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Concentração no cais fluvial do Seixal 
É urgente a renovação e reforço 
da frota da Transtejo

Para realçar a necessidade de reforçar as ligações e o número de 
barcos da Transtejo a operar na travessia Seixal-Cais do Sodré-
-Seixal, o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, acompanhado do executivo municipal e de Jerónimo de 
Sousa fez, no dia 14 de fevereiro, a travessia fluvial Cais do Sodré- 
-Seixal. 2
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Unidade industrial da Siemens no concelho do Seixal

Fábrica contrata mais trabalhadores
e aumenta produção
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Siderurgia Nacional visitada 
por comissão parlamentar
Câmara Municipal do Seixal 
contra poluição industrial
Os eleitos que constituem a Comissão de Ambiente, Ordenamento 
do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação da 
Assembleia da República efetuaram uma visita à Siderurgia 
Nacional – Empresa de Produtos Longos. A visita decorreu no dia 
15 de fevereiro, tendo sido acompanhada por Joaquim Santos, 
presidente da Câmara Municipal do Seixal, e por Joaquim Tavares,  
vereador do Ambiente, e incluiu uma reunião com a administração 
da empresa.
Com uma área de 850 000 m2, a Siderurgia  é o maior consumidor 
de energia elétrica em Portugal, aproximadamente 3 por cento, 
com o forno elétrico a corresponder a cerca de 1,5 por cento do 
consumo nacional. Emprega cerca de 400 trabalhadores e as prin-
cipais matérias-primas que utiliza são sucatas ferrosas. A empresa 
é detida pelo grupo espanhol Megasa e produz aço em varão para 
betão destinado à construção civil e fio bobinado, produto utilizado 
na produção de parafusos e pregos, clips e talheres. 
Esta visita decorreu na sequência da audição, requerida pelo PCP, 
do presidente e do vereador do Ambiente da Câmara Municipal do 
Seixal na Assembleia da República, que teve lugar no dia 31 de ja-
neiro. Nesta visita, os membros da comissão conheceram os seto-
res produtivos da empresa, caso das áreas de laminagem, aciaria, 
laboratório de controlo de qualidade, o parque do produto acabado 
e o forno e viram de perto a nova central de oxigénio.
Quer no local, quer através da reunião efetuada, os deputados  
tiveram oportunidade de constatar os investimentos já realizados e 
a realizar pela empresa no sentido de minorar os impactos ambien-
tais ao nível do ruído e da poluição do ar. No encontro, a adminis-
tração defendeu ainda um investimento de 300 milhões de euros 
na sua modernização e na aplicação de tecnologias produtivas de 
qualidade ambiental e sustentável, 20 dos quais na nova central de 
oxigénio.
«Esta visita resulta de um convite que a Câmara Municipal do Seixal 
sugeriu aos membros desta comissão parlamentar e teve como 
objetivo sensibilizar estes eleitos, quer para o funcionamento da 
fábrica, quer para a realidade da população que vive em seu redor», 
explicou Joaquim Santos. O presidente da Câmara Municipal do 
Seixal revelou ainda que «a população também veio ao encontro 
dos eleitos e manifestou preocupações com a sua qualidade de 
vida» e lembrou que a câmara substituiu-se ao Poder Central com 
a realização de quatro estudos sobre aspetos ligados ao ruído e à 
presença de partículas no ar. 
«Uma vez conhecidas todas as conclusões continuaremos vigilan-
tes e atuantes no sentido de que sejam adotadas todas as medidas 
necessárias para garantir a qualidade de vida da população de 
Aldeia de Paio Pires e do concelho do Seixal», assegura.

Para realçar a neces-
sidade de reforçar as ligações e o 
número de barcos da Transtejo 
a operar na travessia Seixal-Cais 
do Sodré-Seixal, o presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, acompanhado do 
executivo municipal e de Jerónimo 
de Sousa fez, no dia 14 de fevereiro, 
a travessia fluvial Cais do Sodré- 
-Seixal.

