Visitas decorrem até 14 de setembro
A pé pelo concelho

Até dia 14 de setembro pode participar nas visitas temáticas A Pé... 
promovidas pelo Ecomuseu Municipal do Seixal, as quais promovem 
passeios pedestres pelos núcleos urbanos antigos do concelho para 
observação, exploração e interpretação dos testemunhos mais rele-
vantes da nossa história e património.
Aldeia de Paio Pires, Amora e Arrentela são as três localidades onde 
poderá realizar os passeios, que decorrem de segunda a sexta-feira, 
às 10 ou 14.30 horas. Para inscrições e mais informações contacte 
o Serviço Educativo do Ecomuseu Municipal através do telefone 
210 976 112 ou do email ecomuseu.se@cm-seixal.pt 

Inscrições abertas
Cursos de teatro para todos

A Animateatro vai iniciar em novembro os cursos de iniciação ao tea-
tro, um para adultos e outro para crianças. 
O curso de Iniciação ao Teatro – Geral, destina-se adultos e jovens 
com mais de 14 anos e irá decorrer às terças e quintas-feiras, das 
19.30 às 22.30 horas, no Cinema S. Vicente, com início a 6 de novem-
bro. Nesta formação explora-se a comunicação, a exposição, o corpo, 
o aparelho vocal/respiratório, a emoção, o improviso, a criação e o 
coletivo.
O curso de Iniciação ao Teatro – Pequenos destina-se a crianças dos 
6 aos 12 anos e irá decorrer aos sábados, das 15 às 17 horas, no 
Espaço Animateatro, com início a 3 de novembro. Uma formação que 
promove o envolvimento das crianças no processo criativo, resultan-
do o trabalho desenvolvido nas aulas numa apresentação pública.
As inscrições estão abertas durante o mês de setembro, presencial-
mente, no Espaço Animateatro, em Amora, nos dias úteis das 10 às 
13 horas e das 15 às 18 horas. Mais informações em animateatro.org.



Estão a decorrer, até ao dia 28 de 
setembro, as inscrições para partici-
par na 14.ª edição de Noites de Fado 
do S. Vicente, um projeto inédito da 
Câmara Municipal do Seixal, que tem 
como objetivo descobrir novas vozes 
do fado, divulgar os fadistas amado-
res do concelho e o fado tradicional. 
A iniciativa compreende a realização 
de dois espetáculos de qualidade 
com meios técnicos profissionais pa-
ra apresentação pública em palco 
dos fadistas, nos dias 10 e 17 de 
novembro, acompanhados por mú-
sicos profissionais na guitarra portu-
guesa e na viola de fado.  A participa-
ção é limitada a fadistas amadores residentes no concelho do Seixal, com apresentação obrigatória de comprovativo 
de residência.  A seleção dos participantes é efetuada através de audição.
Os interessados em participar deverão inscrever-se até ao dia 28 de setembro, de forma presencial nos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal (na Alameda dos Bombeiros Voluntários do Seixal, n.º 45, 2844-001 Seixal), nas Lojas 
do Munícipe de Amora, Aldeia de Paio Pires, Fernão Ferro, Santa Marta do Pinhal, Miratejo e Torre da Marinha, ou no 
site da autarquia em cm-seixal.pt, no separador Serviços Online – Cultura. 
Mais informação em cm-seixal.pt e pelo telefone 212 276 700.
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A CâmArA municipal do 
Seixal, no âmbito da sua aposta 
numa programação cultural di-
versificada, está a promover a 
realização de concertos de verão 
na Quinta da Fidalga. É neste es-
paço de grande valor patrimonial 
cuja fundação remonta ao século 
XVI, onde se destaca o palacete 
e a beleza dos seus jardins, que 
acontecem os espetáculos musi-
cais, cuja entrada é livre.

