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MTV Sunset Party Seixal
Uma festa inesquecível

A MTV Sunset Party Seixal foi um sucesso, recebendo cerca 
de 6 mil pessoas que não quiseram perder este grande evento 
que se realizou na Praia do Seixal.
O núcleo urbano antigo do Seixal agora requalificado esteve ao 
rubro com a presença de muita gente do concelho mas tam-
bém de visitantes de todas as idades que assim se juntaram 
a esta festa de encerramento do verão, tendo como cenário a 
Baía do Seixal.  5
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4 a 18 de outubro
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Festa de abertura da 35.ª Seixalíada

Uma força conjunta 
que engrandece o desporto
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 A autarquia continua a investir na 
requalificação do espaço público. 
Os espaços de jogo e recreio lo-
calizados na Quinta da Cereeira 
e na Quinta da Marialva, em 
Corroios, são prova disso. Após 
o levantamento da realidade dos 
parques infantis, efetuado pe-
la Câmara Municipal do Seixal, 
estes dois equipamentos foram 
recuperados no âmbito de uma 
intervenção de manutenção de 
cerca de 20 espaços de jogo e 
recreio.
      No dia 29 de setembro, o pre-
sidente da Câmara Municipal do 
Seixal, Joaquim Santos, acompa-
nhado pelo vereador do pelouro 
do Ambiente, Serviços Urbanos, 
Energia e Espaço Público, 
Joaquim Tavares, deslocou-se 
aos dois espaços de jogo e re-
creio recuperados que contam 
agora com equipamentos lúdi-
cos e um espaço envolvente mais 
qualificado.
      No espaço de jogo e recreio da 
Quinta da Marialva, localizado na 
Praça José Ribeiro dos Santos, 

a reabilitação incidiu no trata-
mento de postes e na pintura dos 
equipamentos lúdicos e na lava-
gem e reaplicação de pavimento 
de segurança. Já no parque da 
Praceta da Quinta da Cereeira, a 
manutenção dos equipamentos 
incluiu o tratamento de postes e 
a pintura dos equipamentos e a 
raspagem do pavimento de se-
gurança.
«Com a intervenção em cerca 
de 20 espaços de jogo e recreio, 
uns em obra e outros já requa-
lificados, estes podem ser fre-
quentados em total segurança 
pelas crianças. Tal é fruto do in-
vestimento que temos vindo a 
fazer para que os equipamentos 
lúdicos instalados primem pela 
modernidade e obedeçam a cri-
térios de segurança rigorosos», 
mencionou Joaquim Santos, que 
adiantou: «no início deste ano le-
tivo entendemos avançar com a 
intervenção para que as crianças 
tenham condições favoráveis ao 
desenvolvimento de atividades 
lúdicas para além do espaço da 

escola. Queremos abranger to-
dos os espaços de jogo e recreio 
do município, é o nosso contribu-
to para que as crianças possam 
crescer felizes. Centramo-nos no 
bem-estar das crianças e das fa-
mílias para que possam usufruir 
dos espaços públicos». As visitas 
servem também para o executi-
vo perceber se a intervenção é a 
adequada e, no caso do Parque 
da Quinta da Marialva, «avaliá-
mos o que foi efetuado, e decidi-
mos que vamos fazer mais uma 
área de jogo e recreio que sirva 
a população. Queremos que as 
pessoas vivam cada vez mais o 
espaço público».

«O piso agora é melhor, os balneá-
rios têm mais luz e o campo tam-
bém», explica Santiago Santos, de 
8 anos, que joga basquetebol no 
Seixal Clube 1925 há já três anos. 
Crianças e jovens são assim os 
principais beneficiados da reabili-
tação do pavilhão do Seixal Clube 
1925, numa obra que traz igual-
mente melhor qualidade de treino e 
jogo para as equipas seniores, num 
total de 150 atletas em 6 escalões.
Coordenador da secção de bas-
quetebol da coletividade, Manuel 
Coisinha acompanhou a visita 
que Joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
José Carlos Gomes, vereador do 
pelouro do Desporto da autarquia, 
e António Santos, presidente da 
União de Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, re-
alizaram no dia 24 de setembro ao 
equipamento. 
O seccionista considera que «as 
condições são melhores e temos 
que agradecer à Câmara Municipal 
do Seixal pelo que tem sido feito 
no pavilhão do Seixal Clube 1925, 
único clube do concelho que tem 
instalações próprias para a moda-

lidade de basquetebol» e assina-
la «um aumento de inscrições no 
minibasquete, também fruto das 
melhores condições que hoje ofe-
recemos para os praticantes».
A obra compreendeu um primeiro 
investimento da Câmara Municipal 
do Seixal de 27 785,80 euros des-
tinados à reparação do piso do 
pavilhão, já realizada, e de mais  
122 766,35 euros para beneficia-
ção da nave, dos balneários e do 
posto médico, assim como para a 
reabilitação das bancadas laterais 
e da instalação elétrica. Esta se-
gunda fase de qualificação encon-
tra-se executada a 90 por cento, 
com a reabilitação das bancadas 
de topo do equipamento e o fabrico 
e colocação de um novo portão de 
serviço ainda por concluir.
Dinis Vale tem 10 anos e pratica 
basquetebol no clube há dois anos 
e meio. O pai assume que «nos últi-
mos dois anos houve uma melhoria 
muito significativa das condições, 
quer das instalações quer dos trei-
nos, com novo pavimento, ilumi-
nação e balneários». Jorge Vale diz 
ainda «que tudo o que é um inves-
timento na qualidade da prática 

desportiva dos miúdos é um inves-
timento que vale a pena».
Treinador de minibasquete desde 
os 15 anos e atleta sénior do clube, 
Henrique Coisinha assegura que 
«a qualificação do piso, agora com 
mais aderência, mudou a maneira 
de treinar, que também resulta nu-
ma melhoria da maneira de jogar». 
Joaquim Santos enquadra a inter-
venção no pavilhão e sede do Seixal 
Clube 1925 nos «4,5 milhões de 
investimento da Câmara do Seixal 
nos equipamentos e instalações 
das coletividades do concelho, ten-
do em vista uma melhor resposta à 
prática desportiva, mas também lú-
dica e cultural do nosso movimento 
associativo e às necessidades da 
nossa população». O presidente da  
Câmara do Seixal mostrou-se ain-
da «muito satisfeito pelo resultado 
da intervenção» e por ter podido 
«verificar no local, não só as boas 
condições que hoje o clube tem pa-
ra a modalidade, mas igualmente o 
agrado de dirigentes, treinadores e 
equipas técnicas, pais e, muito em 
especial, dos nossos atletas».

Visita aos espaços de jogo e recreio em Corroios
Por um espaço público qualificado

Apoio de 150 552,15 euros qualifica Seixal Clube 1925
Investimento municipal beneficia treinos e jogos 
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O nOvO salão do Clube de Campismo 
Luz e vida (CCLv) foi inaugurado no dia 28 
de setembro, com descerramento da placa, 
seguido de visita às instalações e atuação de 
classes de dança dos aletas mais novos do 
clube.

na inauguração estiveram Joaquim Santos, 
presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
José Carlos Gomes, vereador do Pelouro do 
Desporto, António Santos e Manuel Carvalho, 
respetivamente presidente e tesoureiro da 
União das Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires, João Saúde, presidente 
da direção do CCLv, outros membros dos ór-
gãos sociais, sócios e atletas.

As obras no clube representaram um inves-
timento da câmara municipal na ordem dos 
115 mil euros e visaram a ampliação das ins-
talações com criação de novos espaços, como 
é o salão polivalente com 200 m2 e um palco, 
uma régie técnica e camarins, a construção 
de novos balneários, a ampliação de áreas de 
trabalho dos corpos sociais e a criação de uma 
sala de troféus.

Esta obra era um antigo sonho do CCLv, que 
conta agora com melhores condições para 
receber os seus quase 200 praticantes de ka-

raté, dança contemporânea, hip-hop, pilates, 
ballet, dance fusion e natação, seguindo-se 
brevemente o ioga e a dança vertical.

João Saúde, presidente da direção do CCLv, 
agradeceu em nome da direção e dos sócios, 
«pelos esforços que o senhor presidente da 
câmara municipal e a sua equipa fizeram para 
que esta obra fosse possível».  

Joaquim Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, afirmou que a câmara 
municipal, através do Pelouro do Desporto, 
«tem investido os recursos públicos possíveis 
nas nossas coletividades, e perante a verba 
transferida, agora com o reforço aprovado 
por unanimidade na última reunião de câ-
mara, que perfaz o total de cerca de 115 mil 
euros, conseguiu-se transformar toda a co-
letividade num conjunto de espaços quali-
ficados» e o CCLv «está agora no topo das 
coletividades que utilizaram da melhor forma 
os recursos públicos que a câmara municipal 
disponibilizou». 

Disse ainda que com estes novos espaços, 
o clube «irá atrair muitos mais atletas» e «fi-
camos muito satisfeitos porque sabemos que 
nas coletividades os nossos jovens têm pre-
sente e têm futuro». n

nO intErvALO do encontro 
entre o Amora Futebol Clube (AFC) e o 
Sporting Clube de Lamego, que decorreu 
no dia 30 de setembro, em que a equipa 
da casa saiu vencedora por oito golos a 
zero, teve lugar a assinatura do contrato-
-programa de desenvolvimento desporti-
vo entre a Câmara Municipal do Seixal e o 
clube, para o reforço da comparticipação 
financeira para apoiar a obra do Centro 
de treinos do clube, no âmbito da promo-
ção da atividade física e do desporto.

A Câmara Municipal do Seixal já havia 
apoiado o Amora FC com uma verba de 
250 mil euros, através do contrato-pro-
grama assinado a 2 de agosto, tendo ain-
da aprovado a atribuição de um terreno 
de 12 885 m2 na reunião de câmara de 13 
de junho. 

no âmbito do presente contrato, o 
custo do programa será suportado pela 
autarquia em mais 250 mil euros, o que 
totaliza um apoio global de 500 mil euros 
atribuídos pelo município. 

no evento estiveram Joaquim Santos, 
presidente da Câmara Municipal do 
Seixal, o vereador José Carlos Gomes, do 
Pelouro do Desporto, Manuel Araújo, pre-
sidente da Junta de Freguesia de Amora, e 
Carlos Henriques, presidente do Amora 
FC.

Este reforço de apoio por parte da  
Câmara Municipal do Seixal «é muito im-
portante para o crescimento» do clube, 
considerou Carlos Henriques, presidente 
do Amora FC. O dirigente agradeceu à 
autarquia e frisou que o Amora FC «es-
tá neste momento com uma dinâmica e 
um desenvolvimento muito grandes», e 
a ajuda da câmara tem sido essencial». 
Afirmou que esta dinâmica «está-se a tor-

nar imparável e poderá crescer muito 
mais nos próximos meses» e que «não 
se conseguia chegar até aqui» sem este 
entendimento com a câmara municipal. 

Joaquim Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, sublinhou o «grande 
esforço de qualificação das infraestru-
turas desportivas, culturais e sociais do 
município» que está a ser desenvolvido 
por parte da câmara municipal, porque 
«queremos que o nosso concelho consi-
ga oferecer a melhor qualidade possível 
aos nossos jovens e, nessa perspetiva, o 
Amora, com o seu Centro de treinos, já 
com uma primeira fase construída, tem 
o apoio de 500 mil euros da câmara mu-
nicipal». 

Joaquim Santos frisou que este apoio 
municipal ao clube para a construção do 
Centro de treinos «possibilitou já um 
grande acréscimo no número de jovens 
a procurar a formação de futebol e espe-
ramos agora avançar para outras fases, 
como temos vindo a fazer num conjun-
to de outras coletividades e instituições, 
na perspetiva de melhorarmos a oferta 
das funções sociais que estas instituições 
prestam à população». Porque, salien-
tou, «queremos apostar cada vez mais na 
formação dos jovens», e lembrou que só 
na área desportiva, nos últimos anos, a 
autarquia tem investido mais de 4,5 mi-
lhões de euros em equipamentos e infra-
estruturas. 

Concluiu: «Esta é uma parceria de su-
cesso que vamos continuar, para dar as 
melhores condições para a formação dos 
jovens e do desporto para todos». n

Clube de Campismo Luz e vida
Novo salão traz mais 
juventude à coletividade

Câmara municipal e Amora FC 
assinaram novo contrato-programa
Centro de Treinos 
do Amora permite 
formar mais jovens
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Praceta do Alto dos Bonecos, Aldeia de Paio Pires
Requalificação de espaço público
A Câmara Municipal do Seixal está a realizar a requalificação de um espaço 
público na Praceta do Alto dos Bonecos, em Paio Pires. 
Depois de uma intervenção de reparação do parque infantil executada pela jun-
ta de freguesia, a câmara municipal procedeu à reparação e pintura de muros e 
ainda à reparação do piso de toda a praceta.

Centro de Recolha Oficial 
de Animais de Companhia do Seixal 
Ampliação do edifício
O edifício do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia do Seixal 
(antigo Canil/Gatil Municipal) está a ser ampliado e, recentemente, a Câmara 
Municipal do Seixal procedeu à reparação do telhado e substituição da cober-
tura do edifício, melhorando assim as condições do mesmo, quer para os fun-
cionários da autarquia, como também para as várias instituições de apoio aos 
animais que colaboram com a autarquia.

Parque Luso, Corroios
Requalificação
das pontes de madeira
Foi recentemente realizada uma intervenção 
de beneficiação no Parque Luso, em Corroios. A 
Câmara Municipal do Seixal procedeu à requali-
ficação das pontes de madeira que ligam as duas 
áreas do parque e que se encontravam danifica-
das. 
Com esta intervenção, para além de melhorar 
o parque, a autarquia garante as condições de 
segurança a todos os que ali circulam e passeiam. 

Abatimento de piso na EN378
Intervenção
da responsabilidade 
da Infraestruturas 
de Portugal
No passado mês de setembro ocorreu um abati-
mento na via de circulação automóvel na rotunda 
da Fraternidade, na saída para Arrentela/Torre 
da Marinha. O local foi sinalizado pela Câmara 
Municipal do Seixal, que comunicou desde logo o 
incidente à IP (Infraestruturas de Portugal), já que 
se trata de uma estrada nacional (EN378). 
Após vistoria, a IP informou a autarquia que se 
encontra de momento a analisar a solução de for-
ma a programar uma adequada intervenção para 
resolução da mesma.