«Hoje rebemos a confirmação 
de que este reforço é necessário, 
enquanto importante meio de mo-
bilidade das pessoas que residem 
no Seixal, mas que estudam ou tra-
balham em lisboa. Basta faltar um 
barco para que tudo fique conges-
tionado. a supressão de carreiras 
e a ausência de navios têm conse-
quências tremendas para os mi-
lhares de pessoas que têm horário 
a cumprir. Hoje a nossa travessia 
decorreu com normalidade, o que 
levou as pessoas a afirmarem que 
devemos cá vir mais vezes». 

 Desde 2011  já foram suprimi-
das 16 carreiras diárias, o que di-

ficulta a mobilidade das mais de 5 
mil pessoas que diariamente uti-
lizam o transporte fluvial nas des-
locações  para lisboa. Daí Joaquim 
Santos reiterar a necessidade de 
«superar os efeitos do desinvesti-
mento que o setor dos transportes 
públicos sentiu no passado, sobre-
tudo no que respeita à Transtejo».

a autarquia está do lado dos 
utentes, «o nosso papel é de de-
núncia e reivindicação para que 
a situação se resolva.  a frota da 
Transtejo está degradada, não 
existe manutenção, nem embar-
cações para substituir as que ava-
riam. Nesse sentido, vamos con-
tinuar a nossa intervenção como 
fizemos até aqui, para que quem 
de direito, o governo e a adminis-
tração da Transtejo, deem respos-
ta aos utentes», frisou o autarca. 
Falou ainda sobre a redução dos 
preços dos passes sociais a partir 
de 1 de abril, para referir que «as 
empresas de transporte fluvial de-
vem acompanhar a diminuição de 
preço com maior oferta».

recorde-se que no início de 
janeiro, o Conselho de Ministros 
aprovou o plano de renovação da 
frota da Transtejo, com a compra 
de 10 novos barcos, o que repre-
sentará um investimento de 57 mi-
lhões para a aquisição dos navios 
e mais cerca de 33 milhões para 
a manutenção, um investimento 
global na ordem dos 90 milhões de 
euros. O concurso para aquisição e 
manutenção de dez novos navios 
para a Transtejo foi publicado em 
Diário da República no dia 15 de 
fevereiro e a este propósito refere 
Joaquim Santos: «esperamos que 
se concretize rapidamente apesar 
de sabermos que só daqui a dois 
anos é que chegará o primeiro bar-
co. Mas até lá têm de existir condi-
ções de gestão das embarcações 
para que as populações continuem 
a ser transportadas de forma segu-
ra, fiável e rápida». n

Concentração no cais fluvial da Transtejo do Seixal 

É urgente a renovação  
e reforço da frota

A Câmara Municipal do Seixal promo-
ve o debate Novo Aeroporto: Por Uma 
Solução de Futuro, no dia 23 de fe-
vereiro, pelas 15 horas, no auditório 
dos Serviços Centrais da autarquia. 
O encontro lança a discussão sobre 
a localização do novo aeroporto na 
margem sul do Tejo, obra sucessiva-
mente adiada nos últimos 50 anos, 

abordando os impactos que a infra-
estrutura terá numa área densamen-
te povoada onde vivem mais de 300 
mil pessoas. Quais as ameaças ao 
ambiente e à biodiversidade, desig-
nadamente à avifauna, à saúde pú-
blica, à própria segurança aeronáu-
tica e industrial e que consequências 
terá na economia e na qualidade de 

vida das populações? Será a opção 
pela Base Área do Montijo uma so-
lução de futuro ou uma hipótese que 
se esgota a curto prazo? Estas são as 
questões sobre as quais os interve-
nientes vão dar a sua opinião. Para 
além da participação de Joaquim 
Santos, presidente da Câmara do 
Seixal, neste momento estão con-

firmadas as presenças do deputa-
do do Grupo Parlamentar do PCP 
Bruno Dias; do membro do Conselho 
Nacional do PEV Joaquim Correia; da 
deputada do Grupo Parlamentar do 
BE Joana Mortágua; do membro da 
Plataforma Cívica Aeroporto BA6 – 
Montijo Não! José Encarnação; e do 
engenheiro Carlos Matias Ramos, 

anterior bastonário da Ordem dos 
Engenheiros e anterior presidente do 
LNEC. Não confirmararam presença 
até ao momento os grupos parlamen-
tares do PS, do PPD/PSD, do CDS-PP 
e do PAN, bem como o Ministério das 
Infraestruturas e a ANA – Aeroportos 
de Portugal, a quem também se en-
dereçou convite.