Os ritmos brasileiros domi-
naram o primeiro concerto, que 
teve lugar no dia 25 de agosto, 
com a atuação da cantora e com-
positora brasileira de bossa nova 
micheline Cardoso. Foi perante 

uma plateia bastante preenchi-
da que, com a sua voz quente, 
micheline interpretou temas 
da música popular brasileira. 
Além da bossa nova, a sua mú-
sica abrange o samba e as suas 
vertentes, fruto da sua infância 
no rio de Janeiro, onde conviveu 
com ícones do samba. Na Quinta 
da Fidalga, a acompanhar a voz 
de micheline Cardoso estiveram 
os músicos Luiz António Gomes, 
nos teclados, e Zezinho Gotelipe, 
na bateria. No final a cantora re-
velou «estar emocionada com es-
te concerto», naquele que agora 
também é o seu concelho, pois 
reside atualmente no Seixal.

      micheline construiu um no-
tável percurso musical ao longo 
dos anos, integrou orquestras 
e acompanhou músicos co-
mo martinho da Vila, Geraldo 
Azevedo, Elba ramalho, Bebeto, 
Tim maia e Nando reis. Foi vo-
calista da Banda Sigilo e atuou 
a solo nos concertos de Alcione, 
Grupo Bom Gosto e Seu Jorge, en-
tre outros. 

Concerto de João da Ilha
Dono de uma voz cálida e inti-

mista, é a vez do cantor açoria-
no João da Ilha, protagonizar o 
próximo concerto na Quinta da 
Fidalga que terá lugar no dia 22 

de setembro, pelas 22 horas.  
 João da Ilha faz dos Açores o 

seu universo de inspiração, nas 
suas influências carrega uma 
sonoridade acústica de viajante. 
Natural da Ilha Terceira o cantor 
vive em Setúbal, e é nesta viagem 
entre a ilha e o continente que 
desenvolve o seu trabalho en-
quanto autor e compositor, onde 
aperfeiçoa as suas habilidades de 
composição, arranjos, interpre-
tação e conhecimento do mundo 
da música.

Da sua discografia fazem par-
te os trabalhos: Pulsação EP 
(2009), Amanhecer (2011), Som 
das Esferas (2015). Em 2018 saiu 

o novo disco de originais intitula-
do Yin e Yang. Este trabalho musi-
cal despoja-se de todas as amar-
ras e reporta-nos para uma insu-
laridade surpreendente em que 
nos mostra que a condição de 
ilhéu é um verdadeiro privilégio. 
Faça parte desta viagem musical 
e venha assistir ao concerto de 
dia 22 de sembro, em que a voz 
e guitarra acústica pertencem a 
João da Ilha, e a acompanhá-lo 
em palco estão os músicos Nuno 
Carpinteiro (acordeão) e manu 
Teixeira (percussão). 

Conheça os Açores pela voz de 
João da Ilha! n

A oficina Aprender numa Tarde destina-se a maiores de 16 anos e 
os participantes recebem competências básicas em tecnologias de 
informação.
O período de inscrições para a oficina está a decorrer até ao dia 20 de 
setembro e a formação realiza-se nos dias 22 e 29 de setembro e 6 e 
13 de outubro, sábados, das 15 às 18 horas, na Biblioteca Municipal 
do Seixal.
O programa proporciona aprendizagem sobre conceitos gerais de 
informática; processamento de texto e formatação; internet: pesquisa 
de informação, mensagens instantâneas e VoIP (voz sobre internet, 
ou seja, uma tecnologia que permite ao utilizador estabelecer chama-
das telefónicas através de uma rede de dados), e criação de contas 
de correio eletrónico.
A formação conta com a colaboração da R@TO – Associação para a 
Divulgação Cultural e Científica.
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no Serviço de 
Informação à Comunidade, presencialmente, na Biblioteca 
Municipal do Seixal, pelo telefone 210 976 100 ou pelo email  
sic@cm-seixal.pt.
Pode consultar as normas de participação no regulamento disponível 
em cm-seixal.pt. 

As inscrições já estão a decorrer
Aprenda a utilizar um computador 
numa tarde

Dia 22 de setembro, a música de João da Ilha

Concertos de verão na Quinta da Fidalga

Inscrições até 28 de setembro
Noites de Fado do S. Vicente 2018
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A FestA do Avante! 
decorre entre os dias 7 e 9 de 
setembro na Quinta da Atalaia, 
em Amora. Os habituais três dias 
do maior evento político e cultu-
ral em Portugal incluem vertentes 
desportivas, gastronómicas, cul-
turais, lúdicas, recreativas e polí-
ticas, a par de espaços de debate 
e reflexão. 

