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FESTA DE ENCERRAMENTO

20 DE OUTUBRO, SÁBADO, 21 HORAS
PAVILHÃO MUNICIPAL DA TORRE DA MARINHA

GALA GÍMNICA

Promoção das potencialidades de investimento no concelho

Seixal em destaque 
no Salão Imobiliário 

de Portugal
O Seixal foi a cidade convidada no SIL – Salão Imobiliário de Portugal 2018, que decorreu de 3 a 7 de outubro na FIL, em Lisboa. 

A aposta na promoção e divulgação das potencialidades de desenvolvimento que o concelho apresenta nas áreas do turismo, 
restauração, habitação e ao nível económico tem sido uma constante e, entre as várias ações que têm sido desenvolvidas, a 
Câmara Municipal do Seixal tem marcado presença em vários certames, nomeadamente no SIL – Salão Imobiliário de Portugal, o 
maior evento de promoção imobiliária em Portugal. Destacável

18 de outubro 
a 2 de novembro

Dia 20 de outubro, 
Pavilhão Municipal 
da Torre da Marinha
Festa de encerramento 
da 35.ª Seixalíada 17
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A conferênciA o Papel 
das Autarquias Locais na Proteção 
civil decorreu no dia 12 de ou-
tubro, nos Serviços centrais da 
câmara Municipal do Seixal. o 
encontro resultou do desafio lan-
çado pelo comando Distrital de 
operações de Socorro de Setúbal 
aos serviços municipais de prote-
ção civil do distrito com o intuito de 
promover o debate sobre o papel 
das autarquias na articulação com 
os agentes de proteção civil, em 
contexto das operações de socorro.

o presidente da câmara Muni-
cipal do Seixal, Joaquim Santos, 
destacou a atualidade do tema, 
«devemos discutir o papel das au-
tarquias e como deve ser a nossa 
ação no socorro às populações. no 
município temos tido a capacidade 
para resolver as situações de emer-
gência, o que se deve à excelente 
articulação com os vários agentes: 
bombeiros, PSP, Gnr e grupo de 
voluntários da proteção civil».  

o autarca mencionou que a 
proteção civil é uma das 23 áre-
as incluídas na transferência de 
competências para as autarquias. 
«Processo que nos levanta inter-
rogações. Daí termos deliberado 
nos órgãos do município não acei-
tar assumir estas competências a 
partir de janeiro. o que se deve dis-
cutir é se ao nível das áreas a trans-
ferir os municípios têm capacidade 
e são a entidade mais bem posi-
cionada para responder e prestar 
um bom serviço às populações. 
no plano da proteção civil, além 
das competências que vêm para o 

município, estamos preocupados 
com a capacidade de resposta dos 
bombeiros. estes são a primeira 
força no socorro e a sua resposta 
não deve estar dependente apenas 
do apoio das autarquias como se 
pretende com a descentralização», 
pese embora «o município apoiar 
as suas corporações com um mi-
lhão de euros, o que assegura 35 
por cento do funcionamento das 
corporações por ano,  enquanto o 
governo assegura apenas 10 por 
cento». 

Intervenção dos serviços
municipais
Seguiu-se a apresentação de 

um caso prático pelo coordenador 
do Serviço Municipal de Proteção 
civil do Seixal (SMPc), rui Pablo. 
em abril de 2016 ocorreu a explo-
são de uma caixa multibanco num 
edifício em Amora, ocorrência que 
levou à retirada dos moradores do 
prédio que ficou em risco de derro-
cada, para além de vários veículos 
que ficaram danificados. o SMPc 
acionou os meios para a resolu-
ção e reposição da normalidade. 
Além da intervenção dos agentes 
de proteção civil, verificou-se a in-
tervenção dos serviços municipais 
ao nível de: remoção de escom-
bros, gestão do trânsito rodoviá-
rio, avaliação técnica, produção de 
cartografia, realojamento dos mo-
radores, fornecimento de energia, 
instalação de redes de comunica-
ções e contacto com os órgãos de 
informação. Uma situação em que 
todas as estruturas municipais fo-

ram cruciais. 
o coordenador falou ainda sobre 

a missão do SMPc que, liderado pe-
lo presidente da câmara municipal, 
articula com os outros agentes de 
proteção civil as ações para preve-
nir e atenuar os riscos coletivos e 
a ocorrência de acidente grave ou 
de catástrofe, socorrer e assistir as 
pessoas, proteger bens e valores 
culturais e ambientais e apoiar a 
reposição da normalidade. 

Planear para evitar
o improviso
o comandante operacional dis-

trital de Setúbal da Autoridade 
nacional de Proteção civil, elísio 
oliveira, falou sobre a realidade no 
distrito. evidenciou os riscos de 
acidentes industriais associados 
à Plataforma Logística e Portuária 
de Sines. Também os movimentos 
pendulares na península, com os 

milhares de pessoas que circulam  
diariamente, tem riscos associa-
dos que merecem a atenção da pro-
teção civil. no distrito de Setúbal 
verificam-se 315 ocorrências por 
dia ao nível dos riscos naturais, 
tecnológicos e assistência a bens e 
pessoas. Para o comandante ope-
racional, o desafio é sensibilizar a 
população para as medidas a ado-
tar nas situações de exceção. «A 
falta de preparação, a negligência 
e a imprudência são fatores a com-
bater», afirmou.

no debate que foi moderado pe-
lo vereador do Pelouro da Proteção 
civil da câmara Municipal do 
Seixal, Marco fernandes, este re-
feriu que a proteção civil é atribui-
ção das autarquias desde 1984. 
com as alterações legislativas, as 
autarquias têm vindo a ter mais 
responsabilidades na área. com o 
novo diploma de descentralização, 

os municípios passarão a garantir 
o funcionamento das equipas de 
intervenção permanente das asso-
ciações de bombeiros voluntários. 
A capacidade de trabalho dos bom-
beiros dependerá mais das autar-
quias, algo com que concorda. 

Já o presidente da câmara, Joa-
quim Santos, afirma ser necessário 
«capacitar as forças de segurança 
e dos bombeiros com meios, pois 
estarão mais bem preparados para 
responder aos desafios. As autar-
quias devem planear, mas a capa-
cidade operacional pertence aos 
bombeiros e forças de segurança».

Seguiu-se o debate com os agen-
tes de proteção civil a salientarem 
a importância da articulação en-
tre entidades, como a chave para 
o sucesso das operações e a relem-
brar que: «Todos somos proteção 
civil».n

o Papel das Autarquias Locais na Proteção civil

Os desafios do planeamento
de emergência

A Câmara Municipal do Seixal efe-
tua regularmente a monitorização 
da qualidade da água de abas-
tecimento público, por meio dos 
parâmetros regulamentares e da 
frequência definida em programa, 
previamente aprovada pela auto-
ridade competente. Assim, entre 
1 de abril e 30 de junho de 2018, 
foram efetuadas na totalidade 114 
análises do controlo de rotina 1; 38 
análises do controlo de rotina 2 e 8 

análises do controlo de inspeção, 
de acordo com o seguinte:
– Zona de abastecimento de Bel-
verde: 3 análises do controlo de 
rotina 1; 3 análises do controlo de 
rotina 2; 1 análise do controlo de 
inspeção;
– Zona de abastecimento de Casal 
do Marco: 10 análises do controlo 
de rotina 1; 2 análises do controlo 
de rotina 2; 1 análise do controlo de 
inspeção;

– Zona de abastecimento da Cruz 
de Pau: 33 análises do controlo de 
rotina 1; 8 análises do controlo de 
rotina 2; 1 análise do controlo de 
inspeção;
– Zona de abastecimento de 
Fernão Ferro: 12 análises do con-
trolo de rotina 1; 7 análises do con-
trolo de rotina 2; 1 análise do con-
trolo de inspeção;
 – Zona de abastecimento da Ponta 
dos Corvos: 2 análises do controlo 

de rotina 1; 1 análise do controlo 
de rotina 2; 1 análise do controlo de 
inspeção;
– Zona de abastecimento de Santa 
Marta: 29 análises do controlo de 
rotina 1; 10 análises do controlo de 
rotina 2; 2 análises do controlo de 
inspeção;
– Zona de abastecimento da Torre 
da Marinha: 25 análises do contro-
lo de rotina 1; 7 análises do contro-
lo de rotina 2; 1 análise do controlo 

de inspeção.
Foi também realizado o controlo 
operacional, por meio de 18 aná-
lises à água de reservatórios e 47 
análises à água de captações. 
Os resultados relativos àquele 
período, na água da rede pública, 
revelaram características bacterio-
lógicas, químicas e organoléticas 
adequadas. 
Os resultados detalhados poderão 
ser consultados em cm-seixal.pt.

Monitorização do abastecimento público no segundo trimestre 
Água no concelho é de qualidade
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A Câmara Municipal do Seixal lança 
um ciclo de debates sobre o Plano 
Educativo Municipal (PEM), integra-
do no Fórum Seixal, procurando en-
volver a comunidade educativa no 
processo de avaliação deste projeto 
municipal. 
O Plano Educativo Municipal tem si-
do um instrumento estratégico de 
intervenção na área da educação 

e um apoio aos professores. Reúne 
dezenas de projetos, ações e inicia-
tivas em diversas áreas de interven-
ção e também programas de apoio 
a projetos e iniciativas escolares e 
que asseguram o funcionamento 
dos equipamentos, a ação social e 
os transportes escolares.
No dia 17 de outubro, no auditório 
dos Serviços Centrais da Câmara 

Municipal do Seixal, realizou-se o 
fórum de lançamento deste ciclo de 
debates que até abril de 2019 irá 
percorrer todos os agrupamentos de 
escolas do concelho.
As datas e locais serão anunciados 
em breve.
Participe! A sua opinião conta.

Fórum Seixal – Mais Participação, Melhor Futuro
Ciclo de debates sobre o Plano Educativo Municipal

«A reconversão urba-
nística da área urbana de génese 
ilegal (AUGI) da Quinta das Lagoas» 
foi o tema do Fórum seixal que te-
ve lugar no dia 13 de outubro no 
quartel da Associação Humanitária 
de Bombeiros Mistos do concelho 
do seixal – secção Destacada de 
corroios. 

Após o 25 de Abril de 1974, 
o Poder Local Democrático do 
seixal herdou 160 áreas urbanas 
de génese ilegal, correspondendo 
a 11 por cento da área do conce-
lho, incluindo zonas como vale de 
Milhaços, Pinhal de Frades, Foros 
de Amora, Pinhal conde da cunha 
ou redondos, que fizeram do tra-
balho de reconversão no município 
do seixal um exemplo para o país. 
situada na freguesia de Amora, a 
AUGI c20 incide sobre uma área 
com cerca de 134 586,40 m2 na 
Quinta das Lagoas, dividida em 
aproximadamente 240 parcelas de 
pequena dimensão.

«Hoje é um dia para reafir-

mar o compromisso da câmara 
Municipal do seixal com os mora-
dores da AUGI c20 para em con-
junto solucionarmos as questões 
pendentes da reconversão da área 
da Quinta das Lagoas», enquadrou 
Maria João Macau. A vereadora 
com o pelouro do Planeamento da 
autarquia foi a responsável pela 
apresentação das conclusões do 
Fórum seixal de dia 28 de julho que 
decorreu na escola Básica de st.ª 
Marta de corroios e incidiu sobre o 
mesmo tema.

A vereadora enfatizou a necessi-
dade de eleição de uma comissão 
de administração que represente 
os moradores e afirmou a dispo-
nibilidade da autarquia «para re-
alizar desde já o primeiro instru-
mento de trabalho, que é o levan-
tamento topográfico e de todos os 
dados da AUGI». Lembrou ainda 
que existem construções em áreas 
não edificáveis que poderão ter de 
ser demolidas, dando azo a indem-
nizações, e sublinhou a necessida-

de de um estudo hidrológico e da 
realização de bacias de retenção 
das linhas de água, ambos a ser rea-
lizados com investimento da câma-
ra municipal.

A reunião foi acompanha-
da por carla Jardim, diretora do 
Departamento de Planeamento, 
Mobilidade e Urbanismo da 
câmara do seixal. A responsável 
técnica explicou que a autarquia 
necessita de legitimidade para in-
tervir numa propriedade que é só 
«uma, mas com muitos donos»,  de-
vendo por isso ter como interlocu-
tor «uma comissão que vos repre-
sente». será também esta comissão 
a promover a urbanização da área, 
respeitando as condicionantes do 
terreno identificadas pelos estudos 
promovidos pela autarquia.

o Fórum seixal recebeu inter-
venções de alguns moradores, 
entre os quais Joaquim Falé, presi-
dente do conselho de administra-
ção da AUGI, o qual lembrou que 
a AUGI c20 «já está constituída». 

Alertou ainda para «os fracos re-
cursos» dos moradores da Quinta 
da Lagoas, solicitando à câmara «o 
apoio jurídico para dar seguimen-
to ao processo». outro morador 
demonstrou-se preocupado com 
um sentimento amplo de falta de 
confiança nos intervenientes no 
processo, iniciado há mais de 25 
anos e que não obteve resultados. 

De acordo com Joaquim santos, 
«a câmara não pode ser juiz em 
causa própria, voluntariando-se 
para um máximo de soluções téc-
nicas, mas não podendo imiscuir- 
-se nas soluções legais encontradas 
pelos moradores para defenderem 
os seus direitos individuais e co-
letivos». sensível aos problemas 
sociais e económicos da popula-
ção, mas também aos impactos am-
bientais e outros da urbanização 
da área, o presidente da câmara 
Municipal do seixal lembrou que 
«a autarquia não está a efetuar o 
trabalho técnico para mais nenhu-
ma AUGI».

o autarca sublinhou ainda que 
o investimento no processo de ur-
banização anterior não foi em vão, 
porque respeitava as exigências 
desse tempo e faz um histórico ju-
rídico e histórico da AUGI. segundo 
Joaquim santos, a legislação tem-se 
tornado mais exigente, nomeada-
mente em questões ambientais, co-
mo é o caso de reservas ambientais, 
passagens hidráulicas ou bacias de 
retenção.  

explicou ainda que o lotea-
mento necessita de aprovação 
pela comissão de coordenação 
e Desenvolvimento regional de 
Lisboa e vale do Tejo, a Agência 
Portuguesa do Ambiente, entre 
outras entidades. o presidente 
agendou ainda uma nova sessão 
do Fórum seixal para sábado, dia 
15 de dezembro, no mesmo local, 
e apelou a um empenho dos mora-
dores no processo, que se reveste 
de um carácter de «oportunidade e 
urgência». n

Fórum seixal debate AUGI com cerca de 134 586,40 m2

Oportunidade e urgência na 
reconversão da Quinta das Lagoas

CICLO DE DEBATES 

Plano Educativo 
Municipal 



Na reuNião de 10 de 
outubro, a Câmara Municipal do 
Seixal deliberou, entre outras ma-
térias, a diminuição do valor da 
taxa do imposto Municipal sobre 
imóveis (iMi), o lançamento da 
derrama, a participação percen-
tual no irS para o ano de 2019 e a 
tomada de posição «Seixal na van-
guarda do planeamento estratégi-
co e do desenvolvimento económi-
co e social».

Pelo quarto ano consecutivo, 
o município diminuirá o valor 
da taxa do iMi, que se situará em 
2019 nos 0,390 por cento, descen-
do dos 0,395 por cento de 2018. 
a receita do iMi é imprescindível 
para garantir a sustentabilidade 
das receitas municipais, manter os 
investimentos que são uma mais- 
-valia para a população em diver-
sas áreas, assegurar a prestação de 
um serviço público de qualidade,  e 
assegurar ainda uma política tari-
fária das mais baixas do país.

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, disse 
que esta medida de «desagrava-
mento fiscal com equidade, abran-
gência e impacto transversais a 
todos os proprietários de imóveis 
no concelho assume um compro-
misso com a população».

