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Após negociação, a Câmara 
Municipal do Seixal assinou 
com as juntas de freguesia 
os acordos de execução 
e contratos interadministra-
tivos, que se traduzem num 
aumento, em relação à dele-
gação de competências fixada 

no mandato anterior, de 20 por 
cento, o que representa um to-
tal de 7 milhões de euros trans-
feridos do orçamento municipal 
para o orçamento das juntas 
de freguesia durante o presente 
mandato.
Destacável

Enquanto pilares essenciais 
da democracia local, as juntas 
de freguesia sempre estiveram 
na primeira linha de desenvolvimento 
do país.
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A CâmArA municipal do 
Seixal aprovou por unanimida-
de, na reunião extraordinária de 
5 de setembro, o procedimento 
para a aquisição do edifício dos 
Serviços Centrais. A deliberação 
foi remetida para aprovação da 
Assembleia municipal do Seixal.

Para Joaquim Santos, presiden-
te da Câmara municipal do Seixal, 
a proposta de aquisição, no valor 
de 35 milhões de euros, teve em 
conta «o reequilíbrio da situa-
ção financeira do município. A 
sua concretização possibilitará 
a redução dos encargos globais 
suportados com a atual solução 
do arrendamento, em 1 milhão de 
euros por ano».

O executivo aprovou, também, a 
não aceitação da transferência de 
competências da Administração 
Central em 2019. Considera o 
executivo que este processo se 
apresenta como uma mera trans-
ferência de encargos para as au-
tarquias e desresponsabilização 
do Estado. E alertou para o facto 
de  estar em causa a ausência de 
conhecimento sobre as matérias 
a transferir e as implicações fi-
nanceiras, humanas e organiza-
cionais, só descortináveis com a 
publicação de cada um dos de-
cretos-lei. Joaquim Santos con-
cluiu que «o município do Seixal 
defende a descentralização de 
competências para as autarquias. 
mas na defesa dos interesses da 
autarquia e da população, não 
existem condições para assumir, a 
partir do dia 1 de janeiro de 2019, 
as competências que o Governo 
pretende impor às autarquias». 
A proposta de rejeição foi sub-
metida à assembleia municipal 
e posteriormente comunicada 
à Direção-Geral das Autarquias 
Locais.

Durante a reunião foram ainda 
aprovados contratos-programa 
e comparticipações financei-
ras, no valor de cerca de 47 mil 
euros, a associações do movi-
mento associativo, o que permi-
tirá qualificar os equipamentos 
e potenciar o desenvolvimento 
da sua atividade em prol da po-
pulação. Destaque para a apro-

vação dos contratos-programa 
e respetiva comparticipação fi-
nanceira do Plano Anual de Apoio 
às Instituições de Deficiência do 
Concelho, com o valor de 17 mil 
euros, que garantirá a resposta 
das instituições às pessoas com 
deficiência e suas famílias.

Deliberações 
Presidência
• Informações.
• Ata da reunião ordinária de 25 
de julho de 2018. Aprovação.
• Aquisição do imóvel usual-
mente designado por edifício 
dos Serviços Centrais da Câma-
ra municipal do Seixal, sito na 
Alameda dos Bombeiros Volun-
tários, 45, Seixal, união das fre- 
guesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires, com 
a área de 15 500 m2, descri-
to na Conservatória do registo 
Predial do Seixal com o n.º 6220/ 
/20050112 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo 7281, 
com recurso a contratação de em-
préstimo bancário. Suspensão 
do Plano de Consolidação Orça-
mental. relatório final e adjudica-
ção. Aprovação.
• Aquisição do imóvel usual-
mente designado por edifí-
cio dos Serviços Centrais da 
Câma-ra municipal do Seixal, 
sito na Alameda dos Bombeiros 
Voluntários, 45, Seixal, união das 
freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires, com 
a área de 15 500 m2, descri-
to na Conservatória do registo 
Predial do Seixal com o n.º 6220/ 
/20050112 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo 7281, 
com recurso a contratação de em-
préstimo bancário. minutas de 
acordo de aquisição e contrato de 
crédito. Aprovação.
• Transferência de competências 
nos termos da alínea a) do n.º 2 
do art.º 4.º da Lei n.º 50/2018, 
de 16 de agosto. Não aceitação. 
Aprovação.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada do 
prolongamento do passeio ri-
beirinho do Seixal, infraestru-
turas e qualificação do espaço 

público. Prorrogação de prazo, 
aprovação do novo programa de 
trabalhos e plano de pagamen-
tos. ratificação do despacho  
n.º 2063-VPCm/2018, de 29 de 
agosto.
• Contrato-programa a celebrar 
entre a Câmara municipal do 
Seixal e a Associação Náutica do 
Seixal para desenvolvimento da 
náutica de recreio e promoção do 
turismo. Comparticipação finan-
ceira.

Pelouro da Educação, 
Desenvolvimento Social,
Juventude e Gestão Urbanística
• Associação Unitária de Reforma-
dos, Pensionistas e Idosos de 
Amora. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Seixal férias 2018. Contratos- 
-programa e comparticipações 
financeiras.
•Plano Anual de Apoio às Ins-
tituições de Deficiência. Compar-
ticipação financeira e contratos- 
-programa. Aprovação.

Pelouro do Desporto,
Empreitadas, Administração
Geral e Modernização 
Administrativa
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada do 
Centro de Saúde de Corroios. 
Espaços exteriores. Processo  
n.º 05/P/2017_EmP. relatório fi-
nal e adjudicação.
• Contrato-programa de desen-
volvimento desportivo a cele-
brar entre a Câmara municipal 
do Seixal e o Clube recreativo e 
Desportivo Brasileiro-rouxinol. 
Comparticipação financeira. n

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

reunião de câmara extraordinária de 5 de setembro

Aprovada a aquisição 
do edifício dos Serviços 
Centrais da autarquia

A deSCenTRAlIzAção 
das reuniões de câmara e a sua 
realização em horário pós-labo-
ral é uma iniciativa da Câmara 
municipal do Seixal que, des-
ta forma, procura aproximar 
Poder Local e população. Com 
este objetivo, a reunião ordiná-
ria de 12 de setembro decor-
reu no ginásio do Complexo 
Desportivo do Amora Futebol 
Clube, na medideira.

«realizamos estas reuniões 
descentralizadas, num mínimo 
de quatro por ano, procuran-
do estar presentes em todas as 
freguesias, para dar a conhe-
cer as decisões tomadas pela 
autarquia, mas sobretudo pa-
ra ouvir a população sobre as 
questões que a afetam no seu 
quotidiano», explicou Joaquim 
Santos, presidente da Câmara 
municipal do Seixal. 

A população compareceu. O 
período dedicado à sua inter-
venção contou com declara-
ções de sete pessoas, entre as 
quais o presidente da Junta de 
Freguesia de Amora. manuel 
Araújo saudou a iniciativa pela 
sua descentralização e horário 
e considerou muito importan-
te «o investimento que está a 
ser feito no desporto na fregue-
sia, através do apoio ao Amora 
Futebol Clube», tal como a qua-
lificação do mercado municipal 
da Cruz de Pau, e desejou «que 
o Centro Cultural de Amora seja 
uma realidade em breve».

Sobre o Centro Cultural de 
Amora, a vereadora do Planea-

mento, mobilidade, Cultura e 
recursos Humanos, maria João 
macau, assinalou «que, sendo 
um equipamento de grande di-
mensão, entendemos que o seu 
planeamento deveria ser parti-
cipado por todos os serviços». 
maria João macau afirmou estar 
feito o estudo prévio e encon-
trar-se agora «em elaboração o 
projeto base, passando depois 
para projetos de especialidade e 
de execução».

Sobre o mercado municipal 
da Cruz de Pau, José Carlos 
Gomes, vereador do Pelouro do 
Desporto, Empreitadas, Admi-
nistração Geral e moderniza-
ção Administrativa, explicou 
as diferentes reuniões com co-
merciantes e população para 
chegar a um mercado que sirva 
todos, mas também para que a 
obra não trave a prossecução da 
atividade económica daqueles 
que ali trabalham. «Estamos a 
fazer tudo para que possamos 
começar a obra entre outubro e 
janeiro», garantiu.

Participação 
da população
As questões dos munícipes 

prenderam-se com habitação 
social, limpeza e salubridade, 
qualificação de espaços públi-
cos, intervenções em espaços 
verdes, possibilidade de licen-
ciamento pela câmara munici-
pal de duas salas numa institui-
ção de ensino privada e a recon-
versão urbanística em Pinhal da 
Palmeira e Quinta da Lobateira.

reunião de câmara de 12 de set embro descentralizada

Exigência de melhores condições 
de saúde no concelho do Seixal



  20 SETEMBRO 2018    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 715

DESTAQUE     3

Autarca reúne-se com secretário de Estado
Adjunto e das Finanças
Contra o fecho da Caixa Geral 
de Depósitos em Fernão Ferro

O encerramento da agência da Caixa Geral de Depósitos em Fernão 
Ferro levou o presidente da Câmara Municipal do Seixal a pedir uma 
reunião ao Governo para esclarecer a situação. Joaquim Santos 
reuniu-se com o secretário de Estado Adjunto e das Finanças no dia 
5 de setembro.
Ricardo Mourinho Félix explicou que a medida da administração 
da Caixa Geral de Depósitos integra-se numa ação global de encer-
ramento de agências em todo o país. «Algo que, quer a população 
quer a autarquia do Seixal, estão contra», referiu Joaquim Santos. 
«Hoje trouxemos a voz da população de Fernão Ferro de não acei-
tação desta decisão. Fomos informados pelo secretário de Estado 
que, neste momento, está a proceder-se a uma reestruturação da 
Caixa Geral de Depósitos, o que implica o encerramento de balcões 
a nível nacional, de acordo com critérios definidos pelo Governo, e 
que a sua aplicação motivou o fecho do balcão de Fernão Ferro». 
Segundo o autarca, a decisão tem prejuízos para a população, prin-
cipalmente os mais idosos. São 2500 clientes que passam para 
a agência da Quinta do Conde que está a cerca de 6 quilómetros 
e acresce o facto de não existir uma rede de transportes públicos 
eficaz. «Esta é uma situação penalizadora, principalmente para a 
população mais idosa que recorre mais aos serviços de balcão e 
menos à tecnologia digital disponível para acesso aos bancos. Não 
estamos de acordo com a decisão do Governo e achamos que o bal-
cão deverá ser reaberto». E foi essa a posição que «viemos expres-
sar. Hoje ficámos a conhecer os critérios que levaram a essa deci-
são e com os quais não concordamos», reiterou Joaquim Santos. 
Para o presidente da Câmara Municipal do Seixal, o passo seguinte 
é «tentar junto da Caixa Geral de Depósitos ver a possibilidade de 
reversão do fecho do balcão de Fernão Ferro, já que o Governo não 
aprovou nenhum encerramento em concreto, apenas definiu os 
critérios para o encerramento».
Recorde-se que, já em junho, o presidente e os vereadores da 
Câmara Municipal do Seixal se tinham juntado à população para 
uma ação de protesto em frente à agência de Fernão Ferro. E re-
lembrou a petição pública que a Câmara Municipal do Seixal lançou 
contra o encerramento da agência. A petição encontra-se em curso 
e já conta «com centenas de assinaturas e vai continuar para que a 
Caixa Geral de Depósitos reconheça a insatisfação da população». 
Joaquim Santos reafirmou: «Vamos continuar a lutar para ten-
tarmos reverter o fecho da agência, que criou constrangimentos 
graves à população.»

Reunião de câmara de 12 de set embro descentralizada

Exigência de melhores condições 
de saúde no concelho do Seixal

Os vereadores dos pelouros en-
volvidos nestas questões respon-
deram a cada uma das interven-
ções, assim como o presidente da 
câmara, que assegurou «o grande 
empenho da Câmara Municipal 
do Seixal na resolução dos pro-
blemas das populações, desde as 
diversas ações de limpeza que te-
mos realizado em todas as fregue-
sias até várias outras situações, 
com o objetivo de chegar a cada 
rua do concelho com uma ação 
que valorize a qualidade de vida 
dos seus moradores».

Mais investimento 
na saúde
No período antes da ordem do 

dia, a Câmara Municipal do Seixal 
aprovou por unanimidade uma 
tomada de posição, pela melho-
ria das condições de acesso aos 
cuidados de saúde no concelho do 
Seixal. Neste contexto, Joaquim 
Santos contextualizou a toma-
da de posição referindo que há 
já muito tempo a autarquia tem 
alertado «os sucessivos governos 
para o contínuo desinvestimento 
nos cuidados de saúde primários, 
com realce para os sucessivos 
cortes orçamentais, o aumento 
das taxas moderadoras, a con-
centração e o encerramento de 
serviços, a redução de horários 
de funcionamento de serviços e a 
enorme carência de profissionais 
da saúde».

Neste sentido, nesta tomada 
de posição, a Câmara Municipal 
do Seixal reitera «o seu inequívo-
co apoio ao investimento e qua-

lificação do Serviço Nacional de 
Saúde», exigindo que seja concre-
tizado urgentemente o protocolo 
entre o Ministério da Saúde e a 
Câmara Municipal do Seixal para 
a construção do hospital no con-
celho do Seixal, a construção do 
novo Centro de Saúde nos Foros 
de Amora e da Extensão de Saúde 
de Aldeia de Paio Pires. No do-
cumento fica ainda expressa  a 
solidariedade para com todos os 
doentes e população com dificul-
dade de acesso aos cuidados de 
saúde, bem como «o desagrado 
pelo insuficiente número de mé-
dicos, enfermeiros, auxiliares de 
saúde e administrativos nos equi-
pamentos de saúde no concelho 
do Seixal».

Outros pontos aprovados no 
período da ordem do dia incluí-
ram duas comparticipações 
financeiras, uma para o Amora 
Futebol Clube, no valor de 250 
mil euros, para apoiar as obras do 
Centro de Treinos, e a outra para 
o movimento associativo juve-
nil, no valor de 5150 euros, para 
apoio ao Programa Ações Jovens.

Deliberações 
Presidência

• Delegação de competências 
da câmara no presidente em 
matéria de recursos humanos – 
Aditamento à deliberação n.º 380- 
-PCM/2017. Aprovação.

Pelouro do Planeamento,
Mobilidade, Cultura
 e Recursos Humanos
• Processo disciplinar n.º 13/ 

/2016. Relatório e decisão final.
• Alteração ao contrato de ur-
banização celebrado entre o 
Município do Seixal e Urbetão, 
Sociedade de Urbanização e 
Construções, Lda. em 28.02.1997. 
Processo n.º 4/A/92. Aprovação.

Pelouro da Educação,
Desenvolvimento Social,
Juventude e Gestão
 Urbanística
• Ações jovens. 2.ª fase. Contratos- 
-programa e comparticipações fi-
nanceiras.