Na vertente musical, em 2018 
pelos palcos da festa vão passar 
diferentes géneros e formações 
musicais, desde logo a Orquestra 
sinfonieta de Lisboa e o Coro 
sinfónico Lisboa Cantat, Xutos e 
Pontapés, Ana Bacalhau, sérgio 
Godinho, Jorge Palma, António 
Zambujo, Manel Cruz, Aldina 
Duarte, Boss AC, Carlão, Janita 
salomé, tim e Camané, Gaiteiros 
de Lisboa, Dead Combo, tubarões 
(Cabo Verde), 47soul (Palestina) 
sharrie Williams (eUA), slim Paul 
(França) e triquel (espanha), en-
tre outros.

Para além da música, que tem 
presença no Palco 25 de abril, 
Auditório 1.º de Maio, Palco 
Novos Valores ou no Palco Arraial, 
esta é uma festa com um progra-
ma diverso, que faz dela um dos 
grandes acontecimentos do país. 
Aqui a cultura assume a expres-
são das diferentes geografias ao 
nível nacional, com a presença de 
standes regionais e releva a im-
portância da leitura e da música 
através de uma Feira do Livro e 
do Disco, onde marcam presença 
dezenas de editoras.

 A iniciativa valoriza igual-

mente a arte dramatúrgica com 
a programação do Avanteatro! 
No espaço marcam presença 
companhias de teatro de dife-
rentes latitudes. Destaque para 
Os Bonecos de santo Aleixo que 
pela mão do Centro Dramático 
de Évora - CeNDReV mantém vi-
va a tradição secular do Alentejo. 
A Barraca apresentará O Ano da 
Morte de Ricardo Reis, um espe-
táculo baseado na obra de José 
saramago ou ainda o Grupo de 
Artistas da Província de shanxi 
que traz uma amostra da cultura 
tradicional chinesa com dança, 
ópera e acrobacias. 

Para os apreciadores da 7.ª 
arte, o espaço preferido vai ser 
o Cineavante!, drama, documen-
tários e ficção vão passar na te-
la. Há ainda exposições entre as 
quais a exposição, dedicada ao 
tema «trabalho e Capital», que 
assinala os 200 anos do nasci-
mento de Karl Marx, para além 
dos espaços dedicados à ciência, 
à solidariedade, à juventude e à 
mulher.  Mesmo em ambiente de 
festa, haverá espaço para deba-
tes, palestras e reflexão. e, claro, 
uma programação especial para 
a infância desenvolvida a partir 
do espaço da Criança, este ano 
renovado e alargado. 

em termos desportivos, para 
além da Corrida e Caminhada da 
Festa, vão ser mais de 30 moda-
lidades, que mostram o trabalho 
que muitas dezenas de associa-
ções e coletividades fazem na 
promoção e desenvolvimento do 

desporto. O artesanato de várias 
regiões do País não pode deixar 
de estar presente; de Braga ao 
Alentejo, passando pelo Algarve 
e Açores, ao que acresce uma ver-
dadeira rota de pratos, petiscos 
e vinhos regionais para degustar 
durante estes dias.

Várias organizações e entida-
des marcam presença na Festa, 
como não podia deixar de ser, o 
Município do seixal estará pre-
sente, mostrando aos visitante as 
potencialidades que o concelho 
tem para oferecer.

Trânsito condicionado 
em Amora
A dimensão da Festa do Avante! 

e afluência de milhares de pesso-
as ao seixal obriga a condiciona-
mentos de trânsito e estaciona-
mento nas zonas da Medideira e 
Quinta do Batateiro.  

De modo a minimizar o im-
pacto na vida dos habitantes do 
concelho, a organização promove 
um transporte gratuito em auto-
carro entre a estação ferroviária 
dos Foros de Amora e a Quinta 
da Atalaia e disponibiliza estacio-
namento no Parque Maria Pires, 
junto à escola secundária Paulo 
da Gama, e no parque da ReFeR, 
nos Foros de Amora. existe igual-
mente um mini bus adaptado des-
tinado a transportar pessoas com 
mobilidade reduzida a partir des-
tes parques de estacionamento.