Quanto ao lançamento da der-
rama e à participação percentu-
al variável no irS, foram fixadas 
as taxas de 1,5 por cento e 5 por 
cento, respetivamente. «estas ver-
bas devem ser aplicadas de forma 
solidária e responsável, a favor da 
população e do bem comum, con-
correndo para o reforço do inves-

timento público nas diversas áreas 
de intervenção do município, no 
sentido de melhorar a qualidade 
de vida dos munícipes», salientou 
Joaquim Santos.

estas propostas serão subme-
tidas à apreciação da assembleia 
Municipal do Seixal.

«Seixal na vanguarda do plane-
amento estratégico e do desenvol-
vimento económico e social» foi 
o assunto da tomada de posição 
provada na reunião de câmara, na 
qual se afirma a validade dos ei-
xos estratégicos do Plano Diretor 
Municipal (PDM), publicado em 
2015, que potenciam o concelho 
do Seixal, afirmando-o como um 
dos principais polos de desenvolvi-
mento da região e do país.

No documento, reitera-se a ne-
cessidade de concretização dos 
projetos locais da responsabilida-
de do estado, enquanto fatores de 
progresso, desenvolvimento so-
cial, fixação, criação de emprego 
e bem-estar, e a salvaguarda dos 
valores ambientais e de qualidade 
de vida para as populações.

Deliberações
Presidência
• Tomada de posição: «Seixal na 

vanguarda do planeamento estra-
tégico e do desenvolvimento eco-
nómico e social».

• Ata da reunião ordinária de 12 
de setembro de 2018. aprovação.

• Fixação do valor da taxa do 
imposto Municipal sobre imóveis 
(iMi) para 2019, nos termos do n.º 
5 do art.º 112.º do Código do iMi 
(CiMi), da alínea d) do n.º 1 do art.º 

25.º do anexo à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, atualizado pela 
Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, 
e alínea a) do art.º 14.º da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, altera-
da pela Lei n.º 114/2017, de 29 de 
dezembro. aprovação.

• Lançamento de derrama para 
2019, nos termos da alínea d) do 
n.º 1 do art.º 25.º do anexo à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
atualizado pela Lei n.º 50/2018, 
de 16 de agosto, e alínea b) do art.º 
14.º e 18.º da Lei n.º 73/2013, de 
3 de setembro, alterada pela Lei 
n.º 114/2017, de 29 de dezembro. 
aprovação.

• Definição da participação 
percentual no irS para 2019, nos 
termos do art.º 26.º da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, altera-
da pela Lei n.º 114/2017, de 29 de 
dezembro. aprovação.

• Taxa Municipal de Direitos de 
Passagem. Percentual para 2019. 
aprovação.

Pelouro da Educação,
Desenvolvimento Social, 
Juventude e Gestão
Urbanística
• Programa Ações Jovens 2019. 

Normas de participação. apro-
vação.

• Aquisição e manutenção de 
fotocopiadoras nas eB/Ji da rede 
pública. 2019. Comparticipação 
financeira.

• Apoio ao funcionamento de 
salas de jardins de infância da re-
de pública. ano letivo 2018-2019. 
Comparticipação financeira.

• Programa AESCOLAMEXE. 

Modelo de funcionamento. ano le-
tivo 2018-2019. aprovação.

• Santa Casa da Misericórdia do 
Seixal. Contrato-programa e com-
participação financeira.

• CRIAR-T – Associação de 
Solidariedade. Contrato-programa 
e comparticipação financeira.

• Programa Reabilite o Seu 
Prédio. alteração às nomas regula-
mentares. aprovação.

Pelouro do Ambiente,
Serviços Urbanos, Energia
 e Espaço Público
• Contratação pública. Concurso 

público com publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia para for-
necimento de combustíveis rodo-
viários. Processo n.º 004/2018. 
alteração à minuta do contrato. 
aprovação.

Pelouro do Desporto,
Empreitadas, Administração
Geral e Modernização
Administrativa

• Contrato-programa de desen-
volvimento desportivo a celebrar 
entre a Câmara Municipal do Seixal 
e o Clube recreativo e Desportivo 
de Miratejo. Comparticipação fi-
nanceira.

Pelouro do Planeamento, 
Mobilidade, Cultura 
e Recursos Humanos
• Sociedade Filarmónica União 

Arrentelense. XXIX Festival de 
Bandas de arrentela. Contrato- 
-programa e comparticipação fi-
nanceira.

• Associação das Colectividades 
do Concelho do Seixal. Contrato-
-programa e comparticipação fi-
nanceira.

• Projetos e programas pontuais 
2018. XIX Encontro de Bandas do 
Seixal. Contrato-programa e com-
participação financeira.

As deliberações são publicadas na 
íntegra na ata da reunião, a qual po-
de ser consultada em cm-seixal.pt.
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reunião de 10 de outubro

Câmara Municipal do Seixal 
reduz novamente a taxa de IMI

Para assinalar o Dia Nacional da 
Água, 1 de outubro, os municípios 
da Associação Intermunicipal da 
Água da Região de Setúbal (AIA) 
e a Associação de Municípios da 
Região de Setúbal (AMRS) lança-
ram uma campanha para comuni-
car às populações a importância 
e a qualidade da água das redes 
públicas municipais da região.
A campanha, sob o lema «Água da 

Rede Pública, Segura, Saudável, 
Económica e Amiga do Ambiente», 
está a ser divulgada através de 
um cartaz na rede de outdoors da 
AMRS e no site da AIA em aia-regia-
osetubal.pt.
Paralelamente, os municípios da 
AIA aprovaram uma declaração 
conjunta a saudar esta data e o 
simbolismo que encerra, em que 
se assinala, por um lado, a impor-

tância da água para a natureza e 
para a humanidade e, por outro, o 
valor da participação de todos na 
construção das políticas públicas 
orientadas para o bem comum e 
a garantia dos direitos individuais 
inalienáveis.
A declaração reflete sobre a 
gestão dos serviços de abaste-
cimento público de água e de 
saneamento de águas residuais, 

e sublinha que o Portugal 2020, 
através do Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no 
uso de Recursos (POSEUR), é o 
principal instrumento de financia-
mento do setor da água, o qual, 
cofinanciado através do Fundo de 
Coesão, tem sido insuficiente para 
a região. Assim, os municípios que 
constituem a AIA reiteram um con-
junto de reivindicações  já apresen-

tadas ao Ministério do Ambiente, 
que passam, por exemplo, pelo 
reforço da dotação do POSEUR 
destinada à área de intervenção 
de investimento prioritário Gestão 
Eficiente do Ciclo Urbano da Água, 
bem como o aumento dos níveis de 
comparticipação.

Região de Setúbal lança campanha 
Água da rede pública, segura, saudável, económica e amiga do ambiente
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Reunião para apresentação do programa base da ponte Seixal-Barreiro

Infraestrutura ligará os dois concelhos 
por via pedonal e ciclável

Uma delegação da Associação pa-
ra o Desenvolvimento Imobiliário e 
Turístico (ADIT) do Brasil esteve de 
visita à Área Metropolitana de Lisboa 
para conhecer alguns dos maiores 
empreendimentos em execução ou 
que poderão vir a arrancar em breve.
Os empresários brasileiros dos se-
tores imobiliário e turístico, grupo 
do qual fez parte Felipe Cavalcante, 
presidente da ADIT, pretenderam 
saber quais os projetos mais impor-
tantes do nosso país e até mesmo 

da Europa, seja pela sua dimensão 
ou pelas ideias inovadoras em torno 
da sua conceção.
Um dos projetos que ficaram a co-
nhecer foi o Lisbon South Bay, que 
integra territórios com potencial pa-
ra investimento nos concelhos do 
Seixal, Almada e Barreiro, nas áreas 
da indústria, logística, imobiliário, 
turismo, serviços, empresas e ino-
vação. A convite da empresa Baía 
do Tejo, a delegação visitou os três 
territórios. No Seixal, os empresários 

brasileiros fizeram um passeio a bor-
do de uma embarcação tradicional, 
o varino Amoroso, e participaram nu-
ma apresentação sobre a estratégia 
municipal para o desenvolvimento 
económico e turístico do município.
Fundada em 2006, a ADIT Brasil é 
uma entidade sem fins lucrativos 
que tem como objetivo o desenvol-
vimento dos mercados imobiliário, 
turístico e urbanístico dentro das 
melhores práticas nacionais e inter-
nacionais.

Potencial de investimento nos territórios da Lisbon South Bay
Empresários brasileiros visitaram o Seixal

No dia 11 de outubro, 
decorreu nos Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal 
uma reunião entre a Marinha 
Portuguesa, a Capitania do Porto 
de Lisboa, a Naval Tagus, a admi-
nistração do Porto de Lisboa, a 
amarsul, os clubes náuticos do 
concelho, a União das Freguesias 
do Seixal, arrentela e aldeia de 
Paio Pires e o executivo municipal 
liderado pelo presidente Joaquim 
Santos. o encontro serviu para 
analisar questões relacionadas 
com a fase preliminar do programa 
da ponte pedonal e ciclável Seixal- 
-Barreiro. 

o presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal afirmou que o obje-
tivo é integrar no projeto os contri-
butos que resultaram do encontro: 
«após a remodelação do projeto, 
iremos lançar o concurso para a 

obra. a criação da ponte pedonal 
Seixal-Barreiro é um investimento 
na ordem dos 6 milhões de euros 
que queremos concretizar no man-
dato».

de referir que já se tinha reali-
zado uma reunião com a Câmara 
Municipal do Barreiro em que, 
refere Joaquim Santos, «falámos 
da oportunidade de construir es-
ta ponte. Queremos acreditar que 
o projeto vai avançar, pois é uma 
mais-valia para as duas popula-
ções e será a conjugação do esforço 
das duas autarquias que ligará, no-
vamente, os dois concelhos».

O projeto
o projeto base abrange um per-

curso que parte do aterro do termi-
nal fluvial do Barreiro, descreven-
do um arco com cerca de 2,5 quiló-
metros de extensão até ao terminal 

fluvial do Seixal, atravessando o 
rio Coina e passando pelas instala-
ções navais da azinheira. a possi-
bilidade de uma ligação pedonal e 
ciclável entre as duas cidades abre 
novas hipóteses no campo da mo-
bilidade urbana sustentável. 

a ponte proposta apresenta um 
perfil longitudinal que permitirá 
a existência, no meio da ponte, 
de um canal de navegação no rio 
Coina. 

No Barreiro será efetuada uma 
ligação à av. da Liberdade com o  
alargamento e requalificação do 
passeio existente entre o terminal 
fluvial e a av. da Liberdade. Para tal 
propõem-se a supressão dos luga-
res de estacionamento existentes 
ao longo da via de saída do termi-
nal, a criação de um passeio arbo-
rizado com 5 metros de largura e 
a introdução de uma ciclovia entre 

o passeio e a via. Permite também 
melhorar a ligação do Parque da 
Cidade ao terminal fluvial. 

Sustentabilidade 
ambiental
No Seixal, o pontão da azinheira, 

a nascente da Base Hidrográfica, 
será reabilitado com a criação de 
um percurso pedonal e ciclável até 
à av. MUd Juvenil. Está prevista 
a requalificação da avenida com 
criação de um alargamento junto à 
Rua da Quinta da Trindade, criação 
de um percurso pedonal e ciclável 
contínuo ao longo da praia e cria-
ção de passeio e de bolsa de esta-
cionamento junto ao Seixal Futebol 
Clube. No sentido de assegurar o 
enquadramento paisagístico e a 
sustentabilidade ambiental, está 
prevista a recuperação da duna,  
criação de passadiços de acesso à 

praia, execução de apoios de praia, 
implementação de zona de esta-
cionamento e zona de merendas, 
bem como a definição das man-
chas de vegetação para preser-
vação do ecossistema. Está ainda 
contemplado um observatório de 
aves. Junto ao terminal fluvial e ao 
recinto da antiga estação de cami-
nhos de ferro do Seixal será criado 
um percurso pedonal e ciclável ar-
borizado, que se inicia no passeio 
e ciclovia já existentes. o projeto 
base prevê ainda uma ligação ao 
núcleo urbano antigo do Seixal, 
com requalificação de passeios e 
marcação de faixa ciclável até ao 
jardim do Seixal.  n
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Abatimento de piso na EN378
Infraestruturas de Portugal 
continua sem dar resposta
Em setembro ocorreu um abatimento 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 o incidente à 
Infraestruturas de Portugal (IP), pois trata-se de uma estrada nacional (EN378). 
Após vistoria, a IP informou a autarquia que iria analisar a situação de forma 
a programar uma adequada intervenção. Perante a demora na resolução, a 
autarquia questionou a IP, que informou que desconhece o real estado de con-
servação da via, pelo que contactou empresas para contratar uma prestação 
de serviços de inspeção vídeo da estrutura, sendo que, à presente data, se 
encontra em fase de receção de orçamentos para o trabalho. 

Av. Vale de Milhaços, Corroios
Reparação do piso
A Câmara Municipal do Seixal está a proceder à reparação do piso em alguns 
troços da Av. Vale de Milhaços, em Corroios. Depois de efetuada a fresagem, 
estão a decorrer trabalhos na rede de águas, após os quais será efetuada a 
pavimentação.

 
Parque Urbano do Seixal
Concluídos os percursos pedonais
A obra de construção do novo Parque Urbano do Seixal decorre a bom ritmo, 
estando já concluídos os percursos e caminhos pedonais, as zonas de estadia e 
os prados regados. Está de momento em curso a execução das áreas de prado 
de sequeiro e a plantação de árvores, seguindo-se a instalação do mobiliário 
urbano.
Com uma área de implantação de 5,3 ha, o Parque Urbano do Seixal está locali-
zado no Alto D. Ana, uma zona de cabeço naturalizada com uma cota de 28 me-
tros acima do nível do mar. A criação deste parque irá permitir o usufruto desta 
área de excelência por parte da população.

Construção em fase de conclusão
Pavilhão Desportivo da Mundet
O Pavilhão Desportivo da Mundet, que está a ser construído no espaço da antiga fá-
brica corticeira, no Seixal, está em fase de conclusão. Estão a ser realizados o fecho 
dos vãos e remates da cobertura e execução de pavimento de jogo.
Este equipamento destina-se à prática do hóquei em patins e permitirá dinamizar a 
prática desportiva no Seixal. Com uma área de 1405 m2, o pavilhão terá um campo 
de jogos com 20 m x 40 m e uma bancada para 168 pessoas.
A intervenção prevê ainda a recuperação do edifício 73 da Mundet e uma ligação en-
tre o pavilhão e este edifício. Esta ligação será realizada por meio de uma estrutura 
ligeira, que será fechada com envidraçado em caixilharia de alumínio. Serão tam-
bém criados acessos desde o exterior, área de estacionamento e um espaço verde 
de enquadramento a nascente.
Esta obra representa um investimento municipal de cerca de 700 mil euros.
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«A dinâmicA e os pro-
jetos que o Seixal tem vindo a 
desenvolver na área das Smart 
cities (cidades inteligentes)» jus-
tificaram a escolha do município 
como território em estudo para o 
corrente ano letivo pelos alunos 
de pós-graduação na temática da 
nova information management 
School (imS), escola de gestão 
de informação da Universidade 
nova de Lisboa.

miguel de castro neto, docen-
te da pós-graduação em Smart 
cities (cidades inteligentes), ex-
plica assim a visita que os alunos 
desta pós-graduação efetuaram 
ao Seixal no dia 1 de outubro. 
A ideia é que os alunos possam 
fazer um diagnóstico e desen-
volver um projeto que valorize 
o Seixal no âmbito das cidades 
inteligentes, conceito que procu-
ra destacar o uso da tecnologia 
para criação de melhores servi-
ços públicos, melhor utilização 
dos recursos e menor impacto 
ambiental.