Avenida da República, Arrentela
Obra de reconstrução 
de muro de contenção 
quase concluída
A obra de reconstrução do muro na Avenida da República, 
entre a Quinta da Fidalga e a rotunda das Cavaquinhas, 
está praticamente concluída, estando já aberto à circu-
lação o troço de via junto à obra, que esteve cortado por 
motivos de segurança e operacionalidade.
Este muro de suporte de terras sofreu uma derrocada 
há alguns meses na sequência de trabalhos particu-
lares desenvolvidos nos prédios e alheios à câmara 
municipal. Considerando a necessidade de reposição 
das condições de estabilidade e segurança, e de acordo 
com a legislação em vigor, foi desenvolvido um projeto de 
estabilidade por um especialista da Universidade Nova 
de Lisboa. Tendo em conta a natureza dos solos pela 
proximidade da Baía, foi necessário proceder à execução 
de novas fundações e estacas de suporte e só depois 
à reconstrução do muro, requerendo a mobilização de 
equipamentos específicos e pesados. Foi também exe-
cutado um novo passeio na parte superior do muro.
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Os taxistas que operam no conce-
lho do Seixal concentraram-se no 
dia 21 de setembro junto ao edifício 
dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal, numa manifes-
tação de solidariedade com o pro-
testo iniciado em Lisboa e no Porto 
alguns dias antes. A vereadora da 
Câmara Municipal do Seixal Maria 
João Macau recebeu os taxistas e 
expressou a solidariedade da autar-
quia para com esta luta. No dia 24 
de setembro juntaram-se ao protes-
to em Lisboa, tendo sido acompa-

nhados pelo presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim San-
tos. 
Com este protesto, os taxistas de-
fendem que as plataformas eletró-
nicas como a Uber, Taxify, Cabify e 
Chauffeur Privé devem ser regula-
das de acordo com a atual lei que 
regulamenta a atividade dos táxis e 
reivindicam ainda a modernização 
do setor e a defesa dos direitos dos 
profissionais dos táxis. Neste senti-
do, os taxistas pediram aos grupos 
parlamentares para que seja inicia-

do o procedimento de fiscalização 
sucessiva da constitucionalidade da 
lei que regulamenta as plataformas 
eletrónicas.
A Câmara Municipal do Seixal en-
tende que, nos últimos quatro anos, 
tem-se assistido ao surgimento de 
multinacionais que se têm vindo a 
apropriar da atividade de transporte 
individual remunerado de passagei-
ros, prejudicando o setor a quem 
essa função está atribuída, o táxi, 
já que não estão sujeitas ao mesmo 
critério legislativo. 

Manifestações em Lisboa, Porto e também no Seixal
Autarquia solidária com taxistas

A 21.ª edição do Salão 
imobiliário de Portugal (SiL) en-
contra-se a decorrer até dia 7 de 
outubro na FiL, em Lisboa, com 
o Seixal como cidade convidada. 
o concelho está assim em des-
taque no SiL Cidades, um novo 
espaço dedicado à promoção e 
divulgação do setor imobiliário 
nas várias cidades do país.

A Câmara Municipal do Seixal 
está presente no SiL com um 

stande conjunto com o Grupo 
Libertas, empresa de imobiliá-
rio com projetos no Seixal. Neste 
stande estão representadas as 
potencialidades de desenvolvi-
mento que o concelho apresenta 
na área do turismo, restauração, 
habitação e ao nível económico.

Joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
esteve presente na abertura do 
evento no dia 3 de outubro, tendo 

sido um dos oradores convidados 
do encontro SiL investment Pro. 
o autarca participou no Painel 
sobre Projetos integrados das 
Cidades, tendo feito uma apre-
sentação sobre o projeto Lisbon 
South Bay e a estratégia de requa-
lificação das frentes ribeirinhas 
do Seixal.

 Joaquim Santos falou sobre a 
centralidade do concelho na Área 
Metropolitana de Lisboa e sobre 

os seus recursos naturais e turís-
ticos, destacando o papel da Baía 
do Seixal e frentes ribeirinhas.

o presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal deu a conhecer 
ainda projetos de futuro pre-
vistos para o concelho e com 
potencial para investimento, 
nomeadamente o Hotel Quinta 
da Fidalga, o Hotel Mundet, o 
Porto de Recreio do Seixal e o 
Hotel Largo dos Restauradores, 

o Hotel e Porto de Recreio de 
Amora, o Novo estádio Municipal 
da Medideira e o eco Resort do 
Seixal.

Referiu ainda que o Plano 
diretor Municipal do Seixal «afe-
ta 950,60 hectares para indús-
tria, logística e atividades econó-
micas compatíveis com a função 
residencial» e apresentou novas 
áreas residenciais de qualidade 
que estão a nascer no Seixal. n

A decorrer até 7 de outubro, na FiL

Seixal é a cidade convidada no SIL 2018

Acordo Coletivo de Empregador Público
Autarquia do Seixal assinou 
acordo com a FESAP

No dia 19 de setembro foi assinado um acordo entre o Município do 
Seixal e a FESAP – Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores da 
Administração Pública e Entidades com Fins Públicos relativamente ao 
aditamento ao Acordo Coletivo de Empregador Público n.º 277/2015. Ao 
abrigo do acordo agora assinado entre as duas entidades, os trabalhado-
res afetos à FESAP ficam também abrangidos pelo aditamento ao ACEP 
de 2015, logo que o documento seja publicado em Diário da República. 
O documento foi assinado por Joaquim Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, e por José Francisco Moura Sena e Joaquim José 
Grácio Ribeiro, membros do secretariado nacional e mandatários da 
FESAP. Esteve presente a vereadora Maria João Macau, do Pelouro dos 
Recursos Humanos. 
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A CâmArA municipal do 
Seixal aprovou, na reunião de 26 
de setembro, uma saudação ao 
novo ano letivo, considerando que 
a educação é um direito constitu-
cional e fundamental para o de-
senvolvimento do país. 

Sobre esta matéria, Joaquim 
Santos, presidente da Câmara mu-
nicipal do Seixal, referiu que o mu-
nicípio «tem procurado assumir 
as suas responsabilidades nesta 
área, indo muito vezes além das 
suas competências, não poden-
do por isso deixar de continuar a 
reivindicar junto dos organismos 
competentes do Estado as suas 
obrigações e responsabilidades, 
tendo como objetivo proporcio-
nar uma melhor qualidade da 
educação e do ensino nas esco-
las da rede pública do concelho». 
Neste âmbito, sublinhou que a 
Câmara municipal do Seixal e a 
Assembleia municipal do Seixal 
deliberaram não aceitar a trans-
ferência de competências para o 
município em 2019, frisando que, 
no que diz respeito à educação, se-
ria «uma transferência de encar-
gos e problemas que o ministério 
da Educação não consegue resol-
ver, procurando passar os mes-
mos para a autarquia, sem os 
devidos recursos para os poder 
resolver de forma conveniente».

Na saudação, a câmara muni-
cipal reitera o reforço do inves-
timento municipal nas áreas de 
competência da autarquia; de-
fende a gratuitidade dos manuais 
escolares para todos os níveis de 
ensino; reivindica a requalifica-
ção urgente das escolas do 2.º e 
3.º ciclo do ensino básico Paulo 
da Gama e Cruz de Pau, secundá-
rias manuel Cargaleiro e Alfredo 
dos reis Silveira e a conclusão das 
obras de requalificação da Escola 
Secundária João de Barros; a cons-
trução da nova Escola Básica de 
Fernão Ferro; a construção dos 
pavilhões desportivos escolares 
das escolas do 2.º e 3.º ciclo de 
Corroios, Vale de milhaços, Cruz 
de Pau e Pinhal de Frades e da se-
cundária João de Barros, entre ou-
tras reivindicações, tendo em vis-
ta a valorização da escola pública 
e de qualidade para todos. 

Na reunião foi também apro-
vada a proposta de abertura de 
procedimento de concurso pú-

blico para elaboração do Plano 
de mobilidade e Transportes 
do concelho; a adjudicação da 
empreitada da construção da 
Piscina municipal de Paio Pires, 
no valor de 1 888 966,60 euros, 
acrescido de IVA, e a empreita-
da de ampliação da EB/JI Quinta 
de Santo António, no valor de  
1 581 032,34 euros, acrescido de 
IVA. 

O executivo aprovou ainda 
comparticipações financeiras no 
valor de centenas de milhares de 
euros ao movimento associativo 
social, desportivo e cultural do 
concelho. 

Deliberações 
Presidência
• Tomada de posição: Saudação à 
abertura do ano letivo 2018-2019.
• Ata da reunião ordinária de 23 
de agosto de 2018. Aprovação. 
• Ata da reunião extraordiná-
ria de 5 de setembro de 2018. 
Aprovação.
• Contrato de publicidade nos 
comboios a celebrar entre a 
Câmara municipal do Seixal e a 
Fertagus – Travessia do Tejo, SA. 
Aprovação de minuta. ratificação 
do despacho n.º 2185-PCm/2018, 
de 14 de setembro.
• Protocolo de colaboração a 
celebrar entre a Administração 
regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, IP e o município do 
Seixal. Saúde Oral para Todos. 
Aprovação de minuta. ratificação 
do despacho n.º 2187-PCm/2018, 
de 14 de setembro.
• Agência Municipal de Energia do 
Seixal (AmESEIXAL). represen-
tação. Alteração à deliberação n.º 

400/2017-CmS, de 9 de novembro.
• Assembleia Intermunicipal da 
Associação de municípios da re-
gião de Setúbal. representação. 
Alteração à Deliberação n.º 402/ 
/2017-CmS, de 9 de novembro.
• Reclamação apresentada por 
Dina maria Lourenço Pinto Del-
gado. Indemnização. Aprovação.

Pelouro do Planeamento,
Mobilidade, Cultura
 e Recursos  Humanos
• RFHGA – Associação Cultural do 
rancho Folclórico de Arrentela. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira.
• Associação dos Amigos do Pinhal 
do General. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Alteração ao loteamento muni-
cipal. Aquisição da área corres-
pondente ao Lote C-92 pelos dois 
proprietários dos prédios confi-
nantes. Processo n.º 5/m/2006. 
revogação da deliberação n.º 
279/2017-CmS, de 3 de agosto.
• Contratação pública. Concurso 
público para elaboração do Plano 
de mobilidade e Transportes do 
Concelho do Seixal. Processo  
n.º 12/P/2018. Abertura de pro-
cedimento. 

Pelouro da Educação,
Desenvolvimento Social,
Juventude e Gestão
 Urbanística
• Manutenção e conservação das 
instalações das respostas sociais 
para pessoas idosas. Plano anual 
de apoios. Contratos-programa 
e comparticipações financeiras.
• Plano anual de apoios às ins-
tituições de infância do conce-

lho do Seixal 2018. Contratos-
programa e comparticipações 
financeiras.
• Apoio para pagamento das as-
sinaturas de telefone às escolas 
básicas do 1.º ciclo e jardins de 
infância. 2.º semestre de 2018. 
Aprovação.
• Associação Unitária de Refor-
mados, Pensionistas e Idosos 
de miratejo. Plano específico de 
apoio à realização da 1.ª fase da 
obra de requalificação do equipa-
mento social integrado para pes-
soas idosas. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Associação Unitária de Refor-
mados, Pensionistas e Idosos de 
Casal do marco. Plano específico 
de apoio à elaboração de projetos 
de especialidades para o equi-
pamento integrado para pesso-
as idosas. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Implementação do projeto 
Aventura na Cidade, ano letivo 
2018-2019. Contrato-programa 
e comparticipação financeira.
• Contrato de cedência de fração 
a título precário. Desocupação 
da fração sita na rua General 
Humberto Delgado, n.º 1, 2.º 
B, Paivas, freguesia de Amora. 
resolução.

Pelouro do Ambiente, 
Serviços Urbanos, Energia
e Espaço Público
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de re-
abilitação do sistema de abaste-
cimento de água de Fernão Ferro. 
regularização de trabalhos de 
suprimento de erros e omissões. 
Aprovação.

Pelouro do Desporto,
Empreitadas, Administração
Geral e Modernização
Administrativa
• Normas regulamentares e crité-
rios de apoio ao movimento asso-
ciativo desportivo para aplicação 
em 2019. Aprovação.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar en-
tre a Câmara municipal do Seixal 
e o Portugal, Cultura e recreio. 
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar en-
tre a Câmara municipal do Seixal e 
o Clube do Pessoal da Siderurgia 
Nacional. Comparticipação finan-
ceira.
• Contrato-programa de desen-
volvimento desportivo a celebrar 
entre a Câmara municipal do 
Seixal e a CrIAr-T – Associação de 
Solidariedade. Comparticipação 
financeira.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar en-
tre a Câmara municipal do Seixal e 
o Clube de Campismo Luz e Vida. 
Comparticipação financeira.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de 
construção da Piscina municipal 
de Paio Pires. Não prestação de 
caução. Caducidade da adjudica-
ção. Audiência prévia e adjudica-
ção. Processo n.º DPMU.DGUE.03.
DP.2017. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de 
ampliação da EB/JI Quinta de 
Santo António. Processo n.º 
04/P/2017_EmO. relatório final 
e adjudicação.

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

reunião da Câmara municipal do Seixal de 26 de setembro

Autarquia saúda novo ano letivo 
e adjudica requalificação de escola
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A MTV SunSeT Party Sei-
xal foi um sucesso, recebendo 
cerca de 6 mil pessoas que não 
quiseram perder este grande 
evento que se realizou na Praia 
do Seixal.

O núcleo urbano antigo do 
Seixal esteve ao rubro com a pre-
sença de muita gente do concelho 
mas também visitantes de todas 
as idades que assim se juntaram 
a esta festa de encerramento do 
verão, tendo como cenário a Baía 
do Seixal. uma iniciativa que re-
sultou da parceria entre a MTV 
Portugal e a Câmara Municipal do 
Seixal, com entrada gratuita.

Luís Marvão e Patrícia Vieira, 
os novos VJ da MTV em Portugal, 
fizeram um direto do Seixal, 
referindo-se ao local como «o 
segredo mais bem guardado da 
Margem Sul». 

Sol e muita música à beira Tejo 
completaram uma tarde e noite 

memoráveis, pois houve música 
das três da tarde às onze da noite. 
O warm up ficou por conta do DJ 
Tiger Lewis e da Rebel Kids Crew. 
Depois, passaram pelo palco três 
DJ de nacionalidades diferentes: 
a russa Olga Ryazanova, o holan-
dês Julian Jordan e o português 
Pedro Cazanova, três dos maiores 
DJ da atualidade.

Cada um com o seu estilo e 
com as suas escolhas musicais, 
puseram toda a gente a dançar. 
uma festa que durou 8 horas com 
animação constante. e todos os 
DJ elogiaram o local da festa: o 
Seixal.

no evento estiveram presentes 
Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, ve-
readores da autarquia, e António 
Santos, presidente da união das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires.

Vítor Mourão, diretor geral da 

MTV Portugal, explicou como 
surgiu a parceria MTV/Câmara 
Municipal do Seixal: «A marca 
MTV é muito relevante para os 
jovens e nós temos que retribuir 
esse interesse estando um pouco 
por todo o país. e quando o Seixal 
ouviu o nosso projeto, acolheu-o 
com muito entusiasmo, e esta-
mos juntos a fazer acontecer esta 
experiência».