Foram igualmente instalados 
postos de controlo nas vias de 
trânsito condicionado para faci-

Festa do Avante!, entre 7 e 9 de setembro, na Quinta da Atalaia, Amora

Três dias do maior evento 
cultural e desportivo em Portugal

litar a obtenção de informações 
por parte dos visitantes e visando 
o encaminhamento para os par-
ques de estacionamento. estes 
postos operam igualmente uma 

triagem, que permite a circulação 
e parqueamento de residentes 
detentores do livre-trânsito for-
necido pela Junta de Freguesia de 
Amora.  n
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De 22 de setembro a 20 de outubro, 
o desporto é para todos

35.ª Seixalíada
  Com 35 anos de história, 

a seixalíada tem-se afirmado como 
fator de desenvolvimento desporti-
vo, enriquecendo-se a cada edição 
com novas modalidades que di-
namizam os espaços desportivos, 
consolidam a cooperação entre as 
autarquias do concelho, as cole-
tividades, as escolas e os agentes 
desportivos que assim contribuem 
para a mobilização dos munícipes 
para a prática desportiva, essencial  
para uma vida saudável.

Em 2018, com o lema «Um 
Projeto singular, Uma Força 
Coletiva», aquela que é considera-
da a grande festa do desporto po-
pular realiza-se de 22 de setembro 
a 20 de outubro, e reforça o ideal 
do desporto para todos através de 
uma ampla oferta desportiva que 
agrega milhares de pessoas em 
torno da ideia de que através do 
desporto fortalece-se o espírito de 
pertença à comunidade. 

a somar a tantos outros reconhe-
cimentos, em 2018 a seixalíada foi 
certificada com a Bandeira da Ética. 
Este é um processo de certificação 
dos valores éticos no desporto, di-
rigido aos clubes, escolas e projetos 
cujo objetivo seja a promoção dos 
valores éticos através do desporto, 
conceito evidenciado com o proje-
to seixalíada, no âmbito da promo-
ção do Desporto para Todos.

a sessão pública de apresenta-
ção da 35.ª edição da seixalíada tem 
lugar no dia 15 de setembro, pelas 
17 horas, no moinho de maré de 
Corroios. Já a festa de abertura está 
marcada para dia 22 de setembro, 
às 15.30 horas, no Parque Urbano 
de Fernão Ferro. Um momento que 
conta sempre com grande partici-
pação da população e que promove 

a interação entre participantes. 
seguem-se quatro semanas de 

intensa atividade desportiva nos 
equipamentos municipais e do mo-
vimento associativo, este ano com 
uma oferta de 56 modalidades, que 
vão das artes marciais, às ativida-
des náuticas, futebol e patinagem, 
entre outras. Esta edição conta com 
novas modalidades, como o duatlo, 
que integra pela primeira vez o ca-
lendário da seixalíada. o desporto 
adaptado marca presença com o 
corfebol, andebol adaptado, boc-
cia e futebol para cegos, bem como 
com atividades de experimentação 
de tricicleta e slalom. nos dias 15 
e 16 de setembro dar-se-á início 
à iniciativa com torneios de bas-
quetebol, corbillon, ciclismo e uma 
área de participação no seixal. É em 
seixaliada.net, um site renovado 
que poderá conhecer as modalida-
des, ter acesso a um conjunto de 
informações e inscrever-se para 
participar! Este ano será ainda rea-
lizada uma exposição denominada 
«35 anos-35 medalhas», uma mos-
tra das medalhas alusivas a cada 
edição. 

a seixalíada é um dos pontos 
altos do calendário desportivo do 
concelho e a comprová-lo estão os 
números de 2017, ano em que a 
iniciativa somou 198 eventos, 65 
modalidades e 20199 participan-
tes, dos quais 15 334 eram do con-
celho. Foram ainda realizados 179 
eventos de nível local, 16 de nível 
regional e 3 eventos de dimensão 
nacional. a seixalíada é organizada 
pela Câmara municipal do seixal, 
juntas de freguesia, movimento 
associativo e escolas do concelho, 
e conta também com o apoio do 
Centro Humanitário Estuário do 
Tejo da Cruz Vermelha Portuguesa 
no seixal, associações de bombei-
ros, forças de segurança pública e 
patrocinadores.

