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Cerimónia de atribuição simbólica 
de chaves às famílias do lote 10
Vale de Chícharos é exemplo 
para problemas habitacionais no país

No dia 23 de dezembro decorreu, no auditório dos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do Seixal, a cerimónia de atribui-
ção simbólica de chaves às famílias do lote 10, realojadas em 
novas habitações dispersas por todo o concelho. 
A primeira fase de realojamento respondeu à situação de emer-
gência social e falta de condições das habitações do lote 10, 
num total de 187 pessoas e de 64 frações. 
O realojamento do lote representa um investimento total de 
3 616 050 euros, dos quais a Câmara Municipal do Seixal  
suporta 2 688 827 euros. 5
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Centro Distribuidor 
de Água de Fernão Ferro 
Equipamento concluído no final do 1.º semestre de 2019

O Centro Distribuidor de Água de Fernão Ferro 
está em fase final de construção e de acordo com 
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, «a entrada em funcionamento em pleno 
deste equipamento está prevista para o final do 
1.º semestre de 2019».
O presidente da autarquia, acompanhado pelo 
vereador do pelouro do Ambiente, Energia e 
Serviços Urbanos, Joaquim Tavares, visitou a obra 
no dia 10 de dezembro, verificando no local o 
ponto de situação da mesma.
Joaquim Santos disse que «esta obra está 90% 
executada, faltando apenas alguns aspetos 
críticos, nomeadamente a ligação elétrica. Aguar-
damos a entrada da EDP em obra para concluir o 
que falta e também para que se possa avançar 
para a reformulação dos furos, alterações no 
depósito elevado e a conjugação entre o antigo e 
o novo sistema para o abastecimento. Vamos 
ainda executar duas empreitadas na Av. 10 de 
Junho e na Rua da Casa Branca, que vão ajudar a 
resolver o problema da falta de pressão no 
abastecimento na zona norte dos Redondos». 
Afirmou ainda que «quando o CDA estiver em 
funcionamento teremos uma reserva de 6 mil m3 
de água, o que significa que vamos poder estar 
vários dias sem captar água para abastecer toda 
a população de Fernão Ferro. A freguesia de 
Fernão Ferro ficará com um dos maiores e melho-

res centros distribuidores de água do concelho e 
com a maior reserva de água por habitante de 
concelho, para além de uma água de excelente 
qualidade». 
O sistema atual de abastecimento do Casal do 
Sapo-Fernão Ferro integra um reservatório 
elevado, em funcionamento desde 1976, com 
700 m³ de capacidade de armazenamento, uma 
estação elevatória e seis captações de água 
subterrâneas, que alimentam diretamente o 
reservatório elevado. Neste é efetuado um 
processo de desinfeção com dióxido de cloro, 
sendo posteriormente a água distribuída a toda a 
rede de abastecimento de Casal do Sapo-Fernão 
Ferro.
O novo Centro de Distribuidor de Água de Fernão 
Ferro vai garantir uma capacidade de reserva 
adequada à população atual e aos consumos 
previstos no futuro, garantindo uma distribuição 
de água em condições adequadas de qualidade, 
caudal e pressão na totalidade da rede da zona 
de abastecimento. 
Joaquim Santos enfatizou ainda o facto de o CDA 
de Fernão Ferro ter «ainda possibilidade de 
expansão no futuro, sendo possível a construção 
de mais dois reservatórios, aumentando a capaci-
dade para 12 mil m3. No entanto, pensamos que 
nos próximos 20 anos este equipamento será 
suficiente para dar resposta à população».

6000 m3

RESERVATÓRIO APOIADO 
semienterrado, constituído 
por duas células circulares

CAPACIDADE DE RESERVA 
PARA ABASTECIMENTO

TRÊS CONDUTAS DISTINTAS 
DE SAÍDA DE ÁGUA PARA 
ABASTECIMENTO DOS TRÊS 
PATAMARES DE PRESSÃO

BOMBAGEM DAS 
SEIS CAPTAÇÕES 
SUBTERRÂNEAS EXISTENTES

3000 m3 + =

CARACTERÍSTICAS 
DO EQUIPAMENTO

Caudal 
máximo 
de dimensionamento

215,9 l/s

1 2 3 4 5 6

27 000 Habitantes

1 400 000 €
INVESTIMENTO

CONDUTA ADUTORA 
AO RESERVATÓRIO ELEVADO

CONDUTA DISTRIBUIDORA
SAÍDA DA CENTRAL HIDROPRESSORA

CONDUTA DISTRIBUIDORA
EM REGIME GRAVÍTICO

PATAMAR
1

PATAMAR
2

PATAMAR
3

3000 m3

CENTRAL ELEVATÓRIA E 
DE DESINFEÇÃO DE ÁGUA.

Escritura realizada a 28 de dezembro

Município adquiriu 
edi�ício dos Serviços 
Centrais

      O DIA 28 de dezembro �icou marcado 
pela concretização de um momento históri-
co para o Município do Seixal, com a aquisi-
ção, por parte da Câmara Municipal do 
Seixal, do edi�ício dos Serviços Centrais. A 
escritura que o�icializou a aquisição decor-
reu com a presença do presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, e vereadores da autarquia.
       Joaquim Santos lembrou que «o edi�ício 
não era, até agora, do município e em 
termos simbólicos este momento signi�ica 
que a câmara municipal passa assim a ter a 
posse dos seus Paços do Concelho, e isso é 
muito importante».
      Considerou ainda que «estes oito anos de 
utilização permitiram avaliar se o edi�ício 
cumpria ou não a sua função. E o facto é que 
constatámos que cumpre na íntegra as 
necessidades quer para a prestação de 
serviço público à população, quer como 
Paços do Concelho da Câmara Municipal do 
Seixal. E daí termos tomado esta decisão de 
adquirir o edi�ício». 
    Localizado na Alameda dos Bombeiros 
Voluntários, n.º 45, no Seixal, o edi�ício 
dos Serviços Centrais da Câmara Munici-
pal do Seixal foi inaugurado no dia 12 de 
setembro de 2010. Com uma área de           
15 500 m2, é composto por dois volumes 
independentes, que se articulam através de 
um átrio onde é realizado o atendimento ao 

público, e que se assume como a praça 
central do edi�ício.      
        Dispõe ainda de um auditório e várias 
salas de reunião e atendimento, bem como 
de um parque de estacionamento com 3 
pisos de parqueamento, dois dos quais são 
abertos ao público, num total de 511 
lugares. Foi o primeiro edi�ício público em 
Portugal a obter a Declaração de Conformi-
dade Regulamentar no âmbito do Sistema 
de Certi�icação Energética, e permitiu 
quali�icar o atendimento público através da 
implementação do Balcão Único de Atendi-
mento e da concentração de serviços da 
autarquia.
      Com a operação de aquisição, o municí-
pio vai poupar cerca de 1 milhão de euros 
por ano, considerando a diferença entre os 
encargos que tinha com o arrendamento e 
os que passa a ter com o empréstimo para a 
aquisição. O valor da aquisição foi de 35 
milhões de euros, quando no contrato de 
arrendamento a opção de compra era de 
mais de 42 milhões.
      O presidente da câmara elencou ainda 
como uma mais-valia o facto de agora ser 
possível «fazer um conjunto de obras de 
adaptação e requali�icação que não podía-
mos fazer por não sermos proprietários do 
edi�ício. Esta aquisição é claramente uma 
aposta ganha quer para o presente, quer 
para o futuro». 
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Equipamento concluído no final do 1.º semestre de 2019
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Associação Humanitária dos Bombeiros 
Mistos do Concelho do Seixal

Autarquia apoia 
criação de Equipa de 
Intervenção Permanente
A CâMArA Municipal do 

Seixal, a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal (AHBMCS) e o Ministério 
da Administração Interna celebra-
ram um protocolo que visa a cria-
ção de uma Equipa de Intervenção 
Permanente na AHBMCS. 

O documento foi assinado pelo 
presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Joaquim Santos, e pelo 
presidente da AHBMCS, António 
Matos, no dia 21 de dezembro, nos 
Serviços Centrais da autarquia. A 
celebração do protocolo contou 
igualmente com a presença de 
José raimundo, comandante do 
corpo de Bombeiros Mistos do 
Concelho do Seixal, e de Marcelo 
Lima, segundo-comandante dis-
trital de operações de Setúbal da 

Autoridade Nacional de Proteção 
Civil.

O protocolo agora assinado 
visa a criação de uma estrutura 
permanente e profissionalizada, 
apoiada em partes iguais de 50 por 
cento pela Autoridade Nacional 
de Proteção Civil e pela Câmara do 
Seixal. António Matos explica tra-
tar-se de «uma equipa completa» e 
assume que «ao longo dos últimos 
20, 30 anos sempre tivemos uma 
equipa de intervenção permanen-
te. Esta nova equipa é um reforço 
muito bem-vindo, uma vez que os 
meios humanos começam a ser in-
suficientes para a população que 
servimos».

«No nosso entender, a medida 
é positiva, como todas as medidas 
que valorizem este trabalho de ser-

viço e socorro às populações, pelo 
que nos faz sentido adicionar esta 
nova comparticipação de 35 mil 
euros aos mais de 700 mil euros de 
apoios que todos os anos concede-
mos à AHBMCS», explica Joaquim 
Santos.

O presidente da Câmara 
Municipal do Seixal lembra igual-
mente que «a autarquia reconhece 
e apoia a luta dos bombeiros, neste 
momento de contestação face aos 
termos da reforma da legislação 
da proteção civil e da falta de apoio 
que sentem do Estado», contudo 
«sempre que se definam medidas 
que tenham como objetivo um 
melhor serviço de proteção civil às 
nossas populações, não podemos 
deixar de as apoiar de igual modo», 
assume. n

Reunião entre autarquias 
do Seixal e de Sesimbra
Melhorar as acessibilidades 
entre os dois municípios
O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, e a 
vereadora do pelouro da Mobilidade, Maria João Macau, reuniram-se 
no dia 13 de dezembro, nos Serviços Centrais da Câmara Municipal 
do Seixal, com o presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, 
Francisco Jesus, e o vereador Sérgio Marcelino, bem como com as 
equipas técnicas das duas autarquias.
Joaquim Santos considerou que «esta reunião foi muito importante 
para podermos encontrar estratégias, em parceria, para melhorar 
as acessibilidades entre os dois municípios. Para além da criação de 
uma ligação alternativa à EN378, debatemos também a expansão do 
Metro Sul do Tejo até à Quinta do Conde e estação de Coina, que são 
dois projetos que consideramos essenciais e que implicam investi-
mentos partilhados, nomeadamente com o Estado».
Em relação à via alternativa à EN 378, a Câmara Municipal de 
Sesimbra vai propor à CCDR-LVT um traçado de ligação do nó do 
Marco do Grilo ao nó da A32 nas Laranjeiras, criando assim uma alter-
nativa para descongestionar a EN378 entre Fernão Ferro e o Marco do 
Grilo. Por sua vez, a Câmara Municipal do Seixal vai preparar um ofício 
conjunto para enviar ao Ministério do Planeamento e Infraestruturas 
solicitando a requalificação da EN378 até ao nó da A2.
Vai ainda ser apresentado um projeto de expansão do MST até à 
Quinta do Conde e estação de Coina, com extensão ao futuro hospital 
no Seixal e a Fernão Ferro, propondo ainda a integração do Município 
de Sesimbra no grupo de trabalho do MST.

Ligação rodoviária e pedonal
Pavimentação de nova via de acesso 
ao Pavilhão Municipal da Torre 
da Marinha
Foi efetuada recentemente a pavimentação da nova via que está a ser 
construída na Torre de Marinha, de ligação rodoviária e pedonal ao 
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha.
Esta obra, que representa um investimento  municipal de cerca de 43 mil 
euros, vai permitir melhorar a segurança e acessibilidade a este equipa-
mento, criando uma via de sentido único com uma largura de 4 metros 
e uma extensão de cerca de 110 metros, fazendo a ligação do pavilhão 
à rotunda da Av. Movimento das Forças Armadas. Vai também dispor de 
novos lugares de estacionamento e passeios de ambos os lados da via.
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A reAlidAde de Vale de 
Chícharos chegou ao conhecimen-
to do primeiro-ministro através 
da ficção de Marco Martins, com 
o filme «S. Jorge». A revelação foi 
feita pelo próprio António Costa 
na cerimónia de atribuição simbó-
lica de chaves às famílias do lote 
10 realojadas em novas habitações 
dispersas por todo o concelho, que 
teve lugar no dia 23 de dezembro 
no auditório dos Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal. 

Na mesma sessão, também o mi-
nistro do Ambiente e da Transição 
energética revelou ter sido através 
da longa-metragem do realizador 
português, cuja ação se desenro-
la nos bairros da Bela Vista, em 
Setúbal, e de Vale de Chícharos, que 
ficou a conhecer a situação habita-
cional degradada do bairro popu-
larmente conhecido por «Jamaica». 
«Vá ver o “S. Jorge”» foi a mensagem 
telefónica que João Pedro Matos 
Fernandes recebeu do primeiro- 
-ministro na noite de antestreia do 
filme. O realizador foi mesmo uma 
das presenças no Seixal. 

O núcleo urbano de Vale de 
Chícharos resulta da ocupação de 
uma obra abandonada no final da 
década de 1980. em 2003, pro-
cedeu-se à demolição do lote 9, e 
ao realojamento na Urbanização 
da Cucena, através do Programa 
especial de realojamento, de 11 
agregados identificados num le-
vantamento de 1993.  desde então, 
a Câmara do Seixal efetuou diligên-
cias junto de sucessivos governos, 
assim como da empresa proprie-
tária do terreno, para encontrar 

uma solução de realojamento e 
reconversão. Nem com um, nem 
com a outra, encontrou interlocu-
tor capaz de dar resposta ao drama 
habitacional vivido no bairro.

Direito constitucional 
à habitação
Numa cerimónia que celebrou o 

direito constitucional à habitação, 
o princípio do fim da precarieda-
de habitacional dos moradores de 
Vale de Chícharos, assim como a 
promoção da sua inclusão social 
em habitações dispersas em dife-
rentes áreas dentro do concelho, o 
principal reconhecimento foi para 
a Câmara Municipal do Seixal.