Dia 23 de fevereiro, 15 horas, nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal 
Debate Novo Aeroporto: Por Uma Solução de Futuro
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Confiança, qualidade 
e fiabilidade são os atributos que 
distinguem a fábrica de quadros 
elétricos da Siemens, no concelho 
do Seixal, a qual anuncia a contra-
tação de 102 pessoas para respon-
der ao aumento da sua capacidade 
de produção em 60 por cento, o 
que irá ter um impacto positivo na 
economia nacional e local.

a Siemens está radicada em 
Portugal há 113 anos e a unidade 
de Corroios, como é designada, 
mas localizada na freguesia de 
amora, labora desde 1995, ocu-
pando uma área de 6 mil m2 junto 
à estrada nacional 10. 

a fábrica conta atualmente com 
154 trabalhadores e exporta 85 
por cento dos quadros elétricos 
que produz, destinados nos últi-
mos anos a 56 países dos cinco 
continentes. 

o anúncio do aumento da pro-
dução foi feito no dia 14 de fe-
vereiro, durante a visita do pri-
meiro-ministro, antónio Costa, 
àquela fábrica, acompanhado pe-

lo ministro da economia, Pedro 
Siza Vieira, e pelo presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, que foram rece-
bidos pelo presidente executivo 
da Siemens Portugal, Pedro Pires 
de Miranda. 

foi ainda foi descerrada uma 
placa alusiva àquele momento. 

Reforço é importante
 para o concelho e o país
após a visita, no período de in-

tervenções, Joaquim Santos, pre-
sidente da Câmara Municipal do 
Seixal, declarou que o reforço da 
presença da Siemens no concelho, 
a par do anúncio da nova unidade 
industrial da Hovione neste terri-
tório, corresponde «à dinâmica de 
reindustrialização» do município 
e à visão de desenvolvimento da 
autarquia, «com empresas empe-
nhadas na investigação e inova-
ção, com um elevado nível de qua-
lificação dos trabalhadores, que 
vêm reforçar a matriz industrial e 
produtiva do município, essencial 

para o avanço do progresso eco-
nómico e social da população, da 
região e do país».

Joaquim Santos entende que 
esta dinâmica industrial «tem de 
conseguir assegurar todas as ga-
rantias em termos da mitigação 
dos impactos ambientais decor-
rentes dessas atividades, cons-
tituindo a sustentabilidade am-
biental».

o autarca sublinhou que o re-
forço da capacidade produtiva da 
Siemens «é muito importante para 
o concelho do Seixal e para o país», 
e que câmara municipal «está dis-
ponível para ajudar a concretizar 
e potenciar os projetos que visem 
a criação e a qualificação do em-
prego produtivo e com direitos».

Segundo o presidente executivo 
da Siemens Portugal, Pedro Pires 
de Miranda, este «é um momen-
to histórico» para a fábrica, por-
que «veio para ficar há 25 anos e 
demonstra que está no país pa-
ra ficar nos próximos 25». disse 
que esta unidade industrial «está 

à frente» em relação às suas du-
as congéneres na alemanha e na 
Turquia, e que «vamos conseguir 
com certeza fazer deste um polo 
importante de desenvolvimento 
para a Siemens e para Portugal».

afirmou que a empresa «é cer-
tificada ao mais alto nível», tem 
«sido um grande sucesso, aposta-
mos na qualidade e na fiabilidade 
dos nosso equipamentos e é isto 
que nos vai manter no topo das 
listas de encomenda dos nossos 
clientes». 

a Siemens Portugal exportou 
em 2018 cerca de 123 milhões de 
euros, «vamos a caminho dos 150 
e o nosso sonho é chegar aos 200 
milhões». esta fábrica «é parte 
integrante desse esforço de ex-
portação, com os dois centros de 
competências de engenharia no 
no país».

acrescentou que a equipa da 
fábrica do Seixal vai duplicar, 
passando de 98 pessoas em de-
zembro de 2018, para 200 no fi-
nal deste ano, e que continuará 

a investir na formação dos seus 
trabalhadores. a fábrica passará 
das 2000 unidades por ano para 
as 3200. Também é intenção da 
unidade vir a produzir novas fun-
ções e produtos. 

o ministro da economia, Pedro 
Siza Vieira, cumprimentou a 
Siemens «pela decisão de expan-
são da capacidade nesta fábrica», 
«alicerçada na confiança e nos 
bons resultados que tem tido». 

o primeiro-ministro, antónio 
Costa, considerou que «o refor-
ço do investimento» da Siemens 
no concelho do Seixal, com o «au-
mento significativo do número de 
trabalhadores e das exportações», 
é «um excelente sinal» para o país 
e para «um concelho cuja ambi-
ção de reindustrialização tem sido 
uma aposta continuada e impor-
tante».