Sobre os elogios ao Seixal, 
Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, afir-
mou: «Com as obras de requalifi-
cação que fizemos no núcleo ur-
bano antigo do Seixal já sabíamos 
que tínhamos aqui um sítio extra-
ordinário para grandes iniciati-
vas. Mas esta parceria com a MTV 
tornou tudo maior do que poderí-
amos imaginar. espero que toda 
a gente leve a melhor recordação 
desta festa e do Seixal». n

MTV Sunset Party Seixal

Uma festa 
inesquecível
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No âmbito da Receção 
à Comunidade Educativa, teve 
lugar no dia 20 de setembro, no 
auditório dos Serviços Centrais, a 
apresentação do Plano Educativo 
municipal (PEm) 2018-2019. Na 
35.ª edição, o PEm propõe à comu-
nidade educativa trabalhar o tema 
«Educação e Sustentabilidade», 
orientador de todos os projetos a 
desenvolver ao longo do ano letivo. 
No total são 119 projetos e 12 pro-
gramas de apoio para as escolas.

Este ano, o PEm incluiu dois pro-
jetos promovidos pela Associação 
de municípios da Região de Setúbal 
(AmRS), Kid’s Guernica e Visita à 
Quinta Pedagógica de S. Paulo/ 
/Quinta nas Escolas. A parceria 
motivou a presença da secretária-
-geral da AmRS, Sofia martins, na 
apresentação do PEm, que contou 
ainda com membros da comuni-
dade educativa, de António Santos, 
presidente da União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, do vereador do Património, 
manuel Pires, e da vereadora da 
Educação, manuela Calado.

Após apontamentos de poe-
sia protagonizados pelos alunos 
das escolas básicas de miratejo e 
Corroios e da Escola Secundária 
João de barros, a vereadora ma-
nuela Calado falou sobre o PEm, 
que representa a partilha de proje-
tos, «num caminho que percorre-
mos juntos, escolas e Poder Local. 
Queremos valorizar o sistema 
público de ensino e o PEm é um 
instrumento de trabalho estrutu-
rante, no sentido de responder às 
necessidades da comunidade edu-
cativa». 

Quanto ao tema orientador 
dos projetos, «Educação e Sus-
tentabilidade», explicou que a 
Câmara municipal do Seixal aderiu 
em 2017 à plataforma Aliança oDS 
Portugal em que através de par-
cerias, incluindo com as escolas, 
se compromete a implementar os 
17 objetivos de desenvolvimento 
sustentável. «Ao trabalharmos es-
ta temática podemos sensibilizar 
as novas gerações para as questões 
da sustentabilidade. Queremos 
sensibilizar a comunidade educa-

tiva para a importância de educar 
para a cidadania e para a susten-
tabilidade. isso só é possível se os 
alunos adquirirem competências 
que lhes permitam responder aos 
desafios futuros». Para a vereado-
ra, o PEm também é um desafio 
para a autarquia. «Queremos que 
cada vez mais a comunidade edu-
cativa participe no PEm». Quanto 
às grandes iniciativas para o ano 
letivo 2018-2019, destacou o con-
vívio de Receção à Comunidade 
Educativa, o Fórum Seixal sobre a 
avaliação do PEm, iniciativa que 
percorrerá as escolas, e a Feira de 
Projetos Educativos que acontece 
nos dias 13 a 18 de maio de 2019.

o PEm encontra-se online em 
cm-seixal.pt, com projetos nas áre-
as do ambiente, cidadania, despor-
to, expressões e tradições, leituras 
e literacias, património, proteção 
civil, saúde, entre outras, e integra 
ainda uma oferta de programas de 
apoio regulares, onde se insere a 
ação social escolar e a atribuição 
de bolsas de estudo, entre outros. 
Destaque para o projeto Vamos 

Câmara municipal promove 12 programas de apoio e 119 projetos 

Apresentação do Plano Ed ucativo Municipal

Festa da Criança no Parque Urbano das Paivas
A brincar também se aprende

Animação, ateliês, música e desporto fizeram parte do programa da 
Festa da Criança que teve lugar no dia 22 de setembro, no Parque 
Urbano das Paivas. A iniciativa foi promovida pela Associação Os 
Pioneiros de Portugal, com o apoio da Câmara Municipal do Seixal, e 
integrou o programa de Receção à Comunidade Educativa. 
Estiveram presentes nesta iniciativa Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, Manuela Calado, vereadora do pelouro 
da Educação, e Manuel Araújo, presidente da Junta de Freguesia de 
Amora.

Crescer num ambiente feliz e saudável
Íris Damião da Associação Os Pioneiros de Portugal afirmou que a 
Festa da Criança pretende «relembrar a todos a importância de ser 
criança e de crescer num ambiente feliz e saudável, rodeada de amor, 
para que os adultos do futuro sejam seres completos».
Manuela Calado salientou a importância de iniciativas como a Festa 
da Criança para uma aprendizagem completa e diversificada: «Eu cos-
tumo dizer que as matérias que aprendemos na escola são importan-
tíssimas, mas devem ser complementadas com noções de cidadania, 
com as experiências que podemos retirar do contacto com os outros e 
com aprendizagens sobre realidades diferentes das nossas. Por isso, 
estes momentos de festa e de convívio também são importantes para o 
crescimento e desenvolvimento das crianças».
Para Joaquim Santos, a formação e educação das crianças é priori-
tária: «É importante que as crianças tenham consciência do mundo 
que as rodeia e que possam ter os instrumentos necessários para 
intervir na sociedade e para poder transformá-la. Assim, a autarquia 
assinala o início de mais um ano letivo com um conjunto de iniciativas 
que celebram a importância da escola». Quanto à Festa da Criança, o 
presidente da Câmara Municipal do Seixal afirmou: «É um momento de 
convívio para as famílias, num espaço verde de excelência como é este 
Parque Urbano das Paivas, que tem vindo a ser requalificado para que 
a população usufrua cada vez mais do espaço público». 

A Receção à Comunidade Educativa 
engloba um programa de atividades 
com o objetivo de promover o conví-
vio, desejar bom trabalho a todos e 
estreitar parcerias no início de mais 
um ano letivo.
O programa estende-se até dia 12 
de outubro, data em que haverá um 
convívio com música dos anos 80, 
dirigido a profissionais da área edu-
cativa. Mais informações através do 
email educacao@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 Moinho de Maré de Corroios
Baía do Seixal

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

Receção à Comunidade Educativa
Celebrar a escola pública
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Câmara municipal promove 12 programas de apoio e 119 projetos 

Apresentação do Plano Ed ucativo Municipal
Adotar Uma Árvore, desafio lança-
do aos alunos das turmas do 1.º ci-
clo, para plantar árvores em locais 
como hortas urbanas, logradouros 
escolares, parques e terrenos pú-
blicos.

Apoio de um milhão 
de euros
No ano letivo anterior, para os 

projetos e programas de apoio, a 
autarquia apoiou em cerca de 1 
milhão e 45 mil euros. Perto de 18 
mil alunos participaram nos proje-
tos do PEM. Ao nível da ação social 
escolar, o apoio foi de 31 mil euros, 
nos transportes escolares foram 
abrangidos 424 alunos com pas-
se escolar, o que representou um 
investimento de 187 mil euros, e 
foram servidas 900 mil refeições 
no valor de 751 mil euros. Quanto 
à manutenção de equipamentos, 
o apoio foi de 35 mil euros, 14 mil 
euros foram para o funcionamento 
das salas de jardim de infância. Já 
no âmbito dos projetos desenvol-
vidos no PEM, o apoio foi de 14 850 
euros, para as bolsas de estudo no 

ensino secundário a compartici-
pação foi de 7 500 euros e para as 
bolsas do ensino superior 5 000 
euros.  

Projeto Kid’s Guernica
Seguiu-se a inauguração da ex-

posição de trabalhos da 6.ª edi-
ção do Kid’s Guernica, a qual es-
tá patente no átrio dos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal. A secretária-geral da AMRS 
realçou o facto de o projeto inte-
grar pela primeira vez o PEM, «fru-
to do trabalho coletivo que os mu-
nicípios da região fazem na área 
educativa». 

No âmbito da 6.ª edição do pro-
jeto Kid’s Guernica, que teve como 
lema «Arrábida Biosfera», oito es-
colas da rede pública do concelho 
do Seixal aceitaram o desafio de 
afirmar estes valores junto da co-
munidade educativa. O resultado 
traduziu-se em 130 trabalhos ago-
ra expostos que foram elaborados 
por 741 alunos.  n

O ANO letivo 2018/2019 
começou e no concelho do Seixal, 
como habitualmente, a autarquia 
não quis deixar de assinalar este 
momento. Para além de várias ini-
ciativas dirigidas à comunidade 
educativa, o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, e os vereadores Manuela 
Calado e José Carlos Gomes mar-
caram presença em duas escolas: 
uma pública, a Escola Básica (EB)
da Quinta do Campo, em Corroios, 
no dia 26 de setembro, e uma pri-
vada, o Colégio Atlântico, no dia 21 
de setembro.

Joaquim Santos afirmou: «Na 
EB Quinta do Campo, para além de 
desejar a todos um bom ano letivo, 
pudemos verificar o ponto de situ-
ação das obras de requalificação 
efetuadas, nesta que é uma escola 
antiga e que agora tem novas ins-

talações sanitárias, foi totalmente 
pintada e o parque infantil tam-
bém foi recuperado. É um exemplo 
de todo o investimento que temos 
vindo a fazer na requalificação 
do parque escolar da responsa-
bilidade da câmara municipal. E 
entendemos ser igualmente im-
portante visitar uma escola do se-
tor privado, já que são entidades 
que também trabalham na área da 
educação no concelho. Por isso vi-
sitámos o Colégio Atlântico, onde 
pudemos verificar o bom trabalho 
desenvolvido, apesar de terem um 
âmbito diferente da rede pública». 

Na EB Quinta do Campo foi rea-
lizado um investimento na ordem 
dos 123 mil euros que abrangeu a 
reformulação total das instalações 
sanitárias, a pintura interior do 
edifício, a substituição dos telhei-
ros, a reparação dos equipamen-

tos de recreio, a substituição do 
pavimento e ainda a pintura exte-
rior que se encontra a decorrer. 

Neste contexto, Joaquim Santos 
destacou o investimento que tem 
sido feito no parque escolar e que 
«vai continuar, quer na qualifica-
ção do existente, quer em novos 
investimentos, nomeadamente 
na ampliação da EB da Quinta de 
St.º António», uma obra cuja ad-
judicação foi aprovada na reunião 
de câmara de dia 26 de setembro. 
«Em outubro está também pre-
vista a adjudicação da obra de am-
pliação da EB de Aldeia de Paio 
Pires. Estas duas intervenções 
representam investimentos su-
periores a 2 milhões de euros em 
cada uma, e estamos também a 
preparar o projeto de construção 
do Jardim de Infância de S. Nicolau, 
em Corroios». n

Visitas a escolas no início do ano letivo

Trabalho na área 
da educação cada 
vez mais qualificado
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Começou mais uma edi-
ção da seixalíada! No dia 22 de se-
tembro milhares de pessoas estive-
ram no Parque urbano de Fernão 
Ferro para a festa de abertura da 
35.ª edição da grande festa do des-
porto popular, uma organização 
da câmara municipal, movimento 
associativo, escolas e juntas de fre-
guesia, e que este ano tem como 
lema «um Projeto singular, uma 
Força Coletiva».

a iniciativa começou com um 
desfile das coletividades e dos 
atletas a partir da escola Básica da 
Quinta dos morgados até ao Parque 
urbano de Fernão Ferro, onde se 
realizou o momento protocolar. o 
desfile foi acompanhado pelo pre-
sidente da Câmara municipal do 
seixal, Joaquim santos, vereadores 
da autarquia, eleitos das juntas de 
freguesia e representantes do mo-
vimento associativo, que subiram 

depois ao palco da festa.
antónio mateus, dos Zatopeques 

de Fernão Ferro, fez o juramento 
da seixalíada em nome dos atle-
tas, seguindo-se a intervenção de 
Luís isidorinho, da associação de 
Paralisia Cerebral almada-seixal 
(aPCas), em representação da 
Comissão organizadora, que enal-
teceu «os 35 anos de empenho e 
dedicação de todos. o trabalho rea-
lizado pelo movimento associativo 
dinâmico, participativo e respon-
sável, com o apoio das autarquias 
e parceiros, torna possível conti-
nuarmos a demonstrar a capacida-
de organizativa deste concelho e a 
desenvolver com primor o maior 
evento desportivo do nosso país».

o presidente da autarquia con-
siderou que nesta festa «o seixal 
está a dar um exemplo ao país. ano 
após ano realizamos esta grande 
iniciativa, que vai já com 35 edições 

e que no ano passado envolveu 
mais de 20 mil participantes em 
cerca de 180 iniciativas desporti-
vas. É notável esta força conjunta 
que consegue realizar esta iniciati-
va de promoção do desporto e dos 
seus valores. É bem demonstrati-
va que se em todo o país houvesse 
mais apoios do governo e das au-
tarquias às coletividades, haveria 
mais desporto e mais qualidade de 
vida. aqui no concelho do seixal 
assumimos o compromisso de con-
tinuar a apoiar o desporto e as co-
letividades, nas quais investimos, 
nos últimos quatro anos, mais de 
4,5 milhões de euros em obras e 
equipamentos. em relação à nossa 
rede de equipamentos, está a ter-
minar a obra do estádio municipal 
do seixal, vamos lançar até final do 
ano a obra da Piscina municipal de 
aldeia de Paio Pires e temos pro-
jetada a construção do Pavilhão 

Festa de abertura da 35.ª seixalíada

Uma força conjunta 
que engrandece o desporto

Mobilização de atletas regulares e estreantes
Atividades para todos os gostos

A 35.ª Seixalíada decorre até 20 de outubro e prevê-se a participação 
de milhares de atletas, que têm à sua escolha um calendário com 
mais de 60 modalidades.
A primeira quinzena foi preenchida com dezenas de atividades. Entre 
as que decorreram nos dias 22 e 23 de setembro, destaque para a 
prova de cicloturismo da 35.ª Seixalíada, com partida e chegada junto 
do Centro de Solidariedade Social de Pinhal de Frades. O percurso rea-
lizado por cerca de 100 participantes passou pelas seis freguesias do 
concelho e pelos concelhos de Almada e Barreiro. O stand up paddle, 
uma das modalidades aquáticas com cada vez mais adeptos, reuniu 
61 pessoas na aula aberta dinamizada pela Associação Náutica do 
Seixal. 
Outra modalidade emblemática da Seixalíada é o atletismo. No dia 29 
de setembro, o Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento 
recebeu a primeira jornada do V Atletismo Histórico, na qual participou 
o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, nos 5 
mil metros. 
Na canoagem, o passeio promovido pelo Clube Recreativo e 
Desportivo Brasileiro-Rouxinol no dia 29 de setembro começou na 
sede do clube e  terminou no Moinho de Maré de Corroios. 
Mas a Seixalíada continua... com iniciativas nas coletividades, escolas 
e equipamentos públicos. A nossa proposta é para que, nos dias 5 e 6 
de outubro, assista ao Torneio de Patinagem Artística que se realiza 
no Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional. Para os mais radicais, 
realizou-se no dia 14 de outubro o 2.º Torneio de BMX e Skate 8, no 
Skate Park do Parque Urbano da Quinta da Marialva. E a integrar pela 
primeira vez o calendário está o I Duatlo da Seixalíada, que tem lugar 
marcado para dia 20 de outubro, no Complexo Municipal de Atletismo 
Carla Sacramento. Para saber mais sobre esta e outras iniciativas, 
acompanhe a Seixalíada através da sua aplicação móvel. Saiba como 
e onde pode participar em seixaliada.net.
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Festa de abertura da 35.ª Seixalíada

Uma força conjunta 
que engrandece o desporto

Desportivo Municipal de Fernão 
Ferro».