João Pedro Matos Fernandes 
lembrou que ao pensar-se a reso-
lução dos problemas habitacionais 
de 25 mil famílias em Portugal a vi-
ver em condições indignas através 
da criação do programa 1.º direito, 
destinado ao apoio ao acesso à ha-
bitação e publicado no Diário da 
República em junho de 2018, sabia-
-se já que «tínhamos de andar mui-
to depressa neste bairro». O mi-
nistro salientou que «até ao final 
de 2022 todas as 234 famílias do 
“Jamaica” viverão numa casa que, 
para elas, será nova». 

Papel essencial
da autarquia
referindo o contributo de Ana 

Pinho, secretária de estado da 
Habitação, e institucional da Santa 
Casa da Misericórdia do Seixal e 
do instituto da Habitação e da 
reabilitação Urbana (iHrU), João 
Pedro Matos Fernandes afirmou 

que «só com a autarquia do Seixal 
se poderia ter feito aquilo que se 
fez, investindo connosco, dese-
nhando uma política de habitação 
destas famílias» que salientou ser 
«em vez de focada nas casas, focada 
nas pessoas».

A primeira fase de realojamen-
to respondeu à situação de emer-
gência social e falta de condições 
das habitações do lote 10, num 
total de 187 pessoas e de 64 fra-
ções. O realojamento do lote re-
presenta um investimento total de  
3 616 050 euros, dos quais a 
Câmara Municipal do Seixal su-
porta 1 988 827 euros e o Poder 
Central 1 627 222,50 euros. A au-
tarquia investiu ainda cerca de  
700 000 euros de apoio destinados 
à reabilitação de imóveis, mudan-
ças das famílias e demolições do 
lote, com o investimento municipal 
a ascender aos 2 688 827 euros.

O primeiro-ministro contou que 
depois de ver «S. Jorge» procurou 
conhecer o bairro e que ficou per-
plexo «por verificar como várias 
décadas após o 25 de Abril e duas 
décadas depois do programa de 
erradicação de barracas mantínha-
mos situações como a existente em 
Vale de Chícharos», considerando 
que «não é por acaso que a habita-
ção é o primeiro direito», dado tra-
tar-se de «condição para o exercí-
cio de todos os outros» e defendeu 
que «esta metodologia adotada 
pela Câmara Municipal do Seixal, 
em parceria com a Santa Casa da 
Misericórdia, é um bom exemplo 
de como se pode responder». 

António Costa secundou uma 

visão defendida há muito pela au-
tarquia, afirmando que «a melhor 
forma de assegurar que o direito à 
habitação é um passo fundamental 
para a inclusão plena na vida da 
nossa sociedade é precisamente a 
solução de dispersão. A melhor for-
ma de evitar que se crie um gueto», 
assegurou.

Apoio a 64 famílias
Joaquim Santos dirigiu-se pri-

meiro aos habitantes de Vale de 
Chícharos, feliz por poder apoiar 
«64 famílias, 137 pessoas, a efeti-
var o direito a uma habitação con-
digna, correspondendo àquilo que 
está escrito na Constituição da 
república Portuguesa, resultante 
do 25 de Abril de 1974». O pre-
sidente da Câmara Municipal do 
Seixal lembrou o trabalho de várias 
pessoas e entidades para o sucesso 
da operação de realojamento «com 
condições e em segurança», num 
esforço conjunto, «excelente exem-
plo para resolver os problemas ha-

bitacionais existentes no país».
«Foi nossa a decisão que o realo-

jamento se concretizasse num mo-
delo disperso no território, opção 
que não continua uma política de 
segregação social», assumiu o au-
tarca. Joaquim Santos lembrou «os 
muitos pedidos que nos chegam à 
Câmara Municipal do Seixal para 
resolver situações habitacionais, 
que encaminhamos para o iHrU e 
que não encontram resposta», si-
tuação que afirmou saber aconte-
cer com ainda maior expressão em 
outros municípios e para o qual o 
realojamento de Vale de Chícharos 
poderá constituir um exemplo. 

O presidente da Câmara do Seixal 
afirmou, no entanto, que «o peso 
do processo de realojamento es-
tá muito carregado para o lado do 
Poder local», não sendo «justo que 
seja a Câmara Municipal do Seixal 
a financiar em 62 por cento o cus-
to da operação e o estado Central 
apenas 38. O processo deveria ser 
invertido», defendeu. n

Cerimónia de atribuição simbólica de chaves às famílias do lote 10

Vale de Chícharos é exemplo para 
problemas habitacionais no país
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«Um compromisso de 
exceção» foi a expressão esco-
lhida por maria João macau pa-
ra definir o empenho da câmara 
municipal do seixal na recon-
versão urbanística da área ur-
bana de génese ilegal (AUGi) da 
Quinta das Lagoas, em Amora. 
A vereadora com o pelouro do 
planeamento da autarquia dirigiu 
a sessão do Fórum seixal que de-
correu no quartel da Associação 
Humanitária de Bombeiros 
mistos do concelho do seixal – 
secção Destacada de corroios e 
que versou sobre a ação de qua-
lificação de espaço urbano a ter 
lugar sobre a AUGi c20. 

Neste contexto, maria João 
macau enfatizou as ações que fa-
zem desta reconversão um caso 
único, em atenção às dificuldades 
económicas sentidas pelos mo-
radores, em particular porque a 

câmara municipal do seixal assu-
miu o levantamento topográfico, 
já concluído, assim como o levan-
tamento hidrológico e a obra de 
construção de uma bacia de re-
tenção necessária para conter as 
linhas de água ali existentes.

reconhecendo «a manifesta 
vontade de avançar com a recon-
versão urbanística expressa pe-
la forte afluência de moradores 
neste fórum», a vereadora apelou 
ainda para a «necessidade de to-
dos os moradores se constituírem 
em associação», de modo a terem 
um reconhecimento jurídico-
legal enquanto proprietários de 
uma área atualmente ainda indi-
visa. maria João macau sublinhou 
ainda a importância de «um ju-
rista experiente em matérias de 
reconversão e de apoio técnico 
que permita a sua concretização».

A AUGi c20 é uma das 160 áre-

as urbanas de génese ilegal lega-
das ao poder Local Democrático 
após a revolução de 25 de Abril 
de 1974 e incide sobre uma área 
com cerca de 134 586,40 m2 na 
Quinta das Lagoas, freguesia de 
Amora, atualmente dividida em 
cerca de 240 parcelas de pequena 
dimensão e totalizando entre 110 
a 120 proprietários.

o fórum contou com diferen-
tes intervenções que salientaram 
a necessidade de um espaço de 
reunião que possa acolher a reu-
nião da totalidade dos moradores 
e proprietários, a preocupação 
com possíveis expropriações e 
colocação dentro do território da 
mesma AUGi, assim como com 
a dificuldade de comportar cus-
tos com a publicação de alvarás e 
convocatórias para reuniões. 

os representantes da Junta 
de Freguesia de Amora, a vo-

gal Helena Quinta, e da Junta de 
Freguesia de corroios, o presi-
dente Eduardo rosa, assegura-
ram no local a disponibilidade 
para apoiar financeiramente 
estes custos. Este último garan-
tiu ainda a disponibilidade do 
Auditório José Queluz, proprie-
dade da junta, para a realização 
de uma assembleia constitutiva 
dos novos órgãos eleitos para a 
associação/comissão de mora-
dores da AUGi c20, a qual ficou 
agendada para dia 19 de janeiro. 

maria João macau garantiu ain-
da «a continuação do trabalho 
da câmara municipal do seixal 
com esta associação, cujos órgãos 
eleitos serão o nosso interlocu-
tor de então adiante, no sentido 
da reconversão urbanística da 
Quinta das Lagoas». A vereado-
ra do planeamento afirmou que 
«sem a constituição de uma as-

sociação de moradores democra-
ticamente eleita o processo não 
pode avançar mais» e lembrou 
que «este é um esforço que tem 
de ser conjunto, uma vez que 
também resultará num benefício 
coletivo dos atuais proprietários 
e gerações futuras das vossas fa-
mílias».

A reconversão da AUGi c20 
– Quinta das Lagoas será nova-
mente tema de uma sessão do 
Fórum seixal, já agendada para 
o dia 13 de abril. Aquando da re-
alização deste próximo encontro, 
a associação de moradores deve-
rá estar constituída com novos 
órgãos eleitos, dando sequência 
às fases posteriores do processo. 
Essa é, pelo menos, a expectativa 
da vereadora do planeamento da 
câmara municipal do seixal. n

câmara do seixal apoia reconversão urbanística da Quinta das Lagoas

Autarquia assume 
compromisso com AUGI C20

O executivo da Câmara Municipal 
do Seixal e técnicos municipais reu-
niram-se, no dia 14 de novembro, 
com a direção da Associação de 
Moradores dos Redondos.
Entre os vários temas abordados 
estiveram as questões das liga-
ções das habitações aos ramais, 
alterações a loteamentos e alguns 
projetos previstos.
O presidente da Câmara Municipal 

do Seixal destacou que o processo 
de reconversão dos Redondos se 
encontra «num estado avançado 
e assume-se como um exemplo 
para outras áreas do concelho. 
Nesta reunião analisámos várias 
questões relacionadas com pro-
cedimentos a realizar na fase final 
do processo de reconversão, mas 
também alguns investimentos a 
efetuar e que vão contribuir para 

melhorar ainda mais a qualidade 
de vida nos Redondos».
Entre os vários projetos a concre-
tizar, destaque para a criação de 
um circuito de manutenção entre 
a Rua do Rio Mira e Rua Vinha da 
Catrapona, a futura construção do 
Pavilhão Municipal de Fernão Ferro 
e do Cemitério Municipal de Fernão 
Ferro e a beneficiação da Estação 
Elevatória dos Redondos.

Reunião com a Associação de Moradores dos Redondos
Reconversão em estado avançado
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A CâmArA municipal do 
Seixal aprovou, na reunião de 19 
de dezembro, uma tomada de po-
sição pela melhoria do serviço pú-
blico de transporte prestado pela 
Transtejo, assim como diversas 
comparticipações financeiras ao 
movimento associativo do con-
celho, no valor de cerca de 820 
mil euros. Foi ainda adjudicada a 
aquisição de um comboio elétri-
co solar, no âmbito do desenvolvi-
mento do Laboratório Vivo para a 
Descarbonização da Baía do Seixal.

Deliberações
 
Presidência
• Tomada de posição: Pela me-

lhoria do serviço público de trans-
porte prestado pela Transtejo.
•  Ata  da  reunião  ordiná-

ria de 5 de dezembro de 2018. 
 Aprovação.
•  Preçário  para  2019.  Atua-

lização. Aprovação.
• Atualização dos  valores da 

tabela de taxas anexa ao regu-
lamento de Taxas do município 
do Seixal, nos termos do art.º 
44.º do regulamento de Taxas do 
município do Seixal e do n.º 1 do 
art.º 9.º da Lei n.º 53-E/2006, de 
29 de dezembro, alterada pela Lei 
n.º 117/2009, de 29 de dezembro. 
Aprovação.
• Aldeia Natal do Seixal. Con-

curso de Doçaria. Normas de par-
ticipação. ratificação.
• Aldeia Natal do Seixal. Con-

curso de Doçaria. Atribuição de 
prémio. Aprovação.
• Contrato-programa a celebrar 

entre o município do Seixal e a 
Associação do Comércio, Serviços, 
Indústria e Turismo do Distrito 
de Setúbal. Delegação do Seixal. 
Dinamização do comércio local no 
âmbito da Aldeia Natal do Seixal. 
Comparticipação financeira.
•  Aquisição  do  imóvel  si-

to na Avenida 1.º de maio, 70, 
Fogueteiro, 2845-160 Amora, 
descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Amora sob o 
n.º 10094/20101018, e inscrito 
na matriz predial urbana da fre-
guesia de Amora sob o artigo 712. 
Aprovação.

Pelouro da Educação, 
Desenvolvimento Social, 
Juventude e Gestão
 Urbanística
•  Implementação  do  projeto 

Grupos Aprender Brincar Crescer. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira.
• Centro de Atividades Sociais de 

Miratejo. Projetos de arquitetura 
da creche. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
•  CRIAR-T  –  Associação  de 

Solidariedade. Comunidade de in-
serção. Contrato-programa e com-
participação financeira.
• Apoio a projetos no âmbito 

do  PEM  2018-2019.  Contrato- 
-programa e comparticipações fi-
nanceiras.
•  Apoio  aos  projetos  de  im-

prensa e rádio escolar. Contratos-
-programa e comparticipações 
financeiras.
• Associação Dá-me a Tua Mão. 

Contrato-programa e compartici-
pação financeira.
•  Associação  Voz  do  Amor. 

Contrato-programa e compartici-
pação financeira.
•  Associação  para  o  Desen-

volvimento das mulheres Ciganas 
Portuguesas.  Projeto  Todas 
Juntas Podemos Criar. Contrato-
-programa e comparticipação fi-
nanceira.
•  Associação  para  o  Desen-

volvimento das mulheres Ciganas 
Portuguesas. Projeto Empoderar 
Educação  e  Participação  das 
mulheres Ciganas. Contrato- 
-programa e comparticipação fi-
nanceira.
• Associação Unitária de Refor-

mados,  Pensionistas  e  Idosos 

da Torre da marinha. Contrato- 
-programa e comparticipação fi-
nanceira.
• Associação de Reformados, 

Pensionistas e Idosos do Fogue-
teiro. Contrato-programa e com-
participação financeira.