saiba mais sobre a 35.ª edição 
em seixaliada.net e cm-seixal.pt, 
siga a seixalíada nas redes sociais 
facebook e instagram. Está ainda 
disponível uma aplicação gratui-
ta para dispositivos android que 
permite acompanhar a seixalíada. 
Participe e faça parte desta histó-
ria. n

Competições nacionais de canoagem
Atletas do Seixal com excelentes 
prestações 

Os atletas do Clube de Canoagem de Amora (CCA) marcaram presença 
em mais uma competição nacional com excelentes resultados. Em 
Montemor-o-Velho realizou-se, nos dias 28 e 29 de julho e 4 e 5 de agos-
to o Campeonato Nacional de Pista, primeiro para os escalões de ini-
ciados, infantis e cadetes e depois para juniores, seniores e veteranos.
Nos escalões mais jovens, o CCA trouxe para o Seixal três títulos de 
campeões nacionais e quatro de vice-campeões, sendo ainda de des-
tacar a participação dos atletas do clube em 14 finais. Nos escalões 
de juniores, seniores e veteranos o clube teve mais dois campeões na-
cionais, Bernardo Santos e Tiago Henriques, dois vice-campeões e dois 
terceiros lugares. Nesta etapa o CCA foi a 3.ª melhor equipa, obtendo 
um total de 916 pontos.
Os atletas do CCA prosseguem a competição ao mais alto nível entre os 
dias 3 e 9 de setembro no Campeonato do Mundo de Maratonas, que 
decorre no Prado, em Vila Verde. Seis atletas do clube foram chamados 
à seleção nacional: Bernardo Santos e o Tiago Henriques, em K1 junior 
masculino; Ana Henriques, em K2 senior feminino; Nuno Henriques, 
Catia Serôdio,  João Vilaça e Philippe Hanquier, na categoria de Masters.

Campeonato do Mundo de Velocidade
A atleta Mafalda Germano, da Associação Naval Amorense, foi uma das 
convocadas pela Federação Portuguesa de Canoagem para represen-
tar Portugal no Campeonato do Mundo de Velocidade de Canoagem e 
Paracanoagem, que decorre em Montemor-o-Velho entre 22 a 26 de 
agosto, onde disputou a prova de K1 1000 metros, alcançando o 9.º 
lugar na final B. Esta é uma das maiores competições mundiais da mo-
dalidade onde é de registar a excelente prestação da delegação portu-
guesa, que obteve um importante título através de Fernando Pimenta, 
que se sagrou  campeão do mundo de K1 5000 m e K1 1000 m.
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PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro | 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

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

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

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

(*) n Partida do Fogueteiro

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

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

808 203 050 TRANSTEjO  

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

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 919 374 732

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

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

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

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

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

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. 25 de Abril, 20 r/c, Amora
| 212 246 355
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, 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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-----------------------------

Semana 
Europeia da 
Mobilidade 
2018

A Semana Europeia da Mobilidade (SEM) 2018, que se assinala anualmente de 16 a 22 de 
setembro, vai ser celebrada no Seixal com um conjunto de iniciativas que destacam este 
ano o conceito de multimodalidade, com a adoção do lema «Combina e Move-te!». 
Ao longo dos anos a SEM, que vai já na 17.ª edição, tem vindo a gerar um grande movimento 
de adesão, não só por parte do público, mas também de parceiros que colaboram 
ativamente com as autarquias envolvidas, alertando para questões como a qualidade do 
ar e a mobilidade sustentável. 

Em parceria com a AMESEIXAL a autarquia vai realizar, nos dias 15, 18, 19 e 21 de setembro, 
uma Hora do Conto e atividades para as crianças na Biblioteca Municipal do Seixal. No 
dia 16 o evento (Re)Canto do Tejo, realizado em parceria com a Associação 10 Milhões 
na Berma da Estrada, vai reunir voluntários para uma ação de limpeza na Baía do Seixal e 
uma exposição do maior cordão de beatas do mundo. 
No âmbito da campanha «Viagens na Minha Terra» da Fertagus, vai ser inaugurado um 
comboio com decoração alusiva ao concelho, no dia 17 de setembro. 
Há ainda um passeio pedestre, uma iniciativa de observação noturna de espécies de 
vertebrados e invertebrados, visitas aos operadores de transportes, o Espaço Mobilidade 
e a VII Pedalada pela Baía.
Consulte o programa completo em cm-seixal.pt e participe.