Seguiu-se a coreografia de 
apresentação da bandeira da 
Seixalíada, que foi depois haste-
ada. Foi também acesa a pira da 
Seixalíada, uma alusão à chama 
olímpica e que representa o início 
dos jogos. A festa contou ainda com 
várias demonstrações de dança, 
artes marciais, atividades gímni-
cas e atividades abertas a todos: 
insufláveis, atividades desportivas, 
zona radical, artes plásticas, magia, 
xadrez gigante, mikado gigante e 
jogos tradicionais. Estiveram tam-
bém presentes as personagens das 
séries Patrulha Pata, Bob Esponja 
e Tartarugas Ninja, que fizeram as 
delícias das crianças.

Uma grande festa que vai conti-
nuar em cada uma das coletivida-
des e equipamentos municipais, 
até dia 20 de outubro. n

Filipe Neto

«Esta festa parece-me muito bem 
organizada e integra muitas pes-
soas, muitos clubes e isso é muito 
importante. Tenho participado há 
alguns anos na Seixalíada e acho 
muito interessante ser tão inclusi-
va e envolver várias gerações. É de 
louvar a longevidade deste evento, 
e só é possível com todo o empe-
nho da organização e da câmara 
que apoia.

Carla Capote
«Acompanho a Seixalíada há al-
guns anos, porque os meus filhos 
praticam hóquei em patins e tam-
bém estou ligada a uma equipa. 
Participamos sempre nos desfiles, 
nas festas, nos jogos e gosto muito. 
A Seixalíada está a crescer cada 
vez mais e chama pessoas de vá-
rias idades para participar. A festa 
de abertura está maravilhosa, um 
espaço fantástico, com muitas ati-
vidades e a câmara municipal está 
de parabéns por este evento.»

Inês Pires
«Na Seixalíada pratico trampolins, 
na festa de abertura e noutros tor-
neios e campeonatos. 
Acho que esta festa é muito boa, 
porque tem muitas pessoas de to-
das as idades e muitos desportos 
para participarmos.»

Serafim Mateus

«Venho à Seixalíada desde a 
primeira edição e gosto muito. 
Jogo às damas, ao dominó, às 
cartas, à malha, sobretudo nos 
desportos tradicionais porque 
gosto do convívio e de acompa-
nhar as atividades. Acho que 
todos deviam participar, em es-
pecial os jovens, porque só faz 
bem à saúde.»

Sofia Gonçalves
«Desde que os meus filhos co-
meçaram a praticar atletismo 
que comecei a acompanhar a 
Seixalíada. Apesar do calor, gos-
tei muito desta festa de abertu-
ra. Participámos no desfile e de-
pois as crianças divertiram-se 
muito nas atividades. Com 35 
anos, a Seixalíada representa o 
verdadeiro espírito do desporto, 
envolvendo os pais, os atletas, 
os clubes. É uma grande festa.»

Maria Alves
«Participo sempre na Seixa-
líada, faço ginástica e vou à 
piscina. Gosto muito de parti-
cipar porque assim saímos de 
casa, convivemos com outras 
pessoas. Recomendo a todos 
que participem. Também gostei 
muito desta festa, que foi muito 
bonita».

Desporto para todos
Os participantes da Seixalíada
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A Câmara Municipal do Seixal es-
tá a desenvolver um programa de 
animação cultural para Fernão 
Ferro, com entrada livre. A primeira 
iniciativa já decorreu, no dia 29 
de setembro, no Parque Urbano 
de Fernão Ferro, com a atuação 
da Lisbon Swing Band, com Telmo 
Miranda como convidado.
A Lisbon Swing Band é uma or-
questra com formação base de 
big band, dirigida pelo maestro 

Jacinto Montezo e composta por 
três saxofones,três trompetes,dois 
trombones, guitarra, piano, baixo e 
bateria. Já Telmo Miranda, cantor 
que fez parte da boysband Sétimo 
Céu, cantou em programas de te-
levisão como cantor residente e 
integrou diversos espetáculos mu-
sicais e de teatro de revista como 
cantor e ator.
O repertório apresentado percor-
reu os grandes clássicos para big 

band com «My Way», «In the Mood» 
e «Save the Last Dance for Me», e 
também alguns êxitos da música 
portuguesa, tais como «Cartas de 
Amor» e «Vocês Sabem Lá», a que 
o público presente aderiu entusia-
ticamente cantando e dançando.
 Não perca o próximo espetáculo 
no dia 10 de novembro às 21.30 
horas com David Antunes e The 
Midnight Band, também com en-
trada grátis.

Câmara municipal promove animação cultural na freguesia
Lisbon Swing Band atua com Telmo Miranda
em Fernão Ferro

João da Ilha atuou no dia 22 de 
setembro na Quinta da Fidalga, 
num concerto que lotou os luga-
res sentados e contou com uma 
considerável assistência de pé. 
Público e músicos estiveram em 
perfeita conjugação numa noite 
que o próprio João da Ilha descre-
ve como «muito agradável, com 
boa resposta do público» e uma 

audiência «envolvida e conectada 
com o concerto». 
Como prometido, João da Ilha 
apresentou-se numa formação de 
trio, com bateria e teclado, e abor-
dou algumas músicas de tradição 
açoriana, caso de «Chamateia», 
«O Sol» e «Caracol», música tradi-
cional terceirense que tocou no 
encore que concluiu a atuação. 

«A Gente Vai Continuar» de Jorge 
Palma foi outra das versões em 
palco, numa noite com vários ori-
ginais, entre os quais «Yin e Yang» 
e «Adivinhar o Futuro», temas inte-
grados no novo álbum, «Mares da 
Indecisão», que será lançado nas 
plataformas digitais no dia 10 de 
outubro.

Novo álbum do cantor sai no dia 10 de outubro
João da Ilha conquista público em concerto 
na Quinta da Fidalga

Grupo 9 Meses estreou espetáculo
African Roots foi um êxito

O Grupo 9 Meses estreou o seu mais recente espetáculo, African 
Roots, no dia 14 de setembro, no Cinema S. Vicente, em Paio Pires, 
tendo constituído um verdadeiro sucesso, com a presença do «públi-
co caloroso que partilhou este momento», a quem o grupo fez questão 
de agradecer.
Karina Ismael concebeu a corografia de African Roots, que nos revela 
a história de duas irmãs, Kyeza e Weza, que querem ambas reinar, 
mas no final a cerimónia tradicional ditará que o respeito e a amizade 
prevalecem face às rivalidades. A interpretação esteve a cargo dos 
jovens artistas do grupo. 
O espetáculo contou com o apoio do Espaço Reyel e da Câmara 
Municipal do Seixal.
Recorde-se que o Grupo 9 Meses se apresenta como uma formação 
criativa, inovadora, eclética e amante da arte, no seio da qual surge o 
encontro entre a dança, o teatro, a performance, a literatura e os au-
diovisuais. Ao sucesso de Paixão das Sombras, a penúltima produção 
da equipa, que foi muito bem recebida pelo público, seguiu-se este 
African Roots. Que continue na senda do êxito.

Inscrições até 18 de outubro
Sessão Educar no Século XXI

Estão a decorrer, até 18 de outubro, as inscrições para a sessão 
Educar no Século XXI – Educar para o Mundo de Hoje. As Coisas 
Mudaram... Preparado?, que vai acontecer no dia 20 de outubro, das 
15 às 16.30 horas, na Biblioteca Municipal do Seixal.
A iniciativa destina-se a pais e encarregados de educação e pretende 
ser um contributo para ajudar a compreender a educação dos filhos, 
pois esta tem tanto de arte, como de ciência. E hoje, num mundo 
em constante e abrupta mudança, é fundamental compreendê-lo 
e educar no sentido de ajudar a desenvolver competências como a 
inteligência emocional.
A sessão, de 90 minutos, é dinamizada pelo Mundo Brilhante 
– Desenvolvimento de Competências, um projeto que promove 
workshops, palestras e formações à medida para escolas, empresas 
e encarregados de educação com base na psicologia educacional 
e positiva. As inscrições são efetuadas na Biblioteca Municipal do 
Seixal. Atenção que a lotação é de 30 participantes. Informações pelo 
telefone 210 976 100.

Exposição
Entretanto, aproveite a sua deslocação à biblioteca e visite a ex-
posição Os Autores e a República, cedida pela SPA – Sociedade 
Portuguesa de Autores. A mostra, patente até 3 de novembro, pre-
tende assinalar a Implantação da República, promover a literacia his-
tórica, os músicos, escritores e dramaturgos, entre outros criadores, 
que desempenharam um papel relevante no que toca à definição do 
quadro cultural que caracterizou a vida republicana em Portugal.
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Associação de Amigos do Pinhal do General

Honrar o passado com 
olhos postos no futuro
A AssociAção de Amigos 

do Pinhal do General (AAPG) foi 
fundada há 34 anos, tendo como 
objetivo representar os moradores 
nas questões relacionadas com a 
reconversão e, ao mesmo tempo, 
proporcionar atividades despor-
tivas, culturais e lúdicas aos as-
sociados. Mais tarde, foi criada a 
comissão de Moradores da Área 
Urbana de Génese ilegal (AUGi) 
FF71, deixando para a associação 
a realização de atividades para a 
população.

E se, inicialmente, havia muita 
gente que ia apenas passar o fim 
de semana ao Pinhal do General, 
pouco a pouco esta terra da fregue-
sia de Fernão Ferro e a sua extensa 
área começou a receber cada vez 
mais famílias que ali estabelece-
ram a sua vida. 

o papel da AAPG foi-se tornando 
cada vez mais importante para dar 
resposta à população, tornando-se 
ponto de encontro e uma referên-
cia numa localidade onde ainda 
estava muito por fazer.

cristina Taveira, presidente da 
direção, considera que a AAPG 
«tem cumprido o desígnio de jun-
tar as pessoas e de ir ao encontro 
das suas necessidades».

Agora que o processo judicial 
que impedia a reconversão da 
AUGi FF71 foi ultrapassado, os 
moradores vão finalmente poder 
realizar as escrituras dos terrenos 
e registar os lotes em m2. 

A AAPG está preparada para os 
novos desafios, tal como afirmou 
cristina Taveira: «Nos aniversá-
rios, há a tentação de falar no que 

se fez no passado, mas nós quere-
mos ser uma associação com olhos 
postos no futuro. Estamos prepa-
rados para a evolução do Pinhal do 
General e para aceitar os desafios 
de uma terra que ainda tem mui-
to por onde crescer. Estamos de 
portas abertas para receber mais 
pessoas, de todas as idades, e fa-
zer novas parcerias para criar mais 
atividades. Queremos que toda a 
população se reveja nesta associa-
ção».

independentemente do que se 
irá passar no futuro, o presente é 
de realçar. o edifício-sede foi re-
qualificado, com reparação da co-
bertura e pavimentos, num investi-
mento municipal de 44 428 euros. 
Neste espaço, a AAPG proporciona 
cerca de 30 atividades aos seus 
associados, entre as quais zumba, 
ioga, danças de salão, karaté, hip-
-hop, ginástica de manutenção e 
muitas outras. É ainda a casa do 
grupo de hip-hop Boom Dance, do 
Grupo coral e Musical, do Grupo de 
cavaquinhos e do Grupo de Teatro 
Pano cru. E prepara-se para iniciar 
um novo projeto: a Escola de Dança 
clássica com programa da Royal 
Academy of Dance.

No dia do 34.º aniversário, a 
AAPG realizou uma sessão sole-
ne com a presença de Maria João 
Macau, vereadora do pelouro da 
cultura da câmara Municipal do 
seixal, carlos Gomes, em repre-
sentação da Junta de Freguesia 
de Fernão Ferro, Vítor Antunes, 
presidente da Junta de Freguesia 
da Quinta do conde, e António 
cardoso, presidente da comissão 

de Administração da AUGi FF71.
Após a sessão, decorreu na 

sede da associação o Festival de 
Música Tradicional Portuguesa, 
com a participação do Grupo coral 
e Musical e do Grupo de cava-
quinhos da AAPG e do Grupo coral 
e instrumental Moinho de Maré.

Qualidade de vida
António cardoso falou sobre o 

avanço no processo de reconver-
são e o papel da AAPG ao longo 
dos anos, referindo que ambos os 
projetos «têm um novo rumo, têm 
continuidade e projetos de futuro».

Vítor Antunes explicou que exis-
te uma ligação forte entre o Pinhal 
do General e a Quinta do conde, 
pois ambos os territórios estão no 
limite dos respetivos concelhos 
(seixal e sesimbra}, havendo mui-
ta gente da Quinta do conde que 
participa nas atividades da AAPG.

carlos Gomes deu os parabéns 
à AAPG, afirmando que sabe «o 
esforço que esta casa faz, as ativi-
dades que tem e o trabalho que de-
senvolve», destacando ainda que é 
a associação «que mais atividades 
leva às festas populares da fregue-
sia».