«A câmara municipal do Seixal 
adotou uma estratégia em que 
as intervenções em espaço pú-
blico têm vindo a alavancar to-
da a recuperação e regeneração 
económica», explica igualmente 
o presidente do conselho diretivo 
da imS. Se uns alunos deste ano 
vieram conhecer o território que 
irão estudar este ano, outros três 
alunos vieram receber as distin-

ções das melhores classificações 
do ano passado.

duarte Stock foi o melhor alu-
no do último ano e é um dos fun-
dadores da associação não go-
vernamental Build the city, que 
procura soluções tecnológicas ou 
outras para tornar a vida em meio 
urbano mais sustentável face ao 
crescente fenómeno de gentrifi-
cação das cidades. Sobre o que as-
sistiu no Seixal, afirma ser «muito 
interessante haver outros mu-
nicípios na Área metropolitana 
de Lisboa (AmL), para além da 
capital, interessados na sustenta-
bilidade urbana». Um desafio que 
gostaria de ver resolvido? «Que 
a área metropolitana resolva a 
questão da mobilidade e dos di-
ferentes modos de transporte de 
forma integrada», afirma.

«Quando cheguei a Portugal 
achei o sistema de transportes 
extraordinário, mas com o tempo 
entendi que há muito que pode 
ser feito para o melhorar», expli-
ca callie Wentling. Em Portugal 
durante o ano letivo para fazer a 
pós-graduação, a norte-america-
na considera que o seu estado na-
tal, «o colorado, e a AmL estão na 
mesma situação face ao desafio 
das cidades inteligentes, estamos 
conscientes do que é preciso ser 
feito e estamos a começar fazê-
-lo».

Em 2016, o município do Sei-
xal aderiu à iniciativa cidades 

inteligentes, da Associação 
nacional de municípios Portu-
gueses, reforçando a sua política 
de intervenção local na área da 
sustentabilidade. Os estudan-
tes tiveram oportunidade de 
conhecer o projeto Laboratório 
Vivo para a descarbonização 
(ver texto ao lado), designado 
por Ecossistema de Tecnologias 
e cidadania para a descarboni-
zação da Baía do Seixal, localiza-
do entre a Praça 1.º de maio, no 
Seixal, e a Rua dos Operários, em 
Amora, numa extensão e cerca de 
4 quilómetros ao longo da Baía 
do Seixal.

«Este conceito das cidades 
inteligentes significa que as ci-
dades existem e que as pessoas 
são inteligentes», afirma Joaquim 
Tavares, vereador do Ambiente, 
Serviços Urbanos, Energia e 
Espaço Público da câmara muni-
cipal do Seixal. «compete ao 
poder político disponibilizar os 
meios para concretizar soluções 
que promovam a sustentabili-
dade e a qualidade de vida das 
nossas populações e é isso que 
fazemos todos os dias. Por isso 
planeamos, desenvolvemos e 
concretizamos estes projetos», 
garante.  n

Alunos da Universidade nova de Lisboa 
conhecem bons exemplos do concelho

Cidade Inteligente 
do Seixal é estudada 
em pós-graduação

Laboratório Vivo para a 
Descarbonização (LVpD)

Com a implementação do LVpD esperam-se vários impactos positi-
vos ao nível ambiental, social e económico, promovendo a redução 
da pegada de carbono, a maior utilização de energias renováveis, a 
educação ambiental dos cidadãos, a dinamização de atividades na 
zona ribeirinha e centros históricos e a dinamização da economia e 
desenvolvimento local. 

Descarbonização da rede elétrica 
e de abastecimento de água
> Iluminação pública inteligente –  substituição de 1024 luminárias 
LED, com telegestão e monitorização de consumos.
> Contadores de água inteligentes – contadores de água inteligentes 
no edificado que confina com a Baía do Seixal, permitindo o envio de 
leituras regulares de consumos e a eliminação de  custos associados.
> Pontos de carregamento elétrico – alimentados por energia fotovol-
taica e eólica, serão colocados junto a chapéus de sol fotovoltaicos, 
que utilizarão a tecnologia de painéis solares flexíveis.
> Minieólicas – produção de energia elétrica com a finalidade de 
armazenamento e carregamento dos veículos elétricos. 
> Chapéus de sol fotovoltaicos – a colocar nas zonas de carregamen-
to e estacionamentos dos veículos elétricos.
> Armazenamento de energia – instalação de baterias para armaze-
nar energia produzida por tecnologia fotovoltaica e eólica.
> Smart grid – para monitorizar a produção, o consumo e o arma-
zenamento de energia em tempo real, com recurso à instalação de 
smart meters, que o cidadão poderá consultar online.

Otimização da eficiência energética nos edifícios
> EcoRestaurante ecoeficiente – edifício de elevada eficiência ener-
gética, com a instalação de tecnologias de última geração, nome-
adamente uma cobertura que produz energia elétrica fotovoltaica, 
permitindo a autossuficiência ao nível de consumos.
> Cozinha solar – zona com fornos solares para confeção de alimen-
tos e possibilidade de encomendar refeições através de aplicação.
> Edifício de emissões zero – sala de monitorização e controlo dos 
equipamentos, de utilização fácil e livre acesso ao cidadão. 

Promoção da mobilidade de nova geração
> Comboio elétrico a energia renovável – comboio elétrico solar, 
sobre rodas, para percorrer um percurso de cerca de 4 quilómetros. 
> Equipamentos elétricos de mobilidade individual – equipamentos 
movidos a eletricidade (bicicletas, overboard, segway, trotineta) para 
uso individual na deslocação ao longo do passeio ribeirinho.

Maior eficácia na gestão de resíduos
> Ecoponto inteligente – instalados em diferentes zonas do ecos-
sistema, permitem colocar os resíduos urbanos diferenciados para 
reciclagem e possibilitam a bonificação dos utilizadores registados 
através de uma aplicação em telemóvel/tablet.

Restaurante ecoeficiente em construção
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Qualificação da higiene e limpeza urbana 
Abertura do posto central de limpeza 
da freguesia de Corroios

Tecnologia inovadora na manutenção
de espaços públicos
Aquisição de três equipamentos 
de monda térmica

Procurando qualificar o trabalho realizado na área da salubridade 
e manutenção de espaços públicos, o Município do Seixal adquiriu 
três equipamentos de monda térmica que permitem a desmatação 
e eliminação de ervas em espaços públicos (terrenos e passeios), 
usando apenas água quente, o que assegura a eliminação do uso 
de herbicidas. Um dos equipamentos dispõe de um sistema de 
sensor patenteado, o qual permite otimizar a utilização da água 
em cerca de 70 por cento, garantindo uma maior eficiência e uma 
mais ampla cobertura no combate às ervas, a par de uma efetiva 
poupança de água.
Estes equipamentos inovadores representam um investimento de 
284 mil euros, permitindo melhorar, para além do serviço presta-
do, as condições de trabalho dos trabalhadores da autarquia e a 
saúde pública, com a eliminação dos herbicidas.

Prosseguindo o investimento na 
qualificação da higiene e limpeza 
urbana, a Câmara Municipal do 
Seixal está a proceder à instalação 
de novos postos de limpeza cen-
trais nas freguesias do concelho. 
O primeiro abriu no dia 8 de ou-
tubro, em Santa Marta do Pinhal, 
na freguesia de Corroios, numa 
cerimónia que contou com a pre-
sença do presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, e do vereador do pelouro 

do Ambiente, Joaquim Tavares.
O posto central de limpeza da 
freguesia de Corroios tem como 
principal objetivo a otimização de 
recursos, já que irá albergar os vá-
rios meios mecânicos de limpeza 
urbana adquiridos recentemente 
pela autarquia que passam desta 
forma a estar afetos diretamente 
à limpeza da freguesia. Reforça-
-se assim a proximidade e a rapi-
dez de resposta e as condições 
de trabalho dos funcionários da 

autarquia. Entre os vários meios 
mecânicos afetos a este posto es-
tão triciclos elétricos, varredouras 
de grande porte, minivarredouras, 
carrinhas de recolha de monos e 
carros elétricos. 
Nesta ocasião estiveram também 
em atividade as novas máquinas 
de monda térmica, recentemente 
adquiridas pela autarquia.

A comemoração do Dia Mundial do 
Animal decorreu com duas ações 
em escolas básicas com jardim 
de infância do concelho. Elisabete 
Adrião, vereadora do Pelouro da 
Segurança Alimentar e Bem-Estar 
Animal, esteve presente na Escola 
Básica do Bairro Novo, no Seixal, e 
na Escola Básica de Santa Marta 
do Pinhal, em Corroios. O objetivo 
foi sensibilizar as crianças para 
vários assuntos ligados aos cui-

dados básicos com os animais 
de companhia, com a presença 
de uma cadela e de um gato que 
estão para adoção no Centro de 
Recolha Oficial de Animais de 
Companhia do Seixal (CROACS).
Já no dia 30 de setembro, o 
CROACS tinha recebido uma inicia-
tiva denominada CROACS ARTE, 
em que Manuela Rolão, membro 
da L1B – Associação Cultural e 
professora de educação visual, 

dinamizou uma oficina de dese-
nho que deu a conhecer o CROACS 
à comunidade local, convidando 
os participantes a retratar em de-
senho os animais e o espaço. o 
objetivo foi desenvolver o gosto 
pelo desenho, paralelamente à 
sensibilização para a importância 
do equipamento nos cuidados a 
prestar aos animais de companhia 
e ao incentivo à sua adoção res-
ponsável.

Iniciativas sensibilizaram para adoção responsável de animais
Dia Mundial do Animal celebrado em escolas do concelho

Ecocentro de Vale de Milhaços
Deposite gratuitamente resíduos 
de grandes dimensões
Um dos serviços prestados pela Amarsul é a receção de resíduos 
de grandes dimensões nos seus ecocentros. A Amarsul dispõe de 
7 ecocentros, sendo um deles localizado no concelho do Seixal, em 
Vale de Milhaços.
O ecocentro é um parque dotado de contentores de grandes 
dimensões, disponíveis para toda a população da área de inter-
venção da Amarsul. No Ecoparque do Seixal pode depositar gratui-
tamente objetos de grandes dimensões como colchões, móveis, 
sofás e afins, bem como ramagens de árvores, resíduos recicláveis 
e resíduos de equipamentos elétricos e electrónicos (REEE). A 
deposição de entulhos deve ser feita após contacto com a linha de 
gestão de clientes, pelo telefone 212 139 600.
O Ecocentro de Vale de Milhaços localiza-se no Pinhal Alto dos 
Carrascos, Vale de Milhaços, 2845-195 Amora. Funciona de segun-
da a quinta-feira, das 9 às 13 horas e das 14 às 18 horas, e à sexta-
feira encerra às 17 horas e o contacto telefónico é o 212 975 808.
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Tendo em conta os resultados posi-
tivos da 1.ª fase das ações integra-
das de valorização do espaço pú-
blico, que decorreram entre junho 
e setembro, a Câmara Municipal 
do Seixal iniciou no dia 3 de outu-
bro, no Alto do Moinho, Corroios, 
a 2.ª fase deste projeto. As ações 
integradas têm como principal ob-
jetivo melhorar o espaço público, 
complementando o trabalho regu-
lar de limpeza e conservação rea-
lizado. Estas ações concentram 
numa localidade trabalhadores 
de várias equipas da autarquia, 
envolvendo em simultâneo as 
áreas dos espaços verdes, redes 
viárias, água e saneamento, ilu-
minação pública e salubridade.
Depois da intervenção no Alto 
do Moinho, decorreu uma outra 
ação na Quinta das Galeguinhas, 
em Amora. Nestas duas ações 
os trabalhos incluiram a recolha 
de resíduos verdes, trabalhos 
de desmatação, lavagem de 
contentores, controlo de pragas, 
manutenção de espaços verdes, 

limpeza e desobstrução de coleto-
res e sumidouros, verificação da 
iluminação pública, ações de fis-
calização de deposição indevida 
de resíduos e de viaturas abando-
nadas, manutenção do mobiliário 
urbano, pavimentações, repara-
ção da sinalização e reposição de 
lancis e calçada.
O presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Joaquim Santos, e o ve-

reador do pelouro do Ambiente, 
Joaquim Tavares, acompanharam 
estas ações, verificando no local as 
necessidades das áreas interven-
cionadas e recolhendo algumas 
sugestões dos munícipes.
As próximas ações são na Quinta 
de St.ª Rita/Torre da Marinha (dia 
24 de outubro) e na Quinta da 
Courela/Almeirões/Vale da Abelha 
(dia 31 de outubro).

Durante a Semana Europeia da 
Mobilidade, a Câmara Municipal 
do Seixal, em parceria com a 
Agência Municipal de Energia do 
Seixal, dinamizou várias atividades 
com o objetivo de promover junto 
da população várias opções de mo-
bilidade sustentável e também um 
melhor ambiente e uma vida ao ar 
livre mais saudável. 
Com o lema «Combina e Move-te!», 
no Seixal decorreram ações de for-
mação, uma Hora do Conto e jogos, 
uma limpeza das margens da Baía, 

visitas aos operadores de trans-
portes públicos, um passeio em 
embarcação tradicional, uma área 
de participação e foi inaugurado o 
comboio com decoração do Seixal.
Realizou-se também uma obser-
vação noturna de espécies de 
vertebrados e invertebrados no 
Moinho de Maré de Corroios e uma 
visita ao Museu de Metrologia do 
Instituto Português da Qualidade.
Destaque ainda para o Espaço 
Mobilidade, que apresentou, no 
Parque da Quinta dos Franceses, 

no Seixal, vários veículos amigos 
do ambiente, exemplos de respos-
tas existentes no mercado, ao nível 
da mobilidade sustentável. As co-
memorações terminaram no dia 
30 de setembro com a VII Pedalada 
pela Baía do Seixal, um passeio 
de bicicleta ao longo da Baía, on-
de esteve presente o vereador do 
Pelouro do Ambiente, Joaquim 
Tavares.

Alto do Moinho e Quinta das Galeguinhas
Ações integradas de valorização do espaço público 

Semana Europeia da Mobilidade 2018
Melhor mobilidade e mais vida ao ar livre
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EstE ano o encontro de 
Receção à Comunidade Educativa 
conheceu um novo modelo mais 
convivial e constituiu um suces-
so, reunindo cerca de 600 pes-
soas num grandioso convívio, 
animado por música dos anos oi-
tenta, que se realizou no dia 12 de 
outubro, no Pavilhão Municipal 
da torre da Marinha. 

a iniciativa é uma tradição no 
início da cada ano letivo e é or-
ganizada pela Câmara Municipal 
do seixal para dar as boas-vindas 
aos profissionais da área educa-
tiva – professores, educadores, 
auxiliares e demais funcioná- 
rios –, aos pais e agentes educa-
tivos do concelho, formular os 
desejos de bom trabalho e reafir-
mar parcerias, tendo em vista o 
sucesso educativo dos alunos e o 
reforço da escola pública. 

o programa da Receção à 
Comunidade Educativa prolon-
gou-se por cerca de um mês e 
compreendeu atividades despor-
tivas, exposições, passeios e vi-
sitas, a Festa da Criança e outras 
iniciativas, como a apresentação 
do Plano Educativo Municipal 
(PEM) 2018-2019, culminando 
no convívio de 12 de outubro, 
que incluiu um jantar, anima-
ção com DJ e a atuação da banda 
oitentamente.

Um evento de sucesso
no encontro, ouvimos repre-

sentantes de professores e pais, 
por serem agentes fundamentais 
na missão educativa.

Rosa Charneca, coordenado-
ra da Escola Básica da Quinta da 
Courela, mostrou grande satis-
fação por estar presente na ini-
ciativa, «porque promove o con-
vívio entre as pessoas» e disse 
que «este ano não esperava um 
jantar assim, deparei-me com um 
salão muito bem organizado». a 
professora disse que «ficou muito 
agradada» com a receção e que a 
câmara municipal «está de para-
béns», pois este convívio «é mais 
um agrado» para enfrentar os 
grandes problemas com que os 
professores se deparam. 

José Lourenço, da União 
Concelhia das associações de 
Pais e Encarregados de Educação 
do seixal (UCaPEs), considerou 
que esta «é uma boa iniciativa 
porque a comunidade educativa 
tem uma importância primordial 
no desenvolvimento do nosso 
concelho e na preparação dos 
nossos futuros homens e mulhe-
res». Disse ainda que «é muito 
simpático» por parte da câmara 
realizar esta iniciativa, que «está 
a ser um sucesso. os parabéns à 
autarquia».