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

African Roots 
em Paio Pires
O Grupo 9Meses apresenta-se como criativo, inovador, eclético e amante 
da arte, no seio do qual surge o encontro entre a dança, o teatro, a 
performance, a literatura e os audiovisuais. A Paixão das Sombras foi a 
penúltima produção desta equipa, que foi muito bem recebida pelo público.
African Roots é o mais recente espetáculo de dança produzido pelo Grupo            
9Meses e sobe ao palco do Cinema S. Vicente, no dia 14 de setembro, sexta-
-feira, às 21.30 horas.

Cada ingresso custa 3 euros e as reservas dos bilhetes são efetuadas pelo 
telefone 967 807 936 (Grupo 9 Meses).

A organização cabe ao Grupo 9 Meses, com o apoio da Câmara Municipal do 
Seixal e Espaço Reyel. 

14 de setembro | 21.30 horas | Cinema S. Vicente | Aldeia de Paio Pires

  

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

Exposição anual  
ARTES 2018
Vai estar patente na Galeria de Exposições Augusto Cabrita, de 6 de setembro a 
6 de outubro, a exposição ARTES 2018.
Trata-se da exposição anual da ARTES – Associação Cultural do Seixal, realizada 
numa altura em que a instituição está prestes a celebrar 30 anos de vida «ativa, 
pujante e fundamental para o desenvolvimento cultural dos habitantes do 
concelho». 
Neste âmbito, a ARTES apresenta as obras de artistas seus nesta exposição 
anual com produções de «diversos estilos das artes plásticas», com trabalhos 
«realizados com seriedade e empenho».
A mostra conta com Emília Encarnação como artista convidada. Emília participa, 
desde 2007, em exposições coletivas e foi agraciada com menções honrosas nas 
edições da Galeria Aberta, Beja, de 2009 e 2011. É coordenadora do Núcleo de 
Artes Visuais de Aljustrel.



_________________________________
Das 9 às 21 horas

Torneio Corbillon
Ténis de mesa
Org.: Independente Futebol Clube Torrense
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

_________________________________
 Das 10 às 12 horas

Área de Participação do Seixal
Parque da Quinta dos Franceses, Seixal

_________________________________
 Das 10 às 13 horas

(Re)Canto do Tejo
Semana Europeia da Mobilidade 2018
Inscrição (3)
Promovida por: Associação 10 Milhões na 
Berma da Estrada (A10MBE), em parceria com 
a Câmara Municipal do Seixal
Frente ribeirinha do Seixal

_________________________________
16 horas

A Caminho do Saber (Estreia)
Teatro infantil . M/ 3 anos . Ingresso (5)
Cinema S. Vicente

18 set. terça
_________________________________
21.30 horas

Wild Man Blues – Um Retrato de 
Woody Allen
Ciclo O Jazz no Cinema
M/ 6 anos . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

19 set. quarta
_________________________________
Das 10 às 12 horas

Passeio em Embarcação Tradicional 
do Tejo no Varino Amoroso
Embarque e desembarque no cais/Estação 
Náutica do Seixal (em frente ao jardim)

_________________________________
Das 15 às 17 horas

Fazedores de Histórias
Ateliê . Dos 13 aos 18 anos . Inscrição (4)
Biblioteca Municipal do Seixal – Polo de 
Amora

20 set. quinta
_________________________________
Das 10 às 12.30 e das 14 às 17.30 horas

O Mundo Maravilhoso de Tim 
Burton
Ateliê . Dos 13 aos 18 anos . Inscrição (4)
Biblioteca Municipal do Seixal

e ainda…
6 a 20 set.
_________________________________
De 6 de setembro a 6 de outubro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas 
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas

ARTES 2018
Exposição coletiva
Inauguração dia 6 de setembro, quinta-feira, 
às 19 horas
Org.: Câmara Municipal do Seixal e ARTES – 
Associação Cultural do Seixal
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

_________________________________
8 e 9 de setembro, sábado e domingo
8.30 horas

Torneio de Malha
Org.: Clube Recreativo da Cruz de Pau
Quinta da Atalaia, Amora

_________________________________
8 e 15 de setembro, sábado
16.30 horas

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

_________________________________
11 e 18 de setembro, terça-feira
Das 15 às 17 horas

Estampa ao Teu Estilo
Ateliê . Dos 13 aos 18 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
De 15 de setembro a 13 de outubro
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas

O que guardo nos meus cadernos
Exposição de diários gráficos  
de César Caldeira
Inauguração dia 15 de setembro, sábado,  
às 17 horas
Galeria Municipal de Corroios

Torneio Masters Masculinos
Andebol
Org.: Grupo Desportivo Cultural e Recreativo 
da Quinta da Princesa
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha e 
Pavilhão Desportivo Escolar Alfredo dos Reis 
Silveira

_________________________________
Das 9.30 às 19 horas

Torneio Seniores Masculinos
Andebol
Org.: Independente Futebol Clube Torrense  
e Centro Cultural e Recreativo do Alto  
do Moinho
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

_________________________________
15.30 horas

37.º Encontro de Corais Alentejanos 
do Concelho do Seixal
Música . M/ 6 anos . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

_________________________________
16.30 horas

Hora do Conto – Temática da 
Mobilidade
Semana Europeia da Mobilidade 2018
Animação de leitura da história «A melhor con-
dutora do mundo», escrito por António Mota e 
ilustrado por Sandra Serra
Crianças dos 3 a 12 anos, acompanhadas de 
familiares
Entrada livre
Biblioteca Municipal do Seixal

seixal
acontece
8 set. sábado
_________________________________
16 horas

Encontro de Folclore 2018
Org.: Associação de Moradores dos Redondos
Rua Associação de Moradores Lote AMR, 
Redondos

9 set. domingo
_________________________________
Das 10 às 12 horas

Aulas Abertas de Canoagem 2018
Org.: Associação Náutica do Seixal
Rampa da Misericórdia, Seixal

14 set. sexta
_________________________________
21.30 horas

African Roots
Dança . M/ 6 anos . Ingresso: 3 euros
Org.: Grupo 9Meses
Cinema S. Vicente

15 set. sábado
_________________________________
9 horas

Convívio de Canoagem CAAJU
Org.: Junta de Freguesia de Fernão Ferro  
e movimento associativo
Sesimbra

_________________________________
Das 9 às 18 horas

Torneio de Juvenis
Andebol
Org.: Centro Cultural e Recreativo  
do Alto do Moinho
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

_________________________________
Das 17.30 às 18.30 horas

Vamos Brincar «À Moda»  
de Montessori
Bebés dos 24 aos 36 meses 
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
21.30 horas

Esta Noite, Morfeu!
Teatro . M/ 16 anos . Ingresso (5)
Espaço Animateatro, Amora

16 set. domingo
_________________________________
Das 8 às 13 horas

Narcos 3
Airsoft
Org.: Grupo Desportivo e Cultural de Fernão 
Ferro
Vale dos Corvos, Fernão Ferro

_________________________________
Das 9 às 18 horas

Torneio de Juniores
Andebol
Org.: Centro Cultural e Recreativo do Alto  
do Moinho
Pavilhão Municipal Alto do Moinho

_________________________________
Das 9 às 18.30 horas

Ciclismo de Competição
Org.: Clube de Ciclismo de Aldeia de Paio 
Pires
Paio Pires com passagem pela marginal da 
Baía do Seixal



De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
ou das 14.30 às 16.30 horas

Visitas Acompanhadas  
ao Ecomuseu Municipal
Grupos . Inscrição (1)
Núcleos e extensões do Ecomuseu Municipal

1) Inscrição: 210 976 112 | 
ecomuseu.se@cm-seixal.pt

2) Inscrição: 210 976 100 | 
biblioteca.junior@cm-seixal.pt

3) Inscrição: 210 976 011 | 
div.ambiente.salubridade@cm-seixal.pt

4) Inscrição: 210 976 100 | 
biblioteca.jovem@cm-seixal.pt

5) Ingresso: 5 euros | com desconto: 4 euros | 
Animamigos: 3 euros

6) Inscrição: 210 976 100 | 
biblioteca.ludoteca@cm-seixal.pt

____
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

_________________________________
18, 19 e 21 de setembro
Terça, quarta e sexta-feira, das 15 às 17 horas

Ateliês de Descoberta
Semana Europeia da Mobilidade 2018
Crianças dos 3 a 12 anos, acompanhadas de 
familiares
Inscrição (6)
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
Até 16 de setembro