Maria João Macau descreveu a 
AAPG como «uma referência pelo 
espírito de unidade e coesão. Tem 
história, tem alma, tem rosto, tem 
pessoas. E, sobretudo, é uma casa 
que está de olhos postos no futuro, 
para continuar a contribuir para o 
desenvolvimento cultural, despor-
tivo e social das populações e para 
a sua qualidade de vida». n

Primeiros órgãos sociais do Núcleo
do Sporting Clube de Portugal
Seixal vai acolher museu dedicado
a Albano Narciso Pereira

Um museu dedicado a Albano Narciso Pereira no Seixal é o primeiro ob-
jetivo do Núcleo do Sporting Clube de Portugal do Seixal, cuja tomada de 
posse dos primeiros órgãos sociais decorreu no dia 15 de setembro, no 
CAMAJ – Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil.
Nascido no Seixal, onde começou a jogar futebol, Albano é um dos cinco 
violinos, nome que foi cunhado pelo jornalista Tavares da Silva para 
designar o grupo de jogadores da linha avançada da equipa principal de 
futebol do Sporting Clube de Portugal (SCP) entre 1946 e 1949. Tendo 
começado no Seixal Futebol Clube e passado pelo Barreirense, voltou ao 
clube da terra onde acabaria por ser descoberto pelo Sporting. 
No mandato de dois anos, o núcleo espera edificar a sua sede e a imple-
mentação do Museu Albano Narciso Pereira, com um acervo relevante 
e mobiliário adequado; o estabelecimento de acordos com escolas e 
outras entidades públicas e privadas para visitas organizadas ao espa-
ço; a criação de um espaço comercial; a angariação de novos sócios; a 
realização de eventos culturais, recreativos e desportivos,  etc. 
A tomada de posse do Núcleo do Sporting Clube de Portugal do Seixal 
e Museu Albano Narciso Pereira, como é designado oficialmente, foi 
antecedida pelas palavras de Joaquim Tavares, em nome da comissão 
instaladora. O também vice-presidente da Câmara Municipal do Seixal 
e sportinguista agradeceu «a todos os que se têm empenhado nestes 
últimos dois anos para hoje podermos chegar a este momento, assim 
como às suas famílias, porque a sua compreensão também nos ajudou 
a cumprir este objetivo». 
Recém-empossado presidente da direção, Carlos Sevilha agradeceu 
a diversas personalidades que participaram na constituição legal do 
núcleo, «uma ideia com sete ou oito anos e um trabalho iniciado há cerca 
de três». Salientou ainda o papel desempenhado pelo SCP e a Câmara 
Municipal do Seixal na criação do núcleo e no «encontrar de um espaço 
digno de um grande futebolista, dos melhores de sempre».
Francisco Santos, da direção do SCP, salientou «uma virtude» deste nú-
cleo que o torna diferente: «para além de constituir um ponto aglutinador 
de sportinguistas, de convergência e união, dá origem a um museu que 
evoca um violino que ecoa na eternidade pelas glórias que trouxe ao 
nosso clube». Assegurou que «o Sporting procurará colocar toda a sua 
sabedoria e competência técnica e experiência dos seus funcionários na 
procura no seu acervo documental ao serviço deste núcleo».
José Carlos Gomes, vereador do Desporto da Câmara Municipal do 
Seixal, saudou a direção do Sporting e os dirigentes do núcleo agora em-
possados e lembrou «o empenho da autarquia em encontrar um espaço 
no núcleo urbano antigo do Seixal, terra onde nasceu Albano Narciso 
Pereira, consentâneo com a grandeza do seu nome e do SCP».
A sessão de tomada de posse contou ainda com intervenções de António 
Santos, presidente da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires, e de Américo Costa, em representação da Assembleia 
Municipal do Seixal. 
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Semana da Sopa e da Fruta 
Iniciativa promove alimentação
saudável entre crianças e jovens

A Semana da Sopa e da Fruta é uma iniciativa desenvolvida pelas 
escolas com o apoio da Câmara Municipal do Seixal e do Projeto Seixal 
Saudável. A campanha de sensibilização decorre entre 15 e 19 de ou-
tubro nas escolas básicas da Cruz de Pau, Dr. António Augusto Louro, 
Carlos Ribeiro, Nun’Álvares e Paulo da Gama, e nas escolas secundá-
rias de Amora e Manuel Cargaleiro.
A iniciativa promove o consumo de sopa e fruta junto das crianças e 
adolescentes e consiste na distribuição de um documento em que se 
assinalam os cinco dias da semana em que um prato de sopa, uma 
peça de fruta, ou ambas fizeram parte da alimentação na escola. No 
final da semana, os alunos que fizeram o pleno de refeições com sopa 
e fruta recebem um certificado que comprova a sua participação com 
êxito na iniciativa. 
Integradas numa alimentação saudável, a sopa e a fruta são alimen-
tos essenciais para a saúde e crescimento de crianças e jovens, consti-
tuindo alimentos nutritivos e com baixo valor calórico.

Dias 19 e 20 de outubro, 
nos Serviços Centrais da Câmara do Seixal
A proximidade nos cuidados
de saúde em debate
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) do Seixal, entidade que 
integra o Agrupamento de Centros de Saúde Almada-Seixal, comemo-
ra o 8.º aniversário. A data será assinalada com a realização de um 
encontro subordinado à temática «Integração de Cuidados de Saúde: 
Que Realidade?». O encontro decorrerá nos dias 19 e 20 de outubro, 
no auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal.
Durante o encontro serão partilhadas experiências do quotidiano de 
trabalho de equipas e técnicos que intrevêm na área da saúde. Será 
ainda promovido o debate e o conhecimento das potencialidades e de-
bilidades das respostas ao nível do país. A necessidade de investir na 
articulação e na continuidade de cuidados prestados ao utente/famí-
lia/comunidade no seio do Serviço Nacional de Saúde, numa filosofia 
de cuidados de proximidade, levou a organização – UCC Seixal, ACES 
Almada-Seixal e CRIAR-T – Associação de Solidariedade –, a lançar o 
tema dos cuidados integrados para a mesa de debate.
Durante dois dias decorrerão debates, mesas e conferências que 
destacarão as boas práticas na articulação da prestação dos cuidados 
de saúde e serão também apresentados alguns projetos e programas 
com respostas integradas nos cuidados de saúde primários. Este ano, 
a novidade da iniciativa consiste na apresentação de trabalhos em 
póster ou de comunicações livres subordinados à temática do encon-
tro. Os trabalhos a concurso vão ser selecionados por uma comissão 
científica e os três melhores classificados serão premiados.  
Mais informações e programa em cm-seixal.pt.

A cerimóniA Saúde Oral 
para Todos decorreu no dia 18 
de setembro, no centro cultural 
de Belém, em Lisboa, no decorrer 
da qual foram assinados os pro-
tocolos de colaboração entre 65 
municípios e as cinco administra-
ções regionais de saúde do país, 
no âmbito do projeto que integra 
médicos dentistas nos centros de 
saúde. O objetivo é ter pelo me-
nos um consultório com médico 
dentista no Serviço nacional de 
Saúde em todos os municípios até 
ao final do primeiro semestre de 
2020. O município do Seixal ade-
riu ao projeto, com o qual se prevê 
a vinda de dois médicos dentis-
tas para os cuidados primários 
de saúde no concelho. em repre-
sentação da câmara municipal 
do Seixal esteve a vereadora 
manuela calado. 

De referir que as experiências- 
-piloto avançaram em 2016, em 
13 centros de saúde, e foram sen-
do replicadas. Passar-se-á este 
ano para 92 e, em 2019, para 210. 
em 2020 chegar-se-á, de acordo 
com as projeções do ministério da 
Saúde, aos 289 gabinetes de saú-
de oral nos cuidados primários 
de saúde.

no evento, Fernando Araújo, 
secretário de estado Adjunto e da 
Saúde, anunciou que o Governo 
pretende ter até junho 30 por 
cento dos concelhos abrangidos 
pela medida. «Temos neste mo-
mento 63 consultórios em 53 mu-
nicípios, mas queremos chegar 

a todos os concelhos. com este 
projeto o que se pretende é a pro-
ximidade nos centros de saúde e 
sobretudo equidade no país».

A diretora-geral da Saúde, 
Graça Freitas, salientou a impor-
tância da medida para melhorar 
a saúde oral dos portugueses, 
lembrando os dados do terceiro 
estudo de prevalência nacional 
de doenças orais que revelou 
«indicadores preocupantes. no 
grupo etário dos 25 aos 44 anos, 
verificou-se que apenas 37,4 por 
cento dos observados apresen-
tavam gengivas saudáveis e 13,7 
por cento tinham menos de 20 
dentes naturais na boca, resulta-
dos que foram piores no grupo 
etário dos 65 aos 74 anos», disse 
Graça Freitas.

Orlando monteiro da Silva, bas-
tonário da Ordem dos médicos 
Dentistas, saudou a medida, afir-
mando que o envolvimento dos 
municípios na questão da saúde 
oral é uma aspiração antiga da 
ordem.

Após a assinatura dos proto-
colos entre as administrações re-
gionais de saúde e os municípios, 
o ministro da Saúde encerrou a 
cerimónia. «O SnS passa a ter nos 
centros de saúde médicos dentis-
tas, higienistas orais e assistentes 
dentários», afirmou Adalberto 
campos Fernandes. O ministro 
sublinhou ainda o trabalho feito 
pelas comunidades locais e pe-
los autarcas na construção desta 
medida. 

Promoção da saúde
A vereadora manuela calado par-

ticipou no painel Autarcas Juntos 
pela Saúde Oral dos Portugueses. 
Falou da experiência do Seixal ao 
nível dos projetos desenvolvidos 
no âmbito do Seixal Saudável e 
abordou o facto de o Seixal deter a 
presidência da rede Portuguesa de 
municípios Saudáveis, «um traba-
lho com o qual já obtivemos ganhos 
em saúde». 

Quanto ao protocolo assinado, 
a vereadora disse «com uma po-
pulação de mais de 160 mil habi-
tantes, a medida fará a diferença 
na saúde oral da população que ou 
tinha que recorrer ao privado ou 
dirigir-se ao monte da caparica, 
ao único consultório que servia 
o AceS Almada-Seixal».  e acres-
centou: «infelizmente o ministério 
da Saúde não coloca os recursos 
necessários à saúde das popula-
ções, e têm que ser as autarquias  
a investir. Que não seja por 20 mil 
euros que a população do concelho 
fique privada de médicos dentis-
tas do SnS. mais, esperamos que 
sejam disponibilizados mais médi-
cos e equipamentos a esta área tão 
necessitada».

As autarquias disponibilizam 
uma verba até 20 mil euros, para 
aquisição das cadeiras de dentista, 
e equipamentos complementares. 
Por enquanto, o acesso ao dentis-
ta fica garantido apenas a pessoas 
com problemas mais graves e não 
contempla a aquisição de próteses 
e implantes dentários. n

centros de saúde vão ter médicos dentistas

Seixal adere 
ao programa Saúde 
Oral para Todos
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Centenas de pessoas 
passaram, nos dias 29 e 30 de se-
tembro, pela frente ribeirinha do 
seixal, onde decorreu a iniciativa 
seixal, Município saudável, que 
reuniu vários parceiros da au-
tarquia na área da saúde para a 
dinamização de atividades ao ar 
livre, com o objetivo de incentivar 
a população à adoção de hábitos 
de vida saudável.

a iniciativa integrou-se nas co-
memorações do dia Mundial do 
Coração, que se assinalou a 29 de 
setembro, com o lema «Pelo Meu 
Coração, pelo seu Coração» («My 
Hearth, Your Hearth»), procu-
rando que cada um assuma um 
compromisso que ajude a manter 
o coração mais saudável. e esta 
ideia foi pretexto para uma das ati-
vidades realizadas: a inscrição de 
compromissos num painel dedi-
cado ao dia Mundial do Coração.

a vereadora da área da saúde 
da Câmara Municipal do seixal, 
Manuela Calado, e o presidente 
da União das Freguesias do seixal, 
arrentela e aldeia de Paio Pires, 
antónio santos, estiveram presen-
tes na abertura do evento, partici-
pando em algumas das atividades.

ao longo dos dias realizaram-se 
nos standes, no palco e na tenda 
principal várias atividades pro-
motoras de vida saudável, como 
ioga, ginástica, dança, workshops 
de alimentação saudável, ações 
de sensibilização de primeiros 
socorros, jogos e passatempos 
para crianças, música e ativida-
des para grávidas. Realizaram-se 
ainda vários rastreios de saúde, 
como por exemplo à audição, ca-
pilar, glicemia, colesterol e tensão 
arterial, risco cardiovascular, etc. 
de acordo com a organização, 
realizaram-se 312 rastreios e re-

gistou-se a participação de 333 
pessoas nas ações de promoção de 
saúde, cerca de 60 nas atividades 
físicas e 160 pessoas nas oficinas 
e palestras e no concerto de en-
cerramento. Um dos momentos 
altos da iniciativa foi a realiza-
ção de uma caminhada desde o 
local da iniciativa até à rotunda 
seixal, Município saudável, junto 
à Quinta da Fidalga, onde os cerca 
de 100 participantes formaram  
um coração humano.

as comemorações do dia do 
Coração continuam no dia 7 de ou-
tubro com o Passeio em Família 
pelo Coração, uma caminhada 
que irá culminar no Parque da 
Quinta dos Franceses, onde de-
corre uma área de participação e 
será novamente formado um co-
ração humano e o «H» de hospital, 
lembrando a luta pelo hospital no 
seixal. n

evento promoveu a vida ao ar livre e com mais saúde

Seixal, Município 
Saudável
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O terceirO espaço 
agrícola do município do Seixal 
foi inaugurado no dia 29 de se-
tembro. O espaço Agrícola da 
Quinta da trindade, com cerca de  
10 000 m2, localiza-se na união 
das freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires (UFSAAPP), 
entre a Avenida General Vasco 
Gonçalves e a Avenida MUD 
Juvenil. A cerimónia de assinatura 
e entrega dos acordos de utiliza-
ção dos talhões teve a presença 
dos executivos da UFSAAPP e da 
câmara Municipal do Seixal.

A área de cultivo, num total de 
5411 m2, encontra-se distribuída 
por 37 talhões, 10 hortas recre-
ativas, com áreas de 75 m2, e 27 
hortas sociais, com áreas com-
preendidas entre os 150 m2 e os 
305 m2, destinados ao cultivo e 
colheita de produtos agrícolas de 

natureza sazonal. No espaço agrí-
cola foram executados acessos, 
vedações, rede de distribuição 
de água, um edifício com cerca de 
150 m2 com arrecadações para 
arrumo de ferramentas, sala po-
livalente e instalações sanitárias. 

O procedimento para atribui-
ção dos talhões foi aberto em 
maio, colocando a concurso 23 
talhões para hortas sociais e 10 
talhões para hortas recreativas. 
Das 35 candidaturas receciona-
das, foram selecionadas 10 para 
as hortas recreativas e 16 para 
as hortas sociais. A partir de ago-
ra, 26 novos hortelãos vão poder 
dedicar-se à atividade agrícola 
em contexto urbano. 

De referir que, neste espaço, 
desenhado para ser 100 por cen-
to acessível pretende-se, ainda, 
desenvolver uma resposta de 

horticultura pedagógica e tera-
pêutica, em parceria com institui-
ções de solidariedade social e de 
ensino do município. O objetivo é 
dinamizar atividades pontuais ou 
de maior continuidade, tornan-
do os espaços agrícolas cada vez 
mais inclusivos. 

Sustentabilidade
 ambiental
Na sua intervenção, António 

Santos, presidente da UFSAAPP, 
referiu a importância do projeto 
que pretende «potenciar estilos 
de vida saudáveis num espaço 
de vivência coletiva que tem um 
enquadramento natural magní-
fico. com o projeto promovemos 
o equilíbrio ambiental e a histó-
ria da freguesia. Desde sempre o 
Seixal foi uma terra de quintas». 
O espaço resulta duma parceria 

com a junta de freguesia, «tal co-
mo no espaço Agrícola do Monte 
Sião acreditamos que estamos a 
contribuir para a sustentabilida-
de e para um futuro melhor». 