     
Continuar a investir
nas escolas
no convívio estiveram o pre-

sidente e vereadores da Câmara 
Municipal do seixal, o presiden-
te da assembleia Municipal do 
seixal, presidente e demais mem-
bros das juntas de freguesia e 
das assembleias de freguesia do 
concelho e ainda representes de 

instituições do concelho.
Joaquim santos, presidente da 

Câmara Municipal do seixal, e a 
vereadora Manuela Calado, do 
pelouro da Educação, subiram ao 
palco para saudar os participan-
tes no convívio.

Joaquim santos afirmou que, 
no início deste novo ano letivo, 
«queremos afirmar uma vez mais 
o nosso compromisso com a edu-
cação e com a escola pública e, 
nesse sentido, vamos continuar 
a investir na qualificação das es-
colas da nossa responsabilidade 
e temos também alguns novos 
investimentos». 

o autarca referiu a adjudicação 
recente da ampliação e requali-
ficação da Escola Básica (EB) da 
Quinta de santo antónio (prevê-
se que a obra comece no início do 
ano de 2019); a aprovação para 
breve da adjudicação da requali-
ficação e ampliação da EB aldeia 
de Paio Pires (com início de obra 
previsto para março ou abril de 
2019); o avanço na requalificação 
e ampliação da EB arrentela e da 
EB Bairro novo e a construção 
do novo edifício do jardim da in-
fância da Quinta de são nicolau, 
investimentos «de vários milhões 
de euros que queremos concreti-
zar nos anos próximos». 

o presidente da câmara muni-
cipal também anunciou o lança-
mento do debate sobre o Plano 
Educativo Municipal, no âmbito 
do Fórum seixal, a começar este 
mês e que vai percorrer todos os 
agrupamentos de escolas, com o 

Receção à Comunidade Educativa 2018

Reafirmar o compromisso com 
a  educação e a escola pública

Escola Secundária Manuel Cargaleiro 
Encontro europeu de alunos 
e professores

Durante a semana de 8 a 13 de outubro, a Escola Secundária 
Manuel Cargaleiro recebeu várias delegações de escolas euro-
peias participantes no projeto FUTURE no âmbito do projeto euro-
peu Erasmus+. 
O projeto FUTURE é centrado no empreendedorismo e engloba 
a Escola Secundária Manuel Cargaleiro e escolas da Polónia, 
Alemanha, Itália e Noruega. 
A cerimónia de abertura do projeto Erasmus+ decorreu no dia 8 de 
outubro, na biblioteca da escola, com várias atividades culturais. 
A vereadora Manuela Calado, do pelouro da Educação da Câmara 
Municipal do Seixal, esteve presente no evento, saudou os parti-
cipantes e sublinhou as mais-valias do projeto que une alunos e 
docentes de vários países. 
Durante a semana no Seixal foram realizadas diversas atividades 
relacionadas com o tema do empreendedorismo e as perspetivas 
de futuro dos jovens europeus.
Segundo os participantes, a semana constituiu «um excelente» mo-
mento de intercâmbio de conhecimentos e cultura, numa perspe-
tiva europeia de aceitação e tolerância, no qual se possibilitou aos 
alunos uma partilha responsável e interativa. No final, cada aluno 
concluiu que, após esta semana, «era um pouco mais europeu».
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Receção à Comunidade Educativa 2018

Reafirmar o compromisso com 
a  educação e a escola pública

objetivo de promover uma refle-
xão ente a autarquia e as escolas. 

Aludiu ainda ao anúncio recen-
te do alargamento da gratuida-
de dos manuais escolares até ao 
12.º ano, «uma ótima decisão que 
nos coloca mais perto de ter uma 
escola pública gratuita e de qua-
lidade».

Joaquim Santos disse que a au-
tarquia reafirma o compromis-
so com a reivindicação de mais 
meios para as escolas que não são 
responsabilidade municipal, ou 
seja,  das escolas básicas dos 2.º 
e 3.º ciclos e secundárias. Nesse 
sentido, o município «irá conti-
nuar a lutar para que as obras da 
Escola Secundária João de Barros 
sejam concluídas, as obras da 
EB Paulo da Gama continuem a 

avançar; as obras da EB Cruz de 
Pau possam iniciar-se; que sejam 
construídos os cinco pavilhões 
desportivos escolares em falta, 
estando a câmara disponível para 
partilhar esse custo de investi-
mento, e que seja edificada uma 
escola básica dos 2.º e 3.º ciclos 
em Fernão Ferro. 

O autarca saudou ainda todos 
os professores que estão a lutar 
pelos seus direitos e assegurou a 
solidariedade municipal do Seixal 
com essa luta.

Joaquim Santos também se 
pronunciou sobre a lei da trans-
ferência de competências para os 
municípios, em que uma das áre-
as a transferir é a educação, o que 
constitui «uma enorme preocu-
pação porque não se conhece no 

concreto o que é para ser trans-
ferido para os municípios, nem 
que meios existem para que nós 
possamos intervir nessas áreas». 

Para concluir, Joaquim Santos 
reafirmou que a Câmara Municipal 
do Seixal, as juntas de freguesia e a 
assembleia municipal vão estar ao 
lado da comunidade educativa e 
«vamos tentar estar mais junto de 
vós para ajudar-vos na vossa mis-
são, que é essencial à construção 
de um concelho com futuro». n

Conselho Municipal de Educação do Seixal
Dialogo entre escolas 
e autarquias é fundamental 

A abertura do ano letivo 2018-2019 foi o tema central da reunião 
do Conselho Municipal de Educação do Seixal (CMES) que se 
realizou no dia 8 de outubro, nos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal.
A reunião do CMES foi conduzida pela vereadora Manuela Calado, 
do Pelouro da Educação, que desejou aos presentes bom trabalho 
no início de mais um ano letivo.
Seguiu-se a aprovação por unanimidade da ata da reunião do 
CMES de dia 9 de julho, votada pelos membros do CMES que com-
pareceram na reunião em causa.
Os presentes fizeram um balanço sobre a abertura do ano letivo, 
que ocorreu na generalidade «com a normalidade possível», apesar 
de se terem apontado algumas questões, entre as quais o cansaço 
dos professores nesta altura do ano devido à sobrecarrega de tra-
balho; a falta de assistentes operacionai e o atraso dos vouchers 
para entrega de livros para o 1.º ciclo do ensino básico.
Verificam-se também nalgumas situações a chegada de muitos 
alunos imigrantes e ainda o aumento de alunos com necessidades 
especiais em algumas escolas.
Os conselheiros frisaram a necessidade de reforçar os equipamen-
tos de tecnologias de informação e comunicação. 
Alguns conselheiros referiram casos de violência nas escolas. 
Na opinião geral dos membros do CMES, os professores tentam 
fazer diariamente o seu melhor pelo sucesso educativo dos alunos.
A vereadora Manuela Calado considerou todos os contributos «im-
portantes para se ter uma noção global do que se passa nas esco-
las». Disse que a autarquia «está a tentar encontrar soluções para 
os problemas mais difíceis e prementes». Realçou a «importância 
do diálogo necessário entre as escolas e a câmara municipal, com 
o objetivo de encontrar o necessário equilíbrio». 
No final, a vereadora convidou os presentes para o Convívio da 
Receção à Comunidade Educativa e informou sobre a realização do 
Fórum Seixal sobre o Plano Educativo Municipal, a começar neste 
mês e que decorrerá ao longo do ano letivo.
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Cerca de 40 pessoas, entre diabéti-
cos e seus familiares, participaram, 
no dia 22 de setembro, no Peddy 
Paper Diabetes, uma iniciativa orga-
nizada pela Unidade Coordenadora 
Funcional da Diabetes do Agrupa-

mento de Centros de Saúde (ACES) 
Almada-Seixal, com o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal. A 
iniciativa decorreu na Quinta da 
Fidalga, onde os participantes re-
alizaram um circuito temático com 

diferentes etapas, ao longo do qual 
foi efetuada a sensibilização para 
as temáticas preventivas e regula-
doras da diabetes, como a alimen-
tação, o exercício físico, a autovigi-
lância, entre outros. 

Sensibilizar e prevenir
Peddy Paper Diabetes

Depois da iniciativa Seixal, 
Município Saudável, que decorreu 
nos dias 29 e 30 de setembro, as 
comemorações do Dia Mundial do 
Coração encerraram no dia 7 de ou-
tubro com o Passeio em Família pe-
lo Coração, uma iniciativa também 
integrada na 35.ª Seixalíada e que 

contou com a participação de cer-
ca de 200 pessoas. Para além de 
uma caminhada, que culminou no 
Parque da Quinta dos Franceses, 
decorreu uma área de participa-
ção, e a Farmácia Chemistore/
Silva Carvalho esteve no local a rea-
lizar rastreios de saúde. 

Um dos pontos altos da iniciati-
va foi a formação de um grande 
coração humano e de um «H» de 
hospital, relembrando a necessi-
dade urgente de construção de um 
hospital no Seixal.

Caminhada, rastreios e formação de coração humano
Passeio em Família pelo Coração

De 8 a 19 de outubro, nos Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal
Exposição sensibiliza para
inclusão na saúde mental

Para assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental, a Câmara Municipal 
do Seixal acolhe, de 8 a 19 de outubro, a exposição Vamos Pensar a 
Inclusão na Doença Mental, patente no átrio dos Serviços Centrais da 
autarquia.
A mostra resulta de uma parceria com a GIRA – Grupo de Intervenção 
e Reabilitação Ativa, instituição de solidariedade social fundada em 
1995 por familiares e amigos de pessoas com doença mental, cuja 
atividade visa o apoio a populações em risco de exclusão, no domínio 
da saúde mental, promovendo a sua reabilitação e integração social.
A exposição inclui as 20 frases mais votadas do concurso de pensa-
mentos com o lema «Vamos Pensar a Inclusão na Doença Mental», 
promovido pela Federação Nacional de Entidades de Reabilitação 
de Doentes Mentais. O concurso, que consistiu na apresentação de 
uma frase que transmitisse um pensamento ou reflexão que podia ou 
não ser acompanhada de uma imagem, teve como objetivo contribuir 
para a reflexão, valorização e promoção de uma imagem positiva das 
pessoas com experiência de doença mental. 
São essas reflexões que estão patentes nesta exposição que sen-
sibiliza o público em geral para as necessidades específicas das 
pessoas com doenças mentais e para a valorização da saúde mental, 
combatendo o estigma que está associado à doença mental e aos 
transtornos que afetam cada vez mais pessoas. 

Inscrições abertas
Caminhada solidária
contra o cancro

No âmbito das comemorações do mês Outubro Rosa, dedicado à 
sensibilização para o cancro da mama, a Liga Portuguesa contra o 
Cancro (LPCC) – Delegação do Seixal promove uma caminhada so-
lidária contra o cancro, no dia 21 de outubro, com partida às 8.30 
horas, junto à Companhia de Lanifícios de Arrentela, onde se reali-
zará uma aula de aquecimento que antecede a caminhada que ter-
mina no Parque da Quinta dos Franceses, com uma aula de pilates.
A iniciativa que conta com o apoio da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires tem por objetivo alertar a 
população para a temática da prevenção e diagnóstico precoce do 
cancro da mama e divulgar os apoios disponibilizados pela LPCC 
ao doente e à família.  A participação tem o custo de 6 euros (refe-
rente à aquisição da t-shirt). A todos os participantes será entregue 
um kit (t-shirt, água, peça de fruta e embalagem de amendoins).
As inscrições podem ser efetuadas através  da página de Facebook 
da Liga Portuguesa contra o Cancro – Delegação do Seixal; pelo 
email jose.marques@ligacontracancro.pt ou, no dia da caminha-
da, no local da partida. Participe, seja solidário.
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O 29.º aniversáriO da 
arTes – associação Cultural do 
seixal foi comemorado no dia 13 
de outubro, com várias iniciati-
vas, entre pintura coletiva, um 
almoço de convívio, momentos 
musicais com a participação da 
escola de artes do independente 
Futebol Clube Torrense (iFCT) e a 
apresentação do estudo prévio do 
projeto das novas instalações da 
associação.

a celebração decorreu na ca-
sa das arTes, com a presença 
de Joaquim santos, presidente 
da Câmara Municipal do seixal, 
da vereadora Maria João Macau, 
do pelouro da Cultura, Helena 
Quinta, do executivo da Junta de 
Freguesia de amora, Umbelina 
ribeiro, presidente da direção da 
arTes, restantes membros dos 
órgãos sociais e sócios da asso-
ciação.

Umbelina ribeiro agradeceu 
aos jovens músicos do iFCT pela 

«tarde inesquecível» proporcio-
nada e salientou que este «é um 
dia muito especial» para a arTes, 
pois «vamos conhecer o estudo 
prévio do projeto das nossas no-
vas instalações, com o apoio da 
Câmara Municipal do seixal», o 
que significa que a autarquia «tem 
acolhido e reconhecido o nosso 
trabalho».

Joaquim santos afirmou que «é 
um privilégio estar aqui e anunciar 
que temos condições para realizar 
este sonho da arTes, ajudar a ins-
tituição a ter melhores condições 
de trabalho, ajudar que a cultura vá 
mais longe». Considerou que este 
projeto de requalificação do espa-
ço «é transformador e revolucio-
nário» e disse que o município vai 
financiar o projeto. Precisou que «é 
possível concretizar esta obra em 
2019», e que será acompanhada 
de uma intervenção na área exte-
rior adjacente para criar uma horta 
urbana. 

O projeto, que conta com apoio 
municipal no valor de 64 575 eu-
ros, é constituído por um edifício 
de um piso, construído em tor-
no de três áreas: um espaço per-
formativo (com sala de ensaios e 
auditório, que poderá funcionar 
como sala de ensaios de teatro ou 
dança, sala de aulas, etc., arma-
zém de equipamentos, vestiário/ 
/camarim, instalações sanitá-
rias), um espaço oficinal (com 
oficina ou sala de aula, mufla e es-
tufa) e um espaço administrativo 
(salas de reunião, direção, tesou-
raria, depósito, arquivo, acervo, 
instalação sanitária). Os espaços 
exteriores contemplam uma área 
expositiva, área de corte e anfitea-
tro. Propõe-se que o material a ser 
usado no edifício seja constituído 
por painéis de madeira laminada 
cruzada, o que é uma mais-valia 
ambiental, permite uma constru-
ção mais rápida e maior versatili-
dade construtiva. n

arTes – associação Cultural do seixal

Projeto da nova sede 
no dia do aniversário

Jornadas Europeias do Património
Dar a conhecer a história 
e cultura local

O Ecomuseu Municipal do Seixal assinalou, entre os dias 27 e 29 
de setembro, as Jornadas Europeias do Património 2018, uma 
iniciativa anual que envolve os museus da Europa na realização de 
iniciativas que incentivem os cidadãos da Europa à participação e 
valorização do património.
Uma das iniciativas foi o passeio Este Verão Descubra o Que É a 
Metrologia que, para além de um passeio no Tejo a bordo do varino 
Amoroso, incluiu uma visita ao Museu de Metrologia, em Almada, 
e à exposição Com Conta, Peso e Medida – a Coleção do Aferidor 
Municipal do Seixal, patente no Moinho de Maré de Corroios. A 
Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços foi o local de apresenta-
ção da investigação artística da dupla de artistas plásticos Musa 
Paradisiaca, onde esteve presente o vereador Manuel Pires. 
Eduardo Guerra e Miguel Ferrão iniciaram recentemente uma 
residência artística na fábrica e apresentaram nesta sessão o seu 
trabalho. 
No Moinho de Maré de Corroios decorreu a sessão audiovisual Arte 
e o Engenho da Olaria Tradicional em Diferentes Geografias, e o  
Espaço Memória – Tipografia Popular do Seixal recebeu o ciclo de 
conversas Tipografando com..., que desta vez contou com a partici-
pação de João & João, dois homens comuns, com várias histórias e 
experiências de vida para contar.

