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«Um dia histórico para 
o Clube desportivo e Recreativo 
Águias Unidas (CdRaU), para a 
freguesia de amora e para o con-
celho do Seixal». Esta foi uma das 
frases mais ouvidas no dia 19 de ja-
neiro, na inauguração do Pavilhão 
multiusos Águias Unidas.

Centenas de pessoas visitaram 
o novo equipamento e assistiram 
a um dia de festa, repleto de ativi-
dades desportivas e culturais, com 
demonstrações das modalidades 
do clube, mas também com alguns 
convidados.

Houve exibição das classes de 
ballet, pilates, taekwondo, hip- 
-hop, classe de zumba, zumba 
gold, localizada, ginástica sénior e 
de futsal do clube. atuaram ainda 
os Tocá Rufar, a classe de ginásti-
ca acrobática do Clube Recreativo 
da Cruz de Pau, a associação de 
Pais e Encarregados de Educação 
da Escola Básica do 1.º Ciclo dos 
Foros de amora (aPEFa) com 
os alunos, a Banda da Sociedade 
Filarmónica Operária amorense 
e a classe de danças de salão do 
Clube desportivo e Recreativo do 
Fogueteiro.

Houve ainda um momento pro-
tocolar, com o descerrar da placa 
comemorativa da inauguração por 
parte de Joaquim Santos, presiden-
te da Câmara municipal do Seixal, 
e de manuel Sezões, presidente da 
direção do CdRaU.

Foi ainda oferecido a Joaquim 
Santos e a manuel araújo, presi-
dente da Junta de Freguesia de 

amora, uma camisola do futsal do 
CdRaU, no momento em que am-
bos cumprimentaram os atletas do 
clube. O presidente da autarquia 
deu ainda o pontapé de saída de 
num jogo de futsal simbólico de 
estreia do pavilhão.

Estiveram ainda presentes na 
cerimónia alfredo monteiro, pre-
sidente da assembleia municipal, 
Joaquim Tavares e maria João 
macau, vereadores da autarquia, 
Eduardo Rosa, presidente da Junta 
de Freguesia de Corroios, repre-
sentantes da União das Freguesias 
do Seixal, arrentela e aldeia de 
Paio Pires, Helder Rosa, presidente 
da associação das Coletividades do 
Concelho do Seixal, e representan-
tes de coletividades e instituições.

Uma obra sonhada
 há muito 
diogo Leitão, jovem que iniciou 

atividade desportiva com 6 anos no 
CdRaU, fez um trabalho na facul-
dade sobre como melhorar a sua 
área de residência. Curiosamente, 
sugeriu a construção de um pavi-
lhão para o clube e escreveu uma 
carta ao presidente da câmara mu-
nicipal sobre o assunto. mas nunca 
pensou que este projeto fosse pos-
sível de concretizar. «Não tentem 
mudar o mundo todo de uma vez, 
comecem por pequenos atos», afir-
mou o jovem.

de facto, o Pavilhão multiusos 
Águias Unidas era um projeto há 
muito ansiado pelo clube, que dis-
punha no local de um polidespor-

tivo descoberto, recorrendo aos 
pavilhões desportivos escolares e à 
Escola Básica dos Foros de amora, 
ali mesmo ao lado, para a prática de 
diversas modalidades. O objetivo 
com este equipamento era poder 
centralizar o mais possível as ati-
vidades do clube naquele local e 
receber eventos e atividades em 
parceria com outras entidades.

O CdRaU sabia que o novo pa-
vilhão iria ter um grande impacto 
na sua envolvente, por isso, era es-
sencial integrá-lo na relação com 
a escola e o parque. O projeto, da 
autoria do arquiteto José Pequeno, 
transmite uma imagem de trans-
parência, simbolizando, segundo 
manuel Sezões, «os valores deste 
clube». 

Centenas 
de pessoas 
visitaram o novo 
equipamento 
e assistiram a um 
dia de festa, 
repleto
de atividades 
desportivas 
e culturais

inauguração do Pavilhão multiusos Águias Unidas

Um exemplo par a o país 
do trabalho em  parceria



  24 JANEIRO 2019    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 723

DESTAQUE     3

Inauguração do Pavilhão Multiusos Águias Unidas

Um exemplo par a o país 
do trabalho em  parceria

O novo pavilhão dispõe de um 
piso inferior com área desportiva 
para a prática de várias modalida-
des, o chamado salão nobre, balne-
ários para praticantes, treinadores 
e juízes e instalações sanitárias pa-
ra o público.

Na zona superior dos balneários 
foi criado um mezanino, com sa-
las para direção e para atividades 
culturais e uma área aberta para 
a prática de outras modalidades. 
Dispõe ainda de uma bancada com 
capacidade para 360 lugares sen-
tados.

Manuel Sezões salientou que só 
foi possível concretizar a obra com 
o empenho de toda a equipa do 
CDRAU e com o apoio financeiro e 
logístico da câmara municipal, afir-
mando: «Que grande exemplo esta-
mos hoje a dar ao país, mostrando 
o que a autarquia e o movimento 
associativo do concelho do Seixal 
conseguem fazer juntos.»

O dirigente diz que está cons-
ciente da responsabilidade, mas 
confiante no futuro: «Estamos con-
fiantes que, no futuro, as novas ge-
rações aqui presentes garantirão a 
continuidade e a sustentabilidade 
desta missão que nos rege e mo-
ve, que é o contributo para o bem- 
-estar das pessoas.

Um sonho concretizado
 em parceria
Manuel Araújo lembrou que 

«numa freguesia com 50 mil habi-
tantes, existem apenas pavilhões 
escolares que são partilhados pela 

comunidade, não existem equipa-
mentos como este, que permite re-
ceber grandes eventos. Além disso, 
permite ao CDRAU ter mais condi-
ções para continuar a crescer, de 
forma mais sustentada e com mais 
qualidade no trabalho que fazem 
no dia a dia».

Para Joaquim Santos, este pavi-
lhão «é a demonstração de que se 
sonharmos, se acreditarmos, se 
estabelecermos boas parcerias, 
conseguimos construir obras tão 
fantásticas como esta. A autarquia 
apoiou esta obra com um investi-
mento de 800 mil euros, a nossa 
equipa técnica trabalhou em par-
ceria com a equipa da coletividade 
e, em pouco tempo, conseguimos 
construir esta obra excelente, que 
vai trazer grandes benefícios para 
a atividade desportiva, cultural e 
associativa da coletividade».

Este apoio à construção do pa-
vilhão faz parte de um conjunto de 
investimentos que a autarquia está 
a realizar no movimento associati-
vo concelhio: «Se somarmos o in-
vestimento nos últimos 3, 4 anos, já 
ultrapassámos os 6 milhões de eu-
ros de apoio para as coletividades, 
que têm permitido realizar desde 
pequenas obras até à construção 
de um grande pavilhão como este. 
Trata-se de um sinal de confiança 
nas nossas coletividades, que têm 
demonstrado seriedade, trabalho 
e empenho em fazer cada vez mais 
pela população», afirmou o pre-
sidente da Câmara Municipal do 
Seixal. n
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A AssinAturA do contrato-progra-
ma de desenvolvimento desportivo entre a 
Câmara Municipal do seixal e a Associação 
náutica do seixal (Ans) para a requalifica-
ção do piso superior do edifício da coletivi-
dade decorreu no dia 14 de janeiro. A com-
participação de 67 584,28 euros apoiará 
as obras de requalificação da escadaria de 
acesso aos pisos superiores, nomeadamen-
te ao salão nobre, bem como a requalifica-
ção das casas de banho existentes no 1.º 
piso e a construção de mais duas casas de 
banho nesse local.

 A Ans contribui para o desenvolvimento 
do desporto e para a ocupação dos tempos 
livres dos mais jovens.  Em 2016, a autar-
quia apoiou as obras de reabilitação da co-
bertura do edifício com 42 mil euros. Em 
2017, reforçou o apoio para a reparação 
de pilares em perfis metálicos no hangar, 
um investimento de 46 543,20 euros. Com 
o contrato agora firmado, o financiamento 
total é de 156 127,48 euros.

Tradição náutica
As instalações da Ans encontram-se no 

coração do seixal, em frente ao jardim da 
rua dos Pescadores. trata-se de um edi-
fício centenário, com dois pisos, sendo o 
rés do chão utilizado como hangar para 
armazenamento de material desportivo, 
no piso superior encontra-se a secretaria, 
junto com a sala de reuniões e o salão no-
bre. A completar 123 anos, a Ans promove 
atividades como a vela, o remo, a canoagem, 
o polo aquático, o kayak polo e o stand up 
paddle. no que respeita a iniciativas, realiza 
o Encontro de Embarcações tradicionais 
cujo objetivo é divulgar o património fluvio-
marítimo do tejo. O futuro passa por criar 
condições que possibilitem acolher provas 
náuticas, promovendo o concelho como 
destino turístico desportivo.

 na cerimónia de assinatura do contrato- 

 -programa, o presidente da direção da Ans, 
Jorge de Pinho, agradeceu o apoio da câ-
mara municipal. «Durante a nossa gestão 
temos feito um esforço para dinamizar a 
atividade da Ans e preservar o verdadeiro 
espírito associativo. O objetivo é promo-
ver as atividades náuticas entre os sócios 
e a restante população, o que passa pela 
dinamização de atividades de carácter for-
mativo no âmbito dos desportos náuticos, 
aproveitando um recurso natural que está 
tão próximo».

Joaquim santos, presidente da Câmara 
Municipal do seixal, explicou que durante 
uma visita à Ans tomou conhecimento «da 
necessidade de requalificar o piso superior. 
Este momento, hoje, prova o nosso compro-
misso em apoiar o movimento associativo». 
A Câmara Municipal do seixal está a fazer 
um significativo investimento para que as 
coletividades tenham as melhores condi-
ções para a oferta desportiva. «só com um 
concelho que tenha estas ofertas sociais é 
que podemos crescer e servir a população».

Para o autarca, «a Baía do seixal é o nosso 
ex-libris, que estamos a requalificar no âm-
bito da revitalização do núcleo urbano  anti-
go do seixal, para fazer da zona um ponto de 
atração da Área Metropolitana de Lisboa». 
O objetivo é trazer pessoas e criar novas 
dinâmicas. «Estamos apostados na revi-
talização das frentes ribeirinhas, para que 
um dia seja possível fazer todo o circuito da 
Baía». A estratégia passa pela «promoção 
da náutica, em que os clubes dedicados ao 
desporto náutico têm um papel». A com-
prová-lo está o facto de ser a Ans a gerir a 
Estação náutica Baía do seixal. Quanto ao 
futuro: «Vamos trabalhar para a implemen-
tação de um centro náutico para que a Ans 
ganhe maior dimensão. Continuamos assim 
o projeto de qualificação do concelho».  n

A CâMArA Municipal do seixal 
e o seixal Clube 1925 assinaram, no dia 
18 de janeiro, um protocolo e contra-
to-programa de desenvolvimento des-
portivo para a gestão e utilização do 
Estádio Municipal do seixal.

Este protocolo surge no quadro da 
experiência de gestão de equipamen-
tos desportivos adquirida nos últimos 
anos pela Câmara Municipal do seixal, 
atribuindo ao seixal Clube 1925, um 
clube com larga tradição no desporto 
nacional e de reconhecida consagração 
internacional na promoção do futebol, a 
gestão e respetiva utilização do estádio. 
Esta gestão possibilitará o desenvol-
vimento de novos projetos e o conse-
quente alargamento da prática despor-
tiva a um maior número de pessoas, em 
especial aos jovens.

A cerimónia de assinatura do proto-
colo e do contrato-programa decorreu 
no Estádio Municipal do seixal e con-
tou com a presença do presidente da 
Câmara Municipal do seixal, Joaquim 
santos, e da presidente da direção do 
clube, Maria teresa Andrade, bem co-
mo do vice-presidente do clube, Hugo 
rodrigues, e da tesoureira, sónia tomé.

recorde-se que a Câmara Municipal 
do seixal assinou um protocolo com o 
sport Lisboa e Benfica para adquirir 
e requalificar o Estádio do Bravo, que 
é agora o Estádio Municipal do seixal. 
O equipamento tem uma área total de  
16 892 m2, que inclui o campo princi-
pal de jogo, bancadas, balneários, ar-
recadações, bar e sanitários de apoio, 
área de receção, espaço administrativo 
e acolhimento de atletas, área de ar-
rumos e salas de massagem e sala de 

arrumação/arrecadação. Acresce ainda 
um campo de treinos com uma área de 
4704 m2. 

Apoio financeiro
O seixal Clube 1925 recebe assim es-

ta infraestrutura para gestão e prática 
da modalidade de futebol, sendo que a 
autarquia garante, através do contrato-
programa, um apoio financeiro. nesta 
cerimónia foram atribuídos mais 60 
mil euros, uma verba correspondente 
a 2018 e parte de 2019, tendo em con-
ta algumas limitações que ainda exis-
tem pelo facto de a obra ainda não estar 
completamente terminada.

A presidente da direção, Maria teresa 
Andrade, disse ser «uma honra receber 
a gestão deste estádio, que para nós 
será sempre o Estádio do Bravo. Vamos 
dar o nosso melhor, em parceria com 
a câmara municipal, que tem estado 
sempre ao nosso lado, para manter e 
valorizar este espaço».

Joaquim santos, presidente da 
Câmara do seixal, afirmou que este pro-
tocolo «reafirma os  princípios defini-
dos em 2017, e é uma demonstração da 
enorme confiança que a câmara mu-
nicipal tem nas nossas coletividades, 
e neste caso concreto, no seixal Clube 
1925. A obra ainda não está terminada, 
mas todos os dias centenas de crianças 
e jovens praticam aqui desporto. Em 
pouco tempo o seixal Clube 1925 con-
seguiu crescer na modalidade de fute-
bol e ganhar uma dinâmica assinalável 
que superou as expectativas e por tudo 
isso merece a nossa confiança».  n

Assinatura de contrato com Associação 
náutica do seixal
Aposta na prática 
desportiva

Protocolo e contrato-programa
com a autarquia
Seixal Clube 1925 
gere o Estádio 
Municipal do Seixal
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Praceta Alfredo Keil, em Amora
Remodelação da rede 
de saneamento
Encontra-se a decorrer, na Praceta Alfredo 
Keil, em Amora, a remodelação da rede de 
saneamento.
A intervenção inclui a substituição de ramais 
e de um troço da rede com uma extensão de 
45 metros.

Junto à Escola Básica Paulo da Gama, Amora
Requalificação da envolvente
No âmbito da requalificação da área envolvente à Escola Básica Paulo da Gama, em 
Amora, estão a decorrer várias intervenções.
Ao nível da rede de abastecimento de água, serão substituídos cerca de 1070 metros 
da conduta existente em fibrocimento por 940 metros de conduta em PVC e 160 
metros de conduta em ferro fundido dúctil. Serão também substituídos nove ramais 
domiciliários, uma boca de rega e dois marcos de incêndio.
Em termos de mobilidade, irá ser requalificado todo o percurso pedonal envolvente à 
escola e criados 80 novos lugares de estacionamento, qualificando o espaço público. 

 
Rua dos Foros de Amora
Repavimentação e construção 
de passadeira elevada
Está a decorrer a repavimentação da Rua dos Foros de Amora, numa extensão de 
cerca de 600 metros, entre o nó desnivelado da Cruz de Pau e o viaduto da A2, 
uma obra que vem melhorar as condições do piso e aumentar a segurança dos 
automobilistas. A intervenção inclui a construção de uma passadeira elevada 
e lomba redutora de velocidade. Nesta repavimentação foram utilizadas 400 
toneladas de massa betuminosa, num investimento que rondou os 32 mil euros.

EN378, no Fogueteiro
Substituição de conduta de água
A Câmara Municipal do Seixal está a realizar trabalhos de substituição de um troço 
de uma conduta de abastecimento de água na EN378, junto ao nó do Fogueteiro. As 
obras decorrem entre as 8 e as 18 horas.
Durante as obras podem ocorrer algumas interrupções no abastecimento de água, 
pelo que a autarquia solicita a melhor compreensão a todos os consumidores pelos 
incómodos que possam resultar desta situação.  

Aldeia de Paio Pires 
Construção 
de rotunda 

Na última semana de janeiro 
iniciam-se as obras de cons-
trução de uma rotunda no en-
troncamento da Avenida dos 
Metalúrgicos (EN 378-1) com 
a Avenida General Humberto 
Delgado (EN 10-2), em Aldeia 
de Paio Pires.
Esta rotunda é executada pela 
Câmara Municipal do Seixal, 
apesar de ser uma responsa-
bilidade da Infraestruturas de 
Portugal e do Governo.
A rotunda funcionará como 
uma medida de acalmia de trá-
fego, melhorando as condições 
de circulação nas intersecções 
das referidas vias, garantindo 
maior segurança e a melhoria 
da mobilidade pedonal.
O prazo previsto para a execu-
ção da obra é de 120 dias e 
durante este período verificar- 
-se-ão alterações de circula-
ção, devidamente assinaladas, 
sem que se verifiquem cortes 
de trânsito.
A rotunda será valorizada pos-
teriormente com um elemento 
escultórico de homenagem ao 
trabalhador sinistrado.
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Garantir as condições de segurança na rede viária

Plano Anual 
de Pavimentações 2018
Procurando dar resposta às necessidades de manutenção da rede viária do concelho, a 
Câmara Municipal do Seixal desenvolve um Plano Anual de Pavimentações que engloba 
centenas de arruamentos de todas as freguesias do concelho.
Em 2018, o plano abrangeu mais de 60 vias. São centenas de quilómetros onde a autarquia 
realizou, para além de repavimentações, novas pavimentações, reparação de vias, novas 
áreas de estacionamento, construção de passadeiras elevadas e lombas, entre outros 
trabalhos.
Com estas intervenções, a autarquia pretende assegurar que a rede viária da sua responsa-
bilidade se mantém com todas as condições de segurança e de circulação.
O Plano Municipal de Pavimentações prossegue em 2019, estando já a decorrer algumas 
intervenções. 

STOP

Massa 
betuminosa 
utilizada 
13 000 t

INVESTIMENTO 
TOTAL 

691 149 euros

AMORA

ALDEIA DE PAIO PIRES

CORROIOS

FERNÃO FERRO

SEIXAL

ARRENTELA

PAVIMENTAÇÕES 
EFETUADAS EM 2018
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A CâmArA municipal 
do Seixal deliberou, na reunião 
de 16 de janeiro, não aceitar a 
transferência de competências 
da Administração Central para a 
Administração Local. O executivo 
municipal considera que a lei da 
transferência de competências 
para as autarquias e a alteração 
à Lei do regime Financeiro das 
Autarquias Locais e das Entidades 
Intermunicipais, que foram apro-
vadas no final da sessão legislati-
va, confirmam a consagração do 
subfinanciamento do Poder Local  
e a transferência de encargos em 
áreas e domínios vários, colocando 
novos e sérios problemas à ges-
tão das autarquias e à resposta 
aos problemas das populações. A 
propósito desta matéria, Joaquim 
Santos, presidente da Câmara 
municipal do Seixal, sublinhou que 
o município considera que «meios 
adequados e transparência do pro-
cesso são componentes essenciais 
a um modelo de transferência de 
atribuições para as autarquias que 
não consista apenas em transfe-
rir somente problemas e descon-
tentamentos, transformando uma 
descentralização numa desres-
ponsabilização».

Na reunião, o executivo também 
aprovou uma tomada de posição 
por um serviço nacional de saúde 
para todos, na qual é referida a re-
alidade «penalizadora» do Seixal, 
com cerca de 40 mil utentes sem 
médicos de família, o número «in-
suficiente» de centros de saúde e 
«a rotura e inadequação dos exis-
tentes», sendo disso exemplo «as 
desumanas» urgências do Hospital 
Garcia de Orta, bem como «a in-
terminável espera pela construção 
do hospital no Seixal ou a falta de 
profissionais de saúde». Joaquim 
Santos exigiu ao Governo que as-
suma as suas responsabilidades e 
cumpra as promessas e acordos, 
que incluem a construção do hos-
pital no Seixal e do Centro de Saúde 
de Corroios, referindo ainda a ne-
cessidade de construir novos equi-
pamentos de saúde nos Foros de 
Amora e em Aldeia de Paio Pires e 
alocar mais médicos.

Das restantes deliberações, des-
tacam-se as minutas de protocolo 

de cooperação com as Associações 
Humanitárias de Bombeiros mis-
tos do Concelho do Seixal e de 
Amora, no valor de 750 mil euros e 
de 200 mil euros, respetivamente, 
um apoio imprescindível para que 
as associações possam trabalhar 
para a defesa das pessoas e bens 
do concelho, condicionadas pelo 
subfinanciamento por parte do 
Governo.

Deliberações
Presidência

•  Tomada  de  posição:  Por  um 
Serviço Nacional de Saúde para 
todos. 
•  Ata  da  reunião  ordinária 
de 19 de dezembro de 2018.  Apro-
vação.
• Pedido de suspensão de mandato 
do vereador Eduardo rodrigues. 
Aprovação.
• Procedimento para contratação 
de empréstimo para liquidação 
antecipada de empréstimos, nos 
termos do art.º 51.º do regime 
Financeiro das Autarquias Locais 
e Entidades Intermunicipais, apro-
vado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, na sua redação atualiza-
da. Aprovação.
• Transferência de competências 
da Administração Central para a 
Administração Local. Publicação 
de diplomas setoriais. Não aceita-
ção. Aprovação.
• Protocolo de colaboração a ce-
lebrar entre o município do Seixal 
e a Associação Humanitária de 
Bombeiros mistos do Concelho do 
Seixal. Aprovação de minuta.
• Protocolo de colaboração a ce-
lebrar entre o município do Seixal 
e a Associação Humanitária de 
Bombeiros mistos de Amora. 

Aprovação de minuta.
• Festa do Avante 2019. Apoio. 
Aprovação.
• Contratação pública. Concurso 
limitado por prévia qualifica-
ção para demolições em Vale de 
Chícharos. Aprovação de relatório 
final, proposta de qualificação do 
candidato e aprovação do convite. 
Processo n.º DOEEP-DOGE.02.IF. 
ratificação do despacho n.º 3246- 
-PCm/2018 de 20 de dezembro.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de 
construção da Piscina municipal 
de Paio Pires. Processo n.º DPmU-
-DGUE.03.DP.2017. ratificação do 
despacho n.º 3341-PCm/2018 de 
28 de dezembro.
• Contratação pública. Concurso 
público para a ampliação e requa-
lificação da EB1/JI Aldeia de Paio 
Pires. Processo n.º 03/P/2017. 
ratificação do despacho n.º 3340-
-PCm/2018 de 28 de dezembro.

Pelouro da Educação,
Desenvolvimento
Social, Juventude 
e Gestão Urbanística

 • Apoio à aquisição de motores 
para o CNE – Agrupamento 253 
– Escuteiros marítimos do Seixal. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira.
• Protocolo de colaboração e ce-
lebrar entre o Instituto marquês 
Valle Flôr, o Centro de Formação 
de Escolas do Concelho do Seixal e 
o município do Seixal. Aprovação 
de minuta.

 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 16 de janeiro

Não existem condições 
para a transferência 
de competências

Monitorização do abastecimento público 
no terceiro trimestre de 2018
Análises confirmam qualidade 
da água no concelho

Para cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 
de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, 
e do Decreto-Lei n.º 23/2016, de 3 de junho, a Câmara Municipal do 
Seixal efetua regularmente a monitorização da qualidade da água de 
abastecimento público, por meio dos parâmetros regulamentares 
e da frequência definida em programa, previamente aprovado pela 
autoridade competente. 
Assim, entre 1 de julho e 30 de setembro de 2018, foram efetuadas 
na totalidade 103 análises do controlo de rotina 1; 31 análises do con-
trolo de rotina 2 e 4 análises do controlo de inspeção, de acordo com o 
seguinte: Zona de abastecimento de Belverde: 3 análises do controlo 
de rotina 1; 3 análises do controlo de rotina 2; Zona de abastecimento 
do Casal do Marco: 7 análises do controlo de rotina 1; 3 análises do 
controlo de rotina 2; Zona de abastecimento da Cruz de Pau: 30 análi-
ses do controlo de rotina 1; 7 análises do controlo de rotina 2; 1 análi-
se do controlo de inspeção; Zona de abastecimento de Fernão Ferro: 
11 análises do controlo de rotina 1; 6 análises do controlo de rotina 2; 
1 análise do controlo de inspeção; Zona de abastecimento da Ponta 
dos Corvos: 2 análises do controlo de rotina 1; Zona de abastecimento 
de Santa Marta: 32 análises do controlo de rotina 1; 8 análises do 
controlo de rotina 2; 1 análises do controlo de inspeção; Zona de abas-
tecimento da Torre da Marinha: 18 análises do controlo de rotina 1; 
6 análises do controlo de rotina 2; 1 análise do controlo de inspeção.
Foi também realizado o controlo operacional, por meio de 18 análises 
à água de reservatórios e 49 análises à água de captações.
Os resultados relativos àquele período, na água da rede pública, 
revelaram características bacteriológicas, químicas e organoléticas 
adequadas.
Os resultados detalhados poderão ser consultados na página da inter-
net da Câmara Municipal do Seixal, em cm-seixal.pt.

Alto da Verdizela, freguesia de Amora 
Emitido aditamento a alvará 
de licença de loteamento

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com a redação atualizada, torna-se público que a Câmara 
Municipal do Seixal emitiu em 04/12/2018 o 2.º aditamento ao 
alvará de licença de loteamento n.º 27/2007 (n.º 8/2018), em nome 
de Inspirar – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado, na sequên-
cia da deliberação municipal n.º 134/2018, de 17/05/2018, e do 
despacho n.º 1261/VJG, de 24/07/2018, proferido no uso das com-
petências delegadas/subdelegadas através do despacho n.º 2411/
PCM, de 30/10/2017, e despacho n.º 1638/VMJM, de 15/10/2018, 
proferido no uso das competências delegadas/subdelegadas através 
do despacho n.º 2020/PCM, de 23/08/2018, relativo ao loteamento 
sito em Alto da Verdizela, freguesia de Amora, deste município.
O presente aditamento altera o seguinte:
- Área do loteamento – 762 010,00 m2.
- Superfície de pavimento – 114 301,50 m2.
- Área bruta de construção – 114 301,50 m2: para habitação, 111 
101,50 m2, para comércio e serviços, 3 200,00 m2. 
- N.º de lugares de estacionamento – privado, 838 e público, 1061. 
- São eliminados os lotes n.os 2, 3, 5, 7, 9, L21, L22, L27, L32, L45, 
L48, L53, L54, L55, L56, L57, L58, L59, L60, L61, L62, L75, L78, L81, 
L82, L83, L84, L85, L86, L89, L102, L103, L106, L114, L117, L118, 
L120, L276 e L277. 
- São criados os lotes C6 e C7.
Seixal, 14 de janeiro de 2019

O presidente da Câmara Municipal do Seixal
Joaquim Cesário Cardador dos Santos
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A CâmArA municipal do 
Seixal adquiriu três equipamen-
tos de monda térmica, uma tec-
nologia inovadora que permite a 
eliminação de ervas infestantes 
no espaço público apenas com 
água, sem uso de herbicidas, num 
investimento que rondou os 300 
mil euros. A aquisição destes no-
vos equipamentos procura qua-
lificar o trabalho realizado na 
área da salubridade e manuten-
ção de espaços públicos e ainda 
cumprir as recomendações da 
Organização mundial de Saúde 
para a redução da utilização do 
glifosato no combate às ervas in-
festantes.

No dia 14 de janeiro, os equi-
pamentos foram apresentados 
publicamente, com a presença 
de alunos e professores de vá-
rias escolas do concelho, numa 
demonstração que decorreu na 
Quinta do Outeiro, no Seixal.

Preocupações 
ambientais
O presidente da Câmara 

municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, informou que «este novo 
sistema utiliza apenas água para 
combater as ervas daninhas nos 
espaços públicos. Tendo em con-
ta que os herbicidas, que são nor-
malmente utilizados, são preju-
diciais à saúde, e que a autarquia 
tem preocupações ambientais e 
com a saúde, começámos a pro-
curar soluções alternativas, que 
fossem mais ecológicas. Após o 
período de estudo, encontrámos 
esta tecnologia inovadora, que 

resolve este problema de uma 
forma muito simples. Estamos 
em fase de testes, mas o que nos 
parece é que é uma tecnologia 
eficaz».

No local da demonstração, os 
alunos e professores puderam 
verificar a forma de funciona-
mento dos novos equipamentos. 
Foi explicado que a autarquia ad-
quiriu uma máquina mais com-
plexa, equipada com um sistema 
de sensor ultravioleta, patente-
ado, que otimiza a utilização da 
água em cerca de 70 por cento, 

garantindo uma maior eficiência 
e uma mais ampla cobertura no 
combate às ervas, a par de uma 
efetiva poupança de água. Foram 
também adquiridos dois equipa-
mentos mais pequenos, que são 
acionados pelo operador, e que 
permitem aceder a locais mais 
estreitos ou com menos ervas. 
No sistema de monda térmica é 
aplicada água a ferver e as ervas 
começam por murchar, secando 
passados alguns dias, acabando 
por cair com a limpeza normal 
dos cantoneiros. O vereador do 
pelouro do Ambiente, Joaquim 
Tavares, disse que «a mais-valia 
essencial destes equipamentos, 
quer para as populações, quer pa-
ra os trabalhadores, é deixarmos 
progressivamente de utilizar her-
bicidas». 

Helena Lança, professora na 
Escola Básica de Vale de milhaços, 
esteve presente nesta apresen-
tação e disse ter «gostado bas-
tante» do que viu. «Entendemos 
na escola ser importante marcar 
presença, porque este equipa-
mento é um avanço para o futuro. 
A câmara está de parabéns por 
este esforço em proteger o am-
biente e saúde de todos, e ainda 
por transmitir esta mensagem 
aos alunos das nossas escolas. É 
muito importante encontrar uma 
alternativa ao uso dos herbicidas 
que, mais cedo ou mais tarde, vão 
acabar por ser proibidos em to-
dos os espaços públicos». n

Apresentação do novo sistema de monda térmica

Equipamentos inovadores 
eliminam ervas só com água

As mais-valias do sistema

> Utilização de 100 por cento de água sem aditivos, nem químicos;
> Eliminação de ervas daninhas à base de sensores, com menos con-
sumo de água por m2;
> Menos uso de água resulta em menor consumo de energia e menor 
emissão de CO2;
> A regulação automática da temperatura da teia de calor garante a 
alta precisão da temperatura da água (100º C) e resultados consisten-
tes na remoção de ervas daninhas;
> Áreas inacessíveis podem ser tratadas com lanças de alta pressão, 
operadas por um ou dois trabalhadores;
> Não danifica a superfície de estradas e passeios;
> Sistema de filtro integrado que permite a utilização de água pluvial.

No sistema 
de monda 
térmica, 
é aplicada água 
a ferver e as 
ervas começam 
por murchar,
secando
passados 
alguns dias. 
Uma solução 
ecológica  
que substitui 
os herbicidas
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Laboratório Vivo para a Descarbonização
 em destaque na reunião
Investimento ambiental 
de mais de 1,5 milhões 
de euros em curso

Em 2016, o Município do Seixal aderiu à iniciativa Cidades 
Inteligentes (Smart Cities), da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, reforçando a sua política de intervenção local na área 
da sustentabilidade. O tema foi tratado na reunião entre o presiden-
te da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, e o ministro do 
Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. 
Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal do Seixal te-
ve oportunidade de apresentar o projeto Laboratório Vivo pa-
ra a Descarbonização (LVpD), cuja área de implementação, 
designada por Ecossistema de Tecnologias e Cidadania para a 
Descarbonização da Baía do Seixal, percorre a distância de cerca 
de 4 quilómetros em torno da Baía do Seixal, entre a Praça 1.º de 
Maio, no Seixal, e a Rua dos Operários, em Amora.
No âmbito do projeto, a Câmara Municipal do Seixal desenvolveu 
uma parceria com diversas entidades privadas e vai concretizar 
um investimento de aproximadamente 2,6 milhões de euros, rece-
bendo uma comparticipação de 500 mil euros do Fundo Ambiental. 
Na reunião, Joaquim Santos salientou que já foram lançados pela 
autarquia concursos no valor de mais de 1,5 milhões de euros e 
alertou para os «constrangimentos que temos tido com o proces-
so e que se prendem com a limitação do Código da Contratação 
Pública».
As áreas de intervenção do LVpD incluem a descarbonização da 
rede elétrica, a otimização da eficiência energética nos edifícios, a 
promoção de meios de mobilidade da nova geração e a maior eficá-
cia na gestão de resíduos. Com a sua implementação esperam-se 
vários impactos positivos nas dimensões ambiental, social e econó-
mica, promovendo a redução da pegada de carbono, a maior utiliza-
ção de energias renováveis, a educação ambiental dos cidadãos, a 
promoção de atividades na zona ribeirinha e centros históricos e a 
dinamização da economia e desenvolvimento local. 
Note-se que a dinâmica e variedade de projetos relacionados com 
as Smart Cities em curso no Seixal mereceram este ano letivo o 
interesse do corpo docente da pós-graduação na temática, da Nova 
Information Management School (IMS), escola de gestão de infor-
mação da Universidade Nova de Lisboa, cujos alunos irão estudar 
o trabalho realizado no concelho, elaborar diagnósticos e desenvol-
ver um projeto que valorize o Seixal no âmbito do conceito, o qual 
procura destacar o uso da tecnologia para criação de melhores 
serviços públicos, melhor utilização dos recursos e menor impacto 
ambiental.

Os impactOs ambien-
tais da siderurgia, os problemas 
relativos ao transporte fluvial e o 
projeto Laboratórios Vivos para a 
Descarbonização estiveram em ci-
ma da mesa no decorrer da reunião 
que juntou o presidente da câmara 
municipal do seixal, Joaquim 
santos, e o ministro do ambiente 
e da transição Energética, João 
pedro matos Fernandes. 

Joaquim santos levou a discus-
são a urgência de resolução dos 
problemas relativos à ativida-
de industrial em aldeia de paio 
pires, enfatizando que a câmara 
municipal do seixal tem contorna-
do o estrito limite das suas com-
petências na matéria e avançado 
com um conjunto de medidas que 
seriam obrigação do Governo. a tí-
tulo de exemplo, referiu estar «em 
curso desde setembro de 2018 um 
estudo epidemiológico, que terá a 
duração de sete meses, e que conta 
com o apoio de várias entidades, 
entre as quais a Universidade Nova 
de Lisboa e o instituto Ricardo 
Jorge».

Joaquim santos apelou ainda 
ao ministro do ambiente para que 
intervenha junto dos organismos 
que tutela, no sentido de tomarem 
medidas adequadas, em função de 
um estudo de medição do ruído 
encomendado pela autarquia e 
que aponta níveis superiores aos 
definidos na lei. O presidente da 
câmara informou igualmente que 
a autarquia se encontra a traba-
lhar em parceria com o instituto 

superior técnico num estudo so-
bre a composição e origem das 
partículas que se depositam em 
edifícios e viaturas, que terá de ter 
a participação de um laboratório 
internacional. Está também a ser 
elaborada pela Universidade de 
aveiro a carta da Qualidade do ar 
do município do seixal.    

acerca das ligações fluviais en-
tre o seixal e Lisboa, assim como 
sobre a constante supressão de 
carreiras, o presidente da câmara 
municipal do seixal, Joaquim 
santos, denunciou que «apesar de 
todos os esforços que têm sido de-
senvolvidos pela autarquia, o caos 
no transporte fluvial mantém-se» 
e instou «o Governo a cumprir as 
suas promessas, tendo em conta 
que em junho de 2017 o ministério 
do ambiente anunciou um investi-
mento de 10 milhões de euros para 
o plano de manutenção da frota de 
navios da transtejo e soflusa, pro-
messa que o Governo reiterou em 

2018, mas que não contemplou no 
orçamento para este ano».

O presidente da câmara 
municipal do seixal defendeu 
igualmente junto do ministério do 
ambiente que o parque de esta-
cionamento do terminal Fluvial 
do seixal deve ser gerido pela 
autarquia, exigindo tratamento 
idêntico ao adotado para o cais do 
seixalinho, no montijo.

a implementação do proje-
to Laboratórios Vivos para a 
Descarbonização (LVpD) foi tam-
bém um tema abordado. O projeto 
irá permitir a implementação de 
um ecossistema vivo de tecnolo-
gia e cidadania na Baía do seixal 
e tem um investimento conjunto 
entre câmara municipal do seixal 
e entidades privadas, de cerca de 
2,6 milhões de euros, recebendo 
uma comparticipação do Fundo 
ambiental de 500 mil euros (ver 
texto ao lado). n

Reunião entre autarquia e ministério do ambiente

Câmara insta Governo 
a agir sobre poluição 
e transportes fluviais
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No dia 9 de janeiro iniciou-se mais uma 
fase das ações integradas de valorização do espaço 
público, uma iniciativa da Câmara Municipal do 
Seixal que semanalmente concentra trabalhado-
res de vários serviços da autarquia numa área 
previamente definida e considerada prioritária, 
para realização de uma intervenção geral de quali-
ficação do espaço público, complementando o tra-
balho regular de limpeza e conservação realizado 
pela autarquia. 

a primeira ação de 2019 decorreu nas Paivas, 
onde se realizaram trabalhos de recolha de resí-
duos verdes, desmatação, lavagem de contento-
res, controlo de pragas, manutenção de espaços 
verdes, limpeza e desobstrução de coletores e 

sumidouros, verificação da iluminação pública, 
ações de fiscalização de deposição indevida de re-
síduos e de viaturas abandonadas, manutenção do 
mobiliário urbano, lavagem de arruamentos, pavi-
mentações, reparação da sinalização e reposição 
de lancis e calçada. Estes mesmos trabalhos foram 
realizados no dia 16 de janeiro no núcleo urbano 
antigo do Seixal. 

os vereadores da Câmara Municipal do Seixal 
Maria João Macau e Joaquim Tavares acompanha-
ram as ações, recolhendo algumas sugestões por 
parte dos munícipes. as próximas ações decorrem 
nos dias 30 de janeiro, na Quinta do Lírio e Quinta 
Manuel andré, em arrentela, e no dia 6 de feverei-
ro em Fernão Ferro. n

Paivas e Seixal receberam 
equipas da autarquia

Ações de limpeza 
e valorização 
do espaço público
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Em várias partes do mundo exis-
te a tradição de, no primeiro dia do 
ano, tomar um banho de mar para 
dar sorte e renovar energias. Uma 
tradição que este ano se estendeu 
ao Seixal, com um grupo de cerca 
de 20 pessoas a tomar o primeiro 
banho do ano na Baía do Seixal na 
manhã de 1 de janeiro. 
Os banhistas foram vestidos a rigor, 
aliando o espírito do Natal a uma 
festa quase carnavalesca. Quem 
participou garante que a água fria 
faz bem à saúde e dá sorte para o 
novo ano... E que esta é uma tradi-
ção que veio para ficar!

Nos dias 7 e 11 de janei-
ro, cantaram-se as janeiras nos 
serviços Centrais da Câmara 
Municipal do seixal. Grupos, ran-
chos folclóricos e alunos do con-
celho interpretaram canções em 
louvor do ano novo, dirigidas ao 
executivo da Câmara Municipal do 
seixal e aos trabalhadores da au-
tarquia, assinalando assim o dia 
de Reis.

No dia 7 de janeiro, entoaram 
as janeiras os grupos corais e ins-
trumentais das associações de 
reformados, pensionistas e ido-
sos: Recordar É Viver, da Torre da 
Marinha; os alegres Reformados, 
de aldeia de Paio Pires; Baía do 
seixal, do seixal; as Papoilas, do 
Fogueteiro; os sempre Jovens, de 
Corroios; 5 de Janeiro, de amora, 
além Terra, de arrentela, Cantar 

de amigo, do Casal do Marco, e 
Flores do Passado, da associação 
de Reformados e idosos da 
Freguesia de amora. atuou ain-
da o grupo Coral Boa Vontade, de 
Fernão Ferro, em conjunto com o 
Coral Polifónico de Fernão Ferro.

do movimento associativo 
cultural cantaram ainda as janei-
ras o Rancho Folclórico Honra e 
Glória de arrentela, o Grupo de 
Música e Cantares e o Grupo de 
Cavaquinhos da associação de 
amigos do Pinhal do General, 
o Rancho danças e Cantares de 
Vale de Milhaços, o Grupo Coral 
e instrumental os Flamingos, 
o Grupo Coral e instrumental 
Ventos e Marés, o Grupo Coral e 
instrumental Moinho de Maré, 
o Rancho Folclórico andorinhas 
do Pinhal, do Centro de solidarie-

serviços Centrais da Câmara Municipal do seixal

Grupos corais, escolas 
e ranchos do concelho 
cantaram as janeiras 

O Seixal é um concelho de referên-
cias musicais graças aos pergami-
nhos das suas centenárias socie-
dades filarmónicas. Mantendo as 
tradições, duas das coletividades 
já promoveram concertos de ano 
novo este mês, que tiveram como 
objetivo não só brindar a popula-
ção com espetáculos musicais, 
mas também angariar fundos para 
apoiar a atividade das respetivas 
bandas.
O primeiro concerto de ano novo 
realizou-se no dia 12 de janeiro, na 
Sociedade Filarmónica Operária 
Amorense. O evento cultural foi 
protagonizado pela Banda da 
SFOA com cordas e contou com a  
participação especial da soprano 
Carmen Matos, do Teatro Nacional 
de S. Carlos, a acordeonista Emília 
Cabrita e o Grupo Coral Seixal 
Vocalis, sob a direção do maestro 
Jacinto Montezo.
A cantora Anabela e o tenor Carlos 
Guilherme foram os convidados 

de luxo da Banda d’Arrentela no 
segundo concerto, que teve lugar 
no dia 19 de janeiro, no Pavilhão 
Municipal da Torre da Marinha. A 
banda da Sociedade Filarmónica 
União Arrentelense e os dois caris-
máticos cantores proporcionaram 
momentos únicos durante a in-

terpretação de temas conhecidos 
da música portuguesa. O espetá-
culo foi dirigido pelo maestro Luís 
Moreira da Silva.
O público correspondeu às expec-
tativas dos músicos e esgotou as 
salas, num manifesto apoio às 
bandas do nosso concelho.

Bandas da terra e convidados de luxo
Concertos recebem ano novo

Evento com 20  participantes
Baía recebeu o primeiro banho do ano
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Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal

Grupos corais, escolas 
e ranchos do concelho 
cantaram as janeiras 

dade Social de Pinhal de Frades e o 
Rancho Folclórico da Casa do Povo 
de Corroios.

No dia 7, também o Grupo 
Coral e Instrumental Além Terra, 
da Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Arren-
tela, atuou para os alunos da Es-
cola Básica Nun’Álvares.

No dia 11 de janeiro, foi a vez 
dos meninos do jardim de infân-
cia da Associação dos Serviços 
Sociais dos Trabalhadores das 
Autarquias do Seixal cantarem as 
janeiras para o executivo muni-
cipal.

Os alunos da Escola Básica da 
Quinta dos Franceses encerraram 
esta iniciativa no dia 22 de janeiro, 
marcando presença nos Serviços 
Centrais, onde desejaram um feliz 
ano novo a todos os presentes. n
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Está a decorrer, até maio deste 
ano, um ciclo de debates sobre a revisão 
do Plano Educativo Municipal (PEM), inte-
grado no Fórum seixal. Nestes debates, que 
tiveram início no último trimestre de 2018, 
pretende-se envolver a comunidade educa-
tiva no processo de avaliação de um projeto 
que já conta com 35 edições.

O PEM tem sido um instrumento estra-
tégico de intervenção na área da educação 
e um apoio aos professores, valorizando a 
escola pública.

No atual ano letivo, o PEM reúne 119 
projetos nas áreas do ambiente, cidadania, 
desporto, expressões e tradições, leituras 
e literacias, património, proteção civil, saú-
de e tempos livres e ainda 12 programas 
de apoio a projetos e iniciativas escolares 
que asseguram o funcionamento dos equi-
pamentos, a ação social e os transportes 
escolares. 

Neste âmbito, em 2019 prosseguem 
os debates sobre a revisão do PEM, ten-
do o agrupamento de Escolas de Pinhal 
de Frades recebido uma sessão, no dia 
8 de janeiro. No dia seguinte foi a vez do 
agrupamento de Escolas terras de Larus 
dar o seu contributo.

Em cada debate é apresentado o per-
fil do PEM, especificando as suas linhas 
orientadoras, referindo-se que ao nível 
dos programas de apoio e das competên-
cias da autarquia com apoio a refeições e 
transportes escolares no ano letivo ante-
rior, a câmara municipal investiu cerca de  
2 361 000 euros. acresce um investimento 
de 196 961, 40 euros no campo da oferta 
de projetos educativos. É ainda de salientar 
que as obras previstas para o ano letivo 
2018-2019 incluem a ampliação e requalifi-
cação das escolas básicas de aldeia de Paio 
Pires e da Quinta de santo antónio.

Da oferta de projetos educativos foram 
apresentados 122 projetos, que contaram 

com 431 participações das escolas e 82 038 
participações dos alunos. 

Quanto à caraterização do PEM, em 2017-
-2018, 54 por centos dos projetos foram di-
recionados à participação dos 2.º e 3.º ciclos 
e ensino secundário, no entanto quem mais 
participou (61 por cento) foram os alunos 
do 1.º ciclo, sendo os Desfiles de Carnaval, 
a Feira de Projetos Educativos e o seixal 
Férias os projetos mais participados.

Das intervenções dos docentes nos de-
bates, a opinião generalizada é de que estes 
momentos são muito importantes porque 
promovem a aproximação entre a autarquia 
e os estabelecimentos de ensino, e fomen-
tam o diálogo sobre questões da educação 
fundamentais para toda a comunidade edu-
cativa. 

Os professores e educadores de infância 
realçaram que atribuem muita importância 
ao contacto pessoal com os técnicos de to-
das as áreas contempladas no PEM.  

Outras questões levantadas prendem-se 
com o facto de os professores dos 2.º e 3.º 
ciclos não conhecerem bem o PEM e a sua 
oferta, considerando estes que os projetos 
nele contidos são essencialmente direcio-
nados para o 1.º ciclo. 

a vereadora Manuela Calado, do pelou-
ro da Educação da Câmara Municipal do 
seixal, explicou a necessidade de reformu-
lar o PEM de modo a que este instrumento 
«possa responder aos novos desafios, con-
tinuando a ser um projeto de referência 
que corresponda às necessidades da comu-
nidade educativa do concelho». a autarca 
agradeceu ainda os contributos de todos os 
docentes neste processo. n

O tEtO alto do refeitório da 
Escola Básica da Quinta de Nossa senhora 
do Monte sião não ajuda a uma boa cli-
matização do espaço. a conclusão é uma 
das muitas que o presidente da Câmara 
Municipal do seixal pôde constatar no 
local, durante um almoço no refeitório da 
escola com a vereadora da Educação da 
autarquia, a coordenadora e trabalhado-
res da escola, a diretora do agrupamen-
to de Escolas Nun’álvares e uma equipa 
multidisciplinar da autarquia.

O almoço culminou a visita à escola 
que decorreu no dia 18 de janeiro e teve 
a intenção de averiguar as condições das 
refeições oferecidas às 125 crianças, de 
um universo de 133, que almoçam no 
estabelecimento de ensino. Uma expe-
riência que Joaquim santos tem feito em 
todas as escolas que visita. 

Para além do refeitório, a visita à esco-
la passou pela biblioteca, ginásio e salas 
do pré-escolar e básico, assim como pe-
los espaços exteriores de jogo e recreio. 
Nestes últimos, Joaquim santos verificou 
o investimento realizado no ano de 2018 
e que incluiu a construção de dois telhei-
ros, criando espaços com sombra no ve-
rão e protegidos da chuva no inverno, e 
a mudança de local de um dos portões 
da escola. No ano letivo 2015-2016 fo-
ram igualmente pintadas as duas salas de 
jardim de infância. O investimento total 
ascendeu aos 116 600 euros.

O presidente e a vereadora da Edu-
cação da Câmara do seixal, Manuela 
Calado, ficaram a conhecer as necessi-
dades da escola, construída em 1982, e 
apresentaram as propostas para uma 2.ª 
fase de requalificação do estabelecimen-
to: qualificar o espaço exterior e habili-
tá-lo com brinquedos, equipamentos e 
melhores condições de jogo; remodelar 

infraestruturas de comunicação e eletri-
cidade; reparar casas de banho; benefi-
ciar a cobertura; pintar interiormente e 
exteriormente toda a escola. Considerada 
prioritária, a reparação do telhado só po-
derá ser feita no período maior de inter-
rupção letiva, ou seja, já no verão.

«Esta visita insere-se num conjunto  de 
visitas que estamos a realizar às escolas 
do concelho, no âmbito do investimento 
que temos em curso na qualificação do 
nosso parque escolar, que inclui a cons-
trução de novos estabelecimentos de en-
sino e a beneficiação das escolas já exis-
tentes, no sentido de termos uma oferta 
educativa virada para o futuro», explica 
Joaquim santos. 

De acordo com o presidente da Câmara 
Municipal do seixal, «a melhor forma de 
intervir nestes espaços é conhecê-los em 
funcionamento, ouvir quem neles traba-
lha e procurar ter olhares técnicos diver-
sos sobre as soluções. Por isso fazemos 
estas visitas e descobrimos dificuldades 
que desconhecíamos, como a necessida-
de de intervir no refeitório», exemplifica.

Maria Paula Coito, diretora do agru-
pamento de Escolas Nun’álvares, afirma 
«novas oportunidades para planear me-
lhor o trabalho» e reconhece a Joaquim 
santos «uma capacidade de escuta ativa 
e de acolhimento às nossas sugestões».

ana Rodrigues faz um saldo «positi-
vo». a coordenadora da escola salienta 
que muitas das necessidades serão «já 
atendidas no decorrer deste ano civil» e 
salienta a «importância de ter próximo os 
responsáveis políticos do concelho, que 
aqui vieram dar a cara e conhecer a nossa 
realidade». afirmando a importância de 
poder «falar com o presidente, que aqui 
veio, em pessoa, para assumir um com-
promisso com esta escola». n

Debates promovem aproximação 
e diálogo entre autarquia e escolas
Fórum Seixal avalia Plano 
Educativo Municipal

Visita à Escola Básica da Quinta 
de Nossa senhora do Monte sião
Investir numa oferta 
educativa com futuro



  24 JANEIRO 2019    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 723

EDUCAÇÃO     15

Incentivar uma educação de excelência

Autarquia atribui bolsas 
de estudo a 19 alunos

O Serviço Municipal de Proteção Civil 
(SMPC), no âmbito da sua atuação 
ao nível da sensibilização e no cum-
primento dos projetos disponibiliza-
dos no Plano Educativo Municipal, 
realizou entre 7 e 14 de janeiro 
ações de sensibilização na Escola 
Básica de Santa Marta de Corroios. 
A ação, denominada Os Riscos e as 
Medidas de Autoproteção, transmi-
tiu às crianças conhecimentos que 
permitem identificar as causas e 
consequências dos riscos, assim 

como conhecer os procedimentos 
a adotar no âmbito da prevenção, 
autoproteção e atuação em caso de 
acidente grave. No mês de março es-
tá ainda prevista a realização de um 
simulacro de evacuação na escola.
Ainda nos dias 14, 17 e 18 de ja-
neiro, o SMPC esteve na Escola 
Profissional Bento de Jesus Caraça 
a dinamizar ações de sensibiliza-
ção. Paralelamente, esteve paten-
te a exposição sobre o Plano de 
Emergência Municipal (PME) de 

Proteção Civil que contém informa-
ção sobre a proteção civil, os riscos 
prováveis no município do Seixal e 
a cartografia com a indicação dos 
locais de concentração das popula-
ções em caso de acidente grave ou 
catástrofe. Na semana de 22 a 25 
de janeiro, as ações de sensibiliza-
ção decorreram na Escola Básica 
das Paivas, com a finalidade de pre-
parar a comunidade educativa para 
o simulacro a realizar em abril.

Promoção da cultura de segurança nas escolas
Serviço Municipal de Proteção Civil realiza  diversas ações

A CâmArA municipal do 
Seixal atribui, desde 2009, bolsas 
de estudo a estudantes residen-
tes no concelho e que ingressem 
ou frequentem estabelecimentos 
de ensino secundário ou supe-
rior público, com reconhecido 
mérito escolar e cuja situação 
económica do agregado familiar 
assim o justifique, numa iniciati-
va que integra o Plano Educativo 
municipal.

As bolsas de estudo procuram 
desta forma apoiar os jovens com 
um percurso escolar meritório, 
mas cujas famílias apresentam 
dificuldades económicas. Desta 
forma, a Câmara municipal do 
Seixal está a contribuir para a re-
dução das desigualdades sociais 
e também para um aumento da 
qualificação de recursos huma-
nos no concelho, promovendo 
assim o desenvolvimento social, 

económico e cultural.
Este ano, pela primeira vez, a 

autarquia realizou uma cerimó-
nia pública para atribuição das 
bolsas, que decorreu no dia 19 
de janeiro, no moinho de maré de 
Corroios, com a presença do pre-
sidente da Câmara municipal do 
Seixal, Joaquim Santos, e da ve-
readora do pelouro da Educação, 
manuela Calado, que salientaram 
a importância de «homenagear 
publicamente os alunos de exce-
lência do nosso concelho».

Nesta cerimónia, que incluiu 
uma visita ao moinho de maré de 
Corroios, foram entregues 14 di-
plomas aos alunos do ensino se-
cundário no valor unitário de 500 
euros, e 5 diplomas aos alunos 
do ensino superior, no valor uni-
tário de 1000 euros, num apoio 
total de 12 mil euros. Os alunos 
contemplados foram: Sulamita 

Kuginguilua, Joana Sá, Beatriz 
Gonçalves,  rafaela Torrão, 
mauro Teixeira, Gabriel Cardoso, 
Tatiana Cavalheiro, Bruna Pinto, 
Guilherme Pintassilgo, Filipa 
Pereira, Telmo Semedo, Andreia 
Landeira, Catarina Landeira e 
Jéssica Gomes (ensino secun-
dário); Sara Costa, Filipe Lima, 
Gabriela Sousa, Gonçalo Cavaco 
e Carolina Santos (ensino supe-
rior).

Desde que se iniciou este pro-
grama de apoio, a autarquia já 
atribuiu 80 bolsas a alunos do en-
sino superior e 163 bolsas a alu-
nos do ensino secundário, num 
investimento total de 161 500 
euros. n

Escola Secundária Manuel Cargaleiro 
Falta de condições leva alunos 
a protesto 

«Os problemas da nossa escola são vários e não são de agora», adverte 
a associação de estudantes, referindo a existência de telheiros com 
amianto, bem como telhados de fibrocimento que «representam um peri-
go para a saúde dos alunos, professores e funcionários que frequentam 
a escola», além do elevado número de funcionários com baixa médica, 
«o que obriga ao encerramento de serviços da escola». Existem ainda 
problemas estruturais no edifício, assim como a falta de um sistema de 
aquecimento.
A falta de condições da Escola Secundária Manuel Cargaleiro esteve na 
origem da ação de luta realizada pelos alunos, no passado dia 11 de 
janeiro, em frente ao estabelecimento de ensino.
A vereadora da Câmara Municipal do Seixal Manuela Calado esteve no 
local e mostrou-se solidária com a luta dos estudantes. 
A responsável pelo pelouro da Educação lembrou que «há muito que 
a autarquia fez chegar a situação ao conhecimento do Ministério da 
Educação, entidade a quem compete a sua resolução», e acrescentou: 
«só com obras a escola pode cumprir a sua missão de desenvolvimento 
e de educação, função social do Estado. A educação é um direito consti-
tucional, pelo que exigimos a valorização do ensino e da escola pública». 
Recorde-se que em reunião de câmara de dia 26 de outubro foi aprovada 
uma saudação pela requalificação urgente da escola.
A desresponsabilização e a falta de investimento dos sucessivos go-
vernos foram também evidenciadas pelos alunos presentes na ação. 
Com frases como: «Mais funcionários, fora amianto, estamos fartos», os 
alunos uniram as suas vozes e vieram para a rua demonstrar o descon-
tentamento. Os alunos exigem a retirada do amianto, mais funcionários 
e investimento do Estado que possa valorizar esta escola pública que há 
mais de 30 anos promove um projeto educativo de referência.



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 723    24 JANEIRO 2019

16     JUVENTUDE

Estão abertas até 8 de fevereiro as 
inscrições para os projetos musicais 
que queiram participar no Festival 
de Música Moderna de Corroios 
2019, que irá decorrer em março 
no Cineteatro do Ginásio Clube de 
Corroios.
O Festival de Música Moderna de 
Corroios começou em 1996, as-
sumindo-se atualmente como um 
evento de destaque, onde têm si-
do revelados alguns dos maiores 
talentos da música nacional.  Em 
2018 os grandes vencedores foram 

os Naked Monks, do Seixal. Os ven-
cedores da edição deste ano, para 
além de poderem atuar nas Festas 
de Corroios 2019, irão receber um 
prémio monetário de mil euros. O es-
petáculo a realizar nas festas popu-
lares da vila de Corroios, no final de 
agosto, terá gravação profissional 
de som e vídeo e será disponibiliza-
do para edição.  
O XXIV Festival de Música Moderna 
Corroios 2019 abrange todos os gru-
pos e artistas a solo portugueses 
sem contrato com editoras, não ini-

bindo a participação de quem tenha 
edições de autor ou temas incluídos 
em compilações.
A inscrição é feita com a entrega de 
uma maqueta com quatro temas ori-
ginais, com opção de um quinto te-
ma, que será obrigatoriamente uma 
versão de um tema editado e em 
português. A maquete  deve ser en-
viada em formato mp3 para o email 
musica@festivaldecorroios.net.
Para mais informações e inscrições, 
pode consultar o regulamento em 
festivaldecorroios.net.

Inscrições abertas
Festival de Música Moderna de Corroios 2019

Consciente, o novo espetáculo 
do humorista Luís Franco-Bastos, 
é a primeira proposta da progra-
mação do Março Jovem 2019. 
Realiza-se no dia 2 de março, no 
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal.
Os bilhetes já estão à venda na 
Ticketline e na bilheteira do Fórum 
Cultural do Seixal.
Este é o terceiro espetáculo de 
stand-up comedy que o humorista 

leva aos palcos e que vai percorrer 
o país em 2019, depois do suces-
so de Voz da Razão e Roubo de 
Identidade.
No Seixal, Consciente marca o ar-
ranque do Março Jovem, o mês da 
juventude, e é a primeira proposta 
a ser divulgada de um programa 
diversificado que a autarquia es-
tá a preparar para o público mais 
jovem.
«Porquê Consciente? Porque ape-

sar de poder dizer o que me ape-
tece, quero fazê-lo consciente de 
que nos podemos rir das coisas 
para pensarmos melhor nelas. 
Todos os temas abordados no 
espetáculo são distorcidos para 
serem, na verdade, melhor com-
preendidos», explica Luís Franco-
-Bastos. 
Para o humorista, o que nos torna 
mais conscientes sobre qualquer 
assunto é analisá-lo com humor.

Primeira proposta da programação em 2019
Luís Franco-Bastos no Março Jovem

Concerto no Espaço 58
Trio Alex Page encerrou 
edição de 2018

O trio Alex Page foi a última formação a atuar em 2018 no Espaço 
58, encerrando assim mais uma edição desta iniciativa que tem 
como objetivo a divulgação de novos talentos na área musical. O 
concerto, que teve transmissão em direto no Youtube, decorreu no 
dia 15 de dezembro, no Centro de Apoio ao Movimento Associativo 
Juvenil, no Seixal.
Alex Page é uma banda de Almada com uma sonoridade alternati-
va, entre o dance e o rock, e conta com Alexandre Matias, na voz e 
sintetizadores, Cláudio Pinto, no baixo e sintetizadores, e Ricardo 
Neves, na bateria. 

Candidaturas a decorrer
Espaço Arte Jovem à procura 
de artistas

A galeria municipal Espaço Arte Jovem, em Miratejo, procura artis-
tas, entre os 14 e os 30 anos, residentes no distrito de Setúbal, que 
desenvolvam trabalho nas áreas da pintura e fotografia e estejam 
interessados em mostrar a sua obra. O objetivo é integrar o seu 
trabalho no programa de exposições para 2019.
Cada exposição, individual ou coletiva, tem duração de cerca de 
quatro semanas, e a câmara municipal garante as necessidades 
logísticas inerentes ao seu desenvolvimento.
Os interessados em participar podem contactar a Câmara Municipal 
do Seixal através do email area.juventude@cm-seixal.pt.

Naked Monks, do Seixal, vencedores da edição de 2018



A terceirA edição do 
roteiro de compras e lazer entre.
ruas, dedicada ao comércio 
local de Fernão Ferro, foi apre-
sentada no dia 19 de janeiro, no 
centro comercial dos Morgados. 
esta publicação, que conta com 
o apoio da câmara Municipal do 
Seixal, reúne informações sobre 
o comércio tradicional de uma 
determinada localidade, dividido 
por temáticas, apresenta notícias 
e descontos em diversas lojas. e é 
gratuito, quer para os comercian-
tes que divulgam o seu estabele-
cimento, quer para os munícipes 
que recebem o roteiro.

Depois de Amora e cruz de Pau, 
a terceira edição contempla o co-
mércio local de Fernão Ferro.

Na apresentação desta ter-
ceira edição estiveram presen-
tes Joaquim Santos e Joaquim 
tavares, presidente e vice-pre-
sidente da câmara Municipal do 
Seixal, respetivamente, isaú Maia, 
presidente da Delegação do Seixal 
da Associação do comércio, 
indústria, Serviços e turismo do 

Distrito de Setúbal, Ana Mestre, 
responsável pela publicação, e re-
presentantes do comércio local 
de Fernão Ferro.

Segundo explicou Ana Mestre, 
o principal objetivo do entre.ruas 
é divulgar e apoiar o comércio lo-
cal: «O roteiro pretende apoiar 
os comerciantes, dar-lhes visibi-
lidade para que possam subsistir 
face à concorrência das grandes 
superfícies. Por outro lado, que-
remos mostrar à população que 
tem ao pé de si um comércio mais 
personalizado, com maior quali-
dade do que o comércio de mas-
sas das grandes superfícies.»

referiu ainda que, curiosamen-
te, muitas vezes os munícipes 
desconhecem as lojas que estão 
mesmo ao pé da sua residência. 
este roteiro vem colmatar essa 
falta de informação.

isaú Maia apelou aos habitan-
tes de Fernão Ferro «para que, ao 
fazerem as suas compras, deem 
prioridade ao comércio de proxi-
midade, estabelecendo assim um 
equilíbrio económico com os hi-

permercados que, como se sabe, 
pela sua proliferação, têm levado 
grande parte do comércio tradi-
cional a uma situação económica 
difícil».

também a autarquia está ao 
lado do comércio tradicional. 
Joaquim Santos lembrou que, re-
centemente, a câmara Municipal 
do Seixal fez um anúncio de te-
levisão de apoio ao comércio 

local. O entre.ruas é mais uma 
forma de apoio: «O comércio lo-
cal é um parceiro insubstituível 
das populações, representa um 
atendimento mais personalizado, 
proximidade e qualidade de vida. 
Fernão Ferro é a localidade que 
mais está a crescer, pela qualida-
de de vida que oferece.»

O autarca esclareceu ainda que, 
desde 2011, as câmaras munici-

pais não são consultadas para a 
instalação de grandes superfícies 
no seu território, e lembrou tam-
bém que a câmara Municipal do 
Seixal está disponível para, em 
conjunto com os comerciantes, 
realizar iniciativas e medidas 
para dinamizar o comércio local 
como, por exemplo, um cartão 
de fidelização para proporcionar 
descontos aos clientes.  n
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O Seixal é o município convidado da 31.ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que vai ter 
lugar de 13 a 17 de março, na FIL. A diretora de feiras da FIL, Fátima Vila Maior, justificou a esco-
lha por o Seixal ser um concelho «muito perto de Lisboa, com as melhores vistas para a capital, 
mas também com imensa oferta turística ainda desconhecida, com zonas protegidas, uma bela 
baía recuperada e onde estão a aparecer novos investimentos». Afirmou ainda que «o Seixal vai 
surpreender-nos».
O Seixal, como município convidado, junta-se a Lisboa e Macau, que são os destinos nacional 
e internacional escolhidos para esta edição. Já na 21.ª edição do Salão Imobiliário de Portugal 
(SIL) que se realizou em outubro 2018, na FIL, o Seixal foi a cidade convidada, tendo estado em 
destaque no SIL Cidades. O próximo evento na FIL é a Nauticampo 2019, a realizar-se de 20 a 24 
de fevereiro, em que o Seixal também estará presente, promovendo o concelho como destino 
turístico e as suas potencialidades na náutica de recreio.

De 13 a 17 de março, na FIL
Seixal é o município convidado da BTL 2019

2.ª Gala Solidária da Associação Pata D’Açúcar
Associação do Seixal resgata e treina animais 
para auxiliar diabéticos

Jorge Gabriel, Ricardo Carriço, Ana Lúcia Matos e Joana Martins foram os apresentadores da 2.ª 
Gala Solidária da Associação Pata D’Açúcar, que decorreu no dia 13 de janeiro no Teatro Tivoli 
BBVA, em Lisboa. A iniciativa contou com atuações de Rita Guerra, Marisa Liz e Tiago Pais Dias, 
dos Amor Electro, Diana Lucas e Buba, e com a presença de Manuela Calado, vereadora da 
Câmara Municipal do Seixal.
Criada em 2016, com sede no Seixal, a Associação Pata D’Açúcar tem como finalidade impulsio-
nar, promover, propor, proceder e auxiliar o treino de cães com vista à deteção antecipada de cri-
ses de hipoglicemia em pessoas com diabetes. Já na 2.ª edição, a gala da associação teve como 
objetivo a angariação de fundos para os treinos dos animais resgatados e para a reabilitação da 
nova sede. Na cerimónia, a Retina e a Easy, animais treinados para fazer deteção de hipoglice-
mias em diabéticos tipo 1, foram oficialmente entregues aos seus novos tutores.

Apoiar e dinamizar o comércio local

Apresentação do roteiro 
Entre.Ruas em Fernão Ferro

Foto:  Gonçalo Cardoso
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Foram cerca de 100 os 
participantes no 1.º encontro de 
Bibliotecas escolares do concelho 
do Seixal que se realizou nos dias 
15 e 16 de janeiro, no auditório 
municipal do Fórum cultural do 
Seixal.

este evento, com a temática 
«construir o Futuro num mar de 
Leituras», debateu o papel das bi-
bliotecas escolares e do Serviço 
de apoio às Bibliotecas escolares 
e promoveu a  partilha de  expe-
riências, assinalando os mais de 
30 anos de relação da Biblioteca 

municipal do Seixal com as bi-
bliotecas escolares do concelho. 
Participaram nesta iniciativa 
professores e equipas das bi-
bliotecas escolares, técnicos das 
áreas da cultura e da educação, 
pais e encarregados de educa-
ção. estiveram também presen-
tes maria João macau e manuela 
calado, vereadoras dos Pelouros 
da cultura e da educação da 
câmara municipal do Seixal, res-
petivamente.

experiências de Biblioteca foi o 
nome da mesa-redonda modera-

da pela jornalista rita marrafa de 
carvalho e na qual participaram 
um representante da autarquia, 
uma diretora de agrupamento, 
uma professora e uma aluna, para 
darem a sua visão do papel das 
bibliotecas escolares.

a escritora e jornalista ana 
margarida de carvalho apresen-
tou uma conferência temática so-
bre a importância das palavras na 
construção da cidadania.

realizaram-se ainda dois pai-
néis de boas práticas de bibliote-
cas escolares, com comunicações 

de professoras que deram a co-
nhecer alguns dos seus projetos.

a comunicação escrita criativa 
Solidária, da responsabilidade de 
professoras bibliotecárias de três 
agrupamentos de escolas, contou 
com a participação de alunos da 
escola Básica de aldeia de Paio 
Pires, que deram o testemunho da 
sua colaboração no livro solidário 
da associação ajudaris.

outros momentos a destacar 
foram as oficinas contar Histórias 
e Sobreviver; cidadania, Leitura 
e Património; Ilustração ao Vivo 

e Leitura Digital, momentos de 
grande enriquecimento para os 
participantes. Decorreram ainda 
dois momentos culturais: uma 
apresentação musical de alu-
nos do Polo do Seixal da escola 
de música do conservatório 
Nacional e a dinamização de um 
conto expressivo de fábula cor-
porativa. esta iniciativa foi orga-
nizada pela câmara municipal 
do Seixal com o apoio das esco-
las, das bibliotecas escolares e do 
centro de Formação de escolas do 
concelho do Seixal. n

1.º encontro de Bibliotecas escolares do concelho do Seixal

Partilha de práticas, 
experiências e projetos 

Dias 26 de janeiro e 2 de fevereiro, 
sábado, às 17.30 horas 
Atividades para bebés 
na biblioteca municipal

Nos dias 26 de janeiro e 2 de fevereiro, a partir das 17.30 horas, leve os 
seus bebés à Biblioteca Municipal do Seixal para participar nas atividades 
criadas a pensar neles e em si.
Abelha, Abelhinha para Onde Voas Tu? é uma atividade de dança embalaiê 
destinada a pais e bebés dos 12 aos 23 meses, a decorrer no dia 26 de 
janeiro. A partir do livro A Abelha Zarelha, os bebés e os seus cuidadores 
são desafiados a entrar no mundo mágico de uma abelha muito especial. 
Boo vai juntar todos os amiguinhos e ao ritmo de músicas divertidas vão 
movimentar os corpos e experimentar fantásticos passinhos de dança. 
Horta, Hortinha, o Que Me Dás Tu? é uma iniciativa de expressão plástica 
para pais e bebés dos 24 aos 36 meses, que terá lugar no dia 2 de feverei-
ro. Durante a iniciativa, por entre as páginas do livro A Horta do Simão e 
com a ajuda de materiais multissensoriais, cuidadores e bebés vão explo-
rar a aventura do Boo quando este encontra o Simão, um coelhinho muito 
astuto e trabalhador que um dia tem uma ideia genial.
As duas atividades têm orientação técnica da Associação Acrescer e 
a lotação é de 4 a 12 bebés por sessão. Inscrições através do telefone  
210 976 100 ou do email biblioteca.ludoteca@cm-seixal.pt.

Promover a utilização da internet 
de uma forma mais segura e res-
ponsável, principalmente junto de 
crianças e jovens, é o objetivo das 
ações de formação, sensibilização 
e informação que se realizam no 
dia 5 de fevereiro, terça-feira, das 
18.30 às 20.30 horas.
No total são cinco sessões, uma 
destinada a adultos (encarregados 
de educação, animadores, profes-
sores e público em geral), que terá 
lugar na Biblioteca Municipal do 
Seixal, e as outras quatro desti-
nam-se a jovens e decorrerão nas 
escolas básicas pertencentes à 
rede escolar do concelho.
A iniciativa assinala o Dia 
Internacional da Internet Segura 
e é organizada pela Biblioteca 
Municipal do Seixal. As sessões 

são dinamizadas pelo Centro 
de Internet Segura/Centro de 
Competência das Tecnologias de 
Informação e Comunicação da 
Escola Superior de Educação do 
Instituto Politécnico de Setúbal.

A participação é gratuita. 
Os interessados devem inscrever-
-se até ao dia 4 de fevereiro, atra-
vés do telefone  210 976 100 ou do 
email sic@cm-seixal.pt. 

Dia 5 de fevereiro, das 18.30 às 20.30 horas 
Pela utilização segura da internet
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A BiBliotecA Municipal 
do Seixal é um espaço onde impe-
ram os livros, mas também onde 
há atividades que estimulam a lei-
tura, dirigidas a públicos de todas 
as idades. No último trimestre de 
2018, foram muitas as iniciativas 
ali realizadas, como exposições, 
workshops e ateliês.

os Autores e a República foi o 
nome da exposição cedida pela 
Sociedade Portuguesa de Autores 
que assinalou a implantação da 
República. Seguiu-se a mostra As 
contadeiras de Histórias, um con-
junto de peças de artesanato que 
têm como conceito o mundo dos 
livros e da leitura.

Na Bebeteca houve atividades 
de descoberta para os mais peque-
ninos, como Azulinho, Bailas Aqui 
ou Acoli?, para trabalhar o movi-
mento, Vamos Brincar à Moda de 
Montessori, com brincadeiras que 
ensinam, e ioga, com a orientação 
técnica da Associação Acrescer.

Mas os pais também puderam 
aprender na biblioteca, através 
da participação em workshops. o 
Apoio ao estudo em casa permitiu 

a pais, encarregados de educação e 
professores refletir sobre os hábi-
tos de estudo das crianças e melho-
rar o apoio que lhes proporcionam 
em casa e na escola. Aprender a 
contar Histórias dotou os partici-
pantes de algumas técnicas para 
contar histórias e de informação 
acerca dos formatos de livros exis-
tentes no mercado.

Na Biblioteca Municipal do 
Seixal também se celebraram da-
tas importantes. o By Night, para 
jovens dos 13 aos 18 anos, e o ate-
liê de expressão plástica As Bru-

xinhas, para crianças dos 3 aos 12 
anos, assinalaram o Halloween. 

o Dia Mundial da criatividade 
foi comemorado com o ateliê e Se 
eu Fosse Um inventor, com a cola-
boração da Associação Acrescer. 
constelações, estrelas e planetas fi-
zeram parte da atividade cientista 
por Um Dia, que assinalou o Dia 
Nacional da cultural científica, 
com o apoio do observatório 
Astronómico de lisboa. Já o Natal 
foi celebrado com iniciativas como 
o ateliê de expressão Decora o teu 
Natal. n

Biblioteca Municipal do Seixal

Atividades para toda 
a família

Quinta da Fidalga e Oficina de Artes 
Manuel Cargaleiro
A arte como fonte de inspiração

A Câmara Municipal do Seixal, através do Serviço Educativo de Arte 
Contemporânea da Divisão de Cultura e Património, realiza uma 
programação regular na Quinta da Fidalga e na Oficina de Artes 
Manuel Cargaleiro. O programa inclui atividades dirigidas ao públi-
co escolar, mas também ao público em geral.
No último trimestre de 2018, foram várias as iniciativas a ter lu-
gar, entre elas o curso de iniciação ao patchwork, que despertou 
muita curiosidade entre o público. O patchwork é a técnica de unir 
retalhos de tecido formando uma infinidade de desenhos, muito 
variados. Tendo a obra de Ermelinda Cargaleiro e a cerâmica do seu 
filho, Manuel Cargaleiro, como inspiração, os participantes deram 
asas à imaginação. 
Arte à Solta na Fidalga é ideal para famílias. Cada família é um 
grupo que, depois de uma visita de descoberta aos espaços, se 
aventura a fotografá-los. Escolhem duas fotografias que são im-
pressas e expostas, para que todos os participantes possam ver e 
comentar. Trata-se de uma aventura que vale a pena experimentar.
Em dezembro, destaque para a visita orientada Há Estrelas e 
Azevinho no Jardim, É Natal, onde os participantes aprenderam 
como cultivar esta planta em vias de extinção em Portugal quer em 
vasos, quer no jardim.
No mesmo mês foi dinamizado pela Associação L1B, na Quinta 
da Fidalga, um Encontro de Desenho em Cadernos. Esta foi a 
atividade de encerramento do projeto 10 Meses, 10 Temas para 
Desenhar na Quinta da Fidalga, que decorreu em 2018.
Este ano, continuam os desenhos em cadernos, mas tendo como 
tema «10 Meses, 10 Cores e Materiais para Desenhar na Quinta 
da Fidalga». Pode consultar o programa da Quinta da Fidalga e da 
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro para o primeiro trimestre de 
2019 em cm-seixal.pt.
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«1936, o Ano da Morte de Ricardo 
Reis» foi a peça que encerrou o 
Festival de Teatro do Seixal. A dra-
matização da responsabilidade da 
companhia de teatro A Barraca su-
biu ao palco do Auditório Municipal 
do Fórum Cultural do Seixal no dia 
7 de dezembro. 
Esta dramaturgia desenvolveu-
-se a partir de um romance do 
Prémio Nobel da Literatura José 
Saramago, e ficciona as vidas de 
Fernando Pessoa e de Ricardo 

Reis, um dos seus heterónimos, 
tendo como pano de fundo uma 
época em que os fascismos estão 
em ascensão na Europa.
Na sua edição de 2018, o Festival 
de Teatro do Concelho do Seixal 
contou igualmente com atuações 
do Teatro Meridional, Art’Imagem, 
Animateatro, Teatro Extremo, 
Pano Cru – Grupo de Teatro da 
Associação de Amigos do Pinhal 
do General (AAPG) e Teatro das 
Beiras. 

Cumprindo o objetivo de descen-
tralizar o acesso a espetáculos te-
atrais de qualidade, a 35.ª edição 
do Festival de Teatro do Seixal de-
correu em diferentes salas do con-
celho, com atuações no Auditório 
Municipal, Cinema S. Vicente, 
Sociedade Filarmónica União 
Arrentelense, Espaço Animateatro, 
Clube Recreativo da Cruz de Pau e 
AAPG.

Companhia A Barraca encerrou Festival de Teatro do Seixal
Espetáculos teatrais de qualidade em várias 
salas do concelho

Ainda antes de terminar 2018, o pú-
blico infantil do concelho do Seixal 
teve oportunidade para se deliciar 
com dois espetáculos concebidos 
especialmente para a sua idade. A 
dramaturgia e a dança para infân-
cia estiveram em destaque, atra-
vés da presença da Animateatro e 
do Quórum Ballet, respetivamente, 
companhias imprescindíveis na pro-
gramação cultural do município e 
que já nos habituaram a espetácu-
los de grande exigência e qualidade. 

Construído a partir de uma história 
original de Ana Mittermayer, coreo-
grafada por Filipe Narciso, A Cidade 
Verde e a Cidade Azul é um espetá-
culo de dança protagonizado pelo 
Quórum Ballet. A coreografia subiu 
ao palco do Auditório Municipal nos 
dias 21 e 22 de novembro, convi-
dou a plateia a interagir e procurou 
transmitir valores de aceitação da 
diferença, de integração e fraterni-
dade, mostrando as vantagens da 
troca de experiências e da constru-

ção de um caminho comum.
A Caminho do Saber contou com du-
as atuações, no dia 25 de novembro 
no âmbito das comemorações do 
25.º aniversário do Fórum Cultural 
do Seixal, e no dia 2 de dezembro, 
no Cinema S. Vicente. A produção 
da Animateatro explora o primeiro 
momento em que sentimos curiosi-
dade e o modo como esse primeiro 
instante nos lança no caminho do 
saber tão natural à mente humana.

Auditório Municipal e Cinema S. Vicente
Espetáculos de dança e teatro para a infância

Associação de Amigos do Pinhal do General
Banda da Timbre Seixalense 
atua dia 27 de janeiro

A Banda da Sociedade Filarmónica Timbre Seixalense atua na 
Associação de Amigos do Pinhal do General, no dia 27 de janeiro, do-
mingo, às 16 horas, para um concerto de Ano Novo. A entrada é gratuita.
A Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense foi fundada 
a 18 de abril de 1848 e a sua atividade principal é o ensino musical e 
o desenvolvimento da sua banda, composta na sua maioria por jovens 
músicos  e dirigida pelo maestro Jorge Azevedo
A atuação decorre no âmbito da dinamização cultural de Fernão Ferro, 
promovida pela Câmara Municipal do Seixal, que tem como objetivo levar 
a cultura mais perto de si e que já trouxe à freguesia, no último semestre 
de 2018, David Antunes & The Midnight Band e a Lisbon Swing Band, 
acompanhada por Telmo Miranda, na voz.

Deambulando pelo Universo das Cores 
Exposição de Emília Bizarro

Inaugurada no dia 15 de dezembro, a exposição de pintura Deambulando 
pelo Universo das Cores, da autoria de Emília Bizarro, esteve patente na 
Galeria de Exposições Augusto Cabrita, no Fórum Cultural do Seixal.
A mostra Deambulando pelo Universo das Cores constituiu um convite 
aos sentidos dos visitantes pelos tons cromáticos utilizados e pela lumi-
nosidade emanada das telas da artista plástica.
Emília Bizarro fez os cursos de Temas de Estética e Teorias de Arte 
Contemporânea, Iniciação ao Desenho (4.º ano) e Iniciação à Pintura (3.º 
ano), na Sociedade Nacional de Belas Artes, Lisboa. 
A pintora participa em exposições coletivas desde 1999 e individuais 
desde 2002. Está representada no Livro de Ouro de Arte Contemporânea 
II em Portugal e no livro Arte Europa, de Fernando Infante do Carmo. É 
sócia da ARTES – Associação Cultural do Seixal, instituição parceira da 
câmara municipal na organização de diversas iniciativas culturais.
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35.º Corta-Mato Escolar Concelhio 

Mais de 900 alunos 
correram no Parque 
do Serrado
A EsColA Básica de Vale 

de Milhaços (EBVM) foi a vencedo-
ra por equipas do 35.º Corta-Mato 
Escolar Concelhio que decorreu 
no dia 18 de janeiro, no Parque 
Municipal do serrado, em Amora. 
Em segundo lugar ficou a Escola 
Básica Carlos Ribeiro (EBCR) e em 
terceiro a Escola Básica Paulo da 
Gama (EBPG).

Este ano participaram na com-
petição 923 de alunos em repre-
sentação de 14 escolas públicas e 
privadas do concelho.A prova in-
tegra o projeto seixalíada Escolar 
e envolve os alunos dos 2.º e 3.º 
ciclos do ensino básico e do secun-
dário. o corta-mato escolar é uma 
organização conjunta da Câmara 
Municipal do seixal, com o apoio 
e parceria do Desporto Escolar – 
Península de setúbal, Associação 
de Atletismo de setúbal e juntas de 
freguesia do concelho.

Classificações
Infantis A femininos: 1.ª, 

Bruna Tavares (Colégio Guadalupe 
– CG); 2.ª, Maria Cunha (EBCR) 
e 3.ª, Matilde José (EB António 
Augusto louro).

Infantis A masculinos: 1.º, 
Duarte Correia (EBVM); 2.º, Duarte 
Bastos (EBPF) e 3.º, Afonso silva 
(EB Nuno  Álvares – EBNA).

Infantis B femininos: 1.ª, 
Nicole lima (Escola Básica Cruz 
de Pau – EBCP); 2.ª, Érica Moreira 
(EBVM) e 3.ª, Inês Neves (CG).

Infantis B masculinos: 1.º, 
Francisco Mourato (EBCR): 2.º, 
Gabriel oliveira (EB Pedro Eanes 
lobato – EBPEl) e 3.º, Edson 
Tavares (EBPEl).

Iniciados femininos:  1.ª, 
Raquel lopes (Escola secundária 
Manuel Cargaleiro – EsMC); 2.ª, 
Gerciline sousa (Escola secundária 
Alfredo dos Reis silveira – EsARs) 

e 3.ª, Margarida Ferreira (EBVM).
Iniciados masculinos: 1.º, 

João serrano (Escola secundária 
José Afonso – EsJA); 2.º, Rodrigo 
Barbosa (EBPEl) e 3.º, leonel 
Neto (EBNA)  

Juvenis femininos: 1.ª, Mariana 
santos (EsJB); 2.ª, Vitória Horta 
(EsA) e 3.ª, Nádia Almeida 
(EsARs).

Juvenis masculinos:  1.º, 
leandro Monteiro (EsA); 2.º, 
Miguel Rebelo (EsARs) e 3.º, Rafael 
Pinto (EsMC).

Juniores femininos: 1.ª, lia 
Costa (EsARs); 2.ª, Eline Apoin 
(EsMC) e 3.ª, lara Glória (EsJB).

Juniores masculinos: 1.º, luís 
santos (EsMC); 2.º, Elton Paulino 
(EsARs) e 3.º, Rui Casimiro (EsA).

Classificação geral por esco-
las: 1.º, EBVM (156 pontos); 2.º, 
EBCR (135 pontos) e 3.º , EBPG 
(125 pontos). n

Clube Desportivo e Cultural do Casal do Marco
Pedalar é a mais recente
 atividade do clube

Chamam-se Bikers do Pior e são o grupo que representa a mais recen-
te modalidade do Clube Desportivo e Cultural do Casal do Marco: o 
BTT/ciclismo. Em novembro, o grupo Bikers do Pior deu o seu melhor 
e realizou um passeio até ao santuário de Fátima, para a bênção das 
bicicletas, num percurso de 180 quilómetros, percorridos em dois 
dias. Participaram 15 atletas neste passeio sem vertente competiti-
va, que teve como objetivo a promoção da modalidade e o convívio 
entre todos. A secção de BTT realiza passeios aos domingos e já 
participou em eventos como o Passeio de BTT da 35.ª Seixalíada ou a 
Maratona BTT Canha 2018.

Férias Desportivas de Natal
Desporto e convívio 
para crianças e jovens

As Férias Desportivas de Natal decorreram entre 17 e 21 de dezem-
bro de 2018 com a realização de atividades que permitiram a prática 
de exercício físico e o convívio entre crianças e jovens dos 6 aos 16 
anos durante a pausa escolar.
A iniciativa foi organizada pelo movimento associativo, comunidade 
escolar e instituições, com o apoio da Câmara Municipal do Seixal. 
Dela fizeram parte 19 centros de férias de clubes, associações de 
pais, instituições, associações e centros de estudos.
Xadrez e atividades aquáticas foram algumas das modalidades pra-
ticadas pelos participantes durante as Férias Desportivas de Natal, 
nas próprias coletividades e instituições, mas também em equipa-
mentos municipais como as piscinas de Amora e Corroios.
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Cerca de 800 atletas participaram, 
no dia 2 de dezembro, na 2.ª São 
Silvestre de Corroios, uma prova de 
atletismo popular organizada pela 
Associação A Natureza Ensina, com 
o apoio da Câmara Municipal do 
Seixal e da Junta de Freguesia de 
Corroios. 
Entre os participantes esteve Carla 
Sacramento, que foi a madrinha da 
prova, e que voltou desta forma à 
competição ao percorrer os 10 quiló-
metros do percurso. 
A partida foi dada no Parque Urbano 

da Quinta da Marialva, percorreu al-
gumas ruas de Corroios e terminou 
no Pavilhão Multiusos da Marialva, 
 Nelson Cruz, do Clube Pedro Pessoa 
– Escola de Atletismo, e Laura Grilo, 
do Clube de Atletismo de Amora, fo-
ram os vencedores da geral mas-
culina e feminina. Na classificação 
coletiva, o 1.º lugar foi para o Clube 
Pedro Pessoa.
Os vereadores da Câmara Municipal 
do Seixal José Carlos Gomes e 
Manuela Calado e o presidente da 
Junta de Freguesia de Corroios, 

Eduardo Rosa, estiveram presentes 
nesta competição.
Carla Sacramento manifestou a sua 
satisfação por regressar ao conce-
lho do Seixal e rever atletas com 
quem já correu. Depois de onze anos 
sem competir, regressou aos treinos 
recentemente e concluiu os 10 quiló-
metros da São Silvestre de Corroios 
em 45 min e 36 seg, terminando em 
4.º lugar na sua categoria. Disse ter 
ficado com vontade de voltar para 
a 3.ª edição da São Silvestre, que já 
está a ser preparada.

Carla Sacramento foi madrinha da prova
S. Silvestre de Corroios reuniu 800 atletas

No dia 22 de dezembro milhares 
de atletas marcaram presença no 
Seixal para correr a I S. Silvestre da 
Baía do Seixal, uma prova organiza-
da pelo Centro Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho em parceria com 
a Câmara Municipal Seixal e a União 
das Freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires e a organiza-
ção técnica da Werun. 
Cerca de 1300 atletas correram pe-
las ruas do núcleo urbano antigo do 
Seixal, numa prova com partida e 

chegada na Praça 1.º de Maio, no 
Seixal. 
A S. Silvestre Baía do Seixal incluiu 
uma corrida com 10 quilómetros 
e uma caminhada com 5 quilóme-
tros, e contou com a presença do 
vereador do pelouro do Desporto da 
Câmara Municipal do Seixal, José 
Carlos Gomes, e dos presidentes 
da Junta de Freguesia de Amora e 
da união das freguesias. Destaque 
ainda para a participação de algu-
mas caras conhecidas da televisão 

e da rádio, como foi o caso de Pedro 
Fernandes, e ainda de antigas gló-
rias do atletismo, como por exem-
plo Armando Aldegalega e Paulo 
Guerra, que foi padrinho da prova.
Os vencedores da prova foram, no 
setor masculino, José Gaspar, da 
Odimarq, com o tempo de 30 min 
e 45 seg e, no setor feminino, Inês 
Marques, da Escola de Atletismo de 
Coimbra, que é também campeã 
nacional de trail, e terminou a prova 
com o tempo de 36 min e 59 seg.

1300 atletas marcaram presença na primeira edição
S. Silvestre da Baía do Seixal foi um sucesso

Torneio Indoor 4x4 do Fogueteiro já começou
Milhares de crianças a jogar

Já começou mais uma edição do Torneio Indoor 4x4 do Fogueteiro, 
uma prova organizada pelo Clube Desportivo e Recreativo do 
Fogueteiro, com o apoio da Câmara Municipal do Seixal e da Junta de 
Freguesia de Amora, e que ano após ano mobiliza milhares de jovens 
atletas. Conta ainda com a presença regular de atletas profissionais 
do futebol e futsal, bem como de antigas glórias do futebol. O patrono 
do evento continua a ser o jogador Carlitos.
No dia 8 de dezembro realizou-se um jantar de apresentação do 
torneio, que contou com a presença do vereador do pelouro do 
Desporto, José Carlos Gomes. O torneio conta este ano com a partici-
pação de 124 equipas divididas pelos escalões de petizes, traquinas 
e benjamins em representação de 55 clubes. Os jogos começaram 
no dia 5 de janeiro e continuam até junho no pavilhão do CDRF. 

Centro de Solidariedade Social 
de Pinhal de Frades
Torneio de Seleções 
Regionais de Andebol
O pavilhão do Centro de Solidariedade Social de Pinhal de Frades 
(CSSPF) acolheu a 1.ª fase do Torneio de Seleções Regionais de 
Iniciados Masculinos de Andebol, que decorreu no fim de semana 
de 5 e 6 de janeiro.  O torneio nacional decorreu em dois locais, 
Penalva do Castelo e Pinhal de Frades, com o calendário de provas 
e as equipas participantes distribuídas entre duas zonas (Norte 
e Sul). A coletividade de Pinhal de Frades recebeu as seleções 
da zona sul, onde participaram 80 atletas, dos quais 11 são do 
concelho do Seixal, sendo que cinco são atletas do Centro Cultural 
e Recreativo do Alto do Moinho, quatro do CSSPF e dois integram a 
equipa do Independente Futebol Clube Torrense.
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PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro | 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro
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Sábados
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Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados
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Sublinhados: com partidas de Setúbal, os restantes partem de Coina

(*) n Partida do Fogueteiro

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

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

808 203 050 TRANSTEjO  

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

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 919 374 732

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

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

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

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

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
Além Tejo 10  
Bairro Novo 11
Silva Carvalho 12
St.ª Marta do Pinhal 13
Alves Velho      14
Matos Lopes 15
São Bento  16
Pinhal de Frade 17 
Lusitana  18
Duarte Ramos 19
Moura Carneiro 20
Silva Carvalho 21 
Além Tejo 22
Do Vale  23

Serviço permanente

ABReU CARDoSo | R. Cidade Setúbal, 1-B, 
Corroios | 212 545 585
ALéM Tejo | Av. Dr. Arlindo Vicente, 20 A e 20 B 
Torre da Marinha | 212 223 736
ALVeS VeLHo | R. Luís de Camões, 27, 
Torre da Marinha | 212 211 132
BAIRRo NoVo | R. da Liberdade, 105-A,  
Bairro Novo | 212 220 959
BeNTo LINo | Av. de Vale de Milhaços, 34, 
Corroios | 212 532 601 
BIoTIFAR | R. José Carlos Ary dos Santos, 2-A,
Miratejo | 212 536 351
CeNTRAL | Av. General Humberto Delgado, 
9-11, Paio Pires | 212 210 365
CeNTRAL DA AMoRA | R. MFA, loja 22, Amora 
| 212 257 108
Do VALe | R. da Cordoaria, 5 B,Cruz de Pau
| 212 255 919
DUARTe RAMoS | Centro Comercial Belsul, 11, 
Lj. 29, Cruz de Pau | 212 268 930
FoGUeTeIRo | Av. 1.º de Maio, 93 A e B, 
Fogueteiro | 212 229 522
FoNSeCA | Pátio das Artes, 36 loja C8, 
Estrada dos Foros de Amora 
| 212 259 813
FoRoS De AMoRA | Estrada dos Foros 
de Amora, 120-A-B | 212 260 579
GoDINHo | Largo da Igreja, 51, Seixal 
| 212 213 580
HoLoN VALe De MILHAçoS | R. Alexandre 
Herculano, 2 A, Vale de Milhaços | 212 530 256
LUSITANA | Rua João Gil, 2, Arrentela 
| 212 277 959
PINHAL De FRADeS | R. Dr. Raul Machado, 
lote 52, Pinhal de Frades | 212 244 224
MAToS LoPeS | R. 25 de Abril, 20 r/c, Amora
| 212 246 355
MoURA CARNeIRo | RioSul Shopping, 
Loja 0.044 A | 212 277 868
NoBRe GUeRReIRo | Av. Marcos de Portugal, 
20-A, Amora | 212 276 470
NoVA AMoReNSe | R. Oliveira Martins, 4-B,   
Paivas | 212 268 818
NoVA De CoRRoIoS | Av. Rui Grácio, 84 - A/B, 
Santa Marta do Pinhal | 213 462 687
NoVAIS | Av. José António Rodrigues, 89-A, 
Aldeia de Paio Pires | 212 225 495
NUReI | R. da Igreja, Lt. 831 A, r/c, 
Fernão Ferro | 212 120 384
QUINTA DA ToRRe | Av. 25 de Abril, 65, 
Torre da Marinha | 212 224 750
RoMANA | R. Gil Vicente, 25, Vale de Milhaços 
| 212 546 293
São BeNTo | R. Ana Castro Osório, 10-A, Amora 
| 212 225 539
SeIxAL | Av. Vasco da Gama, 15, Seixal  
| 212 222 658
SeRUCA LoPeS | Trav. Paz, 4-B, Casal do Marco 
| 212 210 369
SILVA CARVALHo | Praceta Emídio Santana, 
6 – 6 A | Aldeia de Paio Pires | 210 993 415
SoUSA MARQUeS | Av. Luís de Camões, 2, 
Miratejo | 212 555 006
ST.ª MARTA Do PINHAL | R. Mário Sampaio 
Ribeiro, 7, St.a Marta do Pinhal | 212 255 300
UNIVeRSo | Av. 25 de Abril, 60 B, Corroios 
| 212 535 084
VALe BIDARRA | R. Luís de Camões, Lt. 350, 
Fracção A e B, Fernão Ferro | 212 121 121
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Canções inconformadas
na voz de Samuel
Da década de 1960 até aos nossos dias, um conjunto de cantores e compositores têm 
feito da canção uma forma privilegiada de passar mensagens de intervenção cultural, 
social e política. 
Relevando a importância e o significado destas canções, o cantor e compositor 
Samuel traz ao Cinema S. Vicente uma viagem pela história da canção empenhada, 
inconformada e de intervenção. A atuação, que integra o programa comemorativo do 
45.º aniversário do 25 de Abril, conta com Adelaide Ferreira como cantora convidada. 
Acompanhado igualmente por Nuno Tavares, ao piano, Jorge Anacleto, na guitarra 
e voz, Ivo Nogueira, no baixo, Carlos Mil-Homens, na percussão, e Ana Rita Inácio e 
Joana Almeida, nos coros, Samuel apresenta neste concerto um conjunto relevante de 
canções que guiaram as gerações de um país oprimido à liberdade de Abril de 1974, mas 
também um outro conjunto de canções compostas ao longo de mais de 40 anos e que 
nelas se inspiraram, continuando a tradição de intervir na sociedade através da palavra 
e da música. 

Um concerto imperdível, no dia 2 de fevereiro, sábado, às 21.30 horas, no Cinema                   
S. Vicente, em Paio Pires. A entrada é gratuita.

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

Passatempo «À Procura 
do Principezinho»
A partir do livro «O Principezinho», do escritor Antoine de Saint-Exupéry, o 
Projeto Magnólia criou o espetáculo infantil «À Procura do Principezinho», que 
sobe ao palco do Cinema S. Vicente, no dia 3 de fevereiro, às 16 horas. 

Embarque nesta jornada de busca, aventura, reencontros, talvez de sonhos... 
Ingresso: 5 euros (bilhete normal) e 3 euros (Animamigos). Produção e reservas: 
212 254 184 ou comunicacaoanimateatro@gmail.com.

Passatempo: Oferecemos bilhetes duplos às duas primeiras respostas certas à 
pergunta: Quem escreveu o livro «O Principezinho»? Envie a resposta até às 17 
horas do dia 28 de janeiro, para o email www@cm-seixal.pt, com o nome, n.º de 
BI ou CC e o n.º de telefone.

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

Descobrir os azulejos
Venha descobrir o mundo do azulejo na visita orientada Azulejos com História(s) 
e a História do Azulejo, no dia 26 de janeiro, sábado, a partir das 9.20 horas.
A visita começa na Oficina de Artes Manuel Cargaleiro, para descobrir a obra de 
azulejaria do mestre. No Espaço Fortuna, uma unidade de produção artesanal de 
cerâmica em Palmela, os participantes ficam a saber tudo sobre a preparação do 
barro, a manufatura das peças, a secagem, a cozedura, a vidragem e a pintura. 
Podem ainda participar num ateliê de pintura de azulejo. 
A vista destina-se a todas a idades. 
A deslocação entre o Seixal e Palmela efetua-se em autocarro municipal.
O custo da participação é de 4 euros, com inscrição prévia pelo telefone                     
212 275 785 ou pelo email arte.se@cm-seixal.pt.



____________________________
17.30 horas
Abelha, Abelhinha 
para Onde Voas Tu?
Dança embalaiê para pais e bebés
Bebés dos 12 aos 23 meses, acompanhados 
por um adulto
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

Peças Unem Pessoas: 
Oficinas de Jogos de Estratégia
Parceria: Clube de Estratégia do Seixal
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
Das 17.30 às 19 horas
O Apoio ao Estudo em Casa
Workshop . Inscrição (4)
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
21.30 horas
Mário ou Eu Próprio-o-Outro
Teatro . M/ 14 anos . Ingresso (3)
Org.: Animateatro
Espaço Animateatro, Amora

27 jan. domingo
____________________________
Das 9 às 19 horas
XIV Taça Karaté NKGR
Org.: Núcleo de Karaté Goju Ryu
Pavilhão Desportivo Escolar Pedro Eanes 
Lobato
____________________________
Das 9.30 às 12.30 horas
4.ª Eco-Run D. Paio Peres
Atletismo . Inscrição (6)
Org.: Grupo Futsal Amigos Encosta do Sol
Rua Virgílio Martinho, Aldeia de Paio Pires

seixal
acontece

25 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

26 jan. sábado
____________________________
Das 9 às 19.30 horas
Torneio Zona Sul Equipas | Circuito 
Challenge 2018-2019
Ténis de mesa
Org.: Independente Futebol Clube Torrense
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

____________________________
9.20 horas
Azulejos com História(s) e 
a História do Azulejo
Visita orientada. Valor: 4 euros. Inscrição (5)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro 
e Espaço Fortuna, Palmela
____________________________
10 horas
Ozzy Osbourne + Black Sabbath 
– Apresentação do Ano Letivo 
2018-2019 
Música . M/ 4 anos . Entrada livre
Org.: AERS – Associação para os Estudos 
de Rock do Seixal
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal
____________________________
Das 10 às 12.30 e das 14.30 às 17 horas
Workshop de Bateria
Com Eduardo Lopes, professor de bateria 
da Universidade de Évora. Inscrição (7)
Org.: Escola de Artes do Independente 
Futebol Clube Torrense
Independente Futebol Clube Torrense

____________________________
16 horas
Concerto de Ano Novo 
Pela Banda da Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre Seixalense
Entrada livre
Org.: Câmara Municipal do Seixal
Associação de Amigos do Pinhal do General
____________________________
16 horas
Estações
Teatro . Dos 6 meses aos 3 anos . Ingresso (3)
Org.: Animateatro
Cinema S. Vicente

31 jan. quinta
____________________________
Das 14 às 16 horas
Dia ao Contrário – Solta a Arte 
na Fidalga
Oficina . Grupos . Inscrição (5)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

1 fev. sexta
____________________________
Das 10 às 11 ou das 14.30 às 15.30 horas
O Choco Vai ao Estaleiro
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo Naval

____________________________
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

2 fev. sábado
____________________________
Das 13.30 às 19 horas
Torneio de Futsal do 20.º 
Aniversário da ASCS
Org.: Associação de Surdos do Concelho 
do Seixal
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha
____________________________
17.30 horas
Horta, Hortinha, 
o Que Me Dás Tu?
Expressão plástica para pais e bebés
Bebés dos 24 aos 36 meses, acompanhados 
por um adulto
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
21.30 horas
Samuel
Comemoração do 45.º aniversário do 25 de 
Abril
Música . M/ 6 anos . Entrada livre
Cinema S. Vicente

3 fev. domingo
____________________________
10 horas
8.º Corta-Mato do Núcleo 
dos Naturais e Amigos 
de Cabeço de Vide
Atletismo
Org.: Núcleo dos Naturais e Amigos de Cabeço 
de Vide
Parque Municipal do Serrado, Amora
____________________________
16 horas
À Procura do Principezinho
Teatro . M/ 3 anos . Ingresso (3)
Org.: Animateatro
Cinema S. Vicente

5 fev. terça
____________________________
Das 18.30 às 20.30 horas
Dia Internacional 
da Internet Segura
Ação de sensibilização acerca da utilização 
segura da Internet
Formação . Inscrição (5)
Parceria: Centro de Internet Segura e Centro 
de Competência TIC da Escola Superior de 
Educação, do Instituto Politécnico de Setúbal
Biblioteca Municipal do Seixal

e ainda…
24 de jan. 
a 7 de fev.

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

____________________________
De 26 de janeiro a 23 de fevereiro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Livros com Futuro
Exposição coletiva de pintura de Albino Moura, 
Custódia Bota, Emília Morais, João Ribeiro e 
Pé-Leve, integrada no Ciclo de Apresentação 
do Acervo Artístico Municipal
Entrada livre
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

____________________________
De 5 a 26 de fevereiro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Mensagens de Amor Quem as Não Tem?
Exposição
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
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

____________________________
Até 2 de fevereiro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Os Objetivos Globais para Um 
Desenvolvimento Sustentável e 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável
Exposição
Biblioteca Municipal do Seixal



____________________________
Até 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

____________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 20 horas
Sábado, das 14.30 às 20 horas
Brincar Livre
Bebés dos 6 aos 36 meses, acompanhados por 
um adulto
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) Inscrição: 210 976 100 | sic@cm-seixal.pt
5) Inscrição: 212 275 785 | arte.se@cm-seixal.pt
6) Inscrição: 210 976 120 | joaquim.maia@cm-
seixal.pt | encostadosol@gmail.com
7) Inscrição: 10 euros (alunos da EA e 
sócios do IFCT) | 15 euros (alunos externos)|                 
| 210 940 518 | 915 506 526

__________________
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

 

Fórum Cultural 
do Seixal
Auditório Municipal • Biblioteca 
Municipal do Seixal • Galeria 
de Exposições Augusto Cabrita

Um equipamento 
com várias valências 
de divulgação 
do conhecimento, 
das artes plásticas 
e do espetáculo

25 anos a qualificar a oferta 
cultural ao serviço da população



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

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

Oficinas de jogos 
de estratégia
No dia 26 de janeiro, venha conhecer os jogos de tabuleiro modernos, as 
suas curiosidades e potencialidades, participando na atividade Peças Unem 
Pessoas: Oficinas de Jogos de Estratégia, a qual também estimula o convívio 
intergeracional.
A iniciativa é gratuita e destina-se a todos os públicos, sendo a lotação de 20 
pessoas por sessão.
As oficinas realizam-se ao longo do presente ano, sempre no quarto sábado 
de cada mês.
A organização é uma parceria da Biblioteca Municipal do Seixal com o Clube 
de Estratégia do Seixal. 
Informações pelo telefone 210 976 100.

26 de janeiro, sábado | 17.30 horas | Biblioteca Municipal do Seixal

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

Exposição Livros 
com Futuro
Os artistas Albino Moura, Custódia Bota, Emília Morais, João Ribeiro                       
e Pé-Leve são os convidados da exposição coletiva de pintura Livros com 
Futuro, que estará patente a partir de 26 de janeiro na Galeria de Exposições 
Augusto Cabrita.
A mostra integra-se no Ciclo de Apresentação do Acervo Artístico Municipal. 
A exposição revela-se original pelo tema e por aliar dois géneros artísticos       
– a pintura e a literatura –, apresentando um conjunto de livros infantis, 
divididos em dez grupos temáticos, que foram recriados pelos cinco pintores. 
Cada artista agiu plasticamente sobre um tema, sem desvirtuar o seu 
percurso pictórico, utilizando a sua criatividade e originalidade.
Para ver, de 26 de janeiro a 23 de fevereiro. 

   
   

   
                                                  

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

Participe na 4.ª Eco-Run 
Dom Paio Peres 
Os atletas Fernanda Ribeiro, Mónica Gama e José Junqueira são os convidados de honra 
da 4.ª Eco-Run Dom Paio Peres, que se realiza no dia 27 de janeiro, a partir das 9.15 horas, 
na Rua Virgílio Martinho, em Paio Pires (traseiras do Cinema S. Vicente).
Esta prova de atletismo é aberta a todos os atletas, populares a federados de ambos os 
sexos, nos vários escalões etários (de benjamins a veteranos). 
Haverá prémios individuais e coletivos para os três primeiros classificados.
O percurso da prova vai dos 850 metros aos 5900 metros.
A prova é organizada pelo Grupo Futsal Amigos Encosta do Sol, com o apoio da câmara 
municipal e da união das freguesias e insere-se no Troféu de Atletismo do Seixal e nos 
Jogos do Seixal.

As inscrições são gratuitas. Contactos pelo telefone 210 976 120 ou pelos emails joaquim.
maia@cm-seixal.pt e encostadosol@gmail.com.

   
   

   
                                                  


	JOS11230101P
	JOS11230102P
	JOS11230103P
	JOS11230104P
	JOS11230105P
	JOS11230106P
	JOS11230107P
	JOS11230108P
	JOS11230109P
	JOS11230110P
	JOS11230111P
	JOS11230112P
	JOS11230117P
	JOS11230118P
	JOS11230119P
	JOS11230120P
	JOS11230121P
	JOS11230122P
	JOS11230123P
	JOS11230124P
	JOS11230125P
	JOS11230126P
	JOS11230127P
	JOS11230128P
	JOS11230129P
	JOS11230130P
	JOS11230131P
	JOS11230132P