Bandeiras da Liberdade
Exposição
Org.: ARTES – Associação Cultural do Seixal
Parque da Quinta dos Franceses, Seixal

_________________________________
Até 30 de setembro
De terça-feira a domingo, das 10 às 19 horas

Artes na Fidalga 2018
Exposição coletiva de artistas da ARTES
Org.: Câmara Municipal do Seixal e ARTES – 
Associação Cultural do Seixal
Jardim da Quinta da Fidalga

_________________________________
De segunda a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
ou das 14.30 às 16.30 horas

À Descoberta da Fotografia
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

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

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

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

_________________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 20 horas
Sábado, das 14.30 às 20 horas

Brincar Livre
Dos 6 meses aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas

Hoje Sou… Bibliotecário!
Dos 8 aos 18 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
De terça a sexta-feira, 10.30 e 16.30 horas

«Segue-me!», de José Campanari  
e Roger Olmos – Hora do Conto
Se Um Elefante Incomoda Muita 
Gente – Ateliê complementar à Hora 
do Conto
Dos 4 aos 12 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas e 
das 14 às 17 horas

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
Núcleo Naval

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

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

_________________________________

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O cante alentejano vai 
ao Auditório Municipal
É sempre um prazer renovado ouvir o cante alentejano, expressão musical 
tradicional reconhecida pela UNESCO como património cultural imaterial da 
humanidade desde 27 de novembro de 2014. 
No concelho do Seixal, o cante ganha nova vida no encontro anual que reúne 
grupos de vários pontos do país que se dedicam a divulgar esta tradição 
musical.
Este ano, o 37.º Encontro de Corais Alentejanos do Concelho do Seixal realiza-
-se no dia 15 de setembro, no Auditório Municipal. O espetáculo é gratuito. 
Nesta edição participam cinco coros do concelho e outros cinco vindos de 
Garvão, Montoito, Vila Nova de Milfontes, Montemor-o-Novo e Viana do 
Alentejo.

15 de setembro | 15.30 horas | Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

--
 

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

Ténis de mesa na Torre 
da Marinha
No fim de semana de 15 e 16 de setembro, o Torneio Corbillon, integrado na 
35.ª edição da Seixalíada, traz ao Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, na 
freguesia de Arrentela, mais um grande encontro de ténis de mesa, aberto a 
todos os praticantes da modalidade. 

O Torneio Corbillon está integrado na 35.ª edição da Seixalíada que arranca 
este mês.

A organização espera uma ampla participação e excelentes resultados da 
parte dos atletas do concelho do Seixal.

Esta competição é organizada pelo Independente Futebol Clube Torrense, 
com o apoio da Câmara Municipal do Seixal e da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires.

15 e 16 de setembro | das 9 às 21 horas | Pavilhão Municipal da Torre 
da Marinha

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

Bilhetes para a estreia da 
peça «A Caminho do Saber»
Uma etapa essencial na vida de cada um de nós é a descoberta do saber, com as suas 
perguntas e respostas, até chegar às conversas. E o importante é continuar a regar a 
sede do saber e conhecimento...
Esta é a tónica da peça «A Caminho do Saber», a 29.ª criação de teatro infantil que a 
Animateatro vai estrear no dia 16 de setembro, domingo, às 16 horas, no Cinema S. 
Vicente, em Pio Pires. A peça é para maiores de 3 anos. 
Cada ingresso custa 5 euros (bilhete normal) e 3 euros (Animamigos). Reservas 
pelo telefone 212 254 184 (dias úteis, das 10 às 13 e das 15 às 18 horas) ou pelo email 
comunicacaoanimateatro@gmail.com.

Temos 3 bilhetes duplos para oferecer para a estreia da peça, no dia 16, para os 
primeiros a responder à seguinte questão: Quantas peças de teatro infantil já 
criou a Animateatro? As respostas devem ser enviadas com nome e n.ºCC para 
o email www@cm-seixal.pt até às 15 horas do dia 11 de setembro.

16 e 23 de setembro | 16 horas | Cinema S. Vicente  | Aldeia de Paio Pires
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