Para o presidente da câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, este foi um dia cheio de 
significado pela abertura do ter-
ceiro espaço agrícola. «Quando 
criamos os espaços agrícolas, 
estamos a pensar em vertentes 
que consideramos importantes 
para a população, são elas: sus-
tentabilidade, alimentação, saú-
de e ocupação de tempos livres». 
Segundo o autarca, num concelho 
com mais de 160 mil habitantes, 
o objetivo é «valorizar o espaço 
público e dar-lhe um uso social e 
recreativo».

O projeto rede de Hortas Urba-
nas do Município do Seixal ini-

ciou-se com este executivo, «pas-
sámos de 16 talhões no Monte 
Sião, torre da Marinha, para 35 
nos Foros de Amora. e agora este 
na Quinta da trindade com 37 
talhões, o qual se enquadra na 
requalificação da frente ribeiri-
nha do Seixal». e explicou «além 
das obras no núcleo urbano an-
tigo, a intervenção abrange es-
te espaço agrícola e a criação da 
ponte pedonal Seixal-Barreiro, 
um investimento na ordem dos 6 
milhões de euros que queremos 
concretizar no mandato». Quanto 
aos novos hortelãos, deixou o 
repto, «usufruam deste espaço de 
participação cívica e que este vos 
proporcione melhor qualidade 
de vida». n

inauguração do espaço Agrícola da Quinta da trindade

Fomentar hortas em meio urbano

Atribuição de hortas sociais e recreativas

Jorge Faria, Seixal

As hortas sociais correspondem a talhões orien-
tados para a subsistência alimentar. Jorge Faria, 
residente no Seixal, foi um dos contemplados. Esta 
será uma forma de «contribuir para o sustento fami-
liar. Após o horário de trabalho, virá para aqui dar 
forma a uma aspiração antiga, «já há muito tempo 
que desejava ter um espaço para cultivar». Agora é 
pôr mãos à terra e seguir o ritmo das estações, para 
«plantar os produtos da época, principalmente legu-
mes, aqui tenho a garantia de que são biológicos». 
Quanto à criação de espaços agrícolas, diz-nos, «é 
uma boa medida, a autarquia devia criar mais espa-
ços no concelho».

Isabel Neves, Seixal

As hortas recreativas destinam-se ao recreio, um 
tempo que será aproveitado por Isabel Neves, pro-
prietária de um espaço comercial no núcleo urbano 
antigo do Seixal, onde também reside, depois de há 
sete anos ter decidido deixar Lisboa e vir explorar as 
potencialidades que aqui encontrou. 
Quanto à decisão de ter uma horta, a explicação:  
«queremos plantar o que nos faz falta, das ervas 
aromáticas às cebolas, aos morangos. Tudo o que 
até aqui fazia na minha horta de varanda e que serve 
para a alimentação da família».
A nova residente destaca a importância do projeto 
pela simbiose que cria e pelas questões ambientais 
que promove.
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O Centro de Recolha Oficial de 
Animais de Companhia do Seixal 
– CROACS promove a formação 
Método Capturar-Esteri l izar-
-Devolver em Colónias de Gatos 
Silvestres, no dia 14 de outubro, 
domingo, a partir das 10.30 horas.
A iniciativa destina-se ao público 
em geral e as inscrições estão a 

decorrer até ao dia 11 de outubro, 
quinta-feira, através do email pau-
la.serrano@animaisderua.org.
O programa da formação contem-
pla uma parte teórica e teórico-prá-
tica, a realizar entre as 10.30 e 
as 13 horas, e a parte prática vai 
decorrer a partir as 14 horas.
A organização é da responsabilida-

de da Associação Animais de Rua 
e conta com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal. 

Inscrições até 11 de outubro
Formação para capturar, esterilizar 
e devolver gatos silvestres

As Ações integradas de 
valorização do espaço público re-
alizadas nos Redondos, dia 19 de 
setembro, e em Pinhal de Frades, 
dia 26 de setembro, encerraram 
a 1.ª fase de um projeto que tem 
como principal objetivo melhorar 
o espaço público, complementan-
do o trabalho regular de limpe-
za e conservação realizado. estas 
ações concentram numa localida-
de trabalhadores de várias equi-
pas da autarquia, envolvendo em 
simultâneo as áreas dos espaços 
verdes, redes viárias, água e sa-
neamento, iluminação pública e 
salubridade.

Nestas duas ações os trabalhos 
foram realizados por cerca de 50 
trabalhadores da autarquia, que 
procederam à recolha de resíduos 
verdes, trabalhos de desmatação, 
lavagem de contentores, manu-
tenção de espaços verdes, limpeza 
e desobstrução de coletores e su-
midouros, verificação da ilumina-
ção pública, ações de fiscalização 
de deposição indevida de resíduos 
e de viaturas abandonadas, manu-
tenção do mobiliário urbano, pavi-
mentações, reparação da sinaliza-
ção e reposição de lancis e calçada.

O presidente da Câmara Muni-
cipal do seixal, Joaquim santos, e o 

vereador do pelouro do Ambiente, 
Joaquim Tavares, acompanharam 
estas ações, verificando no local 
as necessidades mais prementes 
das áreas intervencionadas e re-
colhendo algumas sugestões por 
parte dos munícipes.

este projeto irá continuar nas 
várias localidades do concelho, es-
tando já programadas novas ações 
integradas de valorização do espa-
ço público. n

Redondos e Pinhal de Frades

Ações 
integradas 
de valorização 
do espaço 
público 
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Formação, moda, debates e convívio
Comemorações do Mês das Pessoas Idosas

Campeonato do Mundo de Dança
Sérgio Lourenço e Cátia Cerqueira  
sobem ao pódio

Sérgio Lourenço e Cátia Cerqueira, professores e dançarinos do Clube 
Recreativo e Desportivo de Miratejo, alcançaram um brilhante 3.° 
lugar (medalha de bronze) no Campeonato do Mundo de Profissionais 
Masterclass I Latinas, em representação da seleção nacional. A competi-
ção decorreu nos dias 22 e 23 de setembro, em Bertrange, Luxemburgo, 
sendo um dos mais importantes eventos do calendário desportivo da mo-
dalidade. Os dançarinos obtiveram o primeiro pódio de sempre de um par 
português nas competições federativas internacionais, engrandecendo 
Portugal e também o concelho do Seixal. 
De referir que a Câmara Municipal do Seixal agraciou os dois atletas com 
a medalha de mérito desportivo em 2017.

No concelho do Seixal, as comemo-
rações do Mês das Pessoas Idosas 
são organizadas pela Câmara Muni-
cipal do Seixal e movimento asso-
ciativo de idosos e compreendem 
atividades como convívios das as-
sociações de reformados, formação 
em informática, implementação do 
projeto de teleassistência, um des-
file de moda e reuniões da Rede 
Social.

Programa
Até 6 de outubro, 
das 10.30 às 13 horas
> Programa Teclar
R@TO – Associação para a 
Divulgação Cultural e Científica

Dia 7 de outubro, 
domingo, 14.30 horas
> Atividade no âmbito 
do aniversário da Associação 
Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Paio Pires 
(AURPIPP)
Largo 1.º de Maio, 
Aldeia de Paio Pires

Dia 8 de outubro, 
segunda-feira, 14.30 horas
>  Sessão solene de aniversário 
da AURPIPP
AURPIPP

Dias 8, 9 e 10 de outubro
> Implementação do Projeto Piloto 
de Teleassistência
Realizado em parceria
com as 10 associações
de reformados que promovem 
o apoio domiciliário 
no concelho do Seixal

Dia 11 de outubro, 
quinta-feira, 9 horas
> Sessão Plenária da Rede Social 
do Seixal
Auditório dos Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal

Dias 16 e 23 de outubro,
terça-feira, 
das 14.30 às 17.30 horas
> Workshops sobre os temas: 
«Abordagem Centrada na Pessoa 
e Comunicação nas Demências» 
e «Estratégias nas Atividades 
de Vida Diária»
Salas laterais do auditório 
dos Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal

De 24 a 27 de outubro,
das 10.30 às 13 às horas
> Programa Teclar +
R@TO  – Associação para 
a Divulgação Cultural e Científica

Dia 27 de outubro, 
terça-feira, 15 horas
> Sessão de entrega dos diplomas 
do Programa Teclar
R@TO  – Associação para 
a Divulgação Cultural e Científica

Dia 10 de novembro, 
sábado, 14.30 horas
> Desfile de Moda Sénior
Dinamizado em parceria 
pela Associação Love Projet 
e Movimento Social Utopia Global
Pavilhão da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Mistos Seixal

Bairro da Cucena, Aldeia de Paio Pires
Abertura do Café e Mercearia 
da Aldeia

O Bairro Municipal da Cucena, em Aldeia de Paio Pires, tem um novo es-
tabelecimento comercial para servir a população: o Café e Mercearia da 
Aldeia. A inauguração do espaço teve lugar no dia 23 de setembro, numa 
cerimónia que contou com a presença de Manuela Calado, vereadora do 
Desenvolvimento Social da Câmara Municipal do Seixal, António Santos, 
presidente da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, e membros do seu executivo, um representante da Santa Casa da 
Misericórdia do Seixal e moradores do bairro.
O evento incluiu ainda um momento de convívio intercultural e a limpeza 
conjunta da Rua da Alegria.
A abertura do estabelecimento comercial constituiu um momento es-
pecial, pois veio ao encontro de uma necessidade manifestada pelos 
responsáveis de cada prédio nos encontros regulares que a Câmara 
Municipal do Seixal realiza com a população do bairro.

No âmbito do ciclo de conferências 
promovido pelo Comando Distrital 
de Operações de Socorro de Setúbal 
(CDOS), que lançou o desafio aos 
Serviços Municipais de Proteção 
Civil (SMPC), a Câmara Municipal do 
Seixal através do SMPC promove a 
conferência O Papel das Autarquias 
Locais na Proteção Civil, no dia 12 
de outubro, nos Serviços Centrais da 

Câmara Municipal do Seixal. 
Com a conferência pretende-se de-
bater o papel das autarquias nas 
operações de socorro e a articula-
ção dos agentes de proteção civil 
no terreno. De acordo com a Lei de 
Bases da Proteção Civil e por uma 
questão de proximidade, as autar-
quias são um dos principais agentes 
que atuam junto da população e a 

quem compete zelar pela segurança 
de pessoas e bens na área do mu-
nicípio. Nesse contexto, a iniciativa 
contará com a apresentação de ca-
sos práticos ocorridos em diversos 
teatros de operações. Para mais 
informações, contacte o SMPC pe-
lo telefone 210 976 185 ou email 
smpc@cm-seixal.pt. Inscrições  em 
cm-seixal.pt

Dia 12 de outubro, Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal
O Papel das Autarquias Locais na Proteção Civil
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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
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Fogueteiro
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Sete Rios
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Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

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

(*) n Partida do Fogueteiro

Sublinhados: com destino a Setúbal, os restantes terminam em Coina. 
Aos dias úteis o comboio das 8.13 horas termina no Fogueteiro
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O atendimento público dos pelouros da Câmara Municipal 
do Seixal é realizado mediante marcação prévia, de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 17.30 horas, através dos gabinetes 
de apoio aos vereadores.

808 203 050 TRANSTEjO  

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

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 919 374 732

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

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

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

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

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

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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A 19.ª edição do Festival Internacional 
SeixalJazz decorre entre 18 e 27 de outu-
bro no Fórum Cultural do Seixal.
No Auditório Municipal surgem novamen-
te os novos talentos e mestres do jazz na-
cionais e estrangeiros, numa edição que 
dá a conhecer o que de melhor e mais 
atual está a ser feito no jazz, género musi-
cal que tem no improviso e na expressão 
da criatividade individual as suas carac-
terísticas mais distintivas.
Este ano, são sete as datas no Auditó-
rio Municipal que, para além do coletivo 
Roots Magic, recebe as formações lide-
radas por Carla Bley, Mark Guiliana, José 
Salgueiro, Aaron Parks, Kuba Więcek e 
João Hasselberg com Pedro Branco. 

Esta edição decorre ainda no Armazém 
56 – Arte Sx, espaço que este ano aco-
lhe os concertos grátis do SeixalJazz 
Clube, a funcionar entre as 22 e a 1.30 
horas, com as atuações dos grupos a 
começarem às 23 horas (em dois sets: 
às 23 e às 0 horas).
Este ano, o SeixalJazz Clube recebe a 
dupla de guitarristas Mano a Mano, 
dias 18 e 24 de outubro, projeto que 
junta os irmãos Bruno Santos e André 
Santos; nos dias 19 e 20 de outubro, 
o clube recebe o quarteto de Desidério 
Lázaro; os dias 25 e 26 de outubro tra-
zem novamente ao SeixalJazz Clube o 
som do saxofone de Ricardo Toscano, 
um dos músicos que integra a formação 

De 18 a 27 de outubro 
SeixalJazz 
no Auditório Municipal 
e Armazém 56 – Arte Sx
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Bilhete diário: 12 euros; assinatura (7 dias): 70 euros
Reservas/Informações: Ligue 1820 (24 horas) | A partir do estrangeiro ligue 
+351 217 941 400
Locais de venda: www.ticketline.sapo.pt e locais habituais.
No Fórum Cultural do Seixal, o serviço de bilheteira funciona no balcão de informa-
ções da Biblioteca Municipal de terça a sexta-feira, entre as 10 e as 19 horas, e aos 
sábados, das 14.30 às 19 horas. Já a bilheteira do Auditório Municipal abre 1.30 
horas antes de qualquer espetáculo e encerra 15 minutos após o seu início.

de Ricardo Pinto Quarteto; um dos no-
mes desta mesma formação de excelên-
cia é o de André Rosinha, que com o seu 

quinteto atua dia 27 de outubro, numa 
formação que traz igualmente João Bar-
radas no acordeão. 

Bilhetes no Fórum Cultural do Seixal 
e na rede ticketline.pt 



Dia 19 de outubro, sexta-feira, 22 horas

José Salgueiro – Transporte 
Colectivo
José Salgueiro – bateria;  João Paulo Esteves da Silva – piano; Guto Lucena – saxofone, 
clarinete baixo;  Cícero Lee – contrabaixo;  Mário Delgado – guitarra

Unanimemente apontado como um dos melhores bateristas do jazz português, José Sal-
gueiro sobe ao palco com «Transporte Colectivo», nome deste quinteto e também da sua 
primeira gravação como líder. O disco recebeu os melhores elogios da crítica especializada: 
um trabalho bem-disposto, onde Salgueiro surpreende com a sua capacidade de compo-
sição. Um jazz elegante e aberto com influências dos muitos estilos de música explorados 
pelo baterista.
O concerto do  SeixalJazz repete a excelente formação presente no disco, com um leque de 
instrumentistas de qualidade singular, que torna impossível fazer destaques individuais. 
Todos eles são conhecidos do SeixalJazz, festival onde já atuaram por diversas vezes.
José Salgueiro fez estudos na Academia dos Amadores de Música, no Conservatório Na-
cional e no Hot Clube de Portugal. De 1983 a 1991, integrou o grupo Trovante e tocou e 
gravou com diversos nomes da música popular portuguesa: Sérgio Godinho, José Mário 
Branco, José Afonso, Rui Veloso, Resistência, Camané, entre outros. É um dos fundadores 
do projeto de percussão Tim Tim por Tim Tum e membro dos Lokomotiv, de Carlos Barretto.