Pelouro do Ambiente, 
Serviços Urbanos, Energia 
e Espaço Público
•  Regulamento  do  Abaste-

cimento de Água e do Saneamento 
de Águas residuais do município 
do Seixal. Atualização de tarifas.
• Regulamento dos Serviços de 

Gestão de Resíduos Urbanos do 
município do Seixal. Atualização 
de tarifas.
•  Projeto  de  Regulamento 

de Zona de Estacionamento 
Automóvel Condicionado na 
Urbanização Quinta de Santa Rita 
e Envolvente. Aprovação.
• Autorização de descarga de 

águas residuais domésticas extra-
ordinária na Quinta da Lobateira. 
Aprovação.
• Contratação pública. Concurso 

público para a empreitada de re-
abilitação do sistema de abaste-
cimento de água de Fernão Ferro. 
Prorrogação do prazo de execução.
• Contratação pública. Proce-

dimento por ajuste direto para 
aquisição de comboio elétrico, ao 
abrigo da execução do Plano para 
o Desenvolvimento do Laboratório 
Vivo para a Descarbonização da 
Baía do Seixal. Abertura de proce-
dimento.
• Protocolo a celebrar entre o 

município do Seixal e a Associação 
Bandeira Azul da Europa (ABAE), 
no âmbito do programa EcoEscolas 

2018-2019. Aprovação de minuta.
• Contratação pública. Emprei-

tada de execução da rede de drena-
gem de águas residuais domésti-
cas e remodelação de drenagem de 
águas pluviais na Verdizela – Fases 
I e II. Prorrogação do prazo de exe-
cução. 

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 Grupo recreativo de Santo 
António. Comparticipação finan-
ceira.
• Contrato-programa de desen-

volvimento desportivo a celebrar 
entre a Câmara municipal do Seixal 
e o Clube Desportivo e recreativo 
do Fogueteiro. Comparticipação 
financeira.
• Contrato-programa de desen-

volvimento desportivo a celebrar 
entre a Câmara municipal do Seixal 
e o Clube Desportivo e recreativo 
Águias Unidas. Comparticipação 
financeira.
• Contrato-programa de desen-

volvimento desportivo a celebrar 
entre a Câmara municipal do Seixal 
e o Grupo Futsal Amigos Encosta 
do Sol. Comparticipação financei-
ra.
•  Contrato-programa  de  de-

senvolvimento desportivo a cele-
brar entre a Câmara municipal do 
Seixal e o Amora Futebol Clube. 
Comparticipação financeira.
•  Contrato-programa  de  de-

senvolvimento desportivo a ce-
lebrar entre a Câmara municipal 
do Seixal e o Seixal Clube 1925. 
Comparticipação financeira.
• Protocolo a celebrar entre o 

município do Seixal e a Associação 
das Colectividades do Concelho do 
Seixal. Aprovação de minuta.

Pelouro do Planeamento, 
Mobilidade, Cultura 
e Recursos Humanos
• Proposta de recurso a reser-

va de recrutamento para recruta-
mento de treze trabalhadores na 
carreira e categoria de assistente 
operacional, para exercício de fun-
ções de auxiliar de ação educativa. 

Aprovação.
• Abertura de procedimentos 

concursais para recrutamento ex-
cecional para ocupação de vários 
postos de trabalho, na modalidade 
de contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tempo indeter-
minado. Aprovação.
•  Regulamento  de  Acesso  à 

Atividade de mercados e Trans-
portes em Táxi no Município do 
Seixal.  Proposta  de  alteração. 
Versão definitiva. Aprovação.
• Rancho de Danças e Cantares 

de Vale de milhaços. Contrato-
-programa e comparticipação fi-
nanceira.
• Sociedade Filarmónica União 

Arrentelense. Concerto de Ano 
Novo. Contrato-programa e com-
participação financeira.
• Hasta pública para alienação 

de imóvel para construção de em-
preendimento turístico mundet, 
Praça 1.º de Maio, Seixal. Processo 
n.º 6/P/2017.
• Alteração ao loteamento titu-

lado pelo Alvará de Loteamento 
n.º 22/02, de 19 de agosto, e pelo 
Aditamento n.º 5/2018, de 15 de 
maio, no que se refere ao funda-
mento para o aumento da área do 
lote 9. Processo n.º 13/A/1991. 
Aprovação.
• Aprovação das condições de 

celebração de escritura de consti-
tuição de direito de superfície com 
a Administração Conjunta da AUGI 
C-6 da Quinta da Fábrica. Processo 
n.º 3/m/2010. Alteração da delibe-
ração n.º 245/2014-CmS, de 22 de 
outubro.

Pelouro da Proteção Civil
• Protocolo de colaboração a ce-

lebrar entre o município do Seixal 
e o IPDJ. Programa Voluntariado 
Jovem para a Natureza e Florestas. 
Aprovação de minuta.

Pelouro do Património
Histórico e Cultural
• Associação de Municípios do 

Portugal Romano. Aceitação da al-
teração dos estatutos. Aprovação.

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

reunião da câmara municipal de 19 de dezembro

Autarquia exige resolução 
dos problemas da Transtejo
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Em todo o concelho
Limpeza de captações 
e depósitos de água
A Câmara Municipal do Seixal procedeu à 
limpeza da captação de água FR8, na Rua 
Quinta da Galega, no Casal do Marco.
Também se encontra a decorrer a limpeza 
e desinfeção de todos os depósitos de 
água, com intervenções no seu interior.

Redondos, Fernão Ferro
Rebaixamento de passeio
A Câmara Municipal do Seixal efetuou o rebaixamento de um passeio na Av. da 
Liberdade, em Fernão Ferro, junto à Escola Básica dos Redondos, numa inter-
venção que pretendeu melhorar a acessibilidade de pessoas com mobilidade 
condicionada ao local.

 
Paivas, Amora 
Requalificação da área envolvente 
à EB Paulo da Gama
Está a decorrer uma intervenção de requalificação na área envolvente à Escola 
Básica Paulo da Gama, nas Paivas. A intervenção abrange a zona compreen-
dida entre a Avenida Marechal Silva Gomes, a Avenida Afonso Costa, a Rua 
Manuel Teixeira Gomes e a Rua Ana de Castro Osório e irá requalificar de todo o 
percurso pedonal envolvente à escola, procurando ordenar o espaço de forma a 
permitir a criação de novos percursos pedonais e de 80 novos lugares de esta-
cionamento, qualificando o espaço público. A intervenção representa um inves-
timento na ordem dos 150 mil euros por parte da Câmara Municipal do Seixal.

Loja do Munícipe de Santa Marta do Pinhal
Instalação de plataforma elevatória
A Loja do Munícipe de Santa Marta do Pinhal está agora mais acessível a todos, com 
a instalação recente de uma plataforma elevatória para acesso de pessoas com 
mobilidade reduzida. O vereador do pelouro da Modernização Administrativa, José 
Carlos Gomes, visitou a Loja do Munícipe no dia 28 de novembro, verificando a im-
portância deste novo equipamento para uma melhor prestação de serviço público 
à população, já que a partir de agora existe uma plena acessibilidade de todos os 
munícipes à loja. 
Recorde-se que neste espaço os munícipes podem encontrar mais perto de si todos 
os serviços prestados pela autarquia como, por exemplo pagamento de água, inscri-
ções em programas e iniciativas municipais, entre outros.  

EN 378, 
no Fogueteiro
Substituição 
de conduta 
de água 
A Câmara Municipal do Seixal 
deu início, dia 7 de janeiro, 
aos trabalhos de substituição 
do troço de conduta de abas-
tecimento de água na EN 378, 
entre o quilómetro 4,05 e o 
quilómetro 4,55, junto ao nó 
do Fogueteiro, pelo que po-
dem ocorrer algumas inter-
rupções no abastecimento de 
água aos munícipes no decor-
rer das obras. 
Prevê-se que a intervenção te-
nha uma duração de 10 dias 
úteis, decorrendo entre as 8 e 
as 18 horas, com a conclusão 
da obra prevista para o dia 18 
de janeiro.
A autarquia lamenta os in-
cómodos causados pela in-
tervenção e conta com a sua 
compreensão.
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Urbanização Parque Luso, Corroios 
Construção de novo espaço 
de jogo e recreio
A Câmara Municipal do Seixal está a construir um novo espaço de jogo e recreio 
para crianças na urbanização Parque Luso, em Corroios, uma área urbana em 
expansão, que se encontra em fase de instalação de novos equipamentos. Esta 
obra insere-se num conjunto de intervenções que a autarquia está a realizar de 
reabilitação e instalação de espaços de jogo e recreio em todo o concelho. 
Este novo parque infantil representa um investimento de cerca de 20 mil euros 
e incluiu um equipamento multiusos com escorregas, um baloiço-mola para 
quatro utilizadores e um balancé.

 

Seixal, Arrentela e Fernão Ferro
Pavimentação de vias
Dando continuidade ao Plano Municipal de Pavimentações, a Câmara Municipal 
do Seixal tem vindo a realizar regularmente trabalhos de pavimentação em vá-
rios arruamentos do concelho. No Seixal, foi repavimentada a Rua Quinta da 
Murtinheira, numa extensão de cerca de 200 metros; em Arrentela, foi pavi-
mentada uma nova área de estacionamento na Rua António Bandeira, numa 
obra realizada em parceria com a União das Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires. Esta nova área de estacionamento tem capacidade para 
cerca de 20 veículos. Nestas duas pavimentações foram utilizadas cerca de 
145 toneladas de massa betuminosa.
Em Fernão Ferro, foi pavimentado mais um troço da Av. do Seixal, numa inter-
venção realizada pela Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras e 
pela Comissão de Administração do Bairro Novo de Fernão Ferro, no âmbito do 
processo de reconversão daquelas  áreas.

Praça dos Mártires da Liberdade, Seixal
Restauro do quiosque concluído
As obras de conservação e restauro do quiosque, localizado na Praça dos Mártires 
da Liberdade, no Seixal, estão concluídas, estando agora a decorrer as intervenções 
de ligação às infraestruturas de água e saneamento. O equipamento foi recuperado 
pela Câmara Municipal do Seixal, através de uma empresa especializada de con-
servação e restauro, e incluiu a recuperação dos elementos metálicos, a limpeza do 
interior do quiosque, tratamento das madeiras e substituição das portas e fechos.
O quiosque foi concessionado em hasta pública, estando prevista a criação de um 
novo espaço de cafetaria, que irá contribuir para a dinamização do jardim e do nú-
cleo urbano antigo do Seixal. 
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O livrO «As Aventuras de 
Constantino – o Espantalho Que 
vive numa Escola» foi apresentado 
em dezembro em dois momentos: 
na Sociedade Filarmónica União 
Seixalense, no dia 7, e na Escola 
Básica de Miratejo, no dia 13. Este 
livro é da autoria de alunos das 
escolas básicas de Miratejo e de 
Corroios, que escreveram o texto e 
fizeram as ilustrações, e conta com 
paginação de Sofia Silva. resulta 

de um trabalho de articulação das 
professoras titulares e bibliotecas 
escolares, com organização de 
Adelina ramos, coordenadora da 
Escola Básica de Miratejo.

A história foi sendo escrita, ilus-
trada e contada através de teatro 
e música. Terminada a história, o 
livro foi publicado com o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal e da 
Junta de Freguesia de Corroios.

Manuela Calado, vereadora do 

pelouro da Educação da Câmara 
Municipal do Seixal, esteve pre-
sente nos dois momentos de apre-
sentação do livro. Eduardo rosa, 
presidente da Junta de Freguesia 
de Corroios, também assistiu, na 
Escola Básica de Miratejo, à apre-
sentação de «As Aventuras de 
Constantino – o Espantalho Que 
vive numa Escola» e às atuações 
dos alunos com base no livro. n

Os prémios de mérito, valor e exce-
lência, atribuídos com o objetivo 
de motivar os alunos a melhorar 
o seu desempenho escolar e de 
promover a adoção de valores de 
solidariedade e partilha, foram en-
tregues no decorrer do primeiro 
período escolar em diferentes es-
tabelecimentos de ensino do con-
celho.

As cerimónias de entrega das dis-
tinções relativas ao ano escolar 
anterior decorreram nos três últi-
mos meses do ano e envolveram a 
comunidade escolar de diferentes 
agrupamentos, escolas básicas e 
secundárias. As cerimónias englo-
baram, para além da entrega de 
diplomas, vários momentos de ani-
mação musical e cultural.

Em representação da Câmara 
Municipal do Seixal, Manuela 
Calado, vereadora com o pelou-
ro da Educação, compareceu em 
algumas destas cerimónias que 
contaram ainda com diversos elei-
tos das juntas de freguesia, entre 
outros eleitos do Poder Local. 

Prémios de mérito e excelência distinguem desempenhos
Melhores alunos premiados em escolas 
e agrupamentos

«As Aventuras de Constantino – 
o Espantalho Que vive numa Escola»

Livro escrito
e ilustrado por alunos

Escola Secundária Manuel Cargaleiro 
celebrou 33 anos
Aniversário assinalado 
com várias atividades
A Escola Secundária Manuel Cargaleiro (ESMC), no Fogueteiro, 
celebrou 33 anos de existência. 
Para assinalar a data, foram realizadas diversas atividades, entre 
elas o corta-mato da escola, com a participação de alunos de 
quatro escalões etários, num total de cerca de 140, a atuação 
do Grupo de Expressão Dramática, com a performance Flores de 
Maio, e o Aniversário Solidário, uma campanha de recolha de bens 
alimentares promovida pelo Grupo de Voluntariado Ajuda a Ajudar. 
Decorreu ainda um jantar na própria escola, no dia 26 de novem-
bro, em que estiveram presentes Manuela Calado, vereadora da 
Câmara Municipal do Seixal, Manuel Araújo, presidente da Junta 
de Freguesia de Amora, professores e convidados. O evento contou 
com a atuação musical de alunos da ESMC.
A ESMC entrou em funcionamento no dia 25 de novembro de 1985 
como Escola Secundária do Fogueteiro. Mais tarde, adotou o nome 
Manuel Cargaleiro, em homenagem ao artista plástico reconhe-
cido nacional e internacionalmente que passou alguns dos seus 
anos da infância e juventude no Fogueteiro, numa rua próxima da 
escola, onde teve o seu primeiro ateliê.
Atualmente, a ESMC leciona o 3.º ciclo do ensino básico, o ensino 
secundário (cursos científico-humanísticos), o ensino profissional 
e vocacional. A população escolar tem cerca de 1000 alunos, 100 
professores e 30 assistentes técnicos e operacionais.