Para antónio Costa, «é uma ex-
celente medida para todos os que 
trabalham na empresa», porque 
significa que os postos de trabalho 
«vão continuar». n

unidade industrial da Siemens no concelho

Fábrica no Seixal aumenta produção
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A SupervedA é uma empresa se-
diada em Corroios, fundada em 1979. Tem 
como atividade principal o fabrico, distri-
buição e instalação de novas tecnologias de 
segurança: controlo de acessos, sistemas de 
segurança, portões e vedações amovíveis e 
fixas, muitas delas na área desportiva, como 
estádios ou campos de jogos.

Joaquim Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, visitou, no dia 8 de fe-
vereiro, as instalações da Superveda, em 
mais uma iniciativa que privilegia o contac-
to com os agentes económicos do concelho.

O edil, acompanhado por técnicos da au-
tarquia, foi recebido por Sérgio Carvalho, 
diretor geral, que deu a conhecer a parte de 
escritório e da produção, explicando que a 
empresa se encontra numa fase de reestru-
turação. 

As instalações em Corroios dispõem de 
uma área total de 3200 m2, que incluem 
uma zona de showroom para exibição da sua 
gama de produtos. No entanto, essa zona 
vai ser reestruturada para uma nova aposta 
de modernização tecnológica. O objetivo 
é investir em novas máquinas e criar mais 
postos de trabalho. A empresa conta atual-
mente com 13 funcionários e prevê chegar 
a 2022 com 25.

«Somos uma empresa pequena, mas 
conseguimos fazer muita coisa, de carácter 
diferente. Trabalhar na área do futebol tem-
-nos aberto uma série de portas e somos 
convidados para fazer projetos especiais», 
explicou Sérgio Carvalho.

um desses projetos especiais, por exem-
plo, foi a criação de uma rede para um anún-
cio da pT Fibra, para colocação à altura do 
quarto piso num edifício, em que os figuran-
tes pudessem andar em cima da mesma em 
segurança, um trabalho que a Superveda fez 
em 15 dias.

O estádio da Luz, o Centro de estágio e 
Formação de Jogadores de Futebol do Sport 
Lisboa e Benfica, no Seixal, o Aeroporto 
de Lisboa, o Autódromo Internacional do 

Algarve, o Campo de Golfe da Aroeira, esta-
belecimentos prisionais, hospitais e empre-
sas fazem parte do portfólio da Superveda. 
Mas o mercado desta empresa não é apenas 
nacional. A Argélia, por exemplo, é um dos 
países onde a Superveda tem grande im-
plantação.

Outra área de intervenção da empresa, 
através da Hera eventos, é o aluguer de 
materiais e equipamentos para iniciativas, 
não só aqueles que produz, como painéis 
amovíveis, portões, barreiras e sistemas de 
segurança e controlo de acessos, como ain-
da tendas, chapéus de sol, mobiliário, deck, 
motos elétricas, motos de 4 rodas e carros 
elétricos.

Apesar do muito que já foi feito e dos 
projetos e desafios para o futuro, Sérgio 
Carvalho afirma que «esta é uma luta diária, 
não é fácil, mas colocamos empenho em 
tudo o que fazemos». 

Joaquim Santos deu os parabéns a Sérgio 
Carvalho pelo trabalho desenvolvido pela 
empresa, afirmando que a Superveda «se 
encontra num caminho muito positivo».

Sobre esta iniciativa, Joaquim Santos afir-
mou: «A nossa vinda à Superveda insere-se 
num conjunto de visitas que temos rea-
lizado às empresas locais, para conhecer 
o seu funcionamento e valorizar o tecido 
económico local e o seu importante papel 
na criação de emprego e desenvolvimento 
económico do concelho.» n

NO âMBITO do contacto regular 
da Câmara Municipal do Seixal com a 
comunidade educativa, Joaquim Santos, 
o presidente da autarquia, a vereadora 
da educação, Manuela Calado, e técnicos 
municipais visitaram a escola Básica dos 
redondos. O objetivo foi conhecer me-
lhor o funcionamento da escola e saber 
quais as necessidades para o futuro. A 
comitiva foi recebida por Ana Marques, 
coordenadora da escola.

A escola Básica dos redondos, situada 
na freguesia de Fernão Ferro, integra 
o Agrupamento de escolas de pinhal 
de Frades. Foi construída pela Câmara 
Municipal do Seixal com um investimen-
to de cerca de 2 milhões de euros e en-
trou em funcionamento em setembro 
de 2014.

A escola Básica dos redondos tem 12 
salas do 1.º ciclo, três salas de jardim de 
infância e dispõe de biblioteca, cozinha, 
refeitório, ginásio, balneário, além de 
sala de apoio educativo. Conta com 343 
alunos e 18 professores, 12 deles titula-
res de turma e um de educação especial.

Ana Marques, que está nesta escola 
desde a sua abertura, descreve-a como 
«uma escola feliz», onde não se sente 
a coordenar, mas a fazer parte de uma 
equipa. Lembra que «foi um desafio» 
começar o projeto do zero, porque «não 
sabíamos o que íamos encontrar», mas 
que valeu e vale a pena.

Quanto à visita do executivo da 
Câmara Municipal do Seixal, acha que 
«é ótima» e que «deviam ser feitas estas 
visitas às escolas com regularidade». 

Sendo uma escola recente, não exis-
tem problemas de maior em termos do 
equipamento, mas como a coordenado-
ra refere: «estamos bem, mas queremos 
mais para fazer melhor. Sabemos que as 
coisas não caem do céu, nem aparecem 
num abrir e fechar de olhos. Mas quando 

desistirmos de querer mais, isso signifi-
ca que as coisas já não estão bem.»

O querer mais é proporcionar melho-
res condições às crianças para a práti-
ca do desporto no exterior, por isso um 
campo de jogos, com casas de banho de 
apoio, é um projeto importante a con-
cretizar.

em reunião com Joaquim Santos e 
Manuela Calado, foi ainda falada a ne-
cessidade de colocar uma cobertura à 
entrada da escola, a colocação de pro-
jetores em sala de aula, a instalação de 
mais um brinquedo infantil no recreio, 
a criação de uma arrecadação e a pos-
sibilidade de, a longo prazo, se criar a 
Componente de Apoio à Família (CAF).

O presidente da Câmara Municipal do 
Seixal explicou que o objetivo da visita 
foi «o de perceber como está a funcionar 
a escola e quais as suas necessidades, ha-
vendo a possibilidade de se iniciar uma 
2.ª fase de obras para colmatar a falta 
de um campo de jogos, de uma segun-
da portaria com mais estacionamento 
e ainda outras pequenas intervenções 
que vão tornar melhor o dia a dia dos 
alunos».

Joaquim Santos lembrou que esta «é 
uma das escolas mais recentes no con-
celho e que veio responder às necessida-
des educativas sentidas pela população 
da zona dos redondos que, nos últimos 
anos, tem vindo a aumentar significa-
tivamente. Aliás, toda a freguesia de 
Fernão Ferro tem vindo a crescer, sendo 
cada vez mais o local escolhido por famí-
lias jovens para se instalar».

por este motivo, é essencial ter equi-
pamentos escolares de qualidade pa-
ra receber os alunos. estão previstas 
a requalificação da escola Básica dos 
Morgados e a construção de uma nova 
escola básica em Fernão Ferro. n

Tecnologias de segurança em Corroios
Visita à empresa 
Superveda

visita à escola Básica dos redondos
Obra do campo de jogos 
inicia-se em março
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Assinatura de contrato de comodato 
Liga Portuguesa contra o Cancro
com novas instalações 

O trabalho da Delegação do Seixal da Liga Portuguesa contra o Cancro (LPCC) 
é acompanhado pela Câmara Municipal do Seixal. Assim, a autarquia proce-
deu