Dia 20 de outubro, sábado, 22 horas

Aaron Parks Trio
Aaron Parks – piano; Ben Street – contrabaixo; Billy Hart – bateria

Aaron Parks nasceu em Seattle, em 1983, e com 14 anos iniciou os seus estudos de 
piano na Universidade de Washington. Aos 16, mudou-se para a Manhattan School 
of Music, em Nova Iorque, onde estudou com o pianista Kenny Barron, recebendo 
diversas distinções, incluindo o Cole Porter Fellow of the American Pianists Associa-
tion, em 2001.
O pianista tem estado na linha da frente da exploração das fronteiras do jazz, sempre 
a desafiar os limites do seu próprio trabalho, explorando novas melodias, texturas 
e formações, tendo despertado a atenção da crítica e público ao integrar a forma-
ção do veterano trompetista Terence Blanchard, com quem gravou «Bounce» (2003), 
«Flow» (2005), o vencedor de um Grammy «A Tale of God’s Will (A Requiem for Katri-
na)» (2007) e a banda sonora do filme de Spike Lee «Inside Man» (2006).
Tem também diversos discos em nome próprio, como «Invisible Cinema», a estreia 
na Blue Note. Gravou com Christian Scott, Kendrick Scott, Ambrose Akinmusire e 
Kurt Rosenwinkel. Em 2017, a ECM lançou o trabalho «Find the Way», gravado com 
a formação que apresenta no SeixalJazz, um trabalho inspirado na música de Alice 
Coltrane e Shirley Horn que mereceu críticas entusiastas da imprensa especializada.
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Dia 18 de outubro, quinta-feira, 22 horas

Mark Guiliana Quartet
Mark Guiliana – bateria; Chris Morrissey – contrabaixo;  Fabian Almazan – piano
Jason Rigby – saxofone    

0 baterista e compositor norte-americano Mark Guiliana nasceu em Nova Jérsei em 
1980. Reconhecido instrumentista, com trabalhos no jazz, no rock ou na eletrónica, 
já colaborou, gravou e tocou com Avishai Cohen, Brad Mehldau, David Bowie ou Ma-
tisyahu, entre outros. 
O norte-americano é atualmente um dos bateristas mais influentes da sua geração, 
dono de uma musicalidade sofisticada e singular, encontrando-se na vanguarda de 
uma nova forma de encarar a bateria, numa feliz conjugação entre o virtuosismo acús-
tico com as batidas eletrónicas. 
O domínio e a precisão com que toca valeram-lhe um convite para fazer parte do derra-
deiro e multipremiado disco de David Bowie, «Blackstar». A sua abordagem conceptu-
al também pode ser testemunhada no duo elétrico Mehliana, que manteve com Brad 
Mehldau.  Apresenta-se no Auditório Municipal com o quarteto com o qual gravou «Jer-
sey», trabalho de 2017 que as publicações da especialidade colocaram num patamar 
entre o excelente e a obra-prima.



Dia 25 de outubro, quinta-feira, 22 horas

Roots Magic
Alberto Poppolla – clarinetes; Errico De Fabritiis – saxofone alto; 
Gianfranco Tedeschi – contrabaixo; Fabrizio Spera – bateria

Sediado em Roma, o quarteto italiano Roots Magic explora um repertório entre o blues 
avant garde e o creative jazz. O resultado é um jazz de inspiração americana fortemente 
influenciado por Julius Hemphill, John Carter e Sun Ra. O nome do grupo inspira-se no livro 
«Hoodoo Herbs and Roots Magic», uma espécie de manual sobre ervas e raízes usadas na 
tradição mágica no sul dos Estados Unidos.
A sua música incorpora a tradição da black music, os country blues dos anos 20, original-
mente pensada para voz e guitarra, e também uma vertente mais criativa e avançada do 
jazz. Por um lado, transforma os blues de Charley Patton, Blind Willie Johnson, Geeshie 
Wiley e Robert Johnson, por outro, revisita o jazz inventivo de Julius Hemphill, John Carter, 
Marion Brown, Olu Dara, Phil Cohran, Sun Ra, Roscoe Mitchell, Henry Threadgill ou Pee 
Wee Russell.  
Roots Magic editou pela editora portuguesa Clean Feed os álbuns «Hoodoo Blues» (2015) 
e «Last Kind Words» (2017).

Dia 26 de outubro, sexta-feira, 22 horas

João Hasselberg & 
Pedro Branco
João Hasselberg – contrabaixo; Pedro Branco – guitarra; Afonso Cabral – voz;
Afonso Pais – guitarra; João Lencastre – bateria

João Hasselberg e Pedro Branco surpreendem neste projeto conjunto, que explora 
um universo formado por composições de ambos. Em conjunto, os dois criadores 
têm o trabalho «From Order to Chaos», álbum com temas mais improvisados e aber-
tos editado pela Clean Feed. 
João Hasselberg é um contrabaixista e compositor nascido em 1986, atualmente a 
residir em Copenhaga. Começou a compor em 2013 e desde então já editou quatro 
discos de originais. A sua música gira em torno das dicotomias composição/impro-
viso e acústica/eletrónica. A sua formação é jazzística, mas a sua sonoridade tem 
influências pop, folk e do cancioneiro popular. 
Pedro Branco é um guitarrista e compositor lisboeta, atualmente a residir em Ames-
terdão. Estudou com André Fernandes, Afonso Pais, Mário Delgado, Demian Cabaud, 
Gonçalo Marques e Desidério Lázaro e integrou masterclasses de Kurt Rosenwinkel, 
Dave Holland ou Peter Bernstein. Integrou o Jacob Sacks Ensemble, fez parte do pro-
jeto post-rock Oh! Calcutta! e estreou o seu projeto como líder: Pedro Branco Quartet.

Dia 24 de outubro, quarta-feira, 22 horas

Kuba Więcek Trio
Kuba Więcek – saxofone alto; Michał Barański – contrabaixo; Łukasz Żyta – bateria

Kuba Więcek nasceu na cidade de Rybnick, na Polónia, em 1994. O jovem saxofonista 
e compositor iniciou estudos de música no país natal, mudando-se depois para Co-
penhaga, na Dinamarca, onde estudou no Rhythmic Music Conservatory. Já em Nova 
Iorque, estudou com Lee Konitz, Steve Lehman e David Biney, desenvolvendo ainda 
formação em estudos de música clássica. É um intérprete prodigioso e um compositor 
em sólida afirmação.
Fortemente influenciado por Charlie Parker, John Coltrane, Sonny Rollins e Ornette Co-
leman, as composições de Więcek são também marcadas pelas sonoridades pop e 
rock, com destaque para o trabalho de Brian Eno, Tom Waits, Bon Iver, Flying Lotus ou 
Kanye West. 
Kuba Więcek editou o seu primeiro trabalho como líder em 2017, «Another Raindrop», 
registo aclamado pela crítica e gravado em trio com o contrabaixista Michał Barański 
e o baterista Łukasz Żyta, a mesma formação com que sobe ao palco do Auditório 
Municipal.
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Dia 27 de outubro, sábado, 22 horas

Carla Bley Trio
Carla Bley – piano; Andy Sheppard – saxofone tenor e soprano; 
Steve Swallow – contrabaixo

A norte-americana Carla Bley é uma das verdadeiras livre-pensadoras do jazz. Maiorita-
riamente autodidata, influenciada por músicas tão diversas como a clássica e o tango, 
construiu uma carreira fascinante com um estilo único e reconhecido. A sua reputação 
assenta maioritariamente no seu trabalho como compositora, num universo dominado 
por instrumentistas. Começou como «cigarette girl» no Clube de Jazz Birdland para mais 
tarde se afirmar como uma das maiores figuras do free jazz nos anos 1960. Nesse 
período, inúmeros músicos gravam composições suas: George Russell, Jimmy Giuffre, 
Paul Bley, entre outros. 
Com o seu segundo marido, o músico Michael Mantler, liderou a Jazz Composer’s Or-
chestra Association e iniciou a marca JCOA, editora de uma série de registos históricos. 
Entre eles, a teatral e surrealista ópera jazz «Escalator over the hill» (1972), que é con-
siderada por muitos a sua obra maior.
Carla Bley viu o seu último trabalho de 2016 ser considerado pela revista «Down Beat» 
como uma obra-prima. «Andando el Tiempo», com Andy Sheppard no saxofone e Steve 
Swallow no contrabaixo servirá, seguramente, de base ao concerto no SeixalJazz.

Sete noites de jazz com entrada grátis 

Armazém 56 – Arte Sx 
recebe SeixalJazz Clube 
O SeixalJazz Clube estreia-se num novo espaço da antiga corticeira Mundet: o Armazém 
56 – Arte Sx, muitos anos depois da já longínqua primeira edição de 2001 ter decorrido 
nos antigos refeitórios da mesma fábrica. O clube funcionará entre as 22 e a 1.30 horas, 
com as atuações da começarem às 23 horas (em dois sets: às 23 e às 0 horas). Na zona 
exterior funcionará um serviço de bar e um espaço para venda de CD e discos de vinil. A 
entrada é livre.

Mano a Mano (18 e 24 de outubro)
Bruno Santos – guitarra; André Santos – guitarra
Dois irmãos madeirenses, ambos graduados em guitarra jazz pela Escola Superior de Mú-
sica de Lisboa, cujo virtuosismo na guitarra mereceu uma nota elogiosa na revista «Down 
Beat» na edição de março de 2018. Este foi mesmo o ano em que lançaram o segundo 
volume de «Mano a Mano», um disco de jazz, mas transversal e que chega a outros estilos 
e outras pessoas.

Desidério Lázaro Quarteto (19 e 20 de outubro)
Desidério Lázaro – saxofones; João Firmino – guitarras; António Quintino – contrabaixo; 
Joel Silva – bateria
Reconhecido saxofonista com um percurso que o coloca entre os melhores músicos portu-
gueses de jazz, Desidério Lázaro editou este ano o seu quinto disco como líder, «Moving», 
pela editora independente Sintoma Records. Um trabalho com composições originais e 
que abrange uma panóplia diversa de ambiências sonoras.

Ricardo Pinto Quinteto (25 e 26 de outubro)
Ricardo Pinto – trompete; André Rosinha – contrabaixo (dia 25); Hugo Antunes  – con-
trabaixo (dia 26); Ricardo Toscano – saxofone alto; Óscar Graça – piano; Luís Candeias 
– bateria
«A sul» é o título do terceiro disco do trompetista Ricardo Pinto. Um trabalho com composi-
ções marcadas pelos sons retro dos anos 60, com abordagens modernas e improvisadas. 
Uma música que nos leva para ambientes cinematográficos com melodias fortes e cantá-
veis, sugeridas por harmonias abertas e de alguma forma dúbias. 

André Rosinha Quinteto (27 de outubro)
André Rosinha – contrabaixo; João Barradas – acordeão; Eduardo Cardinho – vibrafone; 
Bruno Pedroso – bateria; Albert Cirera – saxofone
André Rosinha apresenta-se a liderar uma formação de excelentes músicos com quem gra-
vou o seu mais recente trabalho, «Pórtico». Juntos oferecem um som empolgante. O estilo 
pessoal que cada elemento acrescenta ao produto final resulta num jazz surpreendente.

Dia 24 de outubro, quarta-feira, 15 horas

Isabel Rato protagoniza 
O SeixalJazz Vai à Escola 
Isabel Rato – piano; João David Almeida – voz;  Desidério Lázaro – saxofone 
soprano e tenor; André Rosinha – contrabaixo; Alexandre Alves – bateria

O concerto pedagógico O SeixalJazz Vai à Escola tem como protagonista o quinteto 
da pianista Isabel Rato.  Espetáculo gratuito direcionado às escolas básicas do con-
celho, o concerto comentado culmina uma série de ações efetuadas nos estabeleci-
mentos de ensino com objetivo de divulgar o jazz entre o público escolar. 
Isabel Rato nasceu em Lisboa, em 1981, e reside no concelho do Seixal. Iniciou os 
estudos de piano com a professora Julieta Boavida aos 5 anos e licenciou-se em 
piano jazz na Escola Superior de Música de Lisboa. Além de piano, desenvolveu es-
tudos de canto e guitarra clássica. Participou em várias masterclasses com pianistas 
mundialmente reconhecidos. A sua música é muito influenciada pela improvisação, 
música do mundo e música clássica. «Para além da curva da estrada» data de 2017 
e é o seu primeiro trabalho discográfico. 
Neste concerto, alunos e professores aprendem mais sobre as diversas vertentes 
do jazz, desde a história ao contexto político-social do seu aparecimento e evolução, 
dos diferentes estilos e tendências ao conceito de improvisação que lhe é particular.
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Escultor João 
Duarte expõe 
40 anos 
de atividade

A Galeria de Exposições Augusto Cabrita recebe a exposição João Duarte – 1978-2018 
– 40 Anos de Atividade, escultura, medalhística e numismática a partir de 13 de outubro.
Foi o primeiro artista a expor individualmente na galeria do Fórum Cultural do Seixal, pelo 
que faz todo o sentido esta mostra comemorativa da atividade de João Duarte integrar as 
comemorações do 25.º aniversário do Fórum Cultural do Seixal.
A exposição contempla um significativo e diversificado conjunto de peças produzidas ao 
longo de 40 anos de permanente criatividade e trabalho do artista. 
O currículo de João Duarte, licenciado em Artes Plásticas – Escultura em 1978, na ESBAL, 
é deveras extenso. É membro efetivo da Academia Nacional de Belas Artes e da Federação 
Internacional de Medalha de Arte – FIDEM e membro fundador do centro Volte Face e do 
Grupo Anverso/Reverso, ambos de medalha contemporânea.
Realizou várias exposições individuais e coletivas de medalha e numismática em Portugal 
e no estrangeiro; 23 exposições individuais e várias coletivas de escultura; 51 monumentos 
públicos em Portugal e 15 moedas comemorativas através da Imprensa Nacional Casa da 
Moeda.
Recebeu vários prémios de escultura e medalhística, a nível nacional e internacional.
Está representado em diversas coleções em vários países.
Um mundo de formas «realizadas segundo um processo bem definido, que se inicia na 
ideia e se expande da modelação até à transposição em material definitivo», diz João 
Duarte. Para (re)descobrir de 13 de outubro a 7 de dezembro no Seixal.