  10 JANEIRO 2019    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 722

AMBIENTE     11

No início de 2019, a Câmara Municipal do Seixal está a lançar uma nova 
fase da campanha de limpeza e higiene urbana Seixal Limpo.
Com o lema «Mais limpeza? Junte-se a nós!», esta nova fase da cam-
panha pretende, por um lado, dar destaque ao investimento em meios 
humanos e materiais que a autarquia tem realizado nos últimos anos e, 
por outro, realizar uma sensibilização positiva, apelando aos munícipes 
para que colaborem com a autarquia, colocando o lixo no local certo e 
ajudando o município a manter o que é de todos, pois só assim será pos-
sível ter um concelho mais limpo. 
Com efeito, nos últimos cinco anos, a Câmara Municipal do Seixal tem 
vindo a investir em meios humanos e novos equipamentos com o obje-
tivo de aumentar a sua capacidade de intervenção. Desde 2015 foram 
investidos mais de 2,5 milhões de euros em novos equipamentos e 
viaturas e na contratação de mais trabalhadores. Em 2018, a autarquia 
lançou um novo modelo de higiene urbana que visa melhorar a participa-
ção ativa dos cidadãos neste processo, o qual tem agora continuidade 
nesta nova fase da campanha.
Saiba mais sobre o projeto Seixal Limpo em cm-seixal.pt, onde pode tam-
bém encontrar informações sobre a forma mais correta de deposição e 
separação de resíduos. 

Dejetos caninos 
Integrada na campanha Seixal Limpo, a Câmara Municipal do Seixal 
está igualmente a desenvolver uma nova campanha de sensibilização, 
procurando contribuir para a preservação do ambiente e do bem-estar 
dos animais de estimação e das pessoas.
Vão ser distribuídos aos munícipes folhetos informativos onde são dis-
ponibilizados alguns sacos-luva para recolha dos dejetos caninos. Estes 
sacos-luva também podem ser encontrados nos jardins e espaços públi-
cos, onde estão a ser instalados dispensadores de sacos para recolha 
dos dejetos, que devem ser colocados no contentor mais próximo. 
De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos 
Urbanos (artigo 53.º), a deposição ou abandono de dejetos de animais 
na via pública, nos jardins ou em qualquer local do domínio público 
constitui uma contraordenação punível com coima entre os 25 e os 250 
euros. 

SEIXAL.LIMPO@CM-SEIXAL.PT

Coloque o lixo no local certo.
Ajude-nos a manter o que é de todos!

Nova campanha Seixal Limpo
Um concelho mais limpo 
com a colaboração de todos 

O grupo Seixal Ambiental é cons-
tituído por um conjunto de enti-
dades parceiras, entre as quais 
a Câmara Municipal do Seixal, e 
tem como objetivo a promoção de 
atividades e iniciativas de defesa 
ambiental.
Uma dessas iniciativas é O Dia da 
Baía, uma ação de voluntariado pa-
ra limpeza das margens da Baía do 

Seixal, com especial incidência pa-
ra a recolha das pontas de cigarro.
O Dia da Baía irá decorrer no dia 
20 de janeiro, entre as 10 e as 
11.30 horas na frente ribeirinha 
de Amora, tendo como ponto de 
encontro o largo junto à sede da 
Associação Naval Amorense. Esta 
iniciativa, que se irá repetir no 3.º 
domingo dos meses ímpares, pre-

rende contribuir localmente por 
um mundo melhor e demonstrar 
que cada um de nós pode fazer a 
diferença. Junte-se a esta causa e 
participe no Dia da Baía!
Mais informações e inscrições atra-
vés dos emails seixal.limpo@cm- 
-seixal.pt e seixalambiental@
gmail.com.

Iniciativa continua em 2019

Ações de valorização 
do espaço público
As Ações integradas 

de valorização do espaço públi-
co são uma iniciativa da Câmara 
Municipal do seixal que semanal-
mente concentra trabalhadores de 
vários serviços da autarquia numa 
área previamente definida e con-
siderada prioritária, para realiza-
ção de uma intervenção geral de 
qualificação do espaço público que 
complementa o trabalho regular 
de limpeza e conservação realiza-
do pela autarquia. 

A última ação de 2018 decor-
reu no dia 19 de dezembro, na 

Urbanização da Quinta da Fábrica 
em Corroios, onde os vários ser-
viços municipais realizaram, em 
simultâneo, trabalhos de recolha 
de resíduos verdes, desmatação, 
lavagem de contentores, controlo 
de pragas, manutenção de espaços 
verdes, limpeza e desobstrução de 
coletores e sumidouros, verifica-
ção da iluminação pública, ações 
de fiscalização de deposição in-
devida de resíduos e de viaturas 
abandonadas, manutenção do mo-
biliário urbano, lavagem de arrua-
mentos, pavimentações, reparação 

da sinalização e reposição de lancis 
e calçada.

O vereador da Câmara Municipal 
do seixal José Carlos Gomes acom-
panhou a ação, verificando no local 
as necessidades mais prementes 
da área intervencionada e reco-
lhendo algumas sugestões por par-
te dos munícipes. 

em 2019 inicia-se uma nova fase 
destas ações de valorização, sendo 
as próximas nos dias 16 de janeiro, 
no seixal, e dia 23 de janeiro, na 
Quinta da Flamância, em Aldeia de 
Paio Pires.

Dia 20 de janeiro, a partir das 10 horas 
Participe na ação de voluntariado O Dia da Baía
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A 30.ª edição dos Concertos de 
Natal do Seixal realizou-se entre 
os dias 2 e 16 de dezembro, levan-
do a música e as vozes com temas 
natalícios a diferentes espaços do 
concelho, desde as igrejas à Quinta 
da Fidalga e ao Moinho de Maré de 
Corroios, dois espaços que são patri-
mónio cultural municipal. O projeto 
Concertos de Natal do Seixal preten-
de dar oportunidade às escolas e 

grupos do concelho de atuarem para 
um público diversificado e, ao mes-
mo tempo, animar espaços públicos 
com sons alusivos à quadra festiva,  
permitindo à população desfrutar 
destes momentos de modo gratuito.
No dia 2, o Coral Cantata Viva 
atuou na Igreja de Nossa Senhora 
do Monte Sião, em Amora. Os so-
listas, os grupos de cordas, percus-
são, piano e coro da Escola de Artes 

do Independente Futebol Clube 
Torrense (IFCT) foram os protago-
nistas de dois concertos nos dias 
2 e 8. O Coro Cantata Viva e a ARS 
Eloquentia atuaram dia 9 e no último 
fim de semana atuaram a Banda da 
Sociedade Filarmónica Democrática 
Timbre Seixalense, o Coral Polifónico 
de Fernão Ferro e o Coro Carpe Diem 
da Casa do Povo de Corroios.

Concertos de Natal do Seixal
Música natalícia animou espaços públicos

Não há espaço para dúvi-
das: a Aldeia Natal do Seixal 2018 
foi um verdadeiro sucesso. Com 
diversões para toda a família, este 
evento conquistou gente de to-
das as idades, de dentro e fora do 
concelho, e recebeu, de 1 a 23 de 
dezembro, cerca de 200 mil visi-
tantes.

É fácil perceber o sucesso da 
iniciativa, através das inúmeras 
atrações. A pista de gelo foi, sem 
dúvida, paragem obrigatória. E 
não foram apenas as crianças que 
quiseram deslizar no gelo, pois 
houve muitos adultos a patinar 
pela primeira vez.

Mas no carrossel francês e no 
Globo de Natal, a diversão foi 
só para os mais pequenos. As 
crianças puderam ainda visitar a 
Fábrica dos Brinquedos, onde os 
duendes preparavam os presen-
tes de Natal, e a Casa do Pai Natal, 
onde o senhor das barbas brancas 
aceitou de bom grado os pedidos 
de presentes para este Natal, quer 
pessoalmente, quer através das 
cartas colocadas no seu marco do 
correio, mesmo à entrada da sua 
casa.

No comboio de Natal, os visi-
tantes puderam passear na zona 
da Aldeia Natal e, ao entardecer, 

ver as luzes da quadra ao longo da 
zona ribeirinha.

o Mercado de Natal, com ca-
sinhas de madeira ao longo da 
Avenida D. Nun’álvares Pereira, 
teve artesanato e gastronomia e, 
no palco da Aldeia Natal, houve 
música e animação constante com 
mascotes do canal Nickelodeon. 
Na tenda institucional realiza-
ram-se pinturas faciais, ateliês de 
artes plásticas e de doçaria.

A oferta foi variada e transfor-
mou o núcleo urbano antigo do 
Seixal numa Aldeia Natal, em que 
o comércio local não foi esquecido 
e fez parte desta grande festa. n

Cerca 
de 200 mil 
visitantes 
na Aldeia 
Natal
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O almoço de fim de ano de elei-
tos da Câmara Municipal do Seixal 
com os pescadores do concelho 
teve lugar no dia 28 de dezembro, 
na Sociedade Filarmónica União 
Seixalense.
Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, e 
o vereador Joaquim Tavares, do 
Pelouro do Ambiente, Serviços 
Urbanos, Energia e Espaço 

Público, participaram neste almo-
ço de convívio.
Sobre o objetivo deste encontro, o 
presidente da autarquia salientou 
que foi «uma forma de distinguir e 
valorizar os poucos homens e algu-
mas mulheres que se dedicam ain-
da à pesca artesanal no Tejo, sen-
do que para o município interessa 
valorizar este setor, que já foi muito 
forte noutros tempos». Joaquim 

Santos reafirmou ainda o compro-
misso da autarquia de construir 
um novo espaço para os pescado-
res no Seixal: «Vamos ter um novo 
cais para os pescadores, com um 
conjunto de equipamentos de su-
porte à sua atividade, mais concre-
tamente um novo acesso à água e 
novas casas de aprestos para os 
pescadores.» 

Almoço de fim de ano
Valorizar os pescadores do Seixal

O Seixal foi o destino de 
milhares de pessoas, de dentro e fo-
ra do concelho, que aqui quiseram 
dar entrada no novo ano. a oferta 
era de qualidade: música junto à 
Baía com diversos DJ e um grande 
espetáculo de fogo de artifício.

a festa fez-se em dois palcos, em 
amora e no Seixal. em amora, Nuno 
Calado, da antena 3, foi o primeiro 
DJ de serviço. O autor do programa 
«indiegente», que deu voz a novos 
projetos musicais de rock alterna-
tivo durante muitos anos, mostrou 
como é possível fazer dançar sem 
recorrer a ditaduras sonoras e ba-
tidas formatadas, recorrendo a di-

versas sonoridades como eletro, 
reggae, punk, funk, soul, disco, rock, 
pop e ska. Depois da meia noite, 
entrou em cena Riot, músico, DJ, 
produtor e um dos elementos dos 
conhecidos Buraka Som Sistema, 
que fez uma viagem pelas sonori-
dades urbanas mais recentes, des-
de o afro-house ao hip-hop, do ku-
duro ao drum’n’bass. 

No Seixal, a animação começou 
com o DJ luís Varatojo, músico dos 
Peste & Sida, Despe & Siga, linha 
da Frente, a Naifa e Fandango, 
projetos com raízes na música 
portuguesa mas regadas com so-
noridades eletro dançáveis. luís 

Varatojo trouxe tudo isso para o seu 
DJ set. a noite terminou com it’s a 
Trap experience, evento pioneiro 
da música trap em Portugal. este 
estilo musical nasceu do rap instru-
mental, mas foi sendo misturado 
com música eletrónica, ganhando 
outras características, nomeada-
mente a mistura de diferentes rit-
mos e de diferentes sons, com gran-
de impacto na música de dança.

entre atuações, por altura das 
doze badaladas, em cinco locais em 
torno da Baía do Seixal, houve um 
grande espetáculo de fogo de artifí-
cio, assinalando da melhor forma a 
entrada em 2019. n

Passagem 
de ano 
no Seixal foi 
um sucesso
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Quase mil pessoas estive-
ram presentes no almoço de Natal 
que a Câmara municipal do seixal 
realizou para todos os trabalha-
dores da autarquia no dia 15 de 
dezembro, no átrio dos serviços 
Centrais.

este foi um momento de con-
vívio entre aqueles que, todos os 
dias, trabalham em prol da popu-
lação e por um serviço público de 
qualidade.

Durante o evento, foi apresen-
tado um vídeo sobre a importân-
cia de cada um, individualmente, e 
de todos, coletivamente, para que 
a Câmara municipal do seixal se-
ja cada vez mais forte e capaz na 
construção de um município sus-
tentável e com elevada qualidade 
de vida.

Joaquim santos, presidente da 
Câmara municipal do seixal, diri-
giu-se aos trabalhadores, desejan-
do as boas festas a todos, apresen-
tando um balanço do ano 2018 e as 
perspetivas para 2019.

O presidente da Câmara mu-
nicipal do seixal deixou uma men-
sagem de reconhecimento e agra-

decimento aos trabalhadores: «a 
nossa autarquia é uma referência 
nacional, principalmente pela qua-
lidade e contributo de todos vós 
para o nosso projeto autárquico. É 
graças à qualidade, engenho, per-
sistência e dedicação dos trabalha-
dores da nossa câmara que ganhá-
mos este estatuto, conquistando a 
população, em resultado da pres-
tação de serviço público que todos 
os dias concretizamos.»

Falou ainda sobre o compro-
misso para com a valorização dos 
trabalhadores, estando a autar-
quia «fortemente empenhada em 
qualificar e modernizar a forma 
como trabalhamos, a forma como 
prestamos o nosso serviço», com 
o objetivo de «responder melhor 
e de forma mais célere aos nossos 
munícipes».

a terceira e última mensagem de 
Joaquim santos foi de luta e avan-
ço, não só dos trabalhadores da 
autarquia, que têm estado sempre 
«na linha da frente da luta por me-
lhores salários, condições e mais 
direitos», mas também do exe-
cutivo municipal, que conseguiu 

«derrotar as consequências da po-
lítica da austeridade» e figura «nos 
municípios com melhor eficiên-
cia financeira, maiores resultados 
económicos, maior diminuição da 
dívida e maior diminuição do imi».

Outra luta que o autarca refe-
riu é a que a Câmara municipal do 
seixal enfrenta em 2019, após a 
reprovação das Grandes Opções do 
Plano e Orçamento na assembleia 
municipal do seixal pelos eleitos 
do Ps, PsD, CDs, PaN e presidente 
da Junta de Freguesia de Fernão 
Ferro.

Joaquim santos declarou que 
«não será desta forma que travarão 
o contributo da Câmara municipal 
do seixal e dos seus trabalhadores 
para o crescimento do concelho», 
uma vez que a autarquia está a tra-
balhar num plano com soluções 
para reforçar o orçamento nos re-
cursos humanos e para assegurar 
«que o novo ciclo de desenvolvi-
mento económico e social que a 
câmara municipal está a imple-
mentar não seja nem travado, nem 
bloqueado». n

almoço de Natal dos trabalhadores
2019 será ano de luta e avanço

A Festa de Natal da Associação dos Serviços Sociais dos 
Trabalhadores das Autarquias do Seixal (ASSTAS) decorreu no 
salão da Sociedade Filarmónica União Seixalense, no dia 16 de 
dezembro. A festa foi apoiada pela Câmara Municipal do Seixal e foi 
seguida de uma visita à Aldeia Natal do Seixal.
Animada por palhaços e equilibristas, a iniciativa incluiu distribui-
ção de prendas aos filhos dos associados. Num momento que an-
tecedeu o espetáculo Natal no Seixal, Canções de Natal para Todas 
as Idades, atuação do cantor Samuel com músicos e vozes convida-
das, diferentes eleitos das autarquias do Seixal, acompanhados por 
Almira Santos, presidente da direção da ASSTAS, e Joaquim Santos, 
presidente da Câmara Municipal do Seixal, subiram ao palco para 
saudar os trabalhadores e seus familiares.
Ao desejar as boas festas aos associados e famílias, Almira Santos 
deixou a garantia de que «para o ano continuaremos a trabalhar 
para que, todos juntos, façamos uma ASSTAS cada vez mais forte 
e com maior capacidade de resposta às vossas necessidades e 
expectativas».
O presidente da Câmara Municipal do Seixal considerou «muito 
importante que esta associação continue a desenvolver o seu tra-
balho em prol dos trabalhadores e das suas famílias» e manifestou 
«o apreço e o apoio do Poder Local a todas as atividades e iniciativas 
desta associação». Joaquim Santos assumiu ainda a intenção de, já 
em 2019, «abrir concurso público para a construção da nova creche 
da ASSTAS, um dos objetivos da associação para melhor apoiar os 
seus associados».

Associação dos Serviços Sociais dos 
Trabalhadores das Autarquias do Seixal
Festa de Natal reúne 
trabalhadores e seus familiares
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O Natal é uma época de união e alegria e foi 
isso que se verificou nas escolas, coletividades e insti-
tuições sociais que celebraram a época natalícia com 
muita música e animação.

Nas escolas básicas e jardins de infância as crian-
ças prepararam espetáculos, danças, canções e expo-
sições, assinalando esta época especial em reunião 
com as famílias que puderam ver algum do trabalho 
realizado ao longo do 1.º período letivo.

também as coletividades e instituições não fugi-
ram à tradição. Com o final do ano a aproximar-se, foi 
altura de mostrar o trabalho desenvolvido ao longo 
de 2018, com espetáculos, demonstrações desporti-
vas e culturais e convívios. Houve uma caminhada de 
pais natais, com música, teatro e poesia, concertos, 

saraus de ginástica, insufláveis e ateliês para as crian-
ças, audições das escolas de música do concelho, 
entre muitas outras atividades.

as associações de reformados, pensionistas e ido-
sos do concelho do Seixal celebraram a época de 
Natal com festas destinadas aos utentes, familiares 
e funcionários das instituições. a quadra viveu-se à 
mesa com a realização de almoços e lanches de con-
vívio, atuações dos grupos corais e instrumentais das 
associações de reformados e apontamentos teatrais 
em que os principais intervenientes foram os idosos.

Verdadeiros momentos de convívio e união que 
contaram com a presença dos executivos das autar-
quias locais, realçando o trabalho de parceria que 
existe entre as autarquias, as escolas e  instituições. n

Natal nas escolas, coletividades
e instituições sociais

Convívios 
e atividades 
assinalam época 
natalícia
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Dia Internacional das Pessoas com Deficiência
Promover a dignidade e o bem-estar de todos

Várias crianças e jovens de etnia ci-
gana participaram numa iniciativa 
que incluiu um desfile de moda e 
a partilha de gastronomia tradicio-
nal própria desta cultura. O evento 
foi aberto a toda a população, te-
ve lugar no Pavilhão Municipal da 
Torre da Marinha, no dia 15 de 
novembro, e foi organizado pelo 
Centro Romi, com a colaboração do 
Contrato Local de Desenvolvimento 
Social (CLDS) 3G Seixal e da Asso-

ciação para o Desenvolvimento das 
Mulheres Ciganas Portuguesas 
(AMUCIP) e o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal.
O Centro Romi do Seixal foi inaugu-
rado em janeiro de 2018, afirman-
do-se como o primeiro espaço co-
munitário imaginado, planeado e 
promovido por mulheres ciganas, 
com o objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento da sua comuni-
dade, com particular atenção à in-

clusão das mulheres e crianças na 
comunidade.
O centro nasceu no âmbito do pro-
jeto Dare to Dream!, financiado pe-
lo Programa Erasmus+ Juventude 
em Ação, promovido pela Rede de 
Jovens para a Igualdade, em parce-
ria com a AMUCIP e as associações 
LEF (Itália) e Artemisszió (Hungria), e 
com o apoio da Secretaria de Estado 
para a Cidadania e Igualdade e da 
Câmara Municipal do Seixal.

Crianças e jovens participam em iniciativa inclusiva
Moda e gastronomia romi valorizam cultura cigana

Sensibilizar a sociedade para uma 
maior compreensão dos assuntos 
relativos à deficiência e mobilizar 
para a defesa da dignidade, dos di-
reitos humanos e do bem-estar de 
todas as pessoas é o objetivo da 
comemoração do Dia Internacional 
das Pessoas com Deficiência, que 
se assinala a 3 de dezembro.
No Seixal, desde 2005 que a câ-
mara municipal promove as come-
morações do Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência, em re-
sultado de um trabalho de parceria 
com as instituições da área e que 
tem vindo a criar respostas sociais, 
projetos e atividades com a finali-
dade de assegurar a igualdade de 
oportunidades para estes cidadãos 
e as respetivas famílias. 
Em 2018, estas comemorações de-

correram de 3 a 8 de dezembro, e 
contaram com uma sessão come-
morativa, uma atividade de despor-
to adaptado e uma visita. 
Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, re-
cebeu o Prémio Personalidade do 
Ano na sessão comemorativa do 
Dia Internacional das Pessoas com 
Deficiência, que decorreu no dia 3, 
no auditório dos Serviços Centrais 
da autarquia. O evento  contemplou 
a apresentação de projetos com 
boas práticas promovidos no con-
celho e o reconhecimento a pesso-
as, empresas e instituições que se 
destacaram no apoio a esta área ao 
nível solidário e da empregabilida-
de, bem como a entidade parceira 
do ano. A sessão contou também 
com apontamentos culturais, de-

signadamente com a atuação do 
Grupo de Dança Adivinha o Quanto 
Eu Gosto de Ti, Grupo de Dança da 
ANPAR, do Grupo de Teatro – Uma 
História de Natal e Grupo TABU – 
Teatro, Animação, Baile, Utopia. Na 
sessão esteve presente Manuela 
Caldo, vereadora do pelouro do 
Desenvolvimento Social.
O Pavilhão Municipal do Alto do 
Moinho recebeu, no dia 6, corfe-
bol adaptado, tendo as comemo-
rações culminado com uma visita 
à Aldeia Natal do Seixal, no dia 8, 
no âmbito do projeto Seixal Acolhe, 
destinado a pessoas com mobili-
dade reduzida, as quais foram re-
cebidas pelo vereador José Carlos 
Gomes, do Pelouro do Desporto, 
Empreitadas, Administração Geral e 
Modernização Administrativa. 

O Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, 
25 de novembro, foi assinalado no município com a realização de uma 
tertúlia e de uma reunião plenária do Conselho Local de Ação Social do 
Seixal (CLASS). 
«Mulheres Ciganas: a Educação Que Queremos!» foi o tema da tertúlia 
promovida pela Associação para o Desenvolvimento das Mulheres 
Ciganas Portuguesas (AMUCIP), no dia 28 de novembro, nos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do Seixal.
A vereadora Manuela Calado, da área do Desenvolvimento Social, 
saudou as mulheres ciganas em nome da Câmara Municipal do Seixal, 
tendo abordado a temática da educação e da violência contra as mu-
lheres. O alto-comissário para as Migrações, Pedro Calado, também 
marcou presença, assim como as representantes da AMUCIP. 
A 67.ª reunião plenária do CLASS realizou-se no dia 29 de novembro, 
nos Serviços Centrais da autarquia, sob a presidência da vereadora 
Manuela Calado. 
No encontro foi referida a perspetiva para breve da disponibiliza-
ção de uma nova linha de financiamento do PARES – Programa de 
Alargamento das Respostas Sociais e a aprovação da carta de intenção 
do Município do Seixal para integrar um projeto-piloto de 10 municípios 
para a elaboração do Plano Local para a Integração das Comunidades 
Ciganas. 
A seguir à apresentação da proposta do acordo de parceria da Rede 
Municipal contra a Violência Doméstica e de Género do Seixal, foi apre-
sentado e aprovado o 3.º Plano Municipal para a Igualdade de Género 
e Oportunidades do Seixal 2018-2020 e deu-se a conhecer o projeto 
Os Outros – Povos, Culturas e Pontes e os resultados do workshop 
Mudança Social, Que Escolhas?.

Reunião do conselho social e tertúlia 
de mulheres ciganas 
Trabalhar para a eliminação 
da violência contra as mulheres
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A 10 de dezembro comemorou-se 
o 70.º aniversário da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. Na 
sequência da implementação das 
Oficinas Paz e Cidadania Global, do 
Projeto Povos, Culturas e Pontes, 
promovido pela Câmara Municipal 
do Seixal e cofinanciado pelo Portu-
gal 2020, realizaram-se várias ativi-
dades nas escolas do concelho. 
De 3 a 14 de dezembro, esteve 
patente na Escola Secundária de 
Amora a exposição Cem Cartazes 
para o Direito à Educação, cedida 
pela Comissão Nacional da UNESCO 
– Lisboa. A Escola Básica Carlos 

Ribeiro recebeu, a 10 de dezem-
bro, a exposição com trabalhos da 
Competição de Desenho Miúdos 
pelos Direitos Humanos, promovi-
do pela Fundación Gabarrón, em 
parceria com as Nações Unidas; a 
exposição de faixas e painéis elabo-
rados pelos alunos com mensagens 
sobre direitos humanos. A Escola 
Secundária Manuel Cargaleiro aco-
lheu, de 3 a 14 de dezembro, a ex-
posição Paz e Direitos Humanos: 
Um Mundo Melhor É Possível, ce-
dida pelo Conselho Português 
para os Refugiados (CPR); a mos-
tra de trabalhos dos alunos do 

7.º ano (Projeto Povos, Culturas e 
Pontes) e do 12.º (Geografia C); o 
ciclo de cinema Direitos Humanos 
Ameaçados?; a performance E Se 
a Guerra Fosse Aqui?, do 10.º F, a 
apresentação da obra de Janne 
Teller «E Se a Guerra Fosse Aqui? », 
com interpretação de uma canção 
por Mónica Vilhena; a palestra sobre 
crise na Venezuela, pela Associação 
de Amizade Portugal-Venezuela. 
As sessões de sensibilização sobre 
refugiados do Conselho Português 
para os Refugiados para os alunos 
de 7.º ano decorreram no Dia da Paz 
e Cidadania Global. 

Projeto Povos, Culturas e Pontes
Divulgar a paz e a cidadania nas escolas

Mundet Factory e Lisboa à Vista, 
dois projetos de restauração do 
município do Seixal, estiveram 
em destaque na 3.ª edição do 
workshop Get Together, que teve co-
mo temática «Inspirar a Inovação no 
Turismo».
O evento foi organizado pelo IN2SET 
– Interface Colaborativo para o 
Desenvolvimento Sustentável e 
Inovação da Península de Setúbal, 

gerido pelo Instituto Politécnico de 
Setúbal (IPS), e decorreu no dia 29 
de novembro na Escola de Hotelaria 
e Turismo de Setúbal (EHTS).
Os dois restaurantes do Seixal, 
considerados projetos inovadores, 
foram apresentados no primeiro 
painel temático da sessão sobre o 
tema «Como é construído o suces-
so: trajetórias de negócio», numa 
conversa conduzida pelo jornalista 

Raul Tavares, do jornal SemMais. 
Participou ainda o representante 
do projeto Argonavis – Rotas com 
História, uma viagem por terra e por 
mar da história de Sesimbra.
O workshop Get Together reuniu no 
mesmo espaço várias entidades 
e projetos empresariais da região 
com intervenção no setor para um 
momento de partilha de boas práti-
cas e experiências de sucesso.

Workshop Get Together sobre inspirar a inovação no turismo
Projetos de restauração do Seixal em destaque

III Feira do Chocolate de Amora
Doces momentos para as famílias

Entre 29 de novembro e 2 de dezembro decorreu, no Jardim do 
Fogueteiro, a III Feira do Chocolate de Amora. 
Como não podia deixar de ser, foi possível experimentar iguarias 
de chocolate, servidas de várias formas, para todos os gostos. Mas 
houve ainda vários expositores de artesanato, com peças únicas 
e originais, e de gastronomia, com queijos, enchidos, doces, bebi-
das e castanhas assadas.
A animação de rua fez a delícia das crianças, com destaque para 
os cozinheiros de chocolate, e a animação musical deu outro colo-
rido a estes quatro dias de festa.

Comércio do Seixal e Sesimbra
Jornal celebrou 11.º aniversário

O jornal Comércio do Seixal e Sesimbra celebrou, no dia 16 de no-
vembro, o 11.º aniversário com a realização de um jantar de convívio 
num restaurante do concelho do Seixal, no qual reuniu colabora-
dores, leitores, amigos e representantes das entidades parceiras, 
designadamente autarquias e coletividades. 
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, esteve 
presente no evento e felicitou a proprietária e diretora do jornal, ofe-
recendo uma lembrança do município como prenda de aniversário.
Por seu lado, Ângela Rosa, proprietária da publicação, agradeceu a 
presença de todos e prometeu continuar a trabalhar para levar as 
notícias aos seus leitores.
A iniciativa também incluiu momentos musicais, em que atuaram 
a fadista Diana Soares e o cantor e colaborador do jornal Mário 
Barradas, acompanhado por João Pires. O humor marcou presença 
através das anedotas de António Farinha, dos Banza.
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Dias 15 e 16 de janeiro, no Auditório Municipal

1.º Encontro de Bibliotecas Escolares 
do Concelho do Seixal

O 1.º Festival de Grupos Corais 
e Instrumentais do Concelho do 
Seixal realizou-se no dia 17 de 
novembro, nas instalações da 
Sociedade Musical 5 de Outubro.
O festival foi organizado pelo 
Clube Recreativo e Desportivo das 
Cavaquinhas, em conjunto com 
o Grupo Coral e Instrumental Os 
Flamingos, contando com o apoio 
da Câmara Municipal do Seixal e 

das juntas de freguesia do conce-
lho.
O público esgotou a sala e não re-
gateou aplausos aos grupos parti-
cipantes.
Nesta 1.ª edição do certame atu-
aram os grupos corais e instru-
mentais Os Flamingos (Arrentela); 
Ventos e Marés (Corroios); 
Cantares Vozes do Alentejo 
(Évora); Cantares da Sociedade 

Boa União Alhadense (Figueira da 
Foz); e Cavaquinhos do Alentejo 
(Alcáçovas).
A primeira edição do festival foi um 
sucesso, graças à organização e à 
adesão dos grupos participantes. 
O processo organizativo da próxi-
ma edição do certame já está em 
marcha. 

Festival de Grupos Corais e Instrumentais do Concelho do Seixal 
Primeira edição foi um sucesso

O 1.º EncOntrO de Biblio-
tecas Escolares do concelho do 
Seixal realiza-se nos dias 15 e 16 de 
janeiro, no Auditório Municipal do 
Fórum cultural do Seixal.

Este evento pretende assinalar 
os mais de 30 anos de relação da 
Biblioteca Municipal do Seixal com 
as bibliotecas escolares do con-
celho, dando a conhecer melhor 
o Serviço de Apoio às Bibliotecas 
Escolares (SABE), a forma como 
funciona esta parceria entre biblio-
teca municipal, escolas, Gabinete 
da rede de Bibliotecas Escolares e 
outras estruturas envolvidas, que 
assenta em princípios efetivos de 
pertença e cooperação.

O 1.º Encontro de Bibliotecas 
Escolares do concelho do Seixal 
destina-se a professores bibliote-
cários e equipas das bibliotecas es-
colares, professores e educadores 
de infância, técnicos das áreas da 
cultura e da educação, pais e encar-
regados de educação e comunida-
de em geral.

As inscrições estão abertas e po-
dem ser realizadas nos Serviços 
Online, em cm-seixal.pt, através do 
preenchimento do formulário.

Programa
Dia 15 de janeiro, terça-feira
9 horas – receção e entrega 
de pastas
9.30 horas – Sessão de abertura
Maria João Macau, vereadora 
do Pelouro da cultura da câmara 
Municipal do Seixal
João costa, secretário de Estado 
da Educação *
Manuela Silva, coordenadora 
nacional do Programa da rede 
de Bibliotecas Escolares

10.30 horas – conferência 
de abertura: Biblioteca – 
essa empresa de construção civil
cláudia Lucas chéu, poeta, 
dramaturga e argumentista
11.15 horas – Pausa 
11.30 horas – Apoio às Bibliotecas 
Escolares no Seixal – uma vida com 
muitas histórias
cláudia Brites, Biblioteca 
Municipal do Seixal
João Proença, rede de Bibliotecas 
Escolares do concelho do Seixal
12.30 horas – Debate
13 horas – Pausa para almoço
14.30 horas – Painel de partilha 
de boas práticas de Bibliotecas 
Escolares do Seixal
– Ler sempre: por prazer 
e para aprender!
Graça Henriques e Ana colaço, 
Agrupamento de Escolas terras 
de Larus

– trabalho colaborativo 
interescolar
Ana Paula Gonçalves, Escola 
Secundária Alfredo dos reis 
Silveira, custódia rebocho, Escola 
Secundária de Amora, e Dora 
Pinheiro, Escola Secundária José 
Afonso
– Escrita criativa solidária
Sílvia Bastos, Escola Básica de 
Aldeia de Paio Pires, conceição 
reboredo, Escola Básica 
de Miratejo, e Maria José Leal, 
e Escola Básica da Quinta de nossa 
Sr.ª do Monte Sião
– Descobrir leituras para ler o 
mundo – filosofia para crianças
nas escolas do Seixal
Vânia cruz, dinamizadora do pro-
jeto Descobrir Leituras para Ler o 
Mundo em 2017-2018
15.15 horas – Debate
15.30 horas – Pausa 

15.45 horas – Mesa redonda: 
Experiências de biblioteca
Moderação: rita Marrafa 
de carvalho, jornalista
convidados:
Manuela calado, vereadora 
do pelouro da Educação da 
câmara Municipal do Seixal
Ana Paula coito, diretora 
do Agrupamento de Escolas 
nun’Álvares
Fátima Guerreiro, professora 
da Escola Secundária Alfredo 
dos reis Silveira
natacha Ambrósio, aluna 
da  Escola Secundária Manuel 
cargaleiro 
17 horas – Debate
17.30 horas – Atuação de alunos 
do Polo do Seixal da Escola 
de Música do conservatório 
nacional

Dia 16 de janeiro, quarta-feira
9.30 horas – Abertura
10 horas – conferência temática: 
na construção da cidadania – 
as palavras também contam 
Ana Margarida de carvalho, 
escritora e jornalista
11 horas – Pausa 
11.30 horas – Painel de partilha 
de boas práticas de Bibliotecas 
Escolares do Seixal
– Património, o que nos contas? 
A biblioteca no Projeto 
de Autonomia e Flexibilidade 
curricular
Valentina Pereira, Escola Básica 
de Vale de Milhaços
– «O que os flamingos nos 
contam...» apresenta-se como ave 
curiosa que vai compondo 
as penas e observa o voo 
dos seus pares 

Goreti Jesus e Ester Inês,
 Escola Secundária Alfredo
 dos reis Silveira
– Biblioteca e literacia científica: 
o exemplo da Escola Básica 
de Miratejo
conceição reboredo, Escola 
Básica de Miratejo
12.30 horas – Debate
13 horas – Pausa para almoço
14.30 horas – Oficinas
– contar histórias e sobreviver
Susana Filipe, Serviço Educativo 
da Biblioteca Municipal do Seixal
– cidadania, leitura e património
carla costa, cristina Borges 
e Madalena campos,
Serviço Educativo do Ecomuseu 
Municipal do Seixal
– Ilustração ao vivo
Paulo Galindro, ilustrador
– Leitura digital
Paulo Faria, professor
– Escrita criativa
Ana Margarida Oliveira, escritora
16.30 horas – Pausa 
17 horas – Sessão 
de encerramento
Manuela calado, vereadora 
do Pelouro da Educação 
da câmara Municipal do Seixal
João Paulo Proença,
coordenador interconcelhio 
da rede de Bibliotecas Escolares 
para o concelho do Seixal
Ana cristina Silva, diretora 
do Departamento da Educação, 
cultura e Juventude da câmara 
Municipal do Seixal
17.30 horas – conto expressivo 
de fábula corporativa
Susana Filipe, Biblioteca Municipal 
do Seixal

* A confirmar

Construir o futuro num mar de leituras
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O catálOgO da ex-
posição a Essência da Forma, 
de Manuel cargaleiro, paten-
te na Oficina de artes Manuel 
cargaleiro, foi apresentado ao pú-
blico no dia 20 de dezembro.

Num bonito final de tarde, com 
o pôr do sol visível através das vi-
draças do edifício projetado pelo 
arquiteto Siza Vieira, a pianista 
Inês andrade interpretou temas 
de antónio Fragoso, num mo-
mento único de beleza partilhado 
por todos os presentes.

O evento contou com a presen-
ça do mestre Manuel cargaleiro, 
que esteve rodeado de convida-
dos e amigos. Entre eles encon-
travam-se Joaquim Santos, pre-
sidente da câmara Municipal do 
Seixal, Maria João Macau e Manuel 
Pires, vereadores da autarquia, 
alfredo Monteiro e américo 
costa, presidente e 1.º secretá-
rio da assembleia Municipal do 
Seixal, antónio Santos e Manuel 
araújo, presidentes da União das 
Freguesias do Seixal, arrentela e 
aldeia de Paio Pires e da Junta de 
Freguesia de amora, respetiva-
mente, Helder Rosa, presidente 
da associação de colectividades 
do concelho do Seixal, e repre-
sentantes de instituições e asso-
ciações culturais.

a Essência da Forma é o nome 
da exposição patente na Oficina 
de artes Manuel cargaleiro desde 
a sua abertura. No catálogo agora 
publicado, é possível ficar a co-
nhecer as reproduções de painéis 
de azulejo de Manuel cargaleiro 

que fazem parte da exposição e 
que representam uma viagem pe-
lo seu trabalho em cerâmica para 
arquitetura ao longo dos anos. a 
mostra conta ainda com traba-
lhos de cerâmica para arquitetura 
da autoria de Siza Vieira, revelan-
do um lado menos conhecido des-
te arquiteto de renome interna-
cional, e que também fazem parte 
do catálogo.

a publicação inclui ainda textos 
de Joaquim Santos, álvaro Siza 
Vieira, Joaquim Morão, admi-
nistrador da Fundação Manuel 
cargaleiro, e de Michel Bohbot, 
especialista em arte contemporâ-
nea e historiador de arte, e tam-
bém as biografias de Siza Vieira e 
Manuel cargaleiro e informações 
sobre a Oficina de artes.

Outro aspeto a destacar é a in-
clusão das fotografias de Duccio 
Malagamba, um fotógrafo de ar-
quitetura conhecido em todo o 
mundo pela qualidade e precisão 
do seu trabalho. Siza Vieira é um 
dos arquitetos que mais admira 
e cuja obra fotografa há cerca de 
25 anos. 

Joaquim Santos destacou a 
qualidade do catálogo, que reflete 
a importância da própria exposi-
ção, e deixou uma mensagem de 
compromisso com a cultura, lem-
brando que «após o 25 de abril de 
1974, o Seixal priorizou a cultura 
como um dos principais eixos da 
sua política de desenvolvimento 
para as populações».

a Oficina de artes Manuel 
cargaleiro faz parte desse com-

promisso e, referindo a impor-
tância que o mestre sempre deu à 
componente oficinal, o presiden-
te da câmara Municipal do Seixal 
afirmou que o próximo passo «é 
criar um edifício sustentável que 
possa ser espaço de criação de 
obras, com jovens a aprender ar-
te» e ainda preparar uma nova 
exposição. «Nós vamos conseguir 
concretizar esse objetivo, temos 
soluções para desenvolver este 
projeto», afirmou o autarca.

Manuel cargaleiro considerou 
que o momento de apresentação 
do catálogo permitiu «ter uma 
outra visão deste espaço, com a 
iluminação interior, a linda paisa-
gem do exterior e a música inter-
pretada pela Inês andrade. Estou 
muito feliz e fiquei vaidoso de ver 
este espaço tão bonito de uma 
forma diferente».

O mestre lembrou que «deu 
muito trabalho para chegar até 
aqui, mas valeu a pena o esforço 
e trabalho». Quanto à exposição 
a Essência da Forma, referiu que 
foi preparada para dar destaque 
à cerâmica para arquitetura, cuja 
história em Portugal é única e ri-
ca. Falou ainda da sua ligação ao 
Seixal durante a vida, «uma terra 
tão bonita e agora, com o trabalho 
que se está a fazer, é um paraíso».

Manuel cargaleiro agradeceu à 
autarquia «o apoio e entusiasmo 
por este projeto e espero que se 
consiga avançar com a área ofici-
nal, que acredito que vai ser um 
espaço fabuloso».n

Oficina de artes Manuel cargaleiro

Apresentação do catálogo da 
exposição A Essência da Forma

Requalificação da estação de metro
Champs-Élysées – Clemenceau
Obras de Manuel Cargaleiro em Paris

Manuel Cargaleiro foi selecionado para fazer as obras de azulejaria 
que irão fazer parte da requalificação da estação de metro Champs- 
-Élysées – Clemenceau, em Paris, França. 
É de referir que esta estação de metro francesa conta já com obras 
de azulejaria de Manuel Cargaleiro desde 1995, resultado de um in-
tercâmbio cultural com o Metro de Lisboa, a quem a Régie Autonome 
des Transports Parisiens (RATP) ofereceu uma réplica de uma entra-
da Guimard. Trata-se de um acesso utilizado no metro parisiense que 
data do início do século XX e foi concebido pelo célebre arquiteto e 
decorador Hector Guimard, grande nome da corrente estética arte 
nova. A entrada Guimard foi instalada na estação Picoas, na saída 
para a Rua Andrade Corvo.
O mestre Manuel Cargaleiro, com quase 92 anos, tem ido diariamen-
te à Fábrica Viúva Lamego, na Abrunheira, em Sintra, onde é artista 
residente e com quem trabalha desde 1949, para criar e preparar a 
renovação da estação de metro que dá acesso à avenida mais famo-
sa de Paris. Prevê-se a inauguração em setembro de 2019.
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Grupo Desportivo Unidos do Arco

Nova sede trará mais 
dignidade aos sócios

A Associação Pata d‘Açúcar irá re-
alizar, no dia 13 de janeiro, domin-
go, às 18 horas, a 2.ª Gala Pata 
d’Açúcar, no Teatro Tivoli BBVA, em 
Lisboa. A iniciativa recebe diversos 
convidados e personalidades, en-
tre os quais a cantora Rita Guerra e 
o duo Marisa Liz & Tiago Pais Dias.

A Associação Pata D’Açúcar tem 
como finalidade impulsionar, pro-
mover, propor, proceder e auxiliar o 
treino de cães com vista à deteção 
antecipada de crises de hipogli-
cemia em pessoas com diabetes. 
Criada em 2016, promove um 
projeto que engloba duas causas 

sociais, apoiar pessoas com dia-
betes e resgatar animais de canis 
que possam ser treinados para 
animais de companhia, com um 
papel a desempenhar na deteção 
de hipoglicemia.
O conceito aproveita as capacida-
des olfativas inatas e a capacidade 

final do cão, após o treino, para 
detetar e sinalizar baixas de glice-
mia, e reforça os laços entre o do-
ente e o animal, que muito mais do 
que uma companhia se torna um 
auxílio preventivo para a gestão 
dos níveis de glicose no sangue do 
diabético.

Se quiser assistir ao espetáculo e 
contribuir para esta causa, deve 
adquirir os bilhetes na Ticketline, 
cujo valor varia entre os 10 e os 15 
euros, valor que reverte totalmente 
para a Associação Pata d’Açúcar. 

7.ª Gala Pata d’Açúcar tem lugar em Lisboa dia 13 de janeiro
Rita Guerra e Marisa Liz convidadas em espetáculo solidário

O GrUpO Desportivo 
Unidos do Arco é uma coletivi-
dade da freguesia de Corroios 
que conta atualmente com 498 
sócios. Os associados que têm 
mais idade dedicam-se à prática 
de jogos de mesa, essencialmente 
de cartas e dominó, e a sessão de 
caminhadas integra 250 partici-
pantes que organizam caminha-
das regulares três vezes por mês, 
em vários pontos do país.

O Grupo Desportivo Unidos do 
Arco comemorou, no dia 21 de 
dezembro, o 41.º aniversário com 
um grandioso encontro de sócios, 
familiares e amigos em torno de 
um animado jantar, com instala-
ção improvisada na rua dianteira 
à sede do clube, em que participa-
ram centenas de pessoas.

O convívio incluiu ainda ani-
mação cultural e desportiva, com 
a participação de grupos da fre-
guesia de Corroios.

Francisco Frade, presidente 
da direção do Grupo Desportivo 
Unidos do Arco, frisou que este 

momento «é importante pela di-
versão, confraternização, cama-
radagem e amizade que fomenta 
entre os sócios nesta noite de ani-
versário do clube». 

No evento, o presidente da 
Junta de Freguesia de Corroios, 
Eduardo rosa, valorizou o GDUA 
pelo serviço prestado à popula-
ção da freguesia e deu os para-
béns ao clube pelo aniversário 
e referiu o «vasto, rico e exigen-
te» movimento associativo, cujo 
«espírito reivindicativo também 
representa a sua força». Felicitou 
ainda os homens e mulheres «pe-
lo trabalho que têm feito neste 
clube e nesta terra».

O vereador José Carlos Gomes, 
do pelouro do Desporto da 
Câmara Municipal do Seixal, usou 
da palavra para saudar o clube 
e expressou o «reconhecimento 
pelo trabalho desenvolvido pela 
direção, que conseguiu revitali-
zar e unir as pessoas desta coleti-
vidade e chegar onde está, rodea-
da de centenas de sócios». 

O vereador prometeu conti-
nuar a apoiar o movimento as-
sociativo desportivo, cultural e 
social do concelho e anunciou 
que a Câmara Municipal do Seixal 
vai fazer um investimento global 
de 385 mil euros para apoiar a 
construção das sedes do Grupo 
Desportivo Unidos do Arco e da 
Associação de paraquedistas 
Almada-Seixal, com um projeto 
conjunto. O novo equipamento 
permitirá «dar mais condições 
para a prática das atividades des-
portivas e mais dignidade aos 
associados da coletividade». O 
autarca manifestou o desejo de se 
poder iniciar a obra em 2019. n

25.º aniversário da Associação
Cabo-Verdiana do Seixal
Fortalecer laços entre 
comunidades
A Associação Cabo-verdiana do Seixal surgiu em 1992 no seio da 
comunidade residente no Seixal, a segunda maior do país. Esta é 
uma associação sem fins lucrativos, com cerca de mil sócios, que 
tem como principal objetivo apoiar a população cabo-verdiana em 
questões de integração e do foro jurídico. Para assinalar o 25.º 
aniversário da associação, teve lugar, no dia 24 de novembro, um 
jantar convívio que juntou a comunidade.
Para Miguel Fortes, presidente da Associação Cabo-verdiana do 
Seixal, o trabalho no terreno passa pelo conhecimento das estru-
turas socioculturais, bem como das necessidades mais urgentes 
dos cabo-verdianos residentes no concelho. «O nosso papel é 
facilitarmos a integração tanto dos que chegam como dos que cá 
vivem», refere.
A associação pretende também criar condições para a divulgação 
da cultura deste país. Entre as atividades que desenvolve, desta-
que para as comemorações do 5 de julho, dia da independência de 
Cabo Verde, em que promove um Torneio Internacional de Futebol 
de 11 com a participação de 10 equipas, incluindo a equipa de fute-
bol da associação e da diáspora cabo-verdiana na Europa. 
Para assinalar a data do aniversário, a Associação Cabo-verdiana 
do Seixal assinou uma parceria com a Associação Portuguesa 
Promotora de Saúde e Higiene Oral, sediada na Cruz de Pau, num 
projeto comunitário de apoio na saúde oral aos cabo-verdianos 
residentes no Seixal. E estabeleceu ainda outro protocolo com uma 
associação da Ribeira Grande, na freguesia de Santo Cruxifixo, 
Cabo Verde, para recolha de material escolar e roupas para crian-
ças e adultos, contribuindo assim para o fortalecimento de laços 
entre comunidades.
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O jantar comemorativo 
do 96.º aniversário do nascimento 
de albano narciso Pereira, promo-
vido pelo núcleo do Sporting Clube 
de Portugal (SCP) do Seixal, decor-
reu no dia 21 de dezembro. Este foi 
também o momento para a assi-
natura do contrato- programa de 
desenvolvimento desportivo entre 
a Câmara Municipal do Seixal e o 
núcleo do SCP do Seixal. 

a comparticipação financeira, 
de 26 378 euros, apoiará a execu-
ção do projeto, as obras para a se-
de do núcleo do SCP do Seixal e 
para a implementação do Espaço 
Memória albano narciso Pereira, 
em instalações cedidas pela autar-
quia na rua Paiva Coelho, no Seixal.

Depois deste momento teve lu-
gar o jantar no qual participaram 
associados e figuras do clube, co-
mo Pedro Solha e Cláudio Pedroso 
(jogadores de andebol), Matías 

Platero (jogador de hóquei em pa-
tins), Madjer (futebol de praia) e 
Fernando Mamede (antigo atleta 
olímpico). 

Carlos Sevilha, presidente da di-
reção do núcleo do SCP do Seixal, 
afirmou ser «um ato que torna pos-
sível dois objetivos: a edificação da 
sede e a implementação do Espaço 
Memória albano narciso Pereira, 
com um acervo que permitirá visi-
tas organizadas ao espaço». 

Esta é uma homenagem ao jo-
gador nascido no Seixal, onde co-
meçou a jogar futebol, tendo feito 
depois parte da imortal equipa dos 
Cinco Violinos. O dirigente agrade-
ceu o apoio do Município do Seixal 
na concretização do projeto, que 
perpetuará a memória de albano 
narciso Pereira. Quanto a iniciati-
vas do núcleo, anunciou: «Vamos 
criar o troféu albano narciso 
Pereira que distinguirá personali-

dades em diversas áreas. E na área 
desportiva temos já uma equipa de 
atletismo».

Pedro do Ó ramos, em represen-
tação do SCP, disse ser uma honra 
estar num evento que reflete «a 
união entre atletas e adeptos e ex-
pressa o trabalho dos núcleos que 
se dedicam a importantes ativida-
des sociais e desportivas». 

a iniciativa contou ainda com in-
tervenções de antónio Santos, pre-
sidente da União das Freguesias 
do Seixal, arrentela e aldeia de 
Paio Pires, e de américo Costa, 
em representação da assembleia 
Municipal do Seixal. Estes referi-
ram-se a albano narciso Pereira 
como «uma figura ímpar do des-
porto».

Para joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, «o 
contrato-programa representa um 
momento de grande significado 

para o desporto e para o movimen-
to associativo. no 95.º aniversário 
do nascimento de albano narciso 
Pereira, anunciámos um espaço 
para a sede do núcleo do SCP do 
Seixal que não foi possível concre-
tizar, procurámos outra solução 
que nos levou ao espaço no Seixal. 
a localização aliada ao projeto 
permitirá a concretização de uma 
sede que se destacará pela funcio-
nalidade e por ser um espaço de 
promoção de uma figura lendária 
do futebol». 

num concelho com a máxima 
do Desporto para todos, o autarca 
considera que a missão do muni-
cípio «é homenagear as referên-
cias no desporto, como foi albano 
narciso Pereira. É importante que 
se crie um espaço memória ao 
nosso operário/atleta para que as 
novas gerações o conheçam. Hoje 
demos o primeiro passo». 

O projeto
Durante a iniciativa foi apresen-

tado o projeto de requalificação 
do espaço onde ficará instalado o 
núcleo do SCP do Seixal e o Espaço 
Memória albano narciso Pereira. 

Este prevê a criação de espa-
ços sociais reservados aos sócios, 
compostos por uma área de leitu-
ra e outra de convívio. as áreas de 
administração incluem a sala da 
direção e a sala de reuniões, asso-
ciada a um espaço de acolhimento 
do visitante. O conjunto das áreas 
comerciais é constituído pelos 
espaços da cafeteria/bar, apoio 
aos espaços sociais e equipamento 
aberto para o passeio ribeirinho. 
Em articulação com o núcleo, será 
criado o espaço museográfico de-
dicado a albano narciso Pereira, 
um equipamento expositivo que 
homenageia uma referência do fu-
tebol. n

assinatura de contrato-programa 

Núcleo do Sporting do Seixal 
realiza sonho da sede

No jantar de Natal do Núcleo do 
Sporting Clube de Portugal do 
Seixal estiveram presentes várias 
figuras do universo leonino. Entre 
eles, o antigo recordista mundial 
dos 10 mil metros, Fernando 
Mamede, e o melhor jogador 
do mundo de futebol de praia, 
Madjer. Os dois deram o seu tes-
temunho sobre a importância dos 
núcleos.

Fernando Mamede 
Recordista europeu 
e mundial dos 10 000 metros
«Há 50 anos que faço parte da fa-
mília sportinguista, cheguei em 
junho de 1969. Nos eventos do 
Sporting, onde possa ser útil estou 
presente. Neste caso fui incumbido 
de participar na criação da secção 
de atletismo do Núcleo do Seixal.  A 
criação de núcleos é importante na 
dinâmica do clube. Uma forma de 
levar o clube aos adeptos».

Madjer 
Melhor jogador do mundo 
de futebol de praia
«Estas ações de juntar sócios, 
adeptos e atletas expressam a 
grandeza do clube. O Sporting re-
presenta grande parte da minha 
vida, enquanto atleta e adepto». A 
nível profissional, o médio avança-
do espera «continuar a fazer parte 
do maior projeto do futebol de praia 
em Portugal» e a deslumbrar com a 
sua arte na areia. 

 Fernando Mamede e Madjer juntaram-se aos adeptos
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Tomada de posse no Conselho Nacional 
de Desporto

Seixal representa 
os 308 municípios

O encerramento do 9.º Torneio 
Orlando Duarte decorreu no dia 16 
de dezembro, no Pavilhão Municipal 
do Alto do Moinho. A prova, orga-
nizada pelo Clube Associativo de 
Santa Marta do Pinhal (CASMP), 
teve o apoio da Junta de Freguesia 
de Corroios e da Câmara Municipal 
do Seixal e contou com a presença 
do vereador José Carlos Gomes na 

entrega de prémios.
O torneio homenageia o antigo sele-
cionador nacional de futsal e serve 
para a direção do CASMP agradecer 
o apoio demonstrado por Orlando 
Duarte ao desenvolvimento da mo-
dalidade no clube de Santa Marta 
do Pinhal. Quanto ao encontro de 
traquinas, contou com a participa-
ção de 100 atletas em representa-

ção de seis clubes: CASMP, Sporting 
Clube Banheirense, Academia 
Futsal de Setúbal, Futebol Clube 
Beira Mar do Lavradio, Sport Lisboa 
e Olivais e Clube Desportivo da 
Cova da Piedade. 
A classificação foi a seguinte: 1.º, 
Academia Futsal de Setúbal; 2.º, 
CASMP; 3.º, Futebol Clube Beira 
Mar do Lavradio.

9.º Torneio Orlando Duarte
Prova reuniu uma centena de atletas

O CONselhO Nacional do 
Desporto (CND) é um órgão que 
integra representantes da admi-
nistração pública e do movimen-
to associativo desportivo a nível 
nacional e que tem como missão 
aconselhar o Governo em maté-
rias relacionadas com a política 
nacional para o desporto, em par-
ticular na definição das áreas e 
dos setores prioritários no âmbito 
dessa política.

No dia 18 de dezembro, o pre-
sidente da Câmara Municipal do 
seixal, Joaquim santos, tomou 
posse como membro do CND e 
representante da Associação 
Nacional de Municípios Portu-
gueses neste órgão, numa ceri-
mónia que decorreu no Centro 
de Caparide do Ministério de 
educação, em s. Domingos de 
Rana, e que contou ainda com uma 
reunião plenária. 

O autarca agradeceu «a con-
fiança que a ANMP depositou na 
Câmara do seixal e no seu presi-
dente para representar os 308 
municípios. espero poder dar um 
contributo positivo em prol do pa-
pel dos municípios portugueses 
e do movimento associativo po-
pular nos desafios do desporto. 
Nesta reunião tivemos oportuni-

dade de debater o desporto esco-
lar, e da parte das autarquias exis-
te uma consciência de que o des-
porto escolar é atualmente muito 
limitado e deve ser mais aberto 
a todos. É isso que está também 
a ser debatido no CND, pelo que 
vamos apresentar uma proposta 
que contribua para uma melhor 
política desportiva nacional». n

Inauguração do campo de futebol de7 
Amora Futebol Clube aposta 
na formação

O Amora Futebol Clube (AFC) inaugurou, no dia 9 de dezembro, o cam-
po de futebol de 7. A cerimónia contou com a presença do vereador da 
Câmara Municipal do Seixal José Carlos Gomes. Para assinalar a da-
ta, o AFC promoveu um torneio entre as suas escolas, o qual foi ganho 
pela equipa de formação (ano 2012-2013).
O campo foi construído de raiz e vem reforçar a Academia de Futebol 
do Amora Futebol Clube, permitindo melhores condições aos atle-
tas para a prática desportiva. «Atualmente temos mais equipas e 
mais atletas», destacou Carlos Henriques, presidente do AFC, que 
não esqueceu o papel relevante do futebol formativo. Esta era uma 
necessidade já que, mensalmente, mais de 1200 atletas visitam a 
academia, seja em treinos ou jogos de competição, envolvendo não 
só as equipas do clube, como as adversárias.
O vereador José Carlos Gomes referiu que o clube tem sido um exem-
plo na modalidade do futebol, «principalmente ao nível da formação 
de jovens». Nesse sentido lembrou também que o município «tem vin-
do a conceder apoios às coletividades locais, uma vez que o trabalho 
desenvolvido por estas é determinante para potenciar o desporto». 
Considerou ainda que os clubes desempenham uma importante 
função social. 
Recorde-se que a autarquia está a apoiar a obra do centro de trei-
nos do clube, tendo ainda aprovado a atribuição de um terreno de  
12 885 m2, ou seja, um total de 500 mil euros atribuídos pelo municí-
pio para o desenvolvimento desportivo do clube.
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PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro | 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados
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10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 
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19.30 20.30 21.30
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19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

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

(*) n Partida do Fogueteiro

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

H 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 1

M 43 13

43

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

03

23

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

32

43

53

03

13

23

33

43

53

03

13

23

33

43

03

23

43

13

43 58

13 43 28

Sábados, domingos e feriados

H 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

M 43 13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43 43

13

43 43

13 13

707 127 127 

(*)

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

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
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10 a 24 de janeiro
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10 DE JANEIRO 2019

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

Concertos 
de Ano 
Novo com 
convidados 
de luxo 

Os concertos de Ano Novo são uma tradição no concelho do Seixal, organizados pelas 
sociedades filarmónicas centenárias que continuam a gerar músicos de qualidade que 
alimentam as bandas e orquestras nacionais. 

O primeiro concerto de Ano Novo deste ano, pela Banda da SFOA com cordas, realiza- 
-se no dia 12 de janeiro, às 21.30 horas, na Sociedade Filarmónica Operária Amorense, e 
conta com a participação especial da soprano Carmen Matos, do Teatro Nacional de S. 
Carlos, da acordeonista Emília Cabrita e do Grupo Coral Seixal Vocalis, sob a direção do 
maestro Jacinto Montezo. A reserva de ingressos efetua-se pelo telefone 212 224 687 
ou pelo email sfoamorense@gmail.com.

A cantora Anabela e o tenor Carlos Guilherme são os convidados da Banda d’Arrentela 
para interpretarem temas da música portuguesa e proporcionarem um concerto único de 
Ano Novo, no dia 19 de janeiro, às 21.30 horas, no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha. 
Informações sobre os bilhetes pelo telefone 963 779 414 ou pelo email sfua1872gloria@
gmail.com. 

Estes concertos destinam-se à angariação de fundos para as bandas das coletividades, 
esperando-se que o público corresponda com a sua presença. 

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

As Cores das Cidades 
dos Meus Sonhos
A Galeria Municipal de Corroios recebe, de 19 de janeiro a 2 de março, a exposição 
de pintura As Cores das Cidades dos Meus Sonhos, de tributo a Monteiro Alves, 
integrada no Ciclo de Apresentação do Acervo Artístico Municipal.
A exposição integra 30 obras de pintura de Monteiro Alves que foram 
apresentadas publicamente na Galeria de Exposições Augusto Cabrita entre 3 
de novembro de 2007 e 12 de janeiro de 2008 e que o autor ofereceu à Câmara 
Municipal do Seixal.
Monteiro Alves nasceu no Seixal em 1927 e começou a trabalhar com apenas 11 
anos. Foi só quando se reformou que se tornou pintor. De génese autodidata, 
frequentou os cursos de pintura e desenho na Sociedade Nacional de Belas 
Artes, Lisboa, e o curso da História de Arte na Universidade Internacional para 
a Terceira Idade. Foi fortemente influenciado pelos pintores Albino Moura e 
Cidália Rodrigues.

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

Teatro musical «Filha da 
Mãe» chega ao Seixal
A Farrapo d’Arte – Associação Cultural apresenta no Seixal o espetáculo «Filha 
da Mãe», com interpretação de Paula Marcelo e Marisa Carvalho.
Trata-se de uma comédia musical direcionada para o público sénior, mas também 
para o público em geral. Em cena estarão as divertidas personagens São e Mira, 
com uma história de ternura, dores de cabeça, traquinices, peripécias, mas, 
principalmente, de amor entre mãe e filha. O espetáculo, com texto e encenação 
de Marisa Carvalho, promete um final com um «vendaval de gargalhadas». 
Para maiores de 12 anos. Ingresso: 5 euros. Informações pelo telefone 210 
976 100

23 de janeiro, quarta-feira | 15 horas | Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal



19 jan. sábado
____________________________
14.30 horas
Aniversário da Unisseixal
M/ 6 anos . Entrada livre
Org.: Unisseixal – Universidade Sénior do Seixal
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal
____________________________
Das 15 às 17 horas
Biodiversidade na Fábrica 
de Pólvora
Visita temática . Inscrição (1)
Parceria: Grupo Flamingo
Extensão na Fábrica de Pólvora de Vale 
de Milhaços

____________________________
17.30 horas
Queres Brincar Comigo?
Exploração sensorial para pais e bebés
Bebés dos 6 aos 11 meses
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
21.30 horas
A Negra
Concerto por Sara Ribeiro, Portugal
M/ 16 anos . Ingresso (3)
Org.: Animateatro
Espaço Animateatro, Amora

seixal
acontece

11 jan. sexta
____________________________
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

12 jan. sábado
____________________________
Das 9 às 17 horas
Convívio Pais, Filhos e Docentes
Natação
Piscina Municipal de Corroios
____________________________
Das 15 às 17 horas
À Roda de Uma Olaria
Visita temática . Inscrição (1)
Núcleo da Olaria Romana da Quinta 
do Rouxinol e área envolvente
____________________________
17 horas
E Se… a Palavra «Obrigado» 
Desse a Volta ao Mundo?
Oficina de escrita criativa para pais e filhos
Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
21.30 horas
Concerto de Ano Novo
Banda da SFOA com cordas
Participação especial da soprano 
Carmen Matos, do Teatro Nacional 
de S. Carlos, da acordeonista Emília Cabrita 
e do Grupo Coral Seixal Vocalis, com direção 
do maestro Jacinto Montezo
Ingresso (6) 
Org.: Sociedade Filarmónica Operária 
Amorense
Apoio: Câmara Municipal do Seixal e Junta 
de Freguesia de Amora
Sociedade Filarmónica Operária Amorense

18 jan. sexta
____________________________
9 horas
Corta-Mato Escolar Concelhio
Atletismo
Parque Municipal do Serrado, Amora

Concerto de Ano Novo
Pela Banda d’Arrentela com os convidados 
Carlos Guilherme, tenor, e Anabela, cantora
Ingresso (6)
Org.: Sociedade Filarmónica União 
Arrentelense
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

20 jan. domingo
____________________________
Das 10 às 11.30 horas
O Dia da Baía
Ação de limpeza de pontas de cigarros
Org.: Grupo Seixal Ambiental
Ponto de encontro: junto à Associação Naval 
Amorense
Zona ribeirinha de Amora

____________________________
Das 15 às 19 horas
Torneio de Xadrez dos Jogos 
do Seixal
Centro Cultural e Recreativo do Alto do 
Moinho

____________________________
16 horas
Capuchinho Vermelho
Teatro infantil . M/ 3 anos . Ingresso (3)
Org.: Animateatro
Cinema S. Vicente

23 jan. quarta
____________________________
Das 9.15 às 13.15 horas
Cafés Temáticos – Coffee Break 
Empresarial
Temas: «Contabilidade ao Serviço 
do Empresário» e «Coaching – 7 hábitos 
das pessoas altamente eficazes»
Micro e pequenas empresas e pessoas 
com uma ideia de negócio
Gratuito . Inscrição (5)
Dinamização: Finance4you
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal

____________________________
15 horas
Filha da Mãe
Teatro musical . M/ 12 anos . Ingresso (4)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

e ainda…
10 a 24 de jan.

____________________________
12 e 19 de janeiro, sábado
16.30 horas
Arca de Histórias
Dos 4 aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
De 17 a 20 de janeiro
Quinta-feira, das 18 às 23 horas
Sexta-feira e sábado, das 12 às 24 horas
Domingo, das 12 às 21 horas
IV Feira do Chocolate 
de Corroios
Com pista de gelo, animações 
temáticas e de rua
Org.: Junta de Freguesia de Corroios
Jardim Quinta da Água, Corroios

____________________________
De 19 de janeiro a 2 de março
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas
As Cores das Cidades dos Meus 
Sonhos
Exposição de pintura, tributo a Monteiro 
Alves, integrada no Ciclo de Apresentação 
do Acervo Artístico Municipal
Entrada livre
Galeria Municipal de Corroios

____________________________
21, 22 e 23 de janeiro
Segunda-feira, das 14.30 às 16.30 horas
Terça e quarta-feira, das 15.30 às 17.30 horas
Passeio Acompanhado a Bordo 
do Varino «Amoroso»
Grupos . Inscrição (1)
Varino «Amoroso»

Nós e o Rio
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Varino «Amoroso»

Descobertas no Ecomuseu – 
Embarcação Tradicional
Passeio temático . Grupos . Inscrição (1)
Varino «Amoroso»

____________________________
Até 12 de janeiro 
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas
Revisitar o Concelho – O Passado 
e o Presente
Exposição coletiva de pequeno formato
Org.: ARTES – Associação Cultural do Seixal 
com o apoio e colaboração da Câmara 
Municipal do Seixal
Galeria Municipal de Corroios

____________________________
Até 19 de janeiro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Deambulando pelo Universo 
das Cores
Exposição de pintura de Emília Bizarro
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

____________________________
Até 31 de janeiro
De terça a sexta-feira, das 10 às 11 ou das 14.30 
às 15.30 horas
O Choco Vai ao Estaleiro
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo Naval



De terça a sexta-feira, das 10 às 12 ou 
das 14.30 às 16.30 horas
À Roda de Uma Olaria 
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Olaria Romana da Quinta 
do Rouxinol e área envolvente

____________________________
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
«Baltasar, o Grande», de Kirsten 
Sims – Hora do Conto
Figura de Urso – Ateliê 
complementar à Hora do Conto
Dos 4 aos 12 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

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

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

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

Barcos, Memórias do Tejo
Exposição de longa duração
Núcleo Naval

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

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

____________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
ou das 14.30 às 16.30 horas
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. Ingresso: 5 euros | com desconto: 4 euros | 
Animamigos: 3 euros
4. Ingresso: 5 euros | Reservas: 913 436 759 | 
marisa.abcarvalho@gmail.com
5. Inscrição: desenvolvimento.economico@
cm-seixal.pt
6. Ingresso: 7 euros 

__________________
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

OFICINA DE ARTES MANUEL CARGALEIRO
Quinta da Fidalga 
Avenida da República, Arrentela, 2571 Seixal
Horário de verão (junho a setembro):
De terça-feira a sábado, das 10 às 19 horas
Horário de inverno (de outubro a maio):
De terça-feira a sábado, das 10 às 17 horas
212 275 785. arte.se@cm-seixal.pt

CM-SEIXAL.PT



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ganhe bilhetes 
para o teatro
A Animateatro traz a Aldeia de Paio Pires o espetáculo de teatro infantil 
«Capuchinho Vermelho», pela companhia Teatroesfera, que subirá à cena no 
dia 20 de janeiro, domingo, às 16 horas, no Cinema S. Vicente.
São cinco divertidas personagens que nos (re)contam a conhecida história 
da menina do Capuchinho Vermelho, que para se dirigir a casa da avó resolve 
atravessar a floresta... 

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

Temos 2 bilhetes duplos para oferecer às primeiras respostas corretas à 
pergunta: Qual a cor do capuchinho? Envie a resposta até às 17 horas do dia 
14 de janeiro, para o email dci@cm-seixal.pt, com o nome, n.º de BI ou CC e o 
n.º de telefone.

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

Visita temática na 
Fábrica de Pólvora
A Extensão na Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços é o local escolhido para 
mais uma visita temática, desta vez intitulada Biodiversidade na Fábrica de 
Pólvora, aberta ao público em geral. 
No dia 19 de janeiro, sábado, das 15 às 17 horas, venha conhecer «uma ilha 
de biodiversidade» e os múltiplos indícios da evolução do lugar de Vale 
de Milhaços ao longo dos séculos XX-XXI, de espaço rural a industrial e 
urbanizado. 
A atividade é realizada em parceria com o Grupo Flamingo e dinamizada pelo 
biólogo Mauro Hilário.
A participação é gratuita e com inscrição prévia. 
Inscrições pelo telefone 210 976 112 ou email ecomuseu.se@cm-seixal.pt.

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

Venha aplaudir 
os nossos desportistas
• 18 de janeiro, sexta-feira, 9 horas

Corta-Mato Escolar Concelhio 
Parque Municipal do Serrado

Não perca a oportunidade de assistir a esta prova de atletismo que reúne os alunos 
do concelho, no âmbito da Seixalíada Escolar.
Organização: Câmara Municipal do Seixal
Apoio: Junta de Freguesia de Amora

• 20 de janeiro, domingo, das 15 às 19 horas

Torneio de Xadrez 
dos Jogos do Seixal
Salão sede do Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho 
(CCRAM)

Se gosta da modalidade de xadrez, participe como jogador ou apoiante dos xadrezistas 
que disputam este torneio integrado nos Jogos do Seixal.
Organização: CCRAM 
Apoio: Câmara Municipal do Seixal

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