Daniel Cardoso, coreógrafo e 
dançarino do Quórum Ballet,  
realizou uma coreografia com 
inspiração jazz, que procurou 
desenvolver ambientes, sen-
timentos e emoções tendo 
como base o estilo de música 
improvisada. Em Modo Jazz su-
biu ao palco do auditório mu-
nicipal no dia 22 de setembro. 
Segundo o próprio coreógra-
fo, a criação do Quórum Ballet 
recebeu inspiração nas dife-
rentes expressões da cultura 
e música jazz, com particular 
destaque para o trabalho lite-
rário da escritora norte-ameri-
cana Maya Angelou, com «um peso enorme em todo o processo, 
pela forte ligação com a vida, a sociedade e o sentimento huma-
no». 

Auditório municipal recebeu Quórum Ballet 
Coreografia é inspirada no jazz
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40 anos de atividade, escultura, medalhística 
e numismática

Inauguração da exposição
de João Duarte

Biblioteca Municipal do Seixal
Atividades celebram o Halloween

Para assinalar o Halloween, que se celebra a 31 de outubro, a Biblioteca 
Municipal do Seixal vai realizar diversas iniciativas.
No dia 27 de outubro, a partir das 15.30 horas, a Ludoteca irá receber a ati-
vidade E Se Eu Fosse Um Feiticeiro? Sob a orientação técnica da Associação 
Acrescer, haverá aventuras docinhas e travessuras. As Bruxinhas é o nome 
do ateliê de expressão plástica que se vai realizar no dia 31 de outubro, das 
16 às 18 horas, também na Ludoteca. Ambas as iniciativas são dirigidas a 
crianças dos 3 aos 12 anos e seus familiares e não necessitam de inscrição 
prévia. Também no dia 31 de outubro, das 21 às 24 horas, terá lugar o By 
Night – Serão na Biblioteca. A proposta é para jovens dos 13 aos 18 anos. 
Haverá atividades recreativas e culturais dinamizadas no âmbito das cele-
brações do Halloween. As inscrições decorrem até 29 de outubro, através do 
email  biblioteca.junior@cm-seixal.pt ou do telefone 210 976 100.

João Duarte – 1978-
-2018 – 40 anos de atividade, 
escultura, Medalhística e Numis-
mática é o nome da exposição de 
João Duarte que pode visitar até 
dia 7 de dezembro, na Galeria de 
exposições augusto Cabrita, no 
Fórum Cultural do Seixal.

esta mostra do escultor cele-
bra 40 anos de permanente cria-
tividade e trabalho, reunindo um 
significativo e diversificado con-
junto de peças produzidas entre 
1980 e 2018.

a inauguração da exposição 
teve lugar no dia 13 de outubro, 
na presença do artista, e de vá-
rios convidados, entre os quais 
Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal.

o autarca falou sobre o escul-
tor: «João Duarte tem uma gran-
de obra na área da escultura, me-

dalhística e numismática, é um 
dos maiores criadores nacionais 
e internacionais e é para nós uma 
honra receber esta exposição».

a mostra integra as comemo-
rações do 25.º aniversário do 
Fórum Cultural do Seixal, facto 
também destacado pelo presi-
dente da Câmara Municipal do 
Seixal: «Na abertura do Fórum 
Cultural do Seixal, João Duarte 
foi o primeiro artista a expor in-
dividualmente na então Galeria 
de exposições. Portanto, há aqui 
também uma ligação emocional 
que quisemos assinalar. além 
disso, João Duarte tem muitos 
trabalhos no município e, por is-
so, não quisemos deixar de nos 
associar a esta data tão importan-
te no percurso do artista.»

João Duarte também falou 
sobre a ligação ao concelho do 

Seixal: «Para mim é uma grande 
honra poder inaugurar esta ex-
posição no local onde, há 25 anos, 
inaugurei este espaço com o meu 
trabalho».

No concelho do Seixal João 
Duarte já expôs várias vezes, tem 
obra pública, venceu o 1.º Prémio 
do Concurso Público da Medalha 
Municipal em 1988, e partici-
pou na Bienal Internacional de 
Medalha Contemporânea do 
Seixal, tendo ganho prémios nas 
edições de 2003 e 2008.

Nesta sua recente mostra na 
Galeria de exposições augusto 
Cabita, pretendeu analisar o seu 
trabalho «refletindo sobre algu-
mas esculturas e monumentos 
resultantes da encomenda públi-
ca, bem como as matérias e técni-
cas intrínsecas à minha obra». n

Inscrições a decorrer até 30 de novembro
Concurso de Contos sobre o tema 
«Estórias do Mar»

«Estórias do Mar» é o tema do primeiro 
Concurso de Contos da Casa 
do Educador do Concelho 
do Seixal (CES), organizado 
em parceria com a Câmara 
Municipal do Seixal e Rede 
de Bibliotecas Escolares.
Esta iniciativa tem como objetivo prin-
cipal fomentar hábitos de leitura e es-
crita nos jovens e adultos, envolvendo 
a comunidade educativa do concelho 
do Seixal.
O concurso destina-se a alunos, docentes e não docentes do ensino bá-
sico e secundário, de qualquer estabelecimento de ensino do concelho, 
distribuídos por cinco escalões: A – alunos do 3.º e 4.º ano; B – alunos do 
5.º e 6.º ano; C – alunos do 7.º, 8 º e 9.º ano; D – alunos do ensino secun-
dário; E – docentes e não docentes.
Os participantes nos escalões A, B e C podem concorrer individualmente 
ou em coletivo (até ao número limite de 26 participantes por turma ou 
grupo).
As inscrições devem ser realizadas através do email ces.concursodecon-
tos@gmail.com até ao dia 30 de novembro, sendo que os contos devem 
ser entregues até ao dia 20 de dezembro.
Os trabalhos deverão ser apresentados datilografados, com espaça-
mento entre linhas 1,5, letra «Times New Roman», tamanho 12, e apre-
sentados com título, assinados com um pseudónimo e com indicação do 
escalão em que concorrem (A, B, C, D ou E). 
O trabalho deverá ser entregue em envelope fechado, contendo o boletim 
de candidatura (disponível nas bibliotecas escolares e em cm-seixal.pt) 
que deve ser devidamente preenchido. No exterior do envelope constará 
o pseudónimo do autor.
Os trabalhos não deverão superar as 30 páginas e deverá ser entregue 
um exemplar impresso de cada conto na biblioteca da escola.
O documento deverá também ser enviado em formato PDF identificado 
com o mesmo pseudónimo do trabalho impresso, para o email ces.con-
cursodecontos@gmail.com.
O júri será constituído por representantes da CES, da Câmara Municipal 
do Seixal, de uma junta de freguesia e das bibliotecas escolares do con-
celho do Seixal e um convidado do CES, que irá avaliar a obediência às 
características da modalidade, a criatividade, a correção da expressão 
linguística e a coerência e coesão textuais.
Todos os participantes receberão um diploma de participação, no entan-
to haverá um prémio por escalão: A, B, C e D: livros ou material didático; 
e E: peça artística. O júri poderá ainda proceder à atribuição de menções 
honrosas se assim o entender.
Os resultados serão divulgados em abril de 2019.
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A comemoração do 4.º aniversário 
do Grupo Motard Paladinos teve lu-
gar no Clube Desportivo e Cultural 
do Casal do Marco no dia 1 de se-
tembro, com a presença de Maria 
João Macau, vereadora da Câmara 
Municipal do Seixal, Manuel Araújo, 
presidente da Junta de Freguesia de 
Amora, e Manuel Carvalho, da União 
das Freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires. A ocasião te-
ve um propósito social, tendo sido 
angariados alimentos para distribui-
ção por famílias carenciadas. O ani-
versário contou ainda com a atua-
ção das bandas Klassicos e Chizzler.

Início a 23 de outubro
Curso de árbitros e cronometristas 
de futsal

A Academia de Arbitragem de Futsal da Margem Sul (AAFMS) vai promo-
ver, em parceria com a Academia de Arbitragem da FPF, a Associação de 
Futebol de Setúbal e Câmara Municipal do Seixal, um curso de árbitros e 
cronometristas de futsal.
O curso é gratuito e inicia-se a 23 de outubro. Os candidatos a árbitros 
deverão ter entre 14 e 35 anos, ou menos de 45 se já tiverem sido joga-
dores federados nas modalidades de futebol ou futsal, e ter o 9.º ano de 
escolaridade. No caso dos candidatos a cronometristas, não existe limite 
de idade. 
As sessões técnicas irão decorrer às terças-feiras na sede da AAFMS, 
localizada no Centro de Recursos do Movimento Associativo, na Torre da 
Marinha, e as sessões práticas às quintas-feiras no pavilhão do Centro de 
Solidariedade Social de Pinhal de Frades. Mais informações e inscrições 
através dos emails aafms.academiafutsal@gmail.com; arbitragem@
afsetubal.pt; ou pelos telefones 265 539 390 e 937 777 738.

A importânciA dos só-
cios na vida associativa esteve em 
destaque na sessão solene do 130.º 
aniversário da Sociedade musical 
5 de outubro (Sm5o), tendo sido 
homenageado o sócio número 1, 
António Joaquim. Segundo Ana 
paula tavares, presidente da di-
reção, os sócios «são o pilar desta 
coletividade».

tal como o seu nome indica, a 
Sm5o homenageia a implantação 
da república no nosso país. 
Associados, convidados e prati-
cantes de atividades desportivas e 
culturais estiveram presentes na 
sessão, abrilhantada por demons-
trações das várias classes de dan-
ças de salão da coletividade.

De facto, as danças de salão têm 
sido uma forte aposta desta dire-
ção. mas também se praticam ou-
tras atividades, como taekwondo 
e ioga. 

A ligação à música mantém-se, 
apesar de a banda filarmónica es-
tar inativa. A presidente da direção 
revelou que foi iniciado um novo 
projeto de formação na escola 
de música com o maestro pedro 
Simão e o professor pedro França, 
de forma a proporcionar «forma-
ção adequada aos nossos jovens 
músicos». o objetivo é que os jo-
vens aprendam música e possam 
integrar e voltar a ativar a banda, 
carinhosamente conhecida como 
«A mimosa». 

A coletividade conta ainda com 
o Grupo coral Lírio roxo, é sede do 
Grupo 260 do Seixal da Associação 
de Escoteiros de portugal e recebe 
em sua casa regularmente o grupo 
musical português Suave e o Grupo 
de Folclore Estrelinhas do Sul.

no âmbito do apoio da câmara 
municipal do Seixal, o coreto foi 
recuperado, com um investimento 

da autarquia no valor de 71 825,70 
euros, e a coletividade recebeu 
pintura interior e exterior, novas 
portadas e janelas e tratamento 
de algumas portas, no valor de  
54 776,16 euros. 

o objetivo foi tornar a Sm5o 
«mais agradável e confortável para 
os nossos associados e com condi-
ções para os nossos atletas», afir-
mou Ana paula tavares.

A dirigente disse ainda: «traba-
lhamos para ir ao encontro dos 
nossos associados e da população 
em geral, tentando criar uma re-
lação de proximidade com todos 
os que nos rodeiam, estando esta 
direção sempre disponível e rece-
tível a novas ideias ou sugestões, 
no intuito de melhorar o seu fun-
cionamento ou, eventualmente, as 
modalidade existentes.»

Estiveram presentes na sessão 
solene maria João macau, vereado-

ra da cultura da câmara municipal 
do Seixal, Américo costa, pri-
meiro secretário da Assembleia 
municipal do Seixal, Helena Santos, 
em representação da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de paio pires, nelson 
carvalho, em representação da 
assembleia da união das fregue-
sias, e Helder rosa, presidente da 
Associação das colectividades do 
concelho do Seixal. manuel costa, 
presidente da mesa da assembleia 
geral da Sm5o, dirigiu os trabalhos.

Helder rosa considera que a 
Sm5o «tem sido um bom exemplo 
do desenvolvimento e dinamismo 
do associativismo».

nelson carvalho falou sobre o 
papel do movimento associati-
vo na dinamização de atividades 
nas freguesias. Já Helena Santos 
lembrou o tempo em que a vida 
cultural, desportiva e social se de-

senrolava em torno das coletivi-
dades e acrescentou: «cabe-nos a 
nós passar esses valores para os 
nossos filhos».

Américo costa considera que 
«sem a força deste movimento 
associativo, com a sua história e 
ligação às populações, seríamos 
menos fortes».

para a vereadora «é uma hon-
ra poder fazer parte desta história 
com 130 anos e celebrar aquela 
que foi a casa comum dos trabalha-
dores, da população». maria João 
macau elogiou o trabalho desen-
volvido «pelos dirigentes do pre-
sente, que estão a construir o futu-
ro e que, com dedicação, têm con-
cretizado sonhos». Afirmou ainda 
que a autarquia vai continuar a ser 
parceira do movimento associa-
tivo através do apoio a atividades 
regulares e a projetos e obras. n

Aniversário da Sociedade musical 5 de outubro

Sócios são pilar da coletividade

4.º aniversário do Grupo Motard Paladinos
Grupo motociclista tem fins solidários
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A Associação de Moradores dos Redondos realizou, no dia 8 de setembro, na sua sede, um 
encontro de folclore que contou com a participação de diversos grupos convidados, que revi-
veram esta tradição musical tão portuguesa. 
Atuaram o Grupo de Concertinas Águias Vermelhas, da Charneca da Caparica, o Grupo de 
Folclore Estrelinhas do Sul, de Aldeia de Paio Pires, o Rancho Folclórico da Casa do Concelho 
de Pampilhosa da Serra, o Rancho Folclórico Lírios do Nabão, de Freixianda, em Ourém, e o 
grupo anfitrião, o Grupo de Danças e Cantares dos Redondos. 
O evento decorreu com o apoio da Câmara Municipal do Seixal e da Junta de Freguesia de 
Fernão Ferro.

Encontro de Folclore dos Redondos
Música e dança tradicional

A Associação Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos da Torre da Marinha 
(AURPITM) tem as obras de ampliação e re-
qualificação da sede quase concluídas, in-
tervenção que conta com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal  num investimento na 
ordem dos 600 mil euros. E inclui as obras 
de adaptação das antigas instalações do 
centro de saúde e dos edifícios de apoio à 
piscina para construção de cozinha, refei-
tório para 78 utentes, despensas, área de 
atendimento e secretaria, instalações sani-
tárias e terraço.
No dia 1 de outubro a AURPITM celebrou 35 
anos e a festa decorreu já nas novas insta-
lações. Para além da sessão solene, houve 
teatro, música e um lanche convívio. Na me-
sa de honra estiveram Maria João Macau, 
vereadora da Câmara Municipal do Seixal, 
António Santos, presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, Zita Salema, do MURPI, Fernando 
Sousa, presidente da União das Associações 
de Reformados do Concelho do Seixal, José 
Mourato, presidente da direção, e o presi-
dente da mesa da assembleia geral.
O presidente da direção da AURPITM desta-
cou o facto de terem sempre «casa cheia». 
Explicou depois aos sócios o desenrolar das 
obras e os «trabalhos adicionais que tiveram 
de ser feitos. Estamos a aguardar os aca-

bamentos finais e os testes de água e gás. 
Mas em breve estará concluído». Destacou 
que a obra «vai ser feita na sua totalidade e 
a Câmara do Seixal é a única financiadora. 
Agradecemos o apoio da autarquia, porque 
sem ela nada se faria, e também à união das 
freguesias que está sempre disponível». 
António Santos, presidente da união das 
freguesias, destacou o facto de se celebrar 
o aniversário «neste novo espaço, marcando 
assim o início da utilização das novas insta-
lações». Salientou ainda a «interajuda exis-
tente entre as associações de reformados 
do concelho, que desenvolvem um trabalho 
notável. Aqui na Torre da Marinha o trabalho 
está à vista. Uma palavra de apreço ainda 
para os funcionários desta casa e para o 
trabalho cultural desenvolvido».
A vereadora Maria João Macau disse ser 
«uma honra fazer parte da história desta 
associação, que ao longo de 35 anos tem 
desenvolvido um trabalho exemplar. Esta 
associação tem uma história e uma alma. 
São memórias coletivas que devemos reco-
nhecer, para valorizarmos também o traba-
lho que é feito no presente, tendo em vista 
o futuro. A câmara municipal vai continuar a 
apoiar o movimento associativo, reabilitan-
do os edifícios e vamos continuar a reivin-
dicar o alargamento das respostas sociais 
com a construção de mais lares sociais».