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

Ganhe bilhetes 
para o teatro
Inspirado no clássico conto «O Rei Vai Nu», de Hans Christian Andersen, o grupo 
Umbigo reconta esta história, trazendo-a para um contexto atual, moderno e 
identificável, mantendo a base original do conto, a qual nos leva à moral desta 
narrativa. 

A Animateatro convidou o Umbigo para apresentar no palco do Cinema S. 
Vicente a peça de teatro para crianças «O King Vai Nu», no dia 14 de outubro, 
domingo, às 16 horas.

Ingresso: 5 euros (bilhete normal) e 3 euros (Animamigos). Reservas: 212 254 184 
ou comunicacaoanimateatro@gmail.com.

Passatempo: Temos 2 bilhetes duplos para oferecer às primeiras respostas 
certas à pergunta: Qual o conto que inspira esta peça? Envie a resposta até às 17 
horas do dia 8 de outubro, para o email www@cm-seixal.pt, com o nome, n.º de 
BI ou CC e o n.º de telefone.

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

Quarteto OPhL 
convida Inês Vaz
A Orquestra Philarmónica de Lisboa (OPhL) nasceu em 2013, formada por músicos 
que trabalham a tempo inteiro, permitindo aos jovens recém-formados um lugar 
no projeto como um meio de crescimento pessoal e profissional. 
O Quarteto OPhL, que atua no dia 13 de outubro, no Cinema S. Vicente, é 
constituído por Francisco Ramos e Clara Gomes (violino), João Gaspar (viola) e 
Joana Correia (violoncelo). Convidaram para o concerto Inês Vaz, acordeonista 
distinguida com prestigiados prémios e que participa em diferentes projetos 
instrumentais. 

Ingresso: 5 euros. Contactos: 210 976 103 ou 915 635 090.

Passatempo: Oferecemos 5 bilhetes duplos para as primeiras respostas certas à 
pergunta: Em que ano nasceu a OPhL? Envie a resposta até às 17 horas do dia 8 
de outubro, para o email www@cm-seixal.pt, com o nome, n.º de BI ou CC e o n.º 
de telefone.



12 out. sexta
____________________________
Das 9.30 às 12.30 horas
Torneio de Boccia Sénior
Org.: Associação de Paralisia Cerebral Almada-
Seixal e União de Associações de Reformados, 
Pensionistas e Idosos do Concelho do Seixal
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

13 out. sábado
____________________________
Das 8 às 20 horas
Torneio de Taekwondo 
da 35.ª Seixalíada
Org.: Clube Desportivo e Cultural do Casal 
do Marco e Clube de Pessoal da Siderurgia 
Nacional
Pavilhão do Clube de Pessoal da Siderurgia 
Nacional

____________________________
9 horas
1.º Torneio de Futsal para Surdos
Org.: Associação de Surdos do Concelho 
do Seixal
Pavilhão Desportivo Escolar Alfredo 
dos Reis Silveira

10.º Encontro de Ginástica 
em Conjunto
Org.: Centro Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho

Aeromodelismo
Encontro
Org.: Portugal, Cultura e Recreio
Pista Municipal de Aeromodelismo
____________________________
15 horas
Passeios Caiaques Mar 2018
Canoagem
Org.: Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro-
Rouxinol
Partida junto ao antigo terminal fluvial do 
Seixal
____________________________
Das 16 às 18 horas
18.º Torneio de Kickboxing da 
Seixalíada
Org.: Ginásio Clube de Corroios
Cineteatro do Ginásio Clube de Corroios
____________________________
Das 16.30 às 18.30 horas
Aula de Karatedõ – Gõjuryu
Org.: Casa do Povo de Corroios
Parque Urbano Quinta da Marialva
____________________________
Das 17.30 às 18.30 horas
Melodias no Coração – Música para 
Bebés
Bebés dos 24 aos 36 meses, acompanhados 
por um adulto
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
21.30 horas
Quarteto OPhL convida Inês Vaz
Música . M/ 6 anos . Ingresso: 5 euros (6)
Cinema S. Vicente

14 out. 
domingo 
____________________________
8.30 horas
Torneio de Malha Manuel Felício
Org.: Clube Recreativo da Cruz Pau
Parque Municipal do Serrado
____________________________
9 horas
3.º Encontro da Seleção Regional de 
Setúbal
Dança
Org.: Associação de Setúbal de Dança Des-
portiva
Pavilhão Desportivo Escolar António Augusto 
Louro

Passeio de BTT
Clube Desportivo e Recreativo das Cavaqui-
nhas
____________________________
Das 9.30 às 11.30 horas
Encontro de Zumba da Seixalíada
Org.: Ginásio Clube de Corroios
Cineteatro do Ginásio Clube de Corroios

____________________________
Das 10 às 12 horas
Venha Conhecer os 
Macroinvertebrados Bentónicos 
e Peixes da Baía do Seixal
Gratuito . Inscrição (3)
Parceiro: MARE – Centro de Ciências 
do Mar e do Ambiente
Ponto de encontro: junto ao Moinho de Maré 
de Corroios 
____________________________
Das 10 às 12.30 horas
X Corta-Mato Curto
Atletismo
Org.: Grupo de Futsal Amigos da Encosta 
do Sol
Urbanização Encosta do Sol
____________________________
10.30 horas
Método Capturar-Esterilizar- 
-Devolver em Colónias de Gatos 
Silvestres
Formação . Inscrição (7)
Org.: Associação Animais de Rua
Centro de Recolha Oficial de Animais 
de Companhia do Seixal
____________________________
16 horas
O King Vai Nu
Teatro infantil . M/ 6 anos . Ingresso (5)
Org.: Animateatro
Cinema S. Vicente

17 out. quarta
____________________________
Das 15 às 17 horas
Fazedores de Histórias
Ateliê . Dos 13 aos 18 anos . Inscrição (4)
Biblioteca Municipal do Seixal – Polo de 
Corroios

seixal
acontece
5 out. sexta
____________________________
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

6 out. sábado
____________________________
10 horas
11.º Festival de Capoeira e Dança
Org.: Judo Clube do Sul
Quinta da Fidalga

Ginga Seixal
Capoeira
Org.: Centro Cultural e Desportivo das Paivas
Pavilhão Desportivo Escolar António Augusto 
Louro
____________________________
Das 11 às 22 horas
6.º Circuito Nacional | Campeonato 
Nacional de Danças de Salão
Org.: Sociedade Musical 5 de Outubro
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha
____________________________
Das 14 às 19 horas
4.º Torneio de Xadrez 
de Homenagem a Sílvio Soares
Sociedade Musical 5 de Outubro
____________________________
15 horas
35.º Aniversário do Grupo Coral 
Alentejano da Associação dos 
Serviços Sociais dos Trabalhadores 
das Autarquias do Seixal
Música . M/ 6 anos . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

18.º Torneio de Boxe da Seixalíada
Org.: Ginásio Clube de Corroios
Cineteatro do Ginásio Clube de Corroios
____________________________
 21.30 horas
Avenidas
Concerto por Joaquim Pavão, Porto
M/ 6 anos . Ingresso (5)
Org.: Animateatro
Espaço Animateatro, Amora

____________________________
 21 horas
29.º Festival Internacional 
de Bandas Filarmónicas 
de Arrentela
Sociedade Filarmónica União Arrentelense

7 out. domingo
____________________________
9 horas
2.º Torneio de BMX 
e Skate 8 da Seixalíada
3.º Torneio de Carlimbo 
da Seixalíada
Org.: Ginásio Clube de Corroios
Pavilhão Multiusos da Quinta da Marialva

____________________________
9.30 horas
Passeio em Família pelo Coração
Caminhada
Parque da Quinta dos Franceses

29.º Festival Internacional 
de Bandas Filarmónicas 
de Arrentela
Desfile e cerimónias oficiais 
Ruas de Arrentela
____________________________
Das 10 às 12 horas
Aulas Abertas de Canoagem 2018
Org.: Associação Náutica do Seixal
Rampa da Misericórdia, Seixal
____________________________
14 horas
6.ª Regata do CCA
Canoagem
Org.: Clube de Canoagem de Amora
Zona ribeirinha de Amora
Torneio de Natação

Org.: Clube de Campismo Luz e Vida
Corroios
____________________________
15 horas
29.º Festival Internacional 
de Bandas Filarmónicas 
de Arrentela
Sociedade Filarmónica União Arrentelense
____________________________
16 horas
Nascer
Teatro infantil . M/ 3 anos . Ingresso (5)
Org.: Animateatro
Cinema S. Vicente

9 out. terça
____________________________
Das 10.30 às 12.30 horas
2.º Convívio de Corfebol Adaptado
Org.: Centro Cultural e Recreativo do Alto do 
Moinho
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho
____________________________
21.30 horas
Miles Ahead
Ciclo O Jazz no Cinema
M/ 14 anos . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

10 out. quarta
____________________________
Das 15 às 17 horas
Fazedores de Histórias
Ateliê . Dos 13 aos 18 anos . Inscrição (4)
Biblioteca Municipal do Seixal – Polo de Amora



____________________________
Até 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

____________________________
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

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

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

____________________________
De terça a sexta-feira, 10.30 e 16.30 horas
«Segue-me!», de José Campanari e 
Roger Olmos – Hora do Conto
Se Um Elefante Incomoda Muita 
Gente – Ateliê complementar à Hora 
do Conto
Dos 4 aos 12 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

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

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

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

Barcos, Memórias do Tejo
Exposição de longa duração
Núcleo Naval

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

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

____________________________
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 até 11 de outubro: paula.serrano@
animaisderua.org

____
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

18 out. quinta
____________________________
22 horas
Mark Guiliana Quartet
19.º Festival Internacional SeixalJazz 2018
Música . M/ 6 anos . Ingresso: 12 euros | Assina-
tura (7 dias): 70 euros (6)
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

e ainda…
4 a 20 out.
____________________________
5 e 6 de outubro, sexta-feira e sábado
Das 9 às 19 horas
Torneio de Patinagem Artística
Clube de Pessoal da Siderurgia Nacional

____________________________
6 e 7 de outubro, sábado e domingo
Das 12.30 às 17.30 horas
Regata de Vela
Org.: Associação Náutica do Seixal
Prainha do Ti João, Seixal

____________________________
6 e 13 de outubro, sábado
16.30 horas
Arca de Histórias
Dos 4 aos 12 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
6 e 7 de outubro
Sábado, das 9 às 19 horas
Domingo, das 13 às 19 horas
11.º Torneio de Goalball
Org.: União de Cegos e Amblíopes do Seixal
Pavilhão Desportivo Escolar Alfredo dos Reis 
Silveira

____________________________
7 e 14 de outubro, 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
Parque Municipal do Serrado, Amora

____________________________
De 9 a 12 de outubro, terça a sexta-feira
Das 15 às 17 horas
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

____________________________
9 e 16 de outubro, terça-feira
Das 15 às 17 horas
Estampa ao Teu Estilo
Ateliê . Dos 13 aos 18 anos
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
11 e 18 de outubro, quinta-feira
Das 10 às 12.30 horas e das 14 às 17.30 horas
O Mundo Maravilhoso de Tim 
Burton
Ateliê . Dos 13 aos 18 anos . Inscrição (4)
Biblioteca Municipal do Seixal e/ou nas escolas 
do concelho
____________________________
13 e 14 de outubro, sábado e domingo
Das 9 (de dia 13) às 12 horas (de dia 14)
Torneio de Ténis de Campo +35 
Masculinos e Femininos
Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas

____________________________
De 13 de outubro a 7 de dezembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas 
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
João Duarte – 1978-2018 – 40 Anos 
de Atividade
Exposição de escultura, medalhística 
e numismática
Inauguração dia 13 de outubro, sábado, 
às 16 horas
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

____________________________
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

ARTES 
2018



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

Melodias no Coração 
– Música para Bebés
Por entre vozes harmoniosas, embalos mágicos e notas musicais que 
ritmadamente esvoaçam pelo espaço, pais e bebés serão envolvidos numa 
experiência musical verdadeiramente mágica. 
Esta é a proposta para se deixar envolver a si e ao seu bebé, no dia 13 
de outubro, sábado, das 17.30 às 18.30 horas, na Bebeteca da Biblioteca 
Municipal do Seixal, com a iniciativa Melodias no Coração – Música para 
Bebés. 
A atividade, para bebés dos 24 aos 36 meses, acompanhados por um adulto, 
tem orientação da Associação Acrescer. Com lotação de 4 a 12 bebés.
Marcação prévia pelo telefone 210 976 100 ou email biblioteca.ludoteca@
cm-seixal.pt.

13 de outubro, sábado | das 17.30 às 18.30 horas | Biblioteca Municipal do 
Seixal

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

Seixalíada para todos
A 35.ª Seixalíada está a decorrer em todo o concelho e nesta quinzena 
convidamos os leitores a assistir e a participar nas seguintes competições: 
• Nos dias 5 e 6, das 9 às 19 horas – Torneio de Patinagem Artística da 35.ª 
Seixalíada, no Pavilhão do Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional (CPSN), 
Aldeia de Paio Pires. Organização: CPSN. Entrada livre. 
• No dias 6 e 7, das 12.30 às 17.30 horas – Regata de Vela da 35.ª Seixalíada, na 
Prainha do Seixal, Seixal. Organização: Associação Náutica do Seixal. 
• No dia 7, a partir das 14 horas – 6.ª Regata de Canoagem do CCA – 35.ª 
Seixalíada, na frente ribeirinha de Amora. Organização: Clube de Canoagem 
de Amora. 
• No dia 13, das 8 às 20 horas – Torneio de Taekwondo da 35.ª Seixalíada, 
no Pavilhão do CPSN, Aldeia de Paio Pires. Organização: CPSN e Clube 
Desportivo e Cultural do Casal do Marco.

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

Bandas filarmónicas 
dão música em Arrentela
No fim de semana de 6 e 7 de outubro, regressa o Festival Internacional de Bandas 
Filarmónicas de Arrentela. 
A 29.ª edição do festival conta com a participação das seguintes bandas: Sociedade 
Filarmónica de Instrução e Cultura Musical de Gançaria; Sociedade Musical Fraternidade 
Operária Grandolense; Asociación Banda de Musica Villa del Prado (Espanha); Sociedade 
Filarmónica União Arrentelense (SFUA).
O programa inicia-se às 21 horas de sábado, com o concerto pela banda espanhola. No 
domingo, às 9.30 horas, realiza-se o desfile e as cerimónias oficiais, na coletividade e nas 
ruas de Arrentela, e às 15 horas inicia-se o concerto com todas as bandas participantes, na 
sede da SFUA.
O evento é organizado pela SFUA, com o apoio da Câmara Municipal do Seixal e da União 
das Freguesias do Seixal, Arrentela e 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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