Pelouro do Desporto,
 Empreitadas, Administração
Geral e Modernização
 Administrativa
• Contrato-programa de desen-
volvimento desportivo a cele-
brar entre a Câmara Municipal 
do Seixal e o Amora Futebol 
C lube .  Reforço  do  apoio . 
Comparticipação financeira. n

As deliberações são publicadas na 
íntegra na ata da reunião, a qual 
pode ser consultada em cm-seixal.pt
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Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas
Obras do pavilhão desportivo 
em bom ritmo
As obras de construção do pavilhão desportivo do Clube Desportivo e Recreativo 
Águias Unidas (CDRAU), no Fanqueiro, em Foros de Amora, continuam a bom rit-
mo. A cobertura do edifício já foi concluída, estando também quase terminada 
a fachada e o fecho lateral. A instalação elétrica está em curso e os balneários e 
sanitários encontram-se em fase de acabamentos.
O pavilhão, que está a ser construído na área do antigo campo polidesportivo do 
clube, irá integrar o espaço público envolvente, potenciando a transparência e 
evidenciando a relação entre interior e exterior. Terá um piso inferior e um meza-
nino, na área superior. A bancada terá 360 lugares sentados.
Esta obra representa um investimento municipal de 400 mil euros.

Avenida do Mar, Verdizela 
Construção de rotunda 
A Câmara Municipal do Seixal vai proceder à requalificação da Av. do Mar, na 
Verdizela, dando resposta à necessidade de redução da velocidade e aumento 
da segurança rodoviária no local. De momento decorre a construção de uma ro-
tunda no entroncamento com a Av. Pinhal do Caldas, que irá melhorar a fluidez 
do trânsito no local.

Reabilitação do sistema de abastecimento de água
Centro Distribuidor de Água
de Fernão Ferro
Prossegue a construção do Centro Distribuidor de Água (CDA) de Fernão Ferro, 
integrada nas obras de reabilitação do sistema de abastecimento de água.
Este equipamento terá uma capacidade de armazenamento de 6 mil m3, ga-
rantindo uma grande capacidade de reserva e a distribuição nas condições 
desejáveis de caudal e pressão. A concretização desta obra representa um 
investimento de 1,4 milhões de euros.

Miratejo, Corroios
Qualificação de espaços públicos
Ao abrigo dos protocolos de delegação de competências celebrados com a 
Câmara Municipal do Seixal, a Junta de Freguesia de Corroios realizou uma em-
preitada de reparação e pintura de muros em Miratejo, contribuindo assim de 
forma decisiva para a valorização e qualificação dos espaços públicos naquela 
localidade. Esta intervenção representou um investimento na ordem dos 11 
mil euros, estando também a decorrer outras intervenções de substituição de 
mobiliário de jardim, reparação e pintura de pilaretes, corrimãos, etc.
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Verdizela, Corroios
Obras de saneamento e infraestruturas
A Câmara Municipal do Seixal está a realizar obras de saneamento e infraestru-
turas na Verdizela.
Esta intervenção incide, numa 1.ª fase, nas ruas Av. Pinhal do Caldas, Av. Pinhal 
do Arneiro, Rua da Furna (S. Miguel), Rua Lagoa de St.º André, Travessa Moinho 
do Zé Moto, Rua Serra de Grândola, Rua Reserva Natural Montanha do Pico, 
Travessa Moinho Velho dos Paulistas, Travessa Moinho do Breyner, Rua Lagoa 
das Sete Cidades, Rua Reserva Natural das Ilhas Selvagens, Travessa Moinho 
do Zé-Zé, Rua Parque Natural da Madeira e Rua Parque Natural de S. Miguel. 
Para além da remodelação das redes, a obra inclui ainda a execução de arrua-
mentos e pavimentação de vias.

Mais segurança
Pintura de passadeiras junto às escolas
Como forma de aumentar as condições de segurança para os peões, a Câmara 
Municipal do Seixal procedeu à pintura de passadeiras em várias vias junto às 
escolas. Esta intervenção assume especial importância no momento em que 
se inicia o ano letivo, melhorando assim a segurança das crianças no atraves-
samento das vias.

Rua Alfredo Keil, Aldeia de Paio Pires 
Criação de novo parque de estacionamento
A Câmara Municipal do Seixal está a proceder à construção de um parque de 
estacionamento na Rua Alfredo Keil, no Alto dos Bonecos, em Paio Pires. Com 
esta intervenção a autarquia tem como objetivos não só aumentar a oferta 
de estacionamento nesta área, como também requalificar o espaço, que foi 
reorganizado de forma a permitir a criação do maior número de lugares de es-
tacionamento, otimizando o espaço disponível sem perturbar a acessibilidade 
pedonal.
Com esta intervenção serão criados 15 novos lugares de estacionamento de-
marcados perpendicularmente aos sentidos de circulação. 

Pintura de edifícios
Qualificação do parque escolar
Durante o período de interrupção letiva de verão, a Câmara Municipal do Seixal 
prosseguiu o trabalho de qualificação do parque escolar que tem vindo a ser 
desenvolvido regularmente. 
Uma das intervenções realizadas foi a pintura interior e exterior dos edifícios 
das escolas do 1.º ciclo do ensino básico e jardins de infância. Recentemente, 
foram intervencionadas as escolas básicas da Quinta das Inglesinhas, da 
Quinta do Campo e Infante D. Augusto.
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 A 4.ª sessão ordinária da 
Assembleia Municipal do seixal 
decorreu nos serviços Centrais da 
Câmara Municipal do seixal, nos 
dias 10 e 11 de setembro. o de-
bate incidiu sobre a lei-quadro da 
descentralização de competên-
cias para as autarquias que entrou 
em vigor a 17 de agosto e sobre a 
aquisição do edifício dos serviços 
Centrais da autarquia.

No período de intervenção da 
população, um munícipe falou so-
bre a existência de um estabeleci-
mento comercial nas proximida-
des da sua habitação, na Avenida 
General Humberto Delgado, nas 
Farinheiras, que causa alguns 
constrangimentos, e uma funcio-
nária da Cooperativa Pelo sonho 
É Que Vamos, que perguntou qual 
a posição da Câmara Municipal do 
seixal em relação ao fecho desta 
instituição.

em relação ao estabelecimento 
comercial, Joaquim santos, pre-
sidente da Câmara Municipal do 
seixal, respondeu que a situa-ção 
irá ser analisada de forma a resol-
vê-la da melhor maneira. Quanto 
ao fecho da Cooperativa Pelo 
sonho É Que Vamos, o autarca ex-
plicou: «Nós tentámos ser parte 
da solução: o edifício passava à 
nossa posse e ficava sob gestão 
direta do município. É com grande 
tristeza que vemos a instituição, 
com uma importante resposta so-
cial, fechar as portas e levar pesso-
as ao desemprego devido a uma 
gestão ruinosa da última direção. 
A segurança social, que é a res-
ponsável pelo acompanhamento 

desta resposta social, devia ter 
uma resposta diferente em casos 
como este.»

No período antes da ordem do 
dia, foram apresentados 12 docu-
mentos e aprovados oito.

A CDU viu aprovadas três mo-
ções: pela reposição das fregue-
sias, pela melhoria dos serviços 
de saúde do concelho do seixal, e 
pelo fim da concessão da Fertagus 
e promoção do serviço públi-
co de transportes; e ainda uma 
saudação às Festas Populares do 
Concelho do seixal.

Foi também aprovada uma sau-
dação do Ps a Ana sofia Valentim, 
atleta do Clube de Canoagem de 
Amora, pelos resultados obtidos 
ao nível distrital, nacional e inter-
nacional.

A assembleia aprovou ainda 
moções do Be «pela não transfe-
rência das novas competências 
previstas na Lei n.º 50/2018, já 
para o ano de 2019», e do somos 
Fernão Ferro, que apela a maior 
segurança rodoviária e pedonal 
na freguesia de Fernão Ferro.

Aprovação unânime teve a sau-
dação do PAN à comunidade edu-
cativa do concelho do seixal no 
início do ano letivo.

     
Atividade do município
No período da ordem do dia, 

decorreu a apreciação de infor-
mação da câmara e do presiden-
te da autarquia sobre a atividade 
municipal e a situação financeira 
do município.

Foram colocadas diversas 
questões, entre as quais sobre o 

projeto Reabilite o seu Prédio ou o 
apoio ao movimento associativo. 

Manuela Calado, vereadora 
do Desenvolvimento social, dis-
se que o projeto Reabilite o seu 
Prédio tem tido um grande suces-
so, «com grande adesão por parte 
de particulares e condóminos». 
Desde o seu início, em 2017, fo-
ram aprovadas 144 candidatu-
ras, num investimento municipal 
de 160 mil euros.  A vereadora 
anunciou ainda que, para além do 
apoio de 200 euros por piso para 
reabilitação do prédio, esse valor 
irá ter em conta também o núme-
ro de fachadas.

José Carlos Gomes, vereador 
do Desporto, e Maria João Macau, 
vereadora da Cultura, explicaram 
que o apoio municipal ao movi-
mento associativo quer despor-
tivo, quer cultural, se reflete em 
comparticipações para atividades 
regulares e no investimento nas 
sedes e equipamentos dos clubes 
e coletividades.

sobre a situação financeira do 
município, Joaquim santos expli-
cou que está estável: «estamos 
a cumprir o que está previs-
to no Plano de Consolidação 
orçamental e até a ultrapassar as 
metas definidas. A dívida regis-
tada no final do primeiro semes-
tre de 2018 situava-se nos 56,7 
milhões de euros, quando estava 
previsto, no final de 2018, ter uma 
dívida de 73 milhões de euros. 
ou seja, a meio do ano já estamos 
com menos 16 milhões de euros 
de dívida do que consta naquele 
documento.»

Aquisição
dos Serviços Centrais
A Assembleia Municipal do 

seixal prosseguiu com a aprova-
ção, por unanimidade, da aqui-
sição do edifício dos serviços 
Centrais da Câmara Municipal do 
seixal, através da contratação de 
empréstimo bancário. 

A proposta de aquisição, com 
o valor de 35 milhões de euros, 
tem em conta o reequilíbrio da si-
tuação financeira do município. 
A opção possibilitará a redução 
dos encargos globais suportados 
com a solução do arrendamento, 
em cerca de 1 milhão de euros por 
ano. 

Neste ponto as forças políticas 
com assento na assembleia mu-
nicipal questionaram a anterior 
opção pelo arrendamento do 
imóvel. Foram unânimes na opi-
nião de que o edifício construído 
para prestar um serviço público 
de qualidade e responder às ne-
cessidades atuais e futuras, tanto 
de quem nele trabalha como dos 
munícipes, tem que passar a ser 
propriedade municipal.

Joaquim santos reconheceu 
que cada força política tem a sua 
interpretação do que foi o proces-
so. Mas «é com apreço que regis-
tamos a unanimidade perante a 
solução encontrada. esta é a pro-
posta que melhor serve o interes-
se do município». 

     
Não a mais competências 
em 2019
o ponto seguinte abordou a lei-

-quadro da descentralização de 

competências para as autarquias 
que entrou em vigor a 17 de agos-
to. As autarquias e entidades in-
termunicipais que não pretendam 
a transferência de competências 
em 2019 terão que o comunicar 
à Direção-Geral das Autarquias 
Locais (DGAL) após deliberação 
dos órgãos municipais. 

No debate, à exceção do Ps, to-
das as forças políticas se mostra-
ram contra uma decisão que con-
sideram de «desresponsabiliza-
ção do estado das funções sociais 
consagradas na Constituição». 
Mencionaram existir necessidade 
de aprofundar as matérias, já que 
nada está definido ao nível de áre-
as a transferir, os custos e o respe-
tivo financiamento. A Assembleia 
Municipal do seixal deliberou, por 
maioria, não aceitar a transferên-
cia de competências para o muni-
cípio do seixal em 2019.

sobre esta matéria Joaquim 
santos disse: «Perante o desco-
nhecimento sobre as áreas a 
transferir, os recursos e os pro-
cedimentos necessários para 
acomodar um conjunto de novas 
competências, a nossa única op-
ção é não aceitar a transferência 
a partir de 1 de janeiro de 2019. 
esperamos que durante este 
período, o Governo apresente à 
Câmara Municipal do seixal as 
áreas e os meios que pretende 
transferir».  n

Assembleia Municipal do seixal

Não aceitação da transferência de 
competências para o município em 2019
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 Joaquim SantoS, pre-
sidente da Câmara municipal do 
Seixal, e François asensi, presi-
dente do município de tremblay-
-en-France, assinaram, no dia 6 de 
setembro, nos Serviços Centrais da 
autarquia, um acordo de coopera-
ção. Este documento visa o inter-
câmbio económico e a promoção 
cultural e turística entre os muni-
cípios do Seixal e de tremblay-en-
-France.

a aproximação entre os dois 
municípios foi feita através da 
empresa alves Ribeiro, que tem 
projetos em tremblay-en-France 
e no Seixal e considerou que as se-
melhanças entre os dois territórios 
poderiam resultar numa parceria 
de futuro.

François asensi veio ao con-
celho do Seixal acompanhado 
por Virginie de Carvalho e Lino 
Ferreira, respetivamente verea-
dora e conselheiro municipal em 
tremblay-en-France, descenden-
tes de portugueses, que fazem par-

te da sua equipa de trabalho.
Estiveram ainda presentes na 

cerimónia alfredo monteiro, pre-
sidente da assembleia municipal 
do Seixal, Laurent marionnet, di-
retor geral da Câmara de Comércio 
e indústria Luso-Francesa, João 
Pereira de Sousa e miguel Góis, da 
empresa alves Ribeiro, Sa, e Lea 
autier e Cristóvão marquês, da em-
baixada francesa.

Joaquim Santos fez uma apre-
sentação do concelho do Seixal, 
durante a qual foram sendo estabe-
lecidas comparações entre os dois 
municípios: «o que nos une é esta 
nossa visão de querer desenvolver 
os nossos territórios e qualificá-los 
em prol da vida das populações. a 
área de desenvolvimento económi-
co é importantíssima, sem ela não 
há emprego e criação de riqueza, 
mas defendemos a aprendizagem 
conjunta também ao nível cultural 
e turístico», afirmou o autarca.

François asensi também falou 
sobre a cooperação com o Seixal: 

«Há um interesse comum de in-
tercâmbio sobre questões eco-
nómicas mas, também, de trocas 
culturais. Para mim contam muito, 
para melhor conhecer Portugal, a 
sua língua, os seus costumes, as 
suas tradições, e também para que 
conheçam melhor a França.»

A importância 
dos espaços verdes
tremblay-en-France fica situa-

do a 25 qulilómetros e 20 minutos 
de Paris. Com 2244 hectares, é o 
maior município do departamento 
de Seine--Saint-Denis e uma verda-
deira vila verde com 70 hectares de 
áreas arborizadas e 500 hectares 
de terras agrícolas preservadas. 
o desenvolvimento económico é 
também uma área em crescimen-
to, com a criação de um parque em-
presarial, num projeto da empresa 
portuguesa alves Ribeiro. 

«achámos interessante a se-
melhança entre essa realidade 
que é trabalhar na área próxima 

de Lisboa, no município do Seixal 
em particular, e também estarmos 
a trabalhar em França, num mu-
nicípio da periferia de Paris. Por 
isso, tentámos criar a oportuni-
dade destes municípios à volta de 
duas grandes capitais poderem 
trocar experiências», afirmou João 
Pereira de Sousa.

apesar da aposta no desenvolvi-
mento económico, os autarcas de 
tremblay-en-France estão empe-
nhados em preservar o património 
natural, à semelhança do que acon-
tece no Seixal. Por esse motivo, foi 
dado a conhecer à comitiva, no dia 
seguinte à assinatura do acordo, 
nos escritórios da alves Ribeiro na 
Verdizela, o plano de urbanização 
do Pinhal das Freiras, que compre-
ende uma área de 810 hectares. o 
estudo foi realizado e apresentado 
pelo arquiteto Bruno Soares.

o plano de urbanização integra 
o empreendimento da quinta do 
Pinhão, já iniciada, e prevê áreas 
para equipamentos, turismo, ati-

vidades económicas e turismo e 
uma zona residencial. mas meta-
de da área de requalificação, cer-
ca de 400 hectares, serão para a 
criação do Parque metropolitano 
da Biodiversidade. o presidente 
da Câmara municipal do Seixal 
explicou a importância deste pro-
jeto: «Entre várias áreas de opor-
tunidade de desenvolvimento do 
nosso concelho que foram inscri-
tas no Plano Diretor municipal, 
uma das mais importantes é a do 
Pinhal das Freiras. É aqui que vai 
nascer o Parque metropolitano da 
Biodiversidade, que será o segun-
do maior da Área metropolitana de 
Lisboa, a seguir a monsanto.»

apesar das semelhanças entre 
os dois municípios, há uma linha 
que os separa. Enquanto o Seixal 
tem cerca de 160 mil habitantes 
e um orçamento municipal na 
ordem dos 86 milhões de euros, 
tremblay-en-France tem cerca de 
35 mil habitantes e o dobro do or-
çamento. n 

intercâmbio económico, cultural e turístico

Acordo de cooperação entre 
Seixal e Tremblay-en-France

Em 2018, a 21.ª edição do Salão 
Imobiliário de Portugal (SIL) reali-
za-se de 3 a 7 de outubro na FIL, 
em Lisboa, e traz muitas novida-
des. Uma delas é o SIL Cidades, 
um novo espaço dedicado à pro-
moção e divulgação do setor imo-
biliário nas cidades do país, que 

terá como convidada o Seixal.
Este nova dinâmica do SIL irá, as-
sim, permitir uma grande visibili-
dade ao Seixal como território de 
excelência na Área Metropolitana 
de Lisboa para investir, residir e 
visitar. 
No stande municipal serão dadas 

a conhecer as potencialidades de 
desenvolvimento que o concelho 
apresenta na área do turismo, 
restauração, habitação e ao nível 
económico.
A Câmara Municipal do Seixal vai 
estar presente com um stande 
conjunto com empresas de imo-

biliário e construção com projetos 
no Seixal.
O SIL é o salão líder do setor imo-
biliário em Portugal e um ponto de 
encontro para investidores, em-
presários, técnicos, organismos 
públicos e potenciais comprado-
res.

Um evento que apoia empresas, 
explorando as oportunidades no 
mercado nacional e promovendo 
a sua internacionalização.
Horário de funcionamento: dias 
3, 4 e 7 de outubro, das 14 às 20 
horas; dias 5 e 6, das 14 às 22 
horas.

De 3 a 7 de outubro, na FIL
Seixal é a cidade convidada no SIL 2018
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A Câmara Municipal do Seixal, 
através da Incubadora de Em-
presas Baía do Seixal, vai pro-
mover a 2.ª edição da iniciativa 
Cafés Temáticos – Coffee Break 
Empresarial. Trata-se de sessões 
bimestrais gratuitas de carácter 
empresarial, dirigidas a micro e pe-
quenas empresas e pessoas com 
uma ideia de negócio. 

As sessões começam no dia 26 de 
setembro e decorrem no auditório 
dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal, das 9.15 às 
13.15 horas. Com esta 2.ª edição, 
pretende-se dar continuidade ao 
trabalho de apoio aos empresários 
e futuros empresários com ferra-
mentas práticas para o desenvolvi-
mento das suas atividades e áreas 

de negócio, através de partilha de 
experiências, contactos e promo-
ção de parcerias (networking), pro-
moção de novas ideias e negócios, 
motivação e incentivo aos gestores 
e capacitação sobre os temas de-
batidos.
As sessões de Cafés Temáticos – 
Coffee Break Empresarial são dina-
mizadas por Sónia Grazina, direto-

ra executiva da Finance4You, e ora-
doras convidadas: Alice Telhado, 
diretora da WideConsulting, Paula 
Martins, da SkilUP, Ana Imelda, da 
SpikUP, e Teresa Peres, da HR4U.
As inscrições devem ser realizadas 
até dois dias antes da data das ses-
sões. Inscrições e mais informa-
ções através do email desenvolvi-
mento.economico@cm-seixal.pt. 

Sessões dos Cafés Temáticos 
em 2018
26 de setembro 
• Organizar e planear o trabalho
• Modelo de negócios
14 de novembro 
• Gestão de processos – automati-
ze e poupe tempo
• Plano de negócios

A partir de 26 de setembro
2.ª edição de Cafés Temáticos – Coffee Break Empresarial

A Comissão Municipal de Defesa da Floresta 
do Concelho do Seixal (CMDF) reuniu no dia 
3 de setembro, no auditório dos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do Seixal, pa-
ra analisar as alterações à revisão do Plano 
Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios (PMDFCI) e proceder à emissão 
de um parecer prévio sobre o mesmo, para 
posterior aprovação.
O vice-presidente da Câmara Municipal do 
Seixal, Joaquim Tavares, relembrou que «es-
ta reunião tinha como objetivo podermos 
fechar o nosso plano após integração dos 
vários contributos. Há ainda algumas ques-
tões a acrescentar, mas o que pretendemos 
é fechar rapidamente o PMDFCI. Neste perío-
do de incêndios que atravessamos, é de re-
gistar a cooperação entre todos os agentes 
do nosso concelho e até agora, felizmente, 
não houve problemas de maior».
Foi depois realizada uma apresentação das 
alterações efetuadas ao plano, no caderno 
II, nomeadamente ao nível das faixas de ges-
tão de combustível, com redistribuição da 
áreas, e dos pontos de água e a sua opera-
cionalidade. Foi ainda referido que o PMDFCI 
tem uma vigência de 10 anos, com uma revi-
são prevista para 2022. Por fim destacou-se 
o acompanhamento que tem sido feito por 
parte da autarquia ao desenvolvimento do 
plano, bem como as ações de fiscalização e 
iniciativas de sensibilização realizadas e/ou 

programadas. 
Nesta reunião foram também apresentados 
os contributos ainda a integrar: adaptações 
da cartografia, dados estatísticos, falta de 
mapas de estabilização e emergência de 
habitação de povoamentos e habitats flores-
tais, para além de outras questões pontuais.
O vereador do pelouro da Proteção Civil, 
Marco Fernandes, disse que «apesar de não 
conseguirmos ter o PMDFCI aprovado em 
tempo útil, isso não impediu que atuásse-
mos, na época de incêndios que ainda de-
corre, de forma eficaz. Trabalhámos dentro 
do que estava previsto no plano, apesar de 
haver alguns pormenores ainda a afinar ao 
nível da articulação dos meios envolvidos e 
na questão das faixas de gestão de combus-
tível, já que muitas pessoas não entenderam 
bem o que era necessário e limparam os 
terrenos sem critério».
Os representantes das entidades presen-
tes apresentaram as alterações que propu-
seram ao plano e prestaram alguns escla-
recimentos sobre situações relacionadas 
com bocas de incêndio, faixas de gestão de 
combustível, meios disponíveis por cada 
entidade para combate a incêndios e a sua 
pertinência na inclusão no PMDFCI.
No final da reunião ficou acordado que as al-
terações seriam introduzidas e submetidas 
a todas a entidades para aprovação final do 
PMDFCI.

Comissão Municipal de Defesa da Floresta 
Plano de defesa da floresta quase concluído

A constituição dos grupos de trabalho que te-
rão como função a emissão de pareceres na 
área da segurança, para o quadriénio 2018- 
-2021, dominou a reunião do Conselho Muni-
cipal de Segurança de dia 3 de setembro. Esta 
realizou-se no edifício dos Serviços Centrais 
da autarquia, e foi presidida pelo vice-presi-
dente da autarquia, Joaquim Tavares, e pelo 
vereador do pelouro da Proteção Civil, Marco 
Fernandes.
Joaquim Tavares referiu o trabalho do conse-
lho, «onde se destaca a troca de informações 
e a cooperação entre as entidades que têm 
intervenção nas questões relacionadas com 
a segurança da população». Destacou ainda 
os pareceres elaborados pelo órgão no ante-
rior quadriénio, os quais foram apresentados 
na Assembleia Municipal do Seixal. Estes tra-
tavam temáticas como a criminalidade, a inte-
gração dos jovens em diferentes domínios da 
sociedade e a prevenção e combate a incên-
dios florestais, «o que demonstra a amplitude 
da atividade do conselho». 
Durante a reunião, os membros do Conselho 
Municipal de Segurança inscreveram-se nos 
grupos de trabalho em função dos seus in-
teresses e das temáticas tratadas por cada 
grupo. Para o próximo quadriénio, os temas 
sobre os quais incidirão os pareceres são: 
Grupo 1 – Evolução dos níveis de criminalida-

de, dispositivo legal de segurança e capacida-
de operacional das forças de segurança no 
município; Grupo 2 – Índices de segurança, 
ordenamento social do município e dados 
relativos à violência doméstica; Grupo 3 – 
Situação socioeconómica municipal; e Grupo 
4 – Resultados da sinistralidade rodoviária 
municipal e as propostas do Plano Municipal 
de Segurança Rodoviária. 
Durante a reunião foram ainda eleitos o re-
presentante do Conselho Municipal de 
Segurança no Conselho Consultivo do Plano 
Estratégico de Desenvolvimento Integrado 
do Município do Seixal (PEDIMS) e procedeu-
-se à eleição do secretário do conselho, Lara 
Cardoso, e à nomeação do segundo secretá-
rio, Maria José Mota. 
A finalizar, o vereador Marco Fernandes men-
cionou algumas questões que considera que 
devem ser debatidas. Estas prendem-se com 
«o consumo de álcool pelos jovens, atentados 
ao património ocorridos na Ponta dos Corvos 
e as condições das instalações das forças de 
segurança no concelho. O objetivo da discus-
são que queremos implementar deve ir no 
sentido de melhorar a qualidade de vida da 
população», disse. 

Conselho Municipal de Segurança
Constituição dos grupos de trabalho
para 2018-2021
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CROACS ARTE

ENCONTRO 
DE DESENHO
EM CADERNOS

Manuela Rolão, membro da L1B – 
Associação Cultural e professora 
de educação visual, vai dinamizar 
uma oficina de desenho no Centro 
de Recolha Oficial de Animais de 
Companhia do Seixal (CROACS) 
no dia 30 de setembro entre as 
10 e as 12.30 horas, designada 
CROACS Arte. 
A iniciativa é apoiada pela Câmara 
Municipal do Seixal e é dirigida a jo-

vens e adultos a partir dos 14 anos 
com inscrição gratuita, limitada a 
25 inscritos.
As inscrições são feitas através do 
email croacs@cm-seixal.pt. Todos 
os participantes na iniciativa rece-
bem um caderno artesanal cons-
truído pela dinamizadora, uma 
oferta da L1B. 
A oficina pretende dar a conhecer 
o CROACS à comunidade local e 

simultaneamente retratar em de-
senhos os animais e o espaço, 
desenvolvendo deste modo o gos-
to pelo desenho como forma de 
expressão individual. Ao mesmo 
tempo, a iniciativa sensibiliza para 
a importância do equipamento mu-
nicipal nos cuidados a prestar aos 
animais de companhia e incentiva 
à sua adoção responsável.

Dia 30 de setembro entre as 10 e as 12.30 horas
Oficina de desenho no centro de recolha 
de animais de companhia

 As equipAs da Câmara 
Municipal do seixal desenvolve-
ram, nos dias 5 e 12 de setembro, 
mais duas ações integradas de 
valorização do espaço público. 
estas intervenções vêm com-
plementar o trabalho regular de 
limpeza e conservação realizado, 
concentrando numa localidade 

trabalhadores de várias equipas 
da autarquia para uma ação que 
envolve em simultâneo as áreas 
dos espaços verdes, redes viárias, 
água e saneamento, iluminação 
pública e salubridade.

No dia 5 de setembro, a inter-
venção decorreu na quinta da 
princesa, em Amora, e no dia 12 

de setembro no núcleo urbano 
antigo de Aldeia de paio pires. em 
cada uma das áreas foram reali-
zados, por cerca de 50 trabalha-
dores da autarquia, os seguintes 
trabalhos: recolha de resíduos 
verdes,  desmatação, lavagem de 
contentores, manutenção de es-
paços verdes, limpeza e desobs-

trução de coletores e sumidouros, 
verificação da iluminação pública, 
ações de fiscalização de deposi-
ção indevida de resíduos e de via-
turas abandonadas, manutenção 
do mobiliário urbano, pavimen-
tações, reparação da sinalização e 
reposição de lancis e calçada.

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. n

quinta da princesa e Aldeia de paio pires

Ações de valorização do espaço público 
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Mudar comportamen-
tos é o objetivo da associação 
10 Milhões na Berma da Estrada 
que, no dia 16 de setembro, inau-
gurou uma instalação coletiva 
intitulada (re)Canto do Tejo na 
frente ribeirinha do Seixal. a ins-
talação consiste em 15 quilóme-
tros de fio que agregam 220 mil 
pontas de cigarro corresponden-
tes a ações de limpeza em matas 
e zonas ribeirinhas e é candidata 
ao Guiness World of records.

Para além desta instalação, a 
mesma associação, em parce-
ria com a Câmara Municipal do 
Seixal, promoveu igualmente 
uma ação de limpeza nas mar-
gens da Baía do Seixal, que pas-
sará a repetir-se ao 3.º domingo 
de cada mês ímpar.  O dia da Baía, 
como é designada a iniciativa, in-
sere-se na campanha «P’ró chão 
não! a beata chega ao mar, ao co-
po, ao prato...» que visa sensibili-
zar os fumadores para o impacto 
ambiental das pontas de cigarro, 
que não são biodegradáveis.

a ação de limpeza que decor-
reu no dia 16 de setembro foi in-
serida no programa da Semana 
Europeia da Mobilidade no con-
celho do Seixal e contou com o 
envolvimento da associação 
Missão Beatão, Clube desportivo 
e recreativo Águias unidas, 
Corpo Nacional de Escutas, 
agrupamento 802 Pragal, 3M 
España, Sa Suc em Portugal, 
rainbow Setúbal – almada e 
E.Leclerc – amora.

«O ambiente é garantidamen-
te uma causa que nos agrega a 
todos e este é o momento», as-
segurou o presidente da direção 
da associação 10 Milhões na 
Berma da Estrada. Neste sentido, 
Orlando Martins apelou a «orga-
nizações, cidadãos e autarquias» 
para a criação de «um movimen-
to local de preservação deste pa-
trimónio que é a Baía do Seixal», 
mostrando que é possível local-
mente «tornar o coração e o estu-
ário do Tejo um lugar mais limpo 
e onde se vive melhor».

Biólogo e vice-presidente do 
Grupo Flamingo – associação 
de defesa do ambiente, Mauro 
Hilário defendeu que «ao conhe-
cermos o ambiente, conseguimos 
respeitá-lo melhor», contexto em 
que referiu a biodiversidade da 
Baía, com «uma mistura de água 
salgada, vinda do atlântico, e do-
ce, proveniente da ribeira do r

io Judeu», criando «água salo-
bra, com animais e plantas de am-
bos os mundos, motivo de termos 
aqui tanta biodiversidade». 

Joaquim Tavares, vereador do 
Pelouro do ambiente, Serviços 
urbanos, Energia e Espaço 
Público, explicou que as 220 mil 
pontas de cigarro presentes nesta 
instalação correspondem a pou-
co mais de 30 minutos de bea- 
tas atiradas para o chão por todo 
o país. «Imaginem quantas serão 
num dia e quantas ao longo de to-
dos os dias de um ano», enfatizou. 
«Estamos a falar de qualidade de 
vida, de saúde e de preservação 
do ambiente, onde os peque-
nos gestos, positivos ou negati-
vos, são sempre significativos», 
concluiu.n

Pontas de cigarro viajam do chão para o mar 
e do mar para o prato

Dia da Baía promove 
limpeza no Seixal

Sérgio Branco
44 anos, Paivas
«Estou aqui presente no âmbito 
da minha prática de stand up 
paddle. Sempre que andamos 
aqui no rio apanhamos plásti-
cos, que vamos colocando em 
cima da prancha para depois 
deitar para o lixo. Tudo aquilo 
que atiramos para o chão aca-
ba no mar e nas praias.»

Marta Bárbolo 
17 anos, 
Aldeia de Paio Pires
«Quando ando na rua noto sem-
pre uma grande quantidade de 
beatas no chão. São um perigo 
para cães e pássaros e tornam 
os sítios bonitos, como o Seixal, 
mais feios. Hoje em dia há uma 
maior consciência para a saúde 
ambiental e é tão importante não 
poluir o mar como a terra, porque 
é cheio de vida e é também do mar que vem muito do que comemos.»

Miguel Marques
20 anos, Seixal

«Sempre fui dado ao trabalho 
voluntário, na Cruz Vermelha e 
nos bombeiros, procurando aju-
dar naquilo que posso e tornar 
o mundo melhor. Junto da Cruz 
Vermelha já fizemos limpezas de 
praias, sempre com uma vertente 
de sensibilização. O tabaco faz 
mal à saúde, singular e coletiva, 
se pararmos de o fazer vamos 
contribuir para a limpeza das estradas, das ruas e, claro, dos oceanos.»

Carolina Mirrado 
8 anos, 
Monte da Caparica

«Sou escuteira desde os 5 anos 
e vim ajudar a apanhar as bea-
tas porque fazem mal ao mar. 
Eu preocupo-me com o mar 
também por causa das pesso-
as, mas mais por causa dos ani-
mais que lá vivem.»

Joaquim Tavares
Vereador do pelouro 
do Ambiente da Câmara 
Municipal do Seixal
«Este é um apelo para que to-
dos os fumadores tenham uma 
atitude mais consciente. Esse 
pequeno gesto de atirar a beata 
fora parece não significar nada, 
mas quando olhamos para  esta 
instalação somos obrigados a 
pensar no seu impacto.»
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A pArtir de agora, se 
avistar ou viajar num comboio 
da Fertagus, poderá descobrir o 
concelho do Seixal sobre carris. 

O município aderiu à cam-
panha da empresa intitulada 
Viagens na Minha terra, inspira-
da na obra de Almeida Garrett, 
decorando integralmente um 
comboio com vista à promoção 
turística do território. O objetivo 
é dar a conhecer o Seixal como 
destino turístico junto de quem 
usa diariamente os comboios da 
Fertagus para se deslocar entre a 
capital e os diversos municípios 
da Margem Sul. 

Assim, um comboio com qua-
tro carruagens dispõe agora de 

imagens turísticas do concelho, 
sob o lema «Seixal, Uma Baía no 
Coração do tejo».

O protocolo de parceria foi assi-
nado por Cristina Dourado, admi-
nistradora-delegada da Fertagus, 
e Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, no 
dia 17 de setembro, na estação 
do Fogueteiro, com inauguração 
oficial da nova decoração do com-
boio. O evento integrou as come-
morações da Semana Europeia da 
Mobilidade.

Estiveram ainda presentes no 
evento Joaquim tavares, vice-pre-
sidente da Câmara Municipal do 
Seixal, técnicos da autarquia e ou-
tros representantes da Fertagus.

Após a assinatura do protoco-
lo, Susana Filipe, da Biblioteca 
Municipal do Seixal, leu um ex-
certo da obra «Viagens na Minha 
terra».

Oferta turística
no coração do Tejo
A ligação ferroviária entre 

a Margem Sul e Lisboa é diaria-
mente atravessada por cerca de 
70 mil passageiros, dos quais 33 
mil utilizam as estações do muni-
cípio do Seixal. por isso, Cristina 
Dourado acredita que a Fertagus 
«pode ter um papel importante 
na promoção turística das re- 
giões à volta da capital».

Quanto ao município do Seixal, 

considera que «ao longo destes 
anos, tem sabido, e bem, a nos-
so ver, estimular as suas ofertas 
turísticas, posicionando-se hoje 
como «uma Baía no Coração do 
tejo», fortalecendo uma oferta 
turística de qualidade em várias 
frentes, quer na cultural, quer na 
desportiva, quer nomeadamente 
no desporto da natureza, na gas-
tronómica, entre outras».

«O Seixal é, na zona de Lisboa, 
um dos concelhos com maior 
apetência turística. temos, por 
isso, como objetivo crescer e de-
senvolver esses ativos turísticos 
e trazer para o nosso território 
os turistas nacionais e interna-
cionais que visitam todos os dias 

a cidade de Lisboa», afirmou 
Joaquim Santos.

O autarca agradeceu à Fertagus 
a iniciativa e a parceria em vários 
projetos, salientando que repre-
senta «um bom exemplo de como 
um operador deve servir as suas 
populações». No entanto, defen-
de «uma visão pública integra-
da» e considera que há aspetos a 
melhorar como a articulação dos 
sistemas de transportes e o custo, 
de forma a «continuar a qualificar 
o serviço público de transportes 
para as nossas populações». n

Adesão a campanha turística da Fertagus

Comboio promove Seixal 
como destino turístico

 A Câmara Municipal do Seixal, em 
parceria com a Agência Municipal 
de Energia do Seixal, está a dina-
mizar, até dia 30 de setembro, 
um conjunto de iniciativas inte-
gradas na Semana Europeia da 
Mobilidade 2018. 
Com o lema «Combina e Move- 
-te!», a iniciativa celebra este ano 
a sua 17.ª edição (19.ª do Dia 
Europeu sem Carros) e no Seixal 
o programa apresenta atividades 
para públicos diversos. A primeira 
iniciativa decorreu na biblioteca 
municipal no dia 15 de setembro, 

com uma animação de leitura da 
história «A melhor condutora do 
mundo», de António Mota. 
No dia 16 decorreu o evento (re)
Canto do Tejo e no dia 17 de se-
tembro foi inaugurado um com-
boio da Fertagus com decoração 
alusiva ao concelho do Seixal (ver 
peças à parte).
Conheça o restante programa e 
participe.

Dia 21 de setembro, sexta-feira
Ações de formação A Bicicleta – 
Direitos e Obrigações

Comunidade educativa da Escola 
Secundária Alfredo dos Reis 
Silveira, Arrentela 

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
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

Parque da Quinta dos Franceses, 
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

Semana Europeia da Mobilidade 2018
Combina e Move-te!
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Inscrições abertas 
Escola de Jazz e Música Moderna 
do Seixal

No início do ano letivo 2018-2019, a Escola de Jazz e Música Moderna 
do Seixal tem a decorrer as inscrições para as classes de guitarra, 
contrabaixo, piano e baixo elétrico e para o curso teórico que integra 
os módulos de formação auditiva e musical, harmonia e composição. 
Este último destina-se a músicos de todos os instrumentos e estilos, 
tem a duração de 3 meses, sendo o custo de 5 euros/aula, com o nú-
mero limitado de 10 alunos. Quanto às classes de instrumento, o valor 
é de 60 euros/mês. A inscrição nas referidas formações tem o custo 
de 15 euros.
A Escola de Jazz e Música Moderna do Seixal dedica-se ao ensino e 
divulgação do jazz, quer através de cursos e workshops, quer com a 
organização de eventos e concertos realizados pelos alunos da própria 
escola. De referir ainda que as aulas têm lugar no espaço da esco-
la, localizada nas Cavaquinhas, em Arrentela. Os módulos teóricos 
realizam-se aos sábados, entre as 11 e as 12 horas. Quanto às classes 
de instrumento, decorrem no mesmo local ao longo do ano, com um 
calendário a combinar com o professor.
Caso esteja interessado em aprender um dos referidos instrumentos 
musicais ou aperfeiçoar a sua formação musical, esta pode ser a opor-
tunidade. Para mais informações contactar o 931 121 725. 

Inscrições até 27 de setembro
na Biblioteca Municipal do Seixal
Educar no Século XXI

 Educar no Século XXI – Educar para o Mundo de Hoje. As Coisas 
Mudaram... Preparado? é o nome da sessão que vai ter lugar no dia 
29 de setembro, às 15 horas, na Biblioteca Municipal do Seixal.
Dirigida a pais e encarregados de educação, esta iniciativa pretende 
ajudar a compreender como desenvolver competências para educar 
no mundo atual, que está em mudança abrupta e constante.
A sessão é dinamizada pelo projeto Mundo Brilhante – Desenvolvi-
mento de Competências, que promove workshops, palestras e for-
mações para escolas, empresas e encarregados de educação com 
base na psicologia educacional e positiva. 
Este projeto é dirigido por Alfredo Leite, psicólogo licenciado pelo 
ISPA, formador e coach, que acredita que a psicologia deve chegar 
às pessoas não apenas quando têm problemas, mas fundamental-
mente para melhorarem as suas competências e descobrirem todo o 
seu potencial. Interliga o melhor da psicologia educacional com a psi-
cologia positiva para motivar e criar atividades lúdico-pedagógicas e 
formativas que ajudam alunos, professores, pais/encarregados de 
educação e trabalhadores.
As inscrições são gratuitas e estão a decorrer até ao dia 27 de setem-
bro, através do telefone 210 976 100 ou do email biblioteca.junior@
cm-seixal.pt.

A Receção à comuni-
dade educativa é já uma tradição 
no concelho. No início de cada 
ano letivo, a câmara Municipal do 
Seixal organiza um programa de 
atividades com o objetivo de pro-
mover o convívio entre profissio-
nais da área educativa, desejar 
bom trabalho a todos e estreitar 
parcerias.

este ano, o programa teve iní-
cio no dia 11 de setembro, com 
atividades desportivas a decor-
rer no complexo Municipal de 
Atletismo carla Sacramento, e irá 
culminar no dia 12 de outubro, 
com um convívio entre toda a co-
munidade educativa do concelho.

Durante um mês, realizam-se 
exposições, passeios e visitas, a 
Festa da criança e muitas outras 
iniciativas.

Destaque para a apresentação 
do Plano educativo Municipal 
(PeM) 2018-2019 que terá lu-
gar no dia 20 de setembro, às 16 
horas, no auditório dos Serviços 
centrais da câmara Municipal do 
Seixal. 

o PeM integra programas de 
apoio e projetos, ações e iniciati-
vas em áreas de intervenção co-
mo ambiente, cidadania, cultura, 
desporto, património, proteção 
civil, saúde e tempos livres, dirigi-
dos à comunidade educativa, pa-
ra serem desenvolvidos ao longo 
do ano letivo.

Mais informações através do 
email educacao@cm-seixal.pt. 

Programa
Dia 20 de setembro,
quinta-feira
16 horas
Apresentação do Plano 
Educativo Municipal
2018-2019
Auditório dos Serviços centrais 
da câmara Municipal do Seixal

17 horas
Inauguração da exposição 
de trabalhos da 6.ª edição 
do Kids Guernica
Átrio dos Serviços centrais 
da câmara Municipal do Seixal

Dia 22 de setembro, 
sábado
Das 10 às 18 horas
Festa da Criança
Parque Urbano das Paivas

Das 19 às 21 horas
Seixal by Night
observação noturna de espécies 
de vertebrados e invertebrados 
espaço exterior junto ao Moinho 
de Maré de corroios

Dia 29 de setembro,
sábado
Das 9.30 às 12.30 horas
Visita à Estação 
de Tratamento de Águas
Residuais (ETAR) da Cucena
encontro junto 
ao estacionamento do Parque 
da Quinta dos Franceses, Seixal

Dia 2 de outubro, 
terça-feira
Das 10.30 às 12.30 horas
Encontro de Professores 
com a Fidalga – O Jardim
da Quinta
Jardim da Quinta da Fidalga, 
Arrentela
Inscrições: 212 275 785 
ou arte.se@cm-seixal.pt

Dia 9 de outubro, 
terça-feira
Das 14.30 às 16.30 horas
Encontro de Professores 
com a Fidalga – A Oficina
de Artes Manuel Cargaleiro
oficina de Artes Manuel 
cargaleiro, Arrentela
Inscrições: 212 275 785 
ou arte.se@cm-seixal.pt

Dia 10 de outubro, 
quarta-feira
Das 15 às 18 horas
Passeio de barco e visita 
ao Núcleo do Moinho
de Maré de Corroios
Baía do Seixal

Dia 12 de outubro, 
sexta-feira
20 horas
Convívio da Receção 
à Comunidade Educativa
Pavilhão Municipal da Torre 
da Marinha n

Receção à comunidade educativa

Juntos para reforçar 
a escola pública 
no concelho
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A alimentação, o exercício físico, 
a autovigilância e o autocontrolo, 
a par do pé diabético, são temas 
incontornáveis para quem sofre de 
doença diabética e vão estar em 
destaque no Peddy Paper Diabetes, 
com lugar já este sábado, dia 22 de 
setembro, entre as 9 e as 12 horas, 
na Quinta da Fidalga. 

A iniciativa é organizada pela 
Unidade Coordenadora Funcional 
da Diabetes do Agrupamento de 
Centros de Saúde (ACES) Almada-
-Seixal, com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal, e consiste num 
circuito temático com diferentes 
etapas, ao longo do qual os parti-
cipantes são sensibilizados para 

as temáticas preventivas e regula-
doras da diabetes. O circuito e os 
esclarecimentos aos participantes 
são acompanhados por profissio-
nais da autarquia e do agrupamen-
to de centros de saúde. 

Sábado, dia 22 de setembro, entre as 9 e as 12 horas
Quinta da Fidalga recebe o Peddy Paper Diabetes

Procurando  incentivar 
a população para a adoção de há-
bitos de vida saudável,  a câmara 
Municipal do Seixal vai dinami-
zar, com o apoio de vários parcei-
ros, a iniciativa Seixal, Município 
Saudável. na frente ribeirinha do 
Seixal vão decorrer diversas ativi-
dades ao ar livre, no dias 29 e 30 de 
setembro, dirigidas a todos os que 
queiram participar.

 a iniciativa integra-se nas co-
memorações do dia Mundial do 
coração, que se assinala a 29 de 
setembro, e tem como lema «Pelo 
Meu coração, Pelo Seu coração» 
(«My Hearth, Your Hearth»), pro-
curando que cada um assuma um 
compromisso que ajude a manter o 
coração mais saudável. no dia 7 de 
outubro realiza-se ainda o Passeio 
em Família pelo coração, uma 
caminhada que irá culminar no 
Parque da Quinta dos Franceses, 
onde decorre uma área de partici-
pação e a formação de um coração 
humano. Esta iniciativa está tam-
bém integrada na 35.ª Seixalíada.

Programa
Dia 29 de setembro, sábado
10 horas   – abertura oficial 
16.30 horas  – caminhada até 
à rotunda Seixal, Município 
Saudável e formação do coração 
humano 

Palco
A partir das 10.30 horas  – aula 
técnica dinâmica de relaxamento; 
aula aberta de dança criativa; 
ginástica terapêutica 

Espaço Seixal Saudável – tenda 
11 horas  – Workshop de masso-
terapia 
15.30 horas  – Ioga em família 

18 horas  – Showcooking: 
alimentação Saudável – Pelo Meu 
coração,  Pelo Seu coração!

Standes
10, 11, 14 e 15  horas – ação 
de sensibilização em primeiros 
socorros infantil, juvenil e para 
grávidas e/ou mães com bebés,
stande cruz Vermelha Portuguesa 
– delegação Foz do Tejo
Das 15.30 às 19 horas –  nutrição 
– sessão interativa (showcooking 
e degustação de suplementação 
sénior), stande Farmácia Bairro 
novo
Das 10 às 19 horas

> Jogo da alimentação Saudável 
e Jogo do Tabuleiro do Sol, tenda 
Liga Portuguesa contra o cancro 
(LPcc) – delegação do Seixal

> Vamos construir um caça 
Sorrisos! E Vamos construir uma 
Máquina da Felicidade!, stande 
associação acrEScEr 

> aulas de pintura – estimulação 
cognitiva, stande associação 
nacional de cuidadores Informais 
– Panóplia de Heróis

> Passatempo para crianças 
dos 5 aos 15 anos: descreve o que 
é para ti ser farmacêutico, stande 
Farmácia Bairro novo

> Workshop sobre preparação 
individualizada para a saúde; 
noções básicas de gestão de tera-
pêutica para utentes e cuidadores 
informais; sorteio de tensiómetro, 
stande Farmácia Seixal  

Rastreios 
Das 10 às 13 horas

> Programa com o Sol não Se 
Brinca, tenda LPcc – Seixal

> rastreio auditivo e rastreio ca-
pilar, stande Farmácia Bairro novo

> rastreios de nutrição despor-
tiva, stande Farmácia central de 
amora
Das 10 às 19 horas

> rastreio de doseamento de co2 
(máquina photomaton com filtro 
uV), stande acES almada- -Seixal – 
ucc Seixal

> avaliação de risco cardiovas-
cular – ScorE e «Está em risco 
nutricional?» – aplicação do mini 
nutricional assessement (Mna), 
stande Farmácia Seixal  

> rastreios de glicemia, coleste-
rol e tensão arterial,  stande clínica 
Gilenamar 

> unidades de saúde móveis: 
rastreio oral (associação 
Portuguesa Promotora de Saúde 
e Higiene oral); Geração Saudável 

(autocarro pedagógico); rastreio 
visual (Essilor) 
Das 13 às 15 horas 

> rastreio menopausa, stande 
Farmácia Bairro novo
Das 15 às 17 horas

> Jogo coração Saudável, stande 
Farmácia central de amora

Dia 30 de setembro, domingo
Parque da Qt.ª dos Franceses 
10 horas – Área de participação

Palco
Das 10 às 12 horas – Sessão exer-
cício físico – programa diabetes em 
Movimento; ginástica rítmica para 
crianças 

Standes
10 e 14.30 horas – ação de sensi-
bilização em primeiros socorros 
para seniores e para adultos,
stande cruz Vermelha – delegação 
Foz do Tejo
Das 10 às 17 horas 

> Jogo da alimentação Saudável 
e Jogo do Tabuleiro do Sol, tenda 
LPcc – delegação Seixal

> E Se Eu Fosse um detetive das 
Emoções? e Vamos construir um 
caça Sorrisos!, stande associação 
acrEScEr 

> aulas de pintura – estimulação 
cognitiva, stande associação 
nacional de cuidadores Informais 
– Panóplia de Heróis

> Passatempo para crianças 
dos 5 aos 15 anos: descreve o que 
é para ti ser farmacêutico, stande 
Farmácia Bairro novo

> Workshop de cuidados pré-
-natais e primeiros dias do bebé 
em casa; sessão de esclarecimento 
sobre aleitamento materno; 
doenças mais comuns da infância – 
esclareça as suas dúvidas; e sorteio 
de cabaz de produtos , stande 

Farmácia Seixal 
> Jogos infantis: Somos aquilo 

Que comemos e esclarecimento 
Juntos por um coração Saudável, 
stande Farmácia central de amora

Espaço Seixal Saudável – tenda
10 horas – aula prática para grávi-
das e acompanhantes 
11.30 horas – oficina de
Sabonetes naturais  
12.30 horas – aula de pilates 
para toda a família 
15 horas – o que são os biovivos 
e como utilizar? 
15.45 horas – Vamos cuidar 
as Emoções! 1, 2 e 3, uma Emoção 
de cada Vez 
16 horas – aprenda com o 
ayurveda como Ser Saudável
16.30 horas – concerto Five 
colours – Quinteto Saxofones

Rastreios  
Das 10 às 14 horas

> rastreio terapia da fala, 
stande Farmácia Bairro novo
Das 10 às 17 horas

> Ecografia do bebé 3d/4d 
e sorteio de produtos para as 
participantes da ecografia do bebé, 
stande Farmácia Bairro novo
Das 10 às 19 horas

> rastreio de doseamento de 
co2, stande acES almada-Seixal – 
ucc Seixal

> rastreios de glicemia, coleste-
rol e tensão arterial,  stande clínica 
Gilenamar 

> unidades de saúde móveis: 
rastreio oral (associação 
Portuguesa Promotora de Saúde 
e Higiene oral); Geração Saudável 
(autocarro pedagógico); rastreio 
visual  (Essilor) 
Das 14 às 17 horas

> rastreio respiratório, stande 
Farmácia Bairro novo n

dias 29 e 30 de setembro, na frente ribeirinha do Seixal

Seixal, Município Saudável

Exercício Físico 

Autovigilância 
e Autocontrolo 

Pé Diabético
Alimentação 

Seixal, Município Saudável



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 715    20 SETEMBRO 2018

14     SOCIEDADE

EntrE 7 E 9 de setembro, a Festa do 
Avante! voltou a trazer milhares de pessoas de 
todo o país ao Seixal. A iniciativa, que se afirma 
como um espaço de liberdade, de democracia e 
pluralidade, singular a nível nacional e interna-
cional, é construída com o trabalho de milhares 
de voluntários e defende a atualidade dos valores 
de Abril, essenciais na construção de um Portugal 
democrático, com justiça social e solidariedade.

A festa fez-se com música de muitos e variados 
géneros, que vão do jazz à música clássica, do fado 
ao folclore, do rock ao rap, do punk à música do 
mundo, dos novos valores aos grandes nomes da 
música portuguesa. Contou ainda com espaços de-
dicados à mulher e à criança, à ciência, à juventude, 

à solidariedade e à arte. também a gastronomia e 
as atividades desportivas estiveram em destaque. 

Os melhores momentos da Festa do Avante! 
dificilmente se descrevem por palavras, guarda-
dos que ficam nas memórias das muitas milhares 
de pessoas de todas as idades que diariamente 
participaram nas muitas atividades desportivas, 
espetáculos, sessões de cinema, artesanato, gas-
tronomia, artes plásticas, ciência, debates e feiras 
do livro e música. 

Algumas dessas memórias ficam também re-
gistadas em imagens partilhadas com os amigos e 
família, nas redes sociais ou nos álbuns de recorda-
ções. Estas são as nossas. n

Edição de 2018 em imagens

Festa do Avante! 
traz milhares 
de todo o país
ao Seixal
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A ARTES – Associação Cultural do 
Seixal apresenta até dia 6 de ou-
tubro, na Galeria de Exposições 
Augusto Cabrita, a exposição 
ARTES 2018, onde reúne 33 artis-
tas para apresentação de obras se-
lecionadas de pintura e escultura. 
A ARTES apresenta as obras dos 
seus artistas nesta mostra anu-
al que é já um ritual na vida da 
associação. São produções de 
quem pratica diversas técnicas 
das artes plásticas e que, mais 
uma vez, apresenta aqui seu tra-
balho. Este ano, a artista convi-

dada é Emília Encarnação, presi-
dente da Associação de Artistas 
Plásticos de Aljustrel. Os artistas 
presentes na ARTES 2018 são: 
Alda Abranches, Alfredo Romão, 
Amélia Diogo, Ana Maria Godinho, 
Ângela Piedade, Bela Mestre, 
Bogdan Didé, Cardoso Rafael, 
Domingos Nogueira, Eduardo 
Palaio, Emília Bizarro, Francisco 
Condessa, Francisco Vaz, Janic, 
José Franco, Lígia Moura, Lisete 
Emídio, Lúcia Cerejo, M A R, 
Marcos Reis, Margarida Gomes, 
Margarida Lopes, Maria Antonieta 

Figueiredo, Miriam Biencard, 
Odete Gonçalves, Paula Almeida, 
Pé-Leve, Sónia Neves, Sue, Teresa 
Fuschini, Umbelina Ribeiro e Vita-
lina Santos.
A inauguração decorreu no dia 6 de 
setembro e contou com a presença 
da vereadora do pelouro da Cultura 
da Câmara Municipal do Seixal, 
Maria João Macau, e da presiden-
te da direção da ARTES, Umbelina 
Ribeiro.

Mostra anual de pintura e escultura
Inauguração da exposição ARTES 2018

O Dia Mundial da Música vai ser co-
memorado no Seixal com obras de 
Komitas, Babajanian e Agoshian, 
dois compositores arménios em-
blemáticos do séc. XX e um com-
positor arménio dos nossos dias. 
O espetáculo decorre no dia 29 de 
setembro, sábado, às 21.30 horas, 
no Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal.

A proposta é do Trio Aeternus, 
constituído por Alexander Stewart, 
concertino da Orquestra Sinfónica 
Portuguesa; Varoujan Bartikian, 1.º 
violoncelo da Orquestra Gulbenkian, 
e Lucjan Luc, pianista solista e pro-
fessor de piano em Espanha. 

Passatempo
O Seixal Boletim Municipal tem bi-

lhetes duplos para oferecer às cin-
co primeiras pessoas a responder 
à questão: Quais os compositores 
cuja música soará neste concerto? 
As respostas devem ser enviadas 
até às 17 horas do dia 26 de setem-
bro para o email www@cm-seixal.pt, 
com o nome, n.º de BI ou CC e o n.º 
de telefone.

Ganhe bilhetes duplos
Sons da Arménia no Dia Mundial da Música

Inscrições abertas para o Programa
Teclar e Teclar +
Informática para idosos

Em parceria com a Câmara Municipal do Seixal, a R@to – Asso-
ciação para a Divulgação Cultural e Científica promove cursos 
destinados à população sénior que queira aprender informática 
ou desenvolver as competências digitais já adquiridas.
O Programa Teclar é um projeto de formação de informática orien-
tado para os seniores que queiram aprender os conceitos básicos. 
Já o Programa Teclar + destina-se a idosos que já frequentaram 
anteriormente o projeto ou que já tenham conhecimentos de in-
formática. 
A iniciativa insere-se nas comemorações do Mês das Pessoas 
Idosas. As datas e horários para a sua realização são os seguintes:
Teclar – 1.ª turma: 12 a 15 de setembro, das 10.30 às 13 horas; 
2.ª turma: 3 a 6 de outubro, das 10.30 às 13 horas.
Teclar +  – 1.ª turma: 19 a 22 de setembro, das 10.30 às 13 horas; 
2.ª turma: 24 a 27 de outubro, das 10.30 às 13 horas.
Ambos os programas decorrem na associação, localizada na Rua 
Adriano Correia de Oliveira, n.º 8, Corroios. A participação nos 
projetos é gratuita. Para mais informações, os contactos devem 
ser efetuados pelo telefone 212 275 684 ou através do email for-
macao@rato-adcc.pt.

Concerto na Sociedade Filarmónica
Operária Amorense
Banda Filarmónica da Sociedade 
Recreio Lajence

Por lapso, a notícia referente ao concerto que decorreu na 
Sociedade Filarmónica Operária Amorense continha o nome 
incorreto. Na realidade, o concerto que teve lugar nas instala-
ções da SFOA no dia 17 de agosto foi protagonizado pela Banda 
Filarmónica da Sociedade Recreio Lajence, coletividade histórica 
das Lajes, na Praia da Vitória, ilha da Terceira, Açores.
A Sociedade Recreio Lajence foi fundada em 1931 com o objetivo 
de realizar intervenção nas áreas musicais, culturais e recreativas, 
tendo ao longo dos anos desenvolvido diversas atividades, como 
cinema, jogos de mesa, marchas de São João, danças carnavales-
cas, serões culturais e convívios.
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Seixal Boletim Municipal 
(SBM) – De que modo esta itine-
rância entre as ilhas e o conti-
nente influencia a sua música?

João da Ilha (JI) – Quando vim 
para Setúbal, estudar gestão no 
politécnico, há 19 anos, senti um 
choque entre as duas realidades. 
Eu vinha de uma cultura diferente, 
de uma ilha, com isolamento, in-
sularidade. Em Setúbal havia um 
certo carácter cosmopolita, com 
maior distância entre as pessoas, 
uma maior frieza... Pode ser um 
termo um pouco forte, mas esse 
foi o primeiro choque... A diferen-
ça na comunicação entre pessoas. 
Na Terceira as pessoas são mais 
afáveis, abrem mais a porta de 
sua casa. Claro que acabei por me 
habituar e Setúbal, onde me sinto 
bem, tem a serra, a natureza e o 
mar. Bastantes semelhanças com 
as minhas origens. Essa identifi-
cação fez-me ficar e tornou-se nu-
ma inspiração. Muitas das músicas 
que comecei a compor tinham que 

ver com a saudade, sentimentos 
relacionados com a distância, mas 
também com as novas experiên-
cias que estava a viver.

SBM – Existe um sentimento 
de todos os ilhéus desenraiza-
dos que os faz sentir saudade de 
estar na terra de nascença, mas 
também na de acolhimento.

JI – É uma espécie de amor/ódio. 
Um limbo. Com a ausência da ilha, 
a sua distância física, quebram-se 
laços: pessoais, familiares, etc. No 
sítio que nos acolhe criam-se no-
vos laços, uma nova identidade. 
Depende de pessoa para pessoa, 
mas ainda leva algum tempo a che-
gar a um verdadeiro entrosamento 
com a terra. No meu caso, passados 
todos estes anos, ainda me sinto 
um pouco nesse limbo. Já um pou-
co fora da ilha, já longe dessa rea-
lidade por não viver lá, mas nunca 
me sentindo inteiramente setuba-
lense ou continental. Não sei por-
que acontece, acho que tem que 

ver com a integração. Desintegras-
te de um sítio para te integrares 
noutro, mas essa integração leva 
tempo. Vais tendo partes de ti es-
palhadas pelos dois sítios. Há uma 
raiz muito forte na origem. 

SBM – Sentem-se sempre um 
pouco ilhados, seja na ilha, num 
continente ou numa península...

JI – Completamente. É um modo 
bonito de o dizer.

SBM – Qual a influência da mú-
sica tradicional açoriana no seu 
trabalho?

JI – É uma influência forte. As 
tradições açorianas ainda estão 
muito presentes. Nas celebrações 
religiosas, na Páscoa, Natal, Dia de 
Reis, no Carnaval, nos bailinhos e 
danças de Carnaval, no teatro po-
pular, há sempre música associada, 
cantigas e folclore. Nós crescemos 
assim. Passa na rádio, as pessoas 
cantam nas suas casas, nos conví-
vios de família. Acaba sempre por 
influenciar os músicos vindos da 
ilha, claro que de modo diferen-
te consoante cada um. Há sempre 
um toquezinho açoriano, em quem 
está a fazer pop, jazz ou folk. Eu 
sempre estive ligado à música tra-
dicional e incluo sempre temas tra-
dicionais no meu repertório.

SBM – Há um certo despoja-
mento nas interpretações ao 
vivo?

JI –  Em 2011, no álbum 
«Amanhecer», tentámos uma 
abordagem próxima do que faze-

mos ao vivo. Mais despojada. Em 
2015, no último trabalho, e no que 
vou lançar, há mais percussão. Já 
me permiti experimentar em estú-
dio várias coisas que dificilmente 
farei ao vivo. Quis explorar, perce-
ber o que se pode fazer em estúdio, 
utilizar um ou outro instrumento 
que não fazem parte da banda. Por 
norma dou primazia ao despoja-
mento e à simplicidade, apresento-
-me muitas vezes a solo. A guitarra 
acústica e a minha voz. 

SBM – Qual a importância da 
palavra nas canções?

JI – Procuro sempre escrever 
melhor... É intrínseco ter algum 
cuidado com a palavra. Tenho com-
posições iniciais, de há 15 ou 20 
anos, que nunca saíram por isso. 
Podem ter uma certa beleza singe-
la, que ainda hoje procuro manter, 
mas são um pouco «verdes» e não 
as mostro a ninguém, porque fui 
aprimorando, evoluindo, tendo um 
cuidado maior com a palavra.  A 
língua portuguesa é muito bonita 
de cantar, pode ser muito musical, 
e há que ter um certo cuidado. 

SBM – A importância da pa-
lavra levou ao silêncio dessas 
canções?

JI – É assim mesmo. Há coi-
sas que gostava de fazer melhor. 
Aceito-me como sou. Não entro em 
graus de comparação, ou somos 
sempre diminuídos. Sou alguém 
com algo a acrescentar, com as mi-
nhas palavras e a minha linguagem 
própria.

SBM – Neste percurso musical, 
de onde vem e para onde vai?

JI – Não sei bem para onde vou. 
Mas também não sei bem de onde 
venho. Venho da ilha, da saudade, 
do mar... Sou um filho do mar, vin-
do do oceano, com composições 
um pouco viajantes, com a toada 
do mar. Para onde vou? Há uma 
inquietação interior. Uma explo-
ração. Com simplicidade, despoja-
mento, sem grandes artifícios, até 
chegar mais dentro de mim. Andei 
durante anos a trabalhar com mui-
tos músicos, as músicas são mi-
nhas, mas também de todos eles, 
com o contributo dos seus acordes, 
das suas ideias. Passado este tem-
po, fui ficando mais sozinho. Neste 
percurso mais sozinho estou mais 
próximo de chegar a mim mesmo. 
Face à minha criatividade mais ín-
tima. Vou no caminho de me co-
nhecer melhor. E ao encontrar-me, 
espero poder partilhar e ter mais 
para dar aos outros. 

SBM – O que podemos esperar 
do concerto de 22 de setembro?

JI – Podem esperar música com 
carácter de açorianidade, de ilha, 
de mar, oceânica. Música com 
o cunho da minha identidade. 
Mesmo quando canto uma can-
ção pop costumam dizer: «Tens 
os Açores em ti». Canções origi-
nais de álbuns anteriores e can-
ções novas do próximo álbum... 
Mas também versões de canções 
tradicionais das ilhas, com arran-
jos próprios, neste registo em trio, 
com baterista e teclado.  n

João da Ilha atua na Quinta da Fidalga no dia 22 de setembro

«Vou no caminho 
de me conhecer melhor»

Nasceu e cresceu na ilha Terceira (Açores), 
estabeleceu-se em Setúbal, e entre a ilha 
e o continente construiu a sua identidade 
musical de autor e compositor. 
Na guitarra e na voz, apresenta-se 
na Quinta da Fidalga, no sábado, 
22 de setembro, às 22 horas, acompanha-
do por André Mendes, no teclado, e Manu 
Teixeira, na percussão. A entrada é grátis.
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De 27 a 30 de setembro

Seixal assinala 
as Jornadas Europeias 
do Património
SuborDinaDaS ao te-

ma «Partilhar Memórias», de-
correm, entre 28 e 30 de setem-
bro, as Jornadas Europeias do 
Património 2018, uma iniciativa 
anual que envolve os museus da 
Europa na realização de iniciati-
vas que incentivem os cidadãos 
da Europa à participação e valori-
zação do património.

antecipando esta comemo-
ração, no dia 27 de setembro 
realiza-se o passeio Este Verão 
Descubra o Que É a Metrologia 
que, para além de um passeio no 
Tejo a bordo do varino Amoroso, 
inclui uma visita ao Museu de 
Metrologia, em almada, e à expo-
sição Com Conta, Peso e Medida 
– a Coleção do aferidor Municipal 
do Seixal, patente no Moinho de 
Maré de Corroios. nos diferentes 
locais, os participantes podem 
ficar a conhecer o que é a metro-
logia e a sua importância para a 
defesa do consumidor.

no dia 29 de setembro, a du-

pla de artistas plásticos Musa 
Paradisiaca realiza uma sessão 
pública: Eduardo Guerra e Miguel 
Ferrão apresentam a sua inves-
tigação artística, centrada na an-
tiga Fábrica de Pólvora de Vale 
de Milhaços, local onde iniciaram 
recentemente uma residência ar-
tística. 

neste mesmo dia, mas no 
Moinho de Maré de Corroios, de-
corre a sessão audiovisual arte e 
o Engenho da olaria Tradicional 
em Diferentes Geografias, uma 
sessão dedicada à olaria tradi-
cional, apresentando exemplos 
de saberes e práticas registadas 
em Portugal e no mundo, seguin-
do-se uma visita guiada à olaria 
romana da Quinta do rouxinol. 

o encerramento do programa 
está a cargo do ciclo de conversas 
Tipografando, desta vez com João 
& João: dois homens comuns, 
mas extraordinários, que se en-
contram no Espaço Memória – 
Tipografia Popular do Seixal, no 

dia 30 de setembro, para uma 
partilha de memórias e experiên-
cias. 

a participação é gratuita, mas 
sujeita a inscrição prévia ou con-
dicionada à capacidade dos es-
paços. Mais informações através 
do telefone 210 976 112 ou pelo 
email ecomuseu.se@cm-seixal.pt.

Programa
Dia 27 de setembro, 
quinta-feira
Das 14 às 19 horas
Passeio temático Este Verão 
Descubra o Que
É a Metrologia 
Museu de Metrologia do instituto 
Português da Qualidade, núcleo 
do Moinho de Maré de Corroios
 e varino Amoroso

Dia 29 de setembro, sábado
15 horas
A Arte e o Engenho 
da OlariaTradicional 
núcleos do Moinho de Maré
de Corroios e da olaria romana 
da Quinta do rouxinol

16 horas 
Sessão pública 
com Musa Paradisiaca 
Extensão na Fábrica de Pólvora 
de Vale de Milhaços

Dia 30 de setembro, domingo
17 horas
Tipografando com... 
João & João
Extensão no Espaço Memória – 
Tipografia Popular do Seixal n

Dança, concertos e cinema celebram
música improvisada
Setembro e outubro são meses 
de jazz no Seixal

Setembro e outubro vão ser meses especiais para os apreciado-
res de jazz. A anteceder as sete noites no programa principal do 
SeixalJazz  2018 (todas as quartas, quintas, sextas-feiras e sába-
dos, entre 18 e 27 de outubro), e as diferentes noites de entrada 
gratuita do SeixalJazz Clube (que conta com os Mano a Mano, os 
quartetos de Desidério Lázaro e de Ricardo Pinto ou com o Quinteto 
de João Barradas), o mês de setembro acolhe um concerto de 
Kolme, no Cinema S. Vicente, a coreografia Em Modo Jazz e o ciclo 
O Jazz no Cinema, ambos no Auditório Municipal.
Em Modo Jazz é o nome do espetáculo que o Quórum Ballet traz 
ao Auditório Municipal, na noite de sábado, 22 de setembro, às 
21.30 horas. O espetáculo resulta de um conceito explorado pelo 
diretor artístico e bailarino da companhia de dança contemporâ-
nea, Daniel Cardoso, que assina de igual modo a coreografia, em 
resposta a um desafio para uma criação coreográfica inspirada na 
cultura e música jazz.
Após a exibição de Wild Man Blues – Um Retrato de Woody Allen, o 
ciclo O Jazz no Cinema exibe Modern Jazz at The Village Vanguard, 
sobre a atuação de Johnny Griffin Quartet e Mike Mainieri Quintet, 
no dia 25 de setembro; Whiplash – Nos Limites, de Damien 
Chazelle, dia 2 de outubro; e Miles Ahead, biopic sobre Miles Davis 
realizada por Don Cheadle, a 9 de outubro. As exibições são de 
entrada livre e decorrem às terças-feiras, a partir das 21.30 horas. 
Os Kolme (palavra finlandesa para «três») atuam na sexta-feira, 
28 de setembro, às 21.30 horas. O trio de jazz é composto pelo 
pianista Ruben Alves, o contrabaixista Miguel Amado e o baterista 
Carlos Miguel e explora os trilhos sonoros delineados pelo Esbjörn 
Svensson Trio (E.S.T.).
Já outubro será o mês das sete datas do Festival Internacional 
SeixalJazz, que este ano acolhe as formações de Carla Bley, 
Mark Guiliana, José Salgueiro, Aaron Parks, Kuba Więcek, João 
Hasselberg com Pedro Branco e o coletivo Roots Magic. 
Os bilhetes já estão à venda em toda a rede ticketline.pt, poden-
do igualmente ser adquiridos na bilheteira do Fórum Cultural do 
Seixal.
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  A SeixAlíAdA está de re-
gresso! O momento foi assinalado 
com a sessão de apresentação pú-
blica, durante a qual não faltaram 
atividades desportivas. A parti-
da foi dada e está tudo a postos 
para o início da grande festa do 
desporto popular que, na sua 35.ª 
edição, integra 56 modalidades. 
Subordinada ao lema «Um projeto 
singular...Uma força coletiva», a 
iniciativa decorre de 22 de setem-
bro a 20 de outubro.

A sessão de apresentação pú-
blica da 35.ª Seixalíada decorreu 
no dia 15 de setembro, no Moinho 
de Maré de Corroios, e teve iní-
cio com a demonstração de karaté 
pela escola de Goju-Ryu Karaté 
Marco Cruz. 

durante o momento protoco-
lar, Helder Rosa, presidente da 
Associação de Colectividades do 
Concelho do Seixal, destacou a 

abrangência da Seixalíada, pois «é 
muito mais do que a componente 
desportiva, pela importância que 
tem assumido junto de quem, ao 
longo de quatro semanas, parti-
cipa no projeto. este é um evento 
anual de cariz popular e, simulta-
neamente, um encontro de amiza-
de e solidariedade, que queremos 
continuar a promover». 

Rui Pinheiro, da Comissão Or-
ganizadora da Seixalíada, referiu 
serem 35 anos de um projeto sin-
gular e uma força singular, como 
refere o lema, pois «é um projeto 
que assenta no trabalho coletivo, 
organizado pelo movimento as-
sociativo do concelho do Seixal, 
mas só possível devido ao apoio 
de todos os parceiros que acredi-
tam na iniciativa. São 35 anos de 
trabalho em que, de forma gra-
tuita, muitos contribuiram para 
levar o desporto à população». Ao 

nível das parcerias destacou a que 
está a ser ultimada com um grupo 
de comunicação televisivo, o que 
dará projeção à iniciativa. 

O dirigente deixou o alerta pa-
ra a necessidade de acabar com o 
sedentarismo, uma ameaça para 
a saúde referida pela Organização 
Mundial de Saúde. Algo que a ini-
ciativa pretende contrariar: «A 
Seixalíada é a grande mostra do 
trabalho do movimento associa-
tivo que, com as demonstrações e 
torneios, divulga junto da popula-
ção a sua oferta desportiva». 

eduardo Rosa, presidente da 
Junta de Freguesia de Corroios, 
referiu que a Seixalíada é a grande 
montra da atividade desenvolvida 
pelo movimento associativo. Com 
a iniciativa se afirma a máxima  do 
desporto para Todos «e se mostra 
que a prática desportiva é acessí-
vel a todos os segmentos da popu-

lação. Basta ir à coletividade mais 
próxima, que aí se encontra uma 
vasta oferta de modalidades que 
todos podem praticar». destacou 
ainda o facto de a Seixalíada ser 
inclusiva ao apostar no desporto 
adaptado e evidenciou o trabalho 
que se faz no concelho ao nível da 
promoção do desporto.

Para o vereador do desporto 
da Câmara Municipal do Seixal, 
José Carlos Gomes, o desporto 
assume-se, cada vez mais, como 
um instrumento privilegiado na 
formação das crianças e jovens e 
na promoção da saúde dos adul-
tos e idosos, com reconhecidos 
benefícios sociais e económicos 
para a sociedade. «A Seixalíada é 
um evento único no país, cujo ob-
jetivo é a promoção do desporto. 
Na 35.ª edição contamos com o 
reconhecimento do projeto, pelo 
instituto Português do desporto 

e da Juventude, que atribuiu à 
Seixalíada a Bandeira da Ética, se-
lo que reconhece o trabalho no 
âmbito da promoção dos valores 
éticos através do desporto», afir-
mou. 

O vereador mencionou ainda 
que «a Seixalíada assenta na força 
coletiva, pois faz-se com os diri-
gentes do movimento associativo, 
os atletas, as autarquias e a popu-
lação».  

Seguiu-se uma demonstra-
ção de capoeira pelos atletas do 
Centro Cultural e desportivo das 
Paivas. A sessão terminou com 
a visita à exposição 35 Anos...35 
Medalhas, uma mostra que, atra-
vés das medalhas atribuídas em 
cada edição, conta a história da 
Seixalíada. Um projeto que se as-
sumiu como pioneiro para o des-
porto nacional há 35 anos e que 
continua até hoje. n

Apresentação pública da Seixalíada

Há 35 anos a promover o desporto 
popular no nosso concelho

Encontram-se a decorrer até às 
20 horas do dia 23 de setembro 
as inscrições para o XX Torneio 
Freguesia de Corroios na modali-
dade de ténis.
O evento desportivo realiza-se de 
27 a 30 de setembro, nos cam-
pos de ténis do Clube Recreativo 
e Desportivo Brasileiro-Rouxinol, 
nos escalões B  Veteranos +30 

F +35, +45 e +60, masculinos e 
femininos, singulares e pares.
O sorteio terá lugar às 17 horas, 
no dia 25 de setembro.
A prova, inscrita no calendário 
oficial de provas da Federação 
Portuguesa de Ténis, é orga-
nizada pelo Clube Recreativo e 
Desportivo Brasileiro-Rouxinol, 
com o apoio da Junta de 

Freguesia de Corroios e da 
Câmara Municipal do Seixal.
Para mais informações, contacte 
a organização através dos telefo-
nes 212 535 933 e 935 477 324 
ou email geral@crdbr.com.

Inscrições abertas
XX Torneio Freguesia de Corroios de ténis
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PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro | 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

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

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

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

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

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

(*) n Partida do Fogueteiro

Sublinhados: com destino a Setúbal, os restantes terminam em Coina. 
Aos dias úteis o comboio das 8.13 horas termina no Fogueteiro
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Sábados, domingos e feriados
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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

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 
Silva Carvalho   8
St.ª Marta do Pinhal   9
Alves Velho      10
Matos Lopes 11
São Bento  12
Pinhal de Frades 13
Lusitana  14
Duarte Ramos 15
Moura Carneiro 16
Silva Carvalho 17  
Além Tejo 18
Do Vale  19
Nova Amorense ---
Holon Vale Milhaços 20
Nobre Guerreiro   21

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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FESTA DE ABERTURA
22 de setembro, sábado
Parque Urbano de Fernão Ferro

P R O G R A M A

15.30 horas
Desfile das bandeiras protocolares    
e das coletividades e dos respetivos 
atletas 
Partida da Escola Básica da Quinta dos 
Morgados em direção ao local da festa

16.30 horas
Momento protocolar
Intervenções
Coreografia de dança e apresentação da 
bandeira da Seixalíada
Hastear da bandeira da Seixalíada 
Acender da Pira

17 horas 
Demonstrações
Atividades gímnicas, artes marciais        
e dança

Atividades desportivas       
Basquetebol, futebol 3x3, boccia
e slalom, andebol, jogos tradicionais, 
voleibol, xadrez, damas, dominó, sueca, 
badmínton, ténis de campo, malha, 
petanca, escalada, slide

Atividades lúdico-desportivas 
Insufláveis, artes plásticas, mikado 
gigante e xadrez gigante

Momento de magia

Zona radical
Patins, skate, longboards com demons-
trações de atletas e experimentação 
pelos participantes na festa

19 horas

 Encerramento
 



Acordos de execução e contratos interadministrativos 

Câmara Municipal do Seixal 
transfere 7 milhões de euros 
para as juntas de freguesia
Enquanto pilares essenciais da democra-
cia local, as juntas de freguesia sempre 
estiveram na primeira linha de desenvol-
vimento do país. As freguesias e o Poder 
Local Democrático são uma das conquis-
tas da democracia e têm desempenhado 
um papel essencial na coesão territorial, 
económica e cultural, na melhoria das 
condições de vida das populações, no in-
vestimento público e na proximidade às 
populações.
O município do Seixal tem sido pioneiro 
na delegação de competências e meios 
para as freguesias, opção que tem pos-
sibilitado desde há muitos anos uma 
prestação de serviços às populações em 
diversas áreas, progressivamente mais 
eficaz e de maior qualidade.
Após as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 
estabeleceu o novo regime de transferên-
cia de competências para as autarquias 
locais e entidades intermunicipais e do 
associativismo autárquico, a Câmara Mu-

nicipal do Seixal encetou processos ne-
gociais com as juntas de freguesia para 
que as competências delegadas se tradu-
zissem na alocação dos recursos finan-
ceiros necessários e suficientes ao seu 
exercício e que obedecessem a critérios 
de não aumento da despesa, de aumen-
to da eficiência da gestão dos recursos e 
ganhos de eficiência. 
A estes requisitos foram ainda adiciona-
dos critérios como a aproximação dos ci-
dadãos às decisões, a promoção da coe-
são territorial, o reforço da solidariedade 
intergeracional, a melhoria da qualidade 
dos serviços prestados às populações e a 
promoção da racionalização dos recursos 
disponíveis.
Foram desta forma assinados acordos 
de execução e contratos interadministra-
tivos entre a Câmara Municipal do Seixal 
e as juntas de freguesia, que se traduzem 
num aumento, em relação à delegação 
de competências fixada no mandato an-
terior, de 20 por cento, o que representa 
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Competências delegadas 
nas juntas de freguesia

As verbas transferidas irão permitir delegar competências da câmara municipal 
nas juntas de freguesia, habilitando-as a prestar serviços como:
> Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes;
> Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público;
> Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados;
> Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos 
de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico;
> Gerir, conservar e promover a limpeza de cemitérios, propriedade do município;
> Gerir e manter equipamentos de lazer diversos;
> Executar obras de proximidade;
> Realizar eventos de interesse para o município.

um total de 7 milhões de euros transferi-
dos do orçamento municipal para o orça-
mento das juntas de freguesia durante o 
presente mandato. 
De salientar que o modelo adotado é 
flexível e dinâmico, sujeito a aperfeiçoa-
mentos consoante a realidade assim o 

exija. Trata-se, portanto, de uma opção do 
Poder Local do nosso município, que se 
traduz na afirmação do papel das juntas 
de freguesia junto das populações e da 
sua importância para o desenvolvimento 
do concelho do Seixal.
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Acordos de execução e contratos interadministrativos

Com 27,31 km2 de área e uma população de quase 50 mil habitantes, a freguesia
de Amora tem um elevado número de equipamentos, escolas e associações.
No âmbito da delegação de competências da Câmara Municipal do Seixal para
a freguesia de Amora, serão transferidos durante este mandato 1 926 792 euros,
que permitirão assegurar reparações e manutenções em escolas, mercados,
espaços públicos e realização de eventos, entre outros serviços de relevância
prestados à população.

Freguesia de Amora

Competências delegadas e verbas atribuídas (valores anuais)

Assegurar a realização 
de pequenas
reparações nos
estabelecimentos
de educação
pré-escolar e 1.º ciclo 
do ensino básico
94 500 euros 

Gerir e assegurar
a manutenção
dos 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
(levante) 
26 000 euros

Gerir e manter
equipamentos
de lazer diversos
92 100 euros

Executar obras
de proximidade
107 450 euros

Realizar eventos
de interesse
para o município
92 100 euros

Freguesia de Fernão Ferro

Competências delegadas e verbas atribuídas (valores anuais)

Com cerca de 20 mil habitantes e uma área de 25 km2, Fernão Ferro é a freguesia mais jovem 
do concelho do Seixal. No âmbito da delegação de competências da Câmara Municipal do 
Seixal para a freguesia de Fernão Ferro, serão transferidos durante este mandato 874 776 euros, 
que permitirão assegurar reparações e manutenções em escolas, mercados, espaços públi-
cos e realização de eventos, entre outros serviços de relevância prestados à população.

Assegurar a realização
de pequenas reparações
nos estabelecimentos
de educação pré-
-escolar e 1.º ciclo
do ensino básico
24 500 euros 

Gerir e assegurar
a manutenção
dos espaços
verdes
91 014 euros

Manter, reparar
e substituir
o mobiliário urbano 
instalado no espaço 
público
6 480 euros

43%

481 698

7%
77 000

9%
98 366

41%
464 212

Dotação financeira global/ano
Transferência municipal Transferência IMI

Receita do mercado municipal Transferência do Estado
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Acordos de execução e contratos interadministrativos
Freguesia de Corroios

Competências delegadas e verbas atribuídas (valores anuais)

Assegurar a realização 
de pequenas
reparações nos
estabelecimentos
de educação
pré-escolar e 1.º ciclo 
do ensino básico
94 500 euros 

Gerir e assegurar
a manutenção
dos 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
(levante) 
26 000 euros
 

Gerir e manter
equipamentos
de lazer diversos
92 100 euros

Executar obras
de proximidade
107 450 euros

Realizar eventos
de interesse
para o município
92 100 euros

A freguesia de Corroios tem uma área de cerca de 17 km2. Com a instalação, nos 
últimos 30 anos, de novos equipamentos, acessibilidades, infraestruturas e serviços, 
Corroios cresceu e tem atualmente cerca de 47 mil habitantes. No âmbito da dele-
gação de competências da Câmara Municipal do Seixal para a freguesia de Corroios, 
serão transferidos durante este mandato 1 648 956 euros, que permitirão assegurar 
reparações e manutenções em escolas, mercados, espaços públicos e realização
de eventos, entre outros serviços de relevância prestados à população.

Manter, reparar
e substituir
o mobiliário urbano 
instalado no espaço 
público
6 480 euros

Gerir e assegurar
a manutenção
corrente de feiras
e mercados
(levante) 
13 000 euros

Executar obras
de proximidade
18 900 euros

Gerir e manter
equipamentos
de lazer diversos
32 400 euros

Realizar eventos
de interesse
para o município
32 400 euros

Dotação financeira global/ano

Transferência municipal Transferência IMI

Receita dos mercados municipais Transferência do Estado

41%

412 239

13%
131 968

9%
88 000

37%
377 639

41%
218 694

Dotação financeira global/ano

Transferência
municipal 

Receita
do mercado
municipal 17%

92 385

Transferência
IMI

Transferência
do Estado

8%
42 000

33%
175 255



20 setembro 2018 Seixal Boletim Municipal4
DESTACÁVEL

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

Assegurar a realização 
de pequenas
reparações nos
estabelecimentos
de educação
pré-escolar e 1.º ciclo 
do ensino básico
80 500 euros 

Gerir e assegurar
a manutenção
dos espaços verdes
195 426 euros

Manter, reparar
e substituir
o mobiliário urbano 
instalado no espaço 
público
17 040 euros

Gerir e assegurar
a manutenção
corrente de feiras
e mercados
(levante) 
26 000 euros

Competências delegadas e verbas atribuídas (valores anuais)

Gerir e manter
equipamentos
de lazer diversos
85 200 euros

Executar obras
de proximidade
99 400 euros

Realizar eventos
de interesse
para o município
85 200 euros

Desmatação
e limpeza 
e terrenos
do domínio
municipal
76 747 euros

Na sequência da Lei n.º 22/2012, que impôs a extinção das freguesias, as 
freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires foram agregadas em 
2013, perfazendo agora uma área territorial de aproximadamente 24 km2, onde 
residem cerca de 45 mil pessoas. A reorganização administrativa provocou 
ainda a agregação de vários serviços e equipamentos, criando uma nova reali-
dade ao nível da gestão que veio dificultar a prestação de um serviço público 
mais qualificado. A união das freguesias passou a ser uma das maiores fregue-
sias do concelho, com uma diversidade territorial grande e com um número 
elevado de escolas, mercados, festas e outros equipamentos. 
Nesse sentido e procurando qualificar o serviço público prestado à população, 
no âmbito da delegação de competências da Câmara Municipal do Seixal 
para a União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, serão 
transferidos durante este mandato 2 662 052 euros, que permitirão assegurar 
reparações e manutenções em escolas, mercados, espaços públicos e realiza-
ção de eventos, entre outros serviços de relevância prestados
à população.

Acordos de execução e contratos interadministrativos

53%
665 513

Dotação financeira global/ano

Transferência
municipal 

Transferência
IMI

Receita
dos mercados
municipais

Transferência
do Estado

5,5%
69 000

9,5%
115 705

32%

401 906
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Festa 
do desporto 
popular

A festa de abertura da 35.ª edição da Seixalíada decorre no dia 22 de setembro, às 15.30 
horas, no Parque Urbano de Fernão Ferro. 
Este ano, a iniciativa tem o lema «Um projeto singular, uma força coletiva» e reúne um 
conjunto de atividades desportivas em 56 modalidades que vão prolongar-se até dia 20 
de outubro.
A edição conta com novas modalidades, como o duatlo, inclui provas de desporto 
adaptado, como o andebol adaptado, boccia e futebol para cegos, e inclusivo, como o 
corfebol, assim como atividades de experimentação de tricicleta e slalom. 
Este ano será ainda realizada uma exposição denominada 35 Anos – 35 Medalhas, uma 
mostra das medalhas alusivas a cada edição.
A Seixalíada é uma organização da Câmara Municipal do Seixal, movimento associativo, 
juntas de freguesia e escolas do concelho e tem o apoio do Centro Humanitário Estuário 
do Tejo da Cruz Vermelha Portuguesa no Seixal, associações de bombeiros, forças de 
segurança pública e patrocinadores.
Conheça as modalidades em seixaliada.net e inscreva-se!

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

Festa da Criança
A Festa da Criança tem lugar no dia 22 de setembro, no Parque Urbano das 
Paivas, em Amora. A iniciativa integra o programa da Receção à Comunidade 
Educativa e é promovida pela Associação Pioneiros de Portugal com o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal.
Dirigida aos mais pequenos, mas também aos seus familiares, a Festa da Criança 
inclui várias atividades, como é o caso de workshops, marionetas e dedoches, 
slack-line, jogos tradicionais e pinturas de cara, entre outras. A festa é ainda 
animada a partir de um palco, onde decorrerão os mais variados momentos 
musicais dedicados ao público infantil, assim como atividades interativas, com 
momentos de ginástica e dança.

Dia 22 de setembro | sábado | Das 10 às 18 horas | Parque Urbano das Paivas

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

Bilhetes para os Kolme
Os Kolme (palavra finlandesa para «três») são uma formação composta pelo 
pianista Ruben Alves, o contrabaixista Miguel Amado e o baterista Carlos Miguel 
e vão atuar no Cinema S. Vicente no dia 28 de setembro.
O trio de jazz explora os trilhos sonoros delineados pelo Esbjörn Svensson Trio 
(E.S.T.), liderados pelo compositor e pianista sueco homónimo, falecido em 2008. 
Inspirados por uma sonoridade que combina a suavidade acústica da música de 
câmara com o expoente de improvisação jazzística, os portugueses desenvolvem 
harmonias com crescendos épicos, trabalhados a partir da repetição de motivos 
simples, resultando em melodias límpidas e de recorte definido, com grooves que 
bebem na pop, no rock e no hip-hop.

Passatempo: Temos bilhetes duplos para oferecer às cinco primeiras respostas 
certas à pergunta: Qual o significado da palavra kolme? Envie a resposta até às 17 
horas do dia 25 de setembro para o email www@cm-seixal.pt, com o nome, n.º de 
BI ou CC e o n.º de telefone. 

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



____________________________
Das 14 às 19 horas
Este Verão Descubra 
o Que É a Metrologia
Jornadas Europeias do Património 2018
Passeio temático . Gratuito . Inscrição (1)
Laboratório de Metrologia, núcleo do Moinho 
de Maré de Corroios e varino Amoroso

28 set. sexta
_________________________________
21.30 horas
Kolme
Música jazz . M/ 6 anos . Ingresso: 5 euros (6)
Cinema S. Vicente

29 set. sábado
_________________________________
Das 9.30 às 12.30 horas
Visita à Estação de Tratamento 
de Águas Residuais da Cucena
Gratuito . Inscrição (3)
Parceiro: SIMARSUL – Saneamento 
da Península de Setúbal, SA
Estacionamento do Parque da Quinta 
dos Franceses, frente ribeirinha do Seixal 
(ponto de encontro)

____________________________
Das 10 às 19 horas
Workshop Interdanças
Org.: Casa do Povo de Corroios, Clube 
de Campismo Luz e Vida, Espaço Reyel
Quinta da Fidalga, Arrentela
____________________________
15 horas
MTV Sunset Party Seixal
Org.: MTV Portugal
Praia do Seixal (núcleo urbano antigo)

____________________________
Das 15 às 16.30 horas
Educar no Século XXI – Educar 
para o Mundo de Hoje. As Coisas 
Mudaram... Preparado?
Pais e encarregados de educação . Gratuito . 
Inscrição (7)
Dinamização: Mundo Brilhante – 
Desenvolvimento de Competências
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
Das 15 às 17 horas
A Arte e o Engenho da Olaria 
Tradicional
Jornadas Europeias do Património 2018
Gratuito . Inscrição (1)
Núcleos do Moinho de Maré de Corroios 
e da Olaria Romana da Quinta do Rouxinol

____________________________
Das 15 às 18.30 horas
V Torneio de Atletismo Histórico
Org.: Casa do Povo de Corroios e Centro 
Cultural e Recreativo do Alto do Moinho
Complexo Municipal de Atletismo Carla 
Sacramento
____________________________
Das 15 às 19 horas
Passeio 35.ª Seixalíada
Canoagem
Org.: Clube Recreativo e Desportivo 
Brasileiro-Rouxinol
Baía do Seixal

____________________________
Das 16 às 18 horas
Sessão Pública com Musa 
Paradisiaca – Eduardo Guerra 
e Miguel Ferrão
Jornadas Europeias do Património 2018
Entrada livre
Extensão na Fábrica de Pólvora de Vale 
de Milhaços

____________________________
16.30 horas
Apresentação do Livro «No Mar 
Existem Muitas Estrelinhas Menos 
Uma», de Inês Tapadas
Entrada livre . Crianças dos 3 aos 10 anos 
e pais/encarregados de educação
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
Das 17.30 às 18.30 horas
Melodias no Coração – Música para 
Bebés
Bebés dos 12 aos 23 meses, acompanhados 
por um adulto
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
21.30 horas
Trio Aeternus – Música Arménia 
do Séc. XX e XXI
M/ 6 anos . Ingresso: 6 euros (6)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

30 set. 
domingo
____________________________
Das 9.30 às 12.30 horas
VII Pedalada pela Baía do Seixal
Semana Europeia da Mobilidade 2018
Gratuito . Inscrição (3)
Estação fluvial da Transtejo, Seixal 
(ponto de encontro)
____________________________
16 horas
Cabelos em Pé!
Teatro infantil . M/ 4 anos . Ingresso (5)
Cinema S. Vicente

seixal
acontece
22 set. sábado
____________________________
Das 9 às 12 horas
Peddy Paper Diabetes
Org.: Unidade Coordenadora Funcional 
da Diabetes do Agrupamento de Centros 
de Saúde (ACES) Almada-Seixal
Quinta da Fidalga, Arrentela
____________________________
Das 10 às 18 horas
Festa da Criança 2018
Entrada livre
Org.: Associação Os Pioneiros de Portugal
Parque Urbano das Paivas, Amora

Espaço Mobilidade
Semana Europeia da Mobilidade 2018
Test drives de veículos e exposição de viaturas
Parque da Quinta dos Franceses, Seixal
____________________________
Das 15.30 às 17.30 horas
E Se Eu Fosse Um Mensageiro 
da Paz?
Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
Das 15.30 às 19 horas
Festa de Abertura da 35.ª Seixalíada
Parque Urbano de Fernão Ferro

____________________________
16.30 horas
Arca de Histórias
Dos 4 aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
19 horas
Serenata na Fábrica da Pólvora
Concerto com Os Gralhas, Grupo Coral Notas 
Soltas e Cantadeiras de Essência Alentejana
Org.: Grupo de Cantares Os Gralhas, 
em parceria com a Associação Espaço Cultural 
Adorar Artes
Fábrica de Pólvora de Vale Milhaços
____________________________
Das 19 às 21 horas
Seixal by Night – Observação 
Noturna de Espécies 
de Vertebrados 
e Invertebrados
Semana Europeia da Mobilidade 2018
Gratuito . Inscrição (3)
Promotor: Mário Carmo, Biólogo – Gestão 
e Conservação de Recursos Naturais
Espaço exterior junto ao Moinho de Maré 
de Corroios

____________________________
21.30 horas
Em Modo Jazz
Dança por Quórum Ballet
M/ 6 anos . Ingresso: 8 euros (6)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

23 set. 
domingo
____________________________
Das 9.30 às 12.30 horas
Rampa da Mundet
Atletismo
Mundet, Seixal
____________________________
Das 10 às 13 horas
Manhã Zen
Atividades gímnicas
Org.: Espaço Reyel
Quinta da Fidalga, Arrentela
____________________________
14 horas
Aula Aberta de Canoagem Seixal
Org.: Associação Náutica do Seixal
Prainha do Ti João, Seixal

Aula Aberta de SUP – Remar em Pé
Org.: Associação Náutica do Seixal
Prainha do Ti João, Seixal

Regata dos Trade
Barcos dragão
Org.: Associação Naval Amorense
Frente ribeirinha de Amora
____________________________
16 horas
A Caminho do Saber
Teatro infantil . M/ 3 anos . Ingresso (5)
Cinema S. Vicente

25 set. terça
____________________________
21.30 horas
Johnny Griffin Quartet & Mike 
Mainieri Quintet – Modern Jazz At 
The Village Vanguard
Ciclo O Jazz no Cinema
M/ 6 anos . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

26 set. quarta
____________________________
Das 9.15 às 13.15 horas
Cafés Temáticos – Coffee Break 
Empresarial
Temas: «Organizar e Planear o Trabalho» e 
«Modelo de Negócios»
Micro e pequenas empresas e pessoas com 
uma ideia de negócio
Gratuito . Inscrição (8)
Org.: Finance4you e WideConsulting
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal
____________________________
Das 10.30 às 12.30 horas
Passeio da Seixalíada 2018
Desporto adaptado
Org.: Associação de Deficientes das Forças 
Armadas
Frente ribeirinha do Seixal

27 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



____________________________
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
A partir de 19 de agosto
Núcleo Naval

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

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

____________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas ou 
das 14.30 às 16.30 horas
Contar, Pesar e Medir no Moinho 
de Maré de Corroios
De 2 a 26 de outubro
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

O Ratinho de Cortiça
De 2 a 26 de outubro
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

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.salubri-
dade@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) Ingressos: www.ticketline.pt (reservas e 
informações 24 horas: 1820) e nos locais 
habituais. Fórum Cultural do Seixal/Biblioteca 
Municipal, de terça a sexta-feira, das 10 às 19 
horas, e sábados, das 14.30 às 19 horas
7) Inscrição: 210 976 100 | sic@cm-seixal.pt
8) Inscrição: desenvolvimento.economico@
cm-seixal.pt

____
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

____________________________
Das 17 às 18.30 horas
Tipografando com ... João 
& João: Dois Homens Comuns, 
Extraordinários
Jornadas Europeias do Património 2018
Extensão no Espaço Memória – Tipografia 
Popular do Seixal
____________________________
Das 17 às 20 horas
Passeio Amigos de Amora
Canoagem
Org.: Clube de Canoagem de Amora
Frente ribeirinha de Amora

4 out. quinta
____________________________
Das 10 às 12 ou das 14.30 às 16.30 horas
A Minha História da República
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

e ainda…
20 set. a 4 out.
____________________________
22 e 23 de setembro, sábado e domingo
Das 9 às 20 horas
Torneio de Ténis de Campo Seniores 
+45 e +55
Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro-
Rouxinol

____________________________
22 e 29 de setembro, sábado
Das 15 às 18 horas
18.º Torneio de Boxe da Seixalíada
Cineteatro Ginásio Clube Corroios

____________________________
23 e 30 de setembro, domingo
Das 10 às 12 horas
Área de Participação do Seixal
Parque da Quinta dos Franceses, Seixal

Das 10 às 13 horas
Área de Participação Desportiva
Parque do Serrado, Amora

____________________________
25, 26 e 28 de setembro, em diversos horários
Descobertas no Ecomuseu – 
Embarcação Tradicional
Passeio temático . Gratuito . Inscrição (1)
Varino Amoroso

Nós e o Rio
Ateliê . Gratuito . Inscrição (1)
Varino Amoroso

Passeio Acompanhado a Bordo 
do Varino Amoroso
Gratuito . Inscrição (1)
Varino Amoroso

____________________________
De 25 de setembro a 3 de novembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Os Autores e a República
Exposição
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
25 de setembro e 2 de outubro, terça-feira
Das 15 às 17 horas
Estampa ao Teu Estilo
Ateliê . Dos 13 aos 18 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
26 de setembro e 3 de outubro, quarta-feira
Das 19 às 20.30 horas
Aula Aberta de Gōjuryu Karatedō
Org.: Escola de Gōjuryu Karatedō – Marco Cruz
Moinho de Maré Corroios

____________________________
29 e 30 de setembro, sábado e domingo
Das 9 às 21 horas
Torneio Aberto
Ténis de mesa
Org.: Independente Futebol Clube Torrense
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

____________________________
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

____________________________
Até 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
Org.: Câmara Municipal do Seixal e ARTES – 
Associação Cultural do Seixal
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

____________________________
Até 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
Galeria Municipal de Corroios

____________________________
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

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



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

MTV Sunset 
Party Seixal
Julian Jordan, Pedro Cazanova e Olga Ryazanova são os três DJ que vão 
animar a MTV Sunset Party Seixal. A iniciativa vai decorrer na Praia do 
Seixal, localizada no núcleo urbano antigo do Seixal, a partir das 15 horas do 
dia 29 de setembro.
O evento dá continuidade a um verão que insiste em não nos deixar e, ainda 
mesmo antes do tempo mais frio, traz-nos de outras terras Olga Ryazanova, 
DJ que se mantém desde 2014 no Top 100 da Djanemag, o português Pedro 
Cazanova, que nos seus sets percorre várias sonoridades da house music, e 
Julian Jordan, jovem DJ e produtor musical holandês.
A entrada na MTV Sunset Party Seixal é grátis, mas sujeita à lotação do 
espaço.

29 de setembro | 15 horas | Praia do Seixal (núcleo urbano antigo) 

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

Serenata na Fábrica 
da Pólvora 
O Grupo de Cantares Os Gralhas, em parceria com a AESCA (Associação 
Espaço Cultural Adorar Artes) e o Ecomuseu Municipal do Seixal, vai 
apresentar, no dia 22 de setembro, sábado, às 19 horas, o concerto Serenata 
na Fábrica da Pólvora, um espetáculo de música popular que promete um 
final de tarde muito animado. Para além d’Os Gralhas, o espetáculo conta 
com a atuação do Grupo Coral Notas Soltas, do Vitória Clube Quintinhas, de 
Almada, e das Cantadeiras de Essência Alentejana.

Dia 22 de setembro | sábado | 19 horas | Fábrica de Pólvora de Vale Milhaços

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

Bilhetes para teatro 
infantil
«Cabelos em Pé!», peça de teatro infantil da companhia Lua Cheia é a proposta do Cinema 
S. Vicente para crianças maiores de quatro anos. A dramatização apresenta-nos Rodi, uma 
personagem face ao desafio mais inquietante da sua vida: averiguar, perguntar, cheirar, 
procurar até descobrir o que é... o medo. A peça procura responder que força tenebrosa 
é o medo, que rosto tem e onde se esconde. Na verdade, quem saberá o que é o medo? E 
quantos são os medos possíveis? Uma arriscada aventura, com um herói... de coração aos 
saltos e cabelos em pé.
A peça tem produção da Animateatro e os bilhetes podem ser reservados através dos 
contactos 212 254 184 e comunicacaoanimateatro@gmail.com (dias úteis, das 10 às 13 e 
das 15 às 18 horas).
Passatempo: Temos dois bilhetes duplos para oferecer a quem responder acertadamente 
à pergunta: Que sentimento dá o mote a esta peça? Envie a resposta até às 17 horas do dia 
25 de setembro para o email www@cm-seixal.pt, com o nome, n.º de BI ou CC e o n.º de 
telefone. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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