Associação Unitária de Reformados, Pensionistas
e Idosos da Torre da Marinha 

Aniversário em novas instalações
A Associação Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Paio Pires (AURPIPP) 
assinalou, nos dias 7 e 8 de outubro, o 37.º 
aniversário com a realização de várias ini-
ciativas, incluindo uma tarde musical, uma 
demonstração de ginástica sénior, para além 
da atuação dos utentes e trabalhadores da 
instituição, a entrega de diplomas aos sócios 
com mais de 25 anos e uma sessão solene. 
A AURPIPP tem a valência de centro de dia, 
através da qual presta apoio a 40 utentes e 
a valência de apoio domiciliário, com a qual 
possibilita que 54 utentes tenham refeições, 
cuidados médicos e de higiene assegurados. 
Durante a sessão solene, António Horta 
Pinheiro, presidente da AURPIPP, enalteceu o 
trabalho feito para dar uma resposta efetiva 
à comunidade. «São as instituições sociais 
que garantem a qualidade de vida de muitos 
idosos». O dirigente falou ainda sobre o pas-
so seguinte: reabilitar o edifício ao lado para 
aumentar a capacidade de resposta e, nesse 
sentido, «contamos com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal, pois as instalações per-
tencem à autarquia, que está a ultimar os 
projetos».
Fernando Sousa, em nome da União Distrital 
das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social de Setúbal e da União das Associações 
de Reformados do Seixal, realçou a parceria 
entre as 12 associações de idosos num «ver-
dadeiro movimento de solidariedade feito por 

um grupo de voluntários que faz o trabalho 
que compete ao Estado».
Manuel Carvalho, em nome da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, destacou o trabalho de dirigentes 
e funcionários, que «vai muito além das suas 
competências». Como frisou, «não é por exis-
tirem dificuldades que deixaremos de lutar 
pelo que consideramos fundamental, como 
a construção da extensão de saúde de Paio 
Pires, crucial para os cuidados de saúde dos 
idosos». 
Para a vereadora da Câmara Municipal do 
Seixal Manuela Calado, «na AURPIPP traba-
lha-se com dedicação pelos mais necessi-
tados. Mas para consolidar a capacidade 
de funcionamento, a AURPIPP necessita de 
ampliar o espaço. «Daí estarmos a ultimar os 
projetos para a reabilitação do imóvel adja-
cente à instituição. Esperamos que as obras 
se possam iniciar até final do ano».
A autarca falou sobre a necessidade de lares 
sociais, referindo que a autarquia cedeu os 
terrenos para a construção dos equipamen-
tos, em Fernão Ferro e Corroios, aguardando-
-se financiamento da Administração Central 
para a construção. E deixou o alerta, «tal como 
se verifica com a descentralização de com-
petências para as autarquias, o que o Estado 
pretende é desresponsabilizar-se. Mas em 
coletivo iremos fazer as opções mais adequa-
das em prol dos que mais necessitam».

Associação de reformados de Aldeia de Paio Pires
Dar resposta às necessidades da comunidade
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A Seixalíada soma e segue… Nos 
dias 6 e 7 de outubro, teve lugar o 
4.º Torneio de Xadrez Sílvio Soares, 
prova que contou com 36 xadrezis-
tas. Em competição, sete clubes, 
dois do concelho: o Independente 
Futebol Clube Torrense e o Grupo 
Desportivo do Cavadas, que arreca-
dou o 1.º lugar na prova de homena-
gem a Sílvio Soares, impulsionador 
da 1.ª Seixalíada e que participou 
na iniciativa como atleta e árbitro na 
que foi a sua modalidade favorita, 
o xadrez. A Seixalíada é acima de 

tudo uma iniciativa inclusiva. O 11.º 
Torneio de Goalball com 20 atletas 
teve o seguinte resultado  1.º, Clube 
Desportivo da Cova da Piedade; 2.º, 
Futebol Clube do Porto; 3.º, Olhar 
Activo de Sintra; 4.º, UCAS – União 
de Cegos e Amblíopes do Seixal.
Destaque para o 10.º Encontro de 
Ginástica em Conjunto que no dia  
13 de outubro encheu o Pavilhão 
Municipal do Alto do Moinho, com 
as demonstrações das classes de 
trampolins, tumbling, aeróbica, acro-
bática e rítmica. Mas ainda muito vai 

acontecer. E a provar que o despor-
to é para todos, o torneio de boccia 
sénior está agendado para 26 de 
outubro, no Pavilhão Municipal da 
Torre da Marinha. Um dos destaques 
da 35.ª edição é a Corrida da Família 
que acontece no dia 28 de outubro, 
pelas 10 horas, junto à Quinta da 
Fidalga. O Nickelodeon é a televisão 
oficial da Seixalíada e vai estar no 
evento. Venha e traga as suas crian-
ças para verem as suas persona-
gens favoritas ao vivo e participe nu-
ma manhã de desporto em família.

O Fórum Desportivo da 35.ª 
Seixalíada realiza-se dia 19 de 
outubro, pelas 21 horas, na 
Sociedade Filarmónica União 
Arrentelense com o tema «Arquivo 
Histórico nas Coletividades».
A iniciativa pretende sensibilizar 
as coletividades de cultura, recreio 
e desporto para a importância da 
preservação e valorização dos 
seus arquivos, que guardam mais 
de dois séculos da história e das 
vivências das coletividades. O de-
bate centrar-se-á na importância 
de se proceder a um diagnóstico 

da situação dos arquivos das en-
tidades associativas de cultura, 
recreio e desporto e de se encon-
trarem estratégias de salvaguarda 
do património arquivístico destas 
entidades. O Fórum Desportivo 
da Seixalíada é organizado pela 
Associação de Colectividades do 
Concelho do Seixal. 

Programa
20.45 horas – Receção aos parti-
cipantes
21 horas – Visita ao Museu da 
Sociedade Filarmónica União 

Arrentelense
21.30 horas – Abertura do Fórum
22 horas – Debate
Preletores: Augusto Flor, presiden-
te da Confederação Portuguesa 
das Colectividades de Cultura, 
Recreio e Desporto e Albertina 
Gomes, coordenadora do Arquivo 
Municipal da Câmara Municipal 
do Seixal
Moderador: Sérgio Pratas, vice- 
-presidente da Confederação Por-
tuguesa das Colectividades de 
Cultura, Recreio e Desporto

Dia 20 de outubro, 
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha
Festa de encerramento 

Depois de quatro semanas de muita atividade física e desportiva 
que passou pelas coletividades e equipamentos municipais, com 
uma oferta de 56 modalidades, o encerramento da 35.ª Seixalíada 
é assinalado no dia 20 de outubro, com uma gala de atividades 
gímnicas a partir das 21 horas, no Pavilhão Municipal da Torre da 
Marinha. 

Programa
21 horas – Encerramento Oficial da 35.ª Seixalíada
> Coreografia de apresentação da bandeira
> Desfile das classes participantes acompanhado 
pelos Karma Drums
> Discursos protocolares
> Arriar da Bandeira da Seixalíada

21.30  horas – Gala Gímnica

23 horas – Encerramento da atividade

Venha assistir ao espetáculo de mestria e harmonia proporcionado 
pelas classes de ginástica rítmica, acrobática, trampolins, tum-
bling, ginástica para todos e ginástica de manutenção dos clubes 
do concelho. No decorrer da gala estão programados vários aponta-
mentos de luminotecnia e pirotecnia. A entrada é gratuita. Participe, 
saiba mais em seixaliada.net e cm-seixal.pt.

UM Projeto
siNgular
uma força
coletiva

anosanosanosanosanosanosanosanos

FESTA DE ENCERRAMENTO

20 DE OUTUBRO, SÁBADO, 21 HORAS
PAVILHÃO MUNICIPAL DA TORRE DA MARINHA

GALA GÍMNICA

Dia 19 de outubro, 21 horas
Fórum Desportivo da 35.ª Seixalíada

Iniciativas da Seixalíada
Desporto para atletas e famílias
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No dia 4 de outubro, os docentes 
do ensino pré-escolar e 1.º ciclo da 
rede pública do concelho do Seixal 
que integram o Projeto de Apoio 
à Educação Física no 1.º Ciclo do 
Ensino Básico reuniram-se com a 
equipa técnica da Câmara Municipal 
do Seixal para análise do projeto 
e sua evolução nos últimos cinco 

anos, bem como para conhecer as 
normas de funcionamento para o 
ano letivo 2018-2019. 
A reunião decorreu no auditório dos 
Serviços Centrais da autarquia e 
contou com a presença do vereador 
do pelouro do Desporto, José Carlos 
Gomes, que destacou a importância 
deste projeto para o desenvolvimen-

to da atividade física junto dos mais 
pequenos.
O Projeto de Apoio à Educação 
Física no 1.º Ciclo do Ensino Básico 
inclui atividades como os Patinhos 
na Água, Primeiras Braçadas e 
Primeiras Corridas, entre outros, e 
neste ano letivo abrange mais de 7 
mil alunos em todo o concelho.

Projeto de Apoio à Educação Física no 1.º Ciclo do Ensino Básico 
Promover a atividade física nas escolas

O mês de setembro foi repleto de su-
cessos para o Clube de Canoagem 
de Amora (CCA).
No Campeonato do Mundo de Mara-
tonas, que decorreu em Portugal, 
em Vila de Prado, Vila Verde, entre 6 
e 9 de setembro, o clube trouxe para 
casa vários títulos. 
Nuno Henriques e Ana Valentim jun-
taram-se para fazer uma tripulação 
mista na classe dos 35 aos 39 anos 
e conseguiram o título mundial nes-
ta categoria. Nuno Henriques ob-
teve ainda o 3.º lugar na categoria 
de masters dos 40 aos 44, e Ana 
Valentim o 5.º lugar na categoria 
de K2 sénior. Nos escalões de ju-
niores, em K1, Tiago Henriques e 

Bernardo Santos obtiveram o 7.º e 
9.º lugar, respetivamente.
Nos dias 14, 15 e 16 de setembro, 
Hugo Martins, Pedro Casinha e João 
Duarte representaram a Seleção 
Nacional na Regata Olympic Hopes 
na Polónia, na especialidade de pis-
ta. João Duarte alcançou a 6.ª posi-
ção na final em K1 1000 masculi-
no. Hugo Martins conquistou o 15.º 
lugar no K1 1000 e Pedro Casinha 
competiu em K1 200 e K1 500, on-
de obteve o 9.º melhor tempo do 
mundo da sua categoria.
Nos dias 15 e 16 de setembro rea-
lizou-se, em Vila do Prado, a Final 
Nacional Primeiras Pagaiadas, 
destinada à participação de cano-

ístas até aos 16 anos e que estejam 
na modalidade há menos de um 
ano. Foram campeões nacionais 
Rodrigo Galhano e Beatriz Franco, 
em K1 cadete, Rita Afonso, em K1 
infantil, e Susana Oliveira, Carolina 
Cardoso, Beatriz Saldanha e 
Leonor Ferreira, em K4 iniciadas. 
Rita Afonso e Patrícia Ferreira fi-
caram em 2.º lugar em K2 infantil. 
E conquistaram o 3.º lugar Diogo 
Carmelo, Pedro Valadas, Gabriel 
Oliveira e Henrique Baltazar, em K4 
iniciados; Susana Oliveira e Leonor 
Ferreira, em K2 iniciadas; e Matilde 
Guimarães, Yara Alves, Mariana 
Correia e Beatriz Mateus, em K4 
menores.

Clube de Canoagem de Amora
Conquista de vários titulos

Modalidades de basquetebol e futebol
Seixal Clube 1925 
apresenta equipas 

O Seixal Clube 1925 apresentou, no dia 5 de outubro, as equipas 
técnicas e plantéis da modalidade de basquetebol. Na ocasião, o 
clube, que tem em curso a requalificação do seu pavilhão de bas-
quetebol, recebeu uma festa neste equipamento desportivo com a 
participação do Tocá Rufar e uma partida de mini-12.
O clube havia já promovido a apresentação das equipas técnicas e 
plantéis do departamento de futebol, no dia 15 de setembro, com 
um desfile do Estádio Municipal do Bravo até ao Jardim da Praça 
dos Mártires da Liberdade, na freguesia do Seixal. 
De petizes e bebés, passando por traquinas, benjamins, infantis, 
iniciados, juvenis e juniores, até à equipa de seniores, veteranos e 
de futsal, todos os novos atletas e técnicos foram aplaudidos e ce-
lebrados. A ocasião serviu ainda para apresentar a equipa técnica 
responsável pela escola de guarda-redes do clube. 
O Seixal Clube 1925 herdou o património histórico e desportivo, 
assim como as cores do Seixal Futebol Clube. Esta época deverá 
somar mais de 300 atletas nas modalidades de futsal e futebol e 
cerca de 120 jogadores na modalidade de basquetebol.
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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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F.Amora
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Campolide

Sete Rios

Entrecampos
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Sábados
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Domingos e feriados
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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

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 
Do Vale    5 
Novais   6   
Nova Amorense   7
Bairro Novo   8 
Silva Carvalho   9
St.ª Marta do Pinhal 10
Alves Velho      11
Matos Lopes 12
São Bento  13
Pinhal de Frades 14 
Lusitana  15
Duarte Ramos 16
Moura Carneiro 17
Silva Carvalho 18

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

Ficha Técnica
Propriedade e edição Câmara Municipal do Seixal – Alameda dos Bombeiros Voluntários, 45 – 2844-001 Seixal – Tel.: 212 276 700 · Fax: 212 276 701 – camara.geral@cm-seixal.pt – Coordenação – Divisão de Comunicação e Imagem –
Alameda dos Bombeiros Voluntários, 45 – 2844-001 Seixal – Tel.: 212 276 700 – dci@cm-seixal.pt – Impressão – Grafedisport – Impressão e Artes Gráficas, SA – Rua Consiglieri Pedroso – Casal de Santa Leopoldina – Queluz de Baixo – 
2745-553 Barcarena – Tel.: 214 345 400 · Fax: 214 360 542 – Edição na Internet – cm-seixal.pt – Distribuição – CTT Contacto, SA, Av. D. João II, n.º 13, 1999-001 Lisboa – Tiragem 65 000 exemplares – Distribuição gratuita

TELEFONES ÚTEIS



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 717   18 OUTUBRO 2018

20     

ORGANIZAÇÃO: APOIO:

Cidade de Amora29.º Corta-Mato
Parque do Serrado

4 de novembro de 2018 - 9.15 horas

INSCRIÇÕES ATÉ ÀS 18 HORAS DO DIA 1 DE NOVEMBRO PARA:
Junta de Freguesia de Amora, Rua 1.º de Maio, Lt. 4 – 2845-125 Amora, 

telefone 212 268 730, email jfamora@jf-amora.pt

DOMINGO
28 DE OUTUBRO, 10 HORAS
PARTIDA: QUINTA DA FIDALGA - ARRENTELA

META: FRENTE RIBEIRINHA DE AMORA

2,4 KM



Promoção das potencialidades 
de investimento no concelho

Seixal 
em destaque 
no Salão 
Imobiliário 
de Portugal

O Seixal foi a cidade convidada no SIL – 
Salão Imobiliário de Portugal 2018, que 
decorreu de 3 a 7 de outubro na FIL, em 
Lisboa. 
A aposta na promoção e divulgação das 
potencialidades de desenvolvimento que 
o concelho apresenta na área do turismo, 
restauração, habitação e ao nível econó-
mico tem sido uma constante e, entre as 
várias ações que têm sido desenvolvidas, 
a Câmara Municipal do Seixal tem mar-
cado presença em vários certames, no-
meadamente no SIL – Salão Imobiliário 
de Portugal, o maior evento de promoção 
imobiliária em Portugal. 
Entre as várias atividades promovidas 
pelo SIL este ano esteve o SIL Cidades, 
um novo espaço dedicado à promoção e 
divulgação do setor imobiliário nas cida-
des do país, que teve como cidade convi-
dada o Seixal. 
Na inauguração do stande da autarquia, 
o presidente da Câmara Municipal do Sei-
xal, Joaquim Santos, apresentou alguns 
dos projetos em curso e afirmou que esta 
presença no SIL acontece «porque pensa-
mos que o desenvolvimento económico e 
turístico é muito importante para a nossa 
população. Este ano estamos de forma 
reforçada no SIL porque somos cidade 
convidada, o que para nós é motivo de 
grande satisfação». 
Joaquim Santos destacou «um conjun-
to de ofertas muito importantes na área 
do desenvolvimento económico e uma 
vontade de promover o nosso território. 
Temos enorme centralidade, espaços 
cénicos fantásticos, áreas de desenvol-
vimento que estão por rentabilizar e, por 
isso, estivemos no SIL, mostrando que 

existem muitas razões para investir no 
Seixal».
Estiveram também presentes neste mo-
mento inaugural o presidente da Assem-
bleia Municipal do Seixal, Alfredo Montei-
ro, e os vereadores da Câmara Municipal 
do Seixal Maria João Macau e José Carlos 
Gomes, para além de vários investidores 
e parceiros da autarquia. 
Entre eles esteve António Gonçalves, do 
grupo Libertas, que destacou «a boa rela-
ção que mantemos, há mais de 20 anos, 
com a Câmara do Seixal e que tem ajuda-
do ao desenvolvimento de novos projetos 
no concelho». 
Também José Tavares da Silva, do Grupo 
A. Silva & Silva afirmou a importância de 
«tornar o Seixal ainda mais conhecido. É 
um fator de desenvolvimento e dá con-
fiança aos investidores, porque notam 
que há um interesse do município em 
divulgar as potencialidades do concelho».
O presidente da autarquia, Joaquim San-
tos, e a vereadora da área do Urbanismo, 
Maria João Macau, acompanharam ainda 
a secretária de Estado da Habitação, Ana 
Pinho, o presidente do Conselho Estra-
tégico do SIL, Luís Lima, e o presidente 
da Fundação AIP, Jorge Rocha de Matos, 
numa visita inaugural ao certame, que 
passou também pelo stande da Câmara 
Municipal do Seixal.
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promovidas pelo SIL este ano esteve 
o SIL Cidades, um novo espaço 
dedicado à promoção e divulgação 
do setor imobiliário nas cidades 
do país, que teve como cidade 
convidada o Seixal.
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O Município do Seixal tem vindo a desen-
volver uma estratégia de criação de um 
destino turístico enquanto alternativa 
atrativa e diferenciadora no quadro da 
restauração e do alojamento turístico na 
região de Lisboa, assente nos princípios 
da tranquilidade, hospitalidade, proximi-
dade, acessibilidade e charme, a que se 
associa um enorme valor paisagístico. 
A Baía do Seixal é, sem dúvida, o recurso 
turístico agregador para esta estratégia 
de desenvolvimento, tendo a autarquia 
já realizado vários investimentos ao nível 
de equipamentos e serviços no projeto 
Estação Náutica Baía do Seixal. 
A qualificação das frentes ribeirinhas 
tem constituído uma das vertentes prio-
ritárias do investimento municipal, com 
a construção do passeio ribeirinho pedo-
nal e ciclável na envolvente da Baía.

Projetos

Hotel Quinta da Fidalga
Instalação de equipamento hoteleiro 
(alojamento de charme, de 4 ou 5 estre-
las) no palacete desta quinta tradicional, 
que integra ainda construções secundá-
rias, um jardim de valor patrimonial e um 
lago de maré, bem como a Oficina de Ar-
tes Manuel Cargaleiro.

Hotel Mundet
Unidade hoteleira de 4 estrelas ou su-
perior, com implantação num terreno 
de 3680 m2 e capacidade para mais de 
150 quartos. Tratando-se de um edifício 
da Mundet, aquela que foi a maior fá-
brica corticeira do mundo do século XX, 
este hotel terá o seu conceito associado 
à indústria corticeira.

Porto de Recreio do Seixal/Hotel Largo 
dos Restauradores
Localizado na Baía do Seixal e junto do 
núcleo urbano antigo, o futuro Porto de 

Recreio do Seixal, entre o molhe da an-
tiga ponte-cais da Transtejo e o estalei-
ro da Navaltagus, terá capacidade para 
188 embarcações. Constitui um dos 
locais com maior potencialidade para 
acolher espaços de hotelaria, restaura-
ção e lazer. 
O Hotel do Largo dos Restauradores pro-
porcionará ao visitante uma experiência 
singular, com uma vista privilegiada so-
bre o plano de água e sobre o porto de 
recreio.

Hotel Quinta da Trindade
A Quinta da Trindade tem uma área de 
15 556 m2 e os indícios das primeiras 
edificações remontam ao século XV. 
Classificado como imóvel de interesse 
público, o projeto prevê a requalificação 
do edifício e instalação de uma unidade 
hoteleira.

Hotel e Porto de Recreio de Amora 
e novo Estádio Municipal da Medideira
Requalificação da área junto ao atual 
estaleiro da Venamar, em frente ao Está-
dio da Medideira, através de um projeto 
integrado que possibilitará a integração 
de um porto de recreio associado a uma 
unidade hoteleira, para além da reabili-
tação de instalações desportivas para 
a criação do novo Estádio Municipal da 
Medideira.

Eco Resort do Seixal
Criação do Eco Resort do Seixal na Pon-
ta dos Corvos, área de Reserva Ecológi-
ca Nacional com uma praia fluvial que 
irá, em 2019, receber a certificação de 
praia com qualidade balnear. Está em 
elaboração um plano de pormenor para 
desenvolvimento de um projeto de eco-
turismo, ambientalmente sustentável.

Turismo

Área residencial
O Seixal tem sido cada vez mais um local escolhido pelas famílias para viver 
devido às inúmeras vantagens que existem no concelho ao nível económico, de 
localização e de acesso a serviços, comércio, escolas e equipamentos.
O município do Seixal tem uma localização estratégica: proximidade a Lisboa e 
acessos rápidos aos concelhos da margem sul do Tejo. É atravessado por um 
dos principais eixos ferroviários do país – eixo norte-sul, pela autoestrada A2, e 
está próximo do futuro terminal de contentores do Barreiro e da terceira travessia 
sobre o Tejo. 
Além disso, existem oportunidades únicas no imobiliário, com custo de aquisição 
de habitação inferior à média nacional e aos valores praticados na região. O cus-
to de um apartamento no município do Seixal é 40 por cento inferior ao praticado 
em Lisboa, posicionando este território como forte alternativa à capital.
Dotado de equipamentos escolares, de saúde, desportivos, culturais e sociais, 
espaços verdes e de recreio, e com eventos durante todo o ano para a toda a 
família, o Seixal tem cada vez mais qualidade de vida.
É por todos estes motivos que o crescimento de áreas residenciais de qualidade 
é tão importante. 

Três arcos de desenvolvimento

Projeto de alojamento turistico junto ao Estádio Municipal da Medideira
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O Seixal é um município com uma forte 
dinâmica empresarial, representando 
20 por cento do tecido económico ins-
talado na península de Setúbal. Inte-
gra parques económicos consolidados 
com empresas diversificadas, que vão 
da indústria metalúrgica às mais re-
centes tecnologias, e outros que estão 
disponíveis para receber novas empre-
sas.
A requalificação do parque empresa-
rial está centrada na transformação 
das áreas industriais de grandes di-
mensões da antiga Siderurgia Nacio-
nal. O futuro desta área prevê o reforço 
da atividade económica e empresarial, 
criando uma ampla plataforma empre-
sarial, industrial e logística.
O Plano Diretor Municipal, publicado 
em 2015, afeta mais de 950 hectares 
à indústria, logística e atividades eco-
nómicas compatíveis com a função 
residencial, que beneficiam de medi-
das específicas de apoio empresarial, 
nomeadamente a isenção da taxa de 
derrama para empresas domiciliadas 
no município que criem três ou mais 
postos de trabalho; e a isenção da taxa 
de derrama para micro e pequenas 
empresas, com sede no município e 
com volume de negócio abaixo de 150 
mil euros.

Parques e novas áreas 
de atividades económicas
O concelho do Seixal dispõe de vários 
parques de atividades económicas, 
para instalação de empresas, indús-
tria, logística e serviços de inovação, 
como o Parque Industrial do Seixal e 
o Parque de Atividades Económicas do 
Casal do Marco, e ainda novas áreas 
de atividades económicas na Flor da 
Mata Sul, Muxito, Quinta do Castelo, 
Pinhal das Freiras e na área da antiga 
Sociedade Portuguesa de Explosivos 

de Lisboa, num total de 290 hectares.

Projeto Arco Ribeirinho Sul – 
Lisbon South Bay 
Focado na requalificação de três áreas 
ribeirinhas, a Cidade da Água, em Alma-
da, o Parque Empresarial do Barreiro e 
a antiga área da Siderurgia Nacional, 
o projeto Arco Ribeirinho Sul – Lisbon 
South Bay trará mais competitividade 
à Área Metropolitana de Lisboa, dotan-
do-a de um plano de requalificação e 
melhorando as atuais infraestruturas 
para o estabelecimento de empresas 
e negócios.
No Seixal, a área da antiga Siderurgia 
Nacional, num total de 536 hectares, 
é uma oportunidade para o desenvol-
vimento da fileira do aço e fixação de 
indústrias que promovam a especiali-
zação inteligente, o aumento da produ-
ção e a progressão na cadeia de valor. 
Não deixa de ter, no entanto, uma zona 
para atividades económicas e função 
residencial.

Pinhal das Freiras 
O plano de urbanização para o Pinhal 
das Freiras integra o empreendimento 
da Quinta do Pinhão, já iniciada, e pre-
vê áreas para equipamentos, turismo, 
uma zona residencial e ainda o Parque 
Metropolitano da Biodiversidade, o se-
gundo maior da Área Metropolitana de 
Lisboa, com cerca de 400 hectares. No 
entanto, terá também uma área para 
atividades económicas com quase 
100 hectares.

Indústria e logística

Quinta do Pinhão
A Quinta do Pinhão, na Verdizela, tem uma área total de implantação de 72 hecta-
res e uma oferta de 10 lotes para apartamentos e 80 lotes para moradias. Inclui 
ainda 38 hectares de pinhal protegido.

Monteverde Golf & Living  
Situado em Fernão Ferro, o Monteverde Golf & Living tem uma área total de im-
plantação de 102 hectares. Apresenta uma oferta de 33 apartamentos T0 a T3, 71 
moradias em banda T1 a T4 e 87 moradias isoladas T4.  Integra também 72  áreas 
verdes de natureza e para golfe.

Quinta da Trindade 
Junto ao Caixa Futebol Campus (centro de estágios do Sport Lisboa e Benfica), fica 
situado o empreendimento Quinta da Trindade. São  158 745 m2 de área de cons-
trução, 30 lotes e 1516 fogos disponíveis.

Três arcos de desenvolvimento

Projeto Arco Ribeirinho Sul – Lisbon South Bay (Parque Industrial do Seixal) 
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O SIL Investment Pro foi uma das novi-
dades deste ano do Salão Imobiliário de 
Portugal. A iniciativa juntou profissionais 
do setor, investidores e convidados no PT 
Meeting Center, no dia de abertura do cer-
tame, 3 de outubro, para debater quatro 
grandes temas do investimento imobiliário: 
o momento do mercado imobiliário no con-
texto económico, as melhores apostas no 
mercado imobiliário, o potencial do turismo 
e resorts em Portugal e os projetos estrutu-
rantes das cidades. 
Foi neste último painel que participou o 
presidente da Câmara Municipal do Sei-
xal, Joaquim Santos, onde apresentou o 
projeto Lisbon South Bay e a estratégia 
de requalificação das frentes ribeirinhas 
do Seixal. O autarca disse que nesta con-
ferência «apresentamos um conjunto de 
intervenções previstas e de oportunida-
des de investimento, que incidem em três 
arcos de desenvolvimento:o primeiro com  
três áreas em redor da Baía do Seixal; o 
segundo com oito localizações destinadas 

a indústria, logística e serviços; e, por fim, 
um terceiro arco de desenvolvimento, com 
três projetos direcionados para a área re-
sidencial de elevada qualidade. Cada vez 
mais pessoas reconhecem o Seixal como 
um local extraordinário para viver e para 
trabalhar e é assim que nos queremos po-
sicionar».
 Apresentou depois as caraterísticas do 
concelho ao nível demográfico, de acessi-
bilidades e posicionamento regional e os 
projetos existentes ao nível da qualificação 
das frentes ribeirinhas do Seixal e de Amo-
ra, e também ao nível do turismo; indústria 
e logística, com destaque para o projeto 
Arco Ribeirinho Sul (Lisbon South Bay); e 
residencial. 
Neste painel foi também apresentada a 
Operação Integrada de Entrecampos, a de-
senvolver pela Câmara Municipal de Lisboa.
No final da conferência, Joaquim Santos 
disse que «o retorno que recebemos por 
parte dos participantes desta iniciativa foi 
muito positivo, no sentido de perceberem 

Conferência SIL Investment Pro
Apresentação de estratégias de desenvolvimento

O Salão Imobiliário de Portugal 2018, 
este ano com um novo formato relati-
vamente às participações, atribuiu um 
conjunto de prémios em onze categorias 
e cinco distinções a personalidades, pro-
jetos, empresas e instituições durante a 
gala que se seguiu à inauguração oficial 
do certame. 
O Município do Seixal foi distinguido no 
SIL 2018 com o Prémio Cidade Convida-

da, «pelo excelente trabalho realizado na 
região».
Joaquim Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, manifestou contenta-
mento por esta distinção que o Seixal re-
cebeu e por ser a cidade convidada do SIL 
deste ano, e afirmou que essa distinção se 
deve «aos projetos que o Seixal tem, como 
um território de oportunidades no cresci-
mento da região de Lisboa, cidade das 

duas margens», e por isso considera que 
o Seixal «está de parabéns e todos aqueles 
que têm contribuído para um planeamento 
correto e sustentado do município. Pode-
mos esperar que os próximos desafios se-
jam efetivamente de um crescimento sus-
tentável com cada vez mais qualidade de 
vida. Essa é a nossa ambição, é isso que 
vamos conseguir concretizar». 
Joaquim Santos anuiu que este prémio 

constitui também um incentivo para con-
tinuar este trabalho de excelência, «até 
porque nunca estamos satisfeitos e tam-
bém porque temos de perceber que há 
entidades que acompanham o nosso tra-
balho diariamente e nalguns momentos 
o reconhecem. Isso para nós é motivo de 
satisfação».

SIL atribui distinções 
Seixal conquista Prémio Cidade Convidada 

que, de facto, o Seixal está em evolução 
constante e é um dos territórios de oportu-
nidade da península de Setúbal e da região 
de Lisboa. Queremos ter mais investimen-

to, mais emprego e mais qualidade de vida 
no nosso território e é com esse objetivo 
que marcámos presença no SIL e nesta 
conferência».  
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Melhor jazz 
nacional e 
internacional

Carla Bley, Mark Guiliana, José Salgueiro, Aaron Parks, Kuba Więcek, Roots Magic e João 
Hasselberg com Pedro Branco são os líderes das formações que compõem o programa 
principal da 19.ª edição do Festival Internacional SeixalJazz, que decorre no Fórum 
Cultural do Seixal, entre 18 a 27 de outubro, com os concertos a começarem às 22 horas. 
Os bilhetes estão à venda em toda a rede ticketline.pt e podem também ser adquiridos na 
bilheteira do Fórum Cultural do Seixal.
Nas datas do programa do festival, o SeixalJazz Clube estará igualmente em 
funcionamento no Armazém 56 – Arte Sx, com um conjunto de concertos gratuitos, entre 
as 22 e a 1.30 horas. 
Este ano, as atuações no SeixalJazz Clube decorrem em dois sets com início às 23 e às 
0 horas. O espaço recebe, a 18 e 24 de outubro, os Mano a Mano, projeto que junta os 
guitarristas Bruno Santos e André Santos; e nos dias 19 e 20 de outubro, o quarteto de 
Desidério Lázaro. Ricardo Pinto atua nos dias 25 e 26 de outubro e o Quinteto de André 
Rosinha é a formação convidada para atuar no dia 27 de outubro.  
Noites do melhor jazz nacional e internacional a não perder, de 18 a 27 de outubro, no 
Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal e no Armazém 56 – Arte Sx, na Mundet.

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

Falésias na Galeria 
Municipal de Corroios
De 20 de outubro a 17 de novembro, visite Falésias, uma exposição de fotografia 
de Luís Dias Ribeiro, patente na Galeria Municipal de Corroios.
As fotografias de Luís Dias Ribeiro são «memórias» que «pertencem à paisagem 
que caracteriza o litoral do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina, em busca de imagens “em tons ocres sobre falésias arenosas” e 
“falésias xistosas”, espaços a que o autor tem ligações afetivas», escreve 
Francisco Palma sobre a exposição.

De 20 de outubro a 17 de novembro | De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas 
| Galeria Municipal de Corroios

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

Teatro infantil 
em Paio Pires
«Teatro dos Sentidos: entre o Nascer do Sol e o Brilho da Lua» é uma peça infantil 
que estabelece um paralelismo entre o nascimento do sol, dos planetas, da lua e 
das estrelas, com o nosso quotidiano.
Trata-se de uma criação e interpretação de Sofia Costa, da Saber Sorrir/Teatro do 
Elefante, que a Animateatro convidou para atuar no Cinema S. Vicente, em Paio 
Pires, nos dias 21 e 28 de outubro, domingo, às 16 horas.

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

Passatempo: Oferecemos dois bilhetes duplos para o espetáculo de dia 28 a quem 
responder primeiro corretamente à pergunta: Quem criou e interpreta a peça? 
Envie a resposta até às 17 horas do dia 22 de outubro, para o email www@cm- 
-seixal.pt, com o nome, n.º de BI ou CC e o n.º de telefone.



____________________________
Das 9 às 13 horas
Passeia na Seixalíada pelo Teu 
Concelho
Caminhada
Org.: Clube Desportivo Unidos do Arco
Viaduto de Corroios-Coreto de Amora
____________________________
Das 14 às 17 horas
Aula Aberta de Canoagem CCA
Org.: Clube de Canoagem de Amora
Zona ribeirinha de Amora
____________________________
16 horas
Teatro dos Sentidos
Teatro infantil . Dos 6 meses aos 3 anos . 
Ingresso (5)
Cinema S. Vicente

24 out. quarta
____________________________
22 horas
Kuba Więcek Trio
19.º Festival Internacional SeixalJazz  
Música . M/ 6 anos . Ingresso: 12 euros | Assina-
tura (7 dias): 70 euros (6)
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

____________________________
23 horas
Mano a Mano 
19.º Festival Internacional SeixalJazz 
Entrada livre
SeixalJazz Clube. Armazém 56 – Arte Sx

25 out. quinta
____________________________
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
____________________________
Das 10 às 12 e das 14 às 16 horas
Roubar o Artista
Oficina . Grupos . Inscrição (3)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro
____________________________
22 horas
Roots Magic
19.º Festival Internacional SeixalJazz  
Música . M/ 6 anos . Ingresso: 12 euros | Assina-
tura (7 dias): 70 euros (6)
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

____________________________
23 horas
Ricardo Pinto Quinteto
19.º Festival Internacional SeixalJazz   
Entrada livre
SeixalJazz Clube. Armazém 56 – Arte Sx

26 out. sexta
____________________________
22 horas
João Hasselberg & Pedro Branco
19.º Festival Internacional SeixalJazz 
Música . M/ 6 anos . Ingresso: 12 euros | Assina-
tura (7 dias): 70 euros (6)
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal
____________________________
23 horas
Ricardo Pinto Quinteto 
19.º Festival Internacional SeixalJazz 
Entrada livre
SeixalJazz Clube. Armazém 56 – Arte Sx

27 out. sábado
____________________________
15.30 horas
XIX Encontro de Bandas 
Filarmónicas O Seixal e a Música
Bandas da Academia Almadense, Filarmónica 
de Monte Abraão (Sintra) e Sociedade Filarmó-
nica Democrática Timbre Seixalense 
Entrada livre
Sociedade Filarmónica Democrática Timbre 
Seixalense 
____________________________
Das 15.30 às 16.30 horas
E Se Eu Fosse Um Feiticeiro?
Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
16 horas
Arte à Solta na Fidalga
Oficina . Entrada livre . Inscrição (3)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro e Quinta 
da Fidalga

____________________________
Das 17.30 às 18.30 horas
Ioga para Bebés
Bebés dos 6 aos 11 meses, acompanhados por 
um adulto
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
22 horas
Carla Bley Trio
19.º Festival Internacional SeixalJazz 
Música . M/ 6 anos . Ingresso: 12 euros | Assina-
tura (7 dias): 70 euros (6)
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

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

____________________________
23 horas
Mano a Mano
19.º Festival Internacional SeixalJazz  
Entrada livre
SeixalJazz Clube. Armazém 56 – Arte Sx

19 out. sexta
____________________________
21 horas
Fórum Desportivo da 35.ª Seixalíada 
– Arquivo Histórico 
nas Coletividades
Entrada livre
Org.: Associação de Colectividades 
do Concelho do Seixal
Apoio: Câmara Municipal do Seixal, juntas
de freguesia, movimento associativo e escolas
Sociedade Filarmónica União Arrentelense

____________________________
22 horas
José Salgueiro – Transporte 
Colectivo
19.º Festival Internacional SeixalJazz  
Música . M/ 6 anos . Ingresso: 12 euros | Assina-
tura (7 dias): 70 euros (6)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal
____________________________
23 horas
Desidério Lázaro Quarteto 
19.º Festival Internacional SeixalJazz  
Entrada livre
SeixalJazz Clube. Armazém 56 – Arte Sx

20 out. sábado
____________________________
Das 10 às 12 horas
Encontro Inter Artes Marciais
Karaté
Org.: Escola de Gōjūryū Karatedō – Marco Cruz
Moinho de Maré Corroios
____________________________
Das 15 às 16.30 horas
Educar no Século XXI – Educar 
para o Mundo de Hoje. As Coisas 
Mudaram... Preparado?
Pais e encarregados de educação . Gratuito . 
Inscrição (7)
Dinamização: Mundo Brilhante – 
Desenvolvimento de Competências
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
Das 15 às 17 horas
Biodiversidade na Fábrica 
de Pólvora
Visita temática . Gratuito . Inscrição (1)
Dinamização: Mauro Hilário, biólogo
Parceria: Grupo Flamingo
Extensão na Fábrica de Pólvora de Vale 
de Milhaços
____________________________
Das 15 às 20 horas
I Duatlo da Seixalíada
Org.: Associação Naval Amorense
Complexo Municipal de Atletismo Carla 
Sacramento
____________________________
21 horas
Festa de Encerramento 
da 35.ª Seixalíada 
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha
____________________________
Das 21 às 24 horas
18.º Torneio de Boxe da Seixalíada
Org.: Ginásio Clube de Corroios
Cineteatro do Ginásio Clube de Corroios

____________________________
22 horas
Aaron Parks Trio
19.º Festival Internacional SeixalJazz 
Música . M/ 6 anos . Ingresso: 12 euros | Assina-
tura (7 dias): 70 euros (6)
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal
____________________________
23 horas
Desidério Lázaro Quarteto 
19.º Festival Internacional SeixalJazz
Entrada livre
SeixalJazz Clube. Armazém 56 – Arte Sx

21 out. 
domingo
____________________________
8.30 horas
Caminhada Solidária contra o 
Cancro da Mama
Gratuito . Inscrição (8)
Org.: Liga Portuguesa contra o Cancro – Dele-
gação do Seixal
Ponto de encontro: junto à antiga Companhia 
de Lanifícios de Arrentela

IV Trail Quinta do Pinhão
Atletismo
Org.: Clube Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas
Herdade da Apostiça, Amora



____________________________
27 e 28 de outubro
Das 12 horas de sábado às 13 horas 
de domingo
Ponte, a Última Fronteira
Airsoft
Org.: Associação de Amigos do Pinhal General
Vale Longo e Pinhal do Lima, Pinhal do General

____________________________
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

____________________________
Até 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
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

____________________________
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 16 horas
O Jardim da Fidalga
Visita-jogo . Grupos . Inscrição (3)
Quinta da Fidalga

____________________________
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
Até 26 de outubro
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

O Ratinho de Cortiça
Até 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: 212 275 785 | arte.se@cm-seixal.pt
4) Inscrição: 210 976 100 | biblioteca.jovem@
cm-seixal.pt
5) Ingresso: 5 euros | com desconto: 4 euros | 
Animamigos: 3 euros 
6) Ingressos: www.ticketline.pt (reservas e 
informações 24 horas: 1820) e nos locais 
habituais. Fórum Cultural do Seixal/Biblioteca 
Municipal, de terça a sexta-feira, das 10 às 19 
horas, e sábados, das 14.30 às 19 horas 
7) Inscrição: 210 976 100 | sic@cm-seixal.pt
8) Inscrição: no dia da caminhada, pelo 910 492 
657 ou Facebook LPCC – Delegação do Seixal 
| Donativo: 6 euros (inclui seguro da atividade 
e kit: t-shirt, saco-mochila e snack)

____
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

____________________________
23 horas
André Rosinha Quinteto 
19.º Festival Internacional SeixalJazz  
Entrada livre
SeixalJazz Clube. Armazém 56 – Arte Sx

28 out. 
domingo
____________________________
Das 8.30 às 19.30 horas
Torneio de Jiu-Jitsu Brasileiro
Org.: Portugal Cultura e Recreio
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha
____________________________
9.30 horas
36.º Grande Prémio do Clube 
Recreativo da Cruz de Pau
Atletismo
Org.: Clube Recreativo da Cruz de Pau
Ruas da Cruz de Pau
____________________________
10 horas
Corrida da Família – 35.ª Seixalíada
Caminhada
Org.: Nickelodeon, Comissão Organizadora 
da Seixalíada e Câmara Municipal do Seixal
Partida: Quinta da Fidalga | Chegada: frente 
ribeirinha de Amora
____________________________
15 horas
XIX Encontro de Bandas 
Filarmónicas O Seixal e a Música
Arruada pelas ruas do Seixal 
____________________________
16 horas
Teatro dos Sentidos
Teatro infantil . Dos 6 meses aos 3 anos . 
Ingresso (5)
Cinema S. Vicente

XIX Encontro de Bandas 
Filarmónicas O Seixal e a Música
Bandas da Sociedade Filarmónica 1.º 
de Dezembro (Montijo), Sociedade Filarmónica 
União Assaforense (Sintra) e Sociedade 
Filarmónica União Seixalense
Entrada livre
Sociedade Filarmónica União Seixalense

31 out. quarta
____________________________
Das 16 às 18 horas
As Bruxinhas
Ateliê . Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
Das 21 às 24 horas
By Night – Serão na Biblioteca
Dos 13 aos 18 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal 

e ainda…
18 out. a 2 nov.
____________________________
19 e 20 de outubro
Sexta-feira, às 8.30 horas, e sábado, às 9 horas
Integração de Cuidados de Saúde: 
Que Realidade?
Encontro . Entrada livre
Org.: Unidade de Cuidados Continuados do 
Seixal, Agrupamento de Centros de Saúde 
Almada-Seixal e CRIAR-T – Associação de 
Solidariedade
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal

____________________________
20 e 27 de outubro e 3 e 10 de novembro
Sábados, das 15 às 18 horas
Aprender Mais numa Tarde
Oficina de Competências em Tecnologias 
da Informação
Utilizadores avançados, maiores de 16 anos
Participação gratuita . Inscrição (7)
Colaboração: R@TO – Associação para 
a Divulgação Cultural e Científica
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
De 20 de outubro a 17 de novembro
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas
Falésias
Exposição de fotografia de Luís Dias Ribeiro
Inauguração dia 20 de outubro, sábado, 
às 16 horas
Galeria Municipal de Corroios

____________________________
20 e 27 de outubro, sábado
16.30 horas
Arca de Histórias
Dos 4 aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
23 e 30 de outubro, terça-feira
Das 15 às 17 horas
Estampa ao Teu Estilo
Ateliê . Dos 13 aos 18 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

Das 10 às 12 e das 14 às 16 horas
Para, Escuta e Pinta
Oficina . Grupos . Inscrição (3)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro



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

Corrida da Família 
Nickelodeon
Traga a sua família e venha passar o dia de uma forma divertida e saudável 
na Corrida da Família Nickelodeon, que vai realizar-se no dia 28 de outubro, 
às 10 horas, entre as zonas ribeirinhas de Arrentela e de Amora.
O percurso da corrida é de 2,4 quilómetros e tem a partida na Quinta da 
Fidalga, em Arrentela, e a meta na Avenida Silva Gomes, na zona ribeirinha 
de Amora.
Ao longo do trajeto pode encontrar mascotes do canal Nickelodeon,  e na 
zona de chegada tem à disposição apontamentos musicais, atividades para 
brincar e pintar, jogos, piscina Spongebob, minigolfe Patrulha Pata, jogos 
das garrafas TMNT, Photobooth e muitas outras surpresas.
Esta iniciativa para pequenos e graúdos é gratuita e tem inscrições prévias 
até ao dia 25 de outubro, através do site nick.pt/corridadafamilia.
Atividade no âmbito da 35.ª Seixalíada. 

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

Participe 
na Seixalíada 
A 35.ª Seixalíada está a chegar ao fim e as competições da quinzena em 
destaque  são as seguintes: 
• O I Duatlo da Seixalíada, no dia 20, às 14 horas, no Complexo Municipal de 
Atletismo Carla Sacramento. Organização da Associação Naval Amorense.
• A caminhada Passeia na Seixalíada pelo Teu Concelho, no dia 21, das 9 às 
13 horas, entre o viaduto de Corroios e o coreto de Amora. Organização do 
Clube Desportivo Unidos do Arco.
• Aula Aberta de Canoagem CCA, no dia 21, das 14 às 17 horas, na zona 
ribeirinha de Amora. Organização do Clube de Canoagem de Amora.
• Acrobatic Ritmus, no dia 27, das 14 às 17 horas, no Pavilhão Desportivo do 
Centro de Solidariedade Social de Pinhal de Frades (CSSPF). Organização 
do CSSPF.
• Shake It Up – Espetáculo de Dança, no dia 27, das 18 às 22 horas, na sede do 
CSSPF. Organização do CSSPF. 

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

XIX Encontro de Bandas 
Filarmónicas O Seixal 
e a Música
No Mês da Música realiza-se o XIX Encontro de Bandas Filarmónicas O Seixal e a Música, 
nos dias 27 e 28 de outubro, organizado em conjunto pela Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre Seixalense (SFDTS) e Sociedade Filarmónica União Seixalense 
(SFUS), com o apoio das autarquias.
A iniciativa tem como objetivo valorizar o trabalho das coletividades centenárias e dar 
a conhecer à população outras filarmónicas do país.
No dia 27, às 15.30 horas, tem lugar o concerto no salão nobre da SFDTS, com as bandas 
da Academia Almadense, Filarmónica de Monte Abraão e SFDTS.
No dia 28, a arruada começa às 15 horas e o concerto na SFUS  inicia-se às 16 horas, com 
as bandas da Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro (Montijo), Sociedade Filarmónica 
União Assaforense (Sintra) e SFUS.
A entrada é livre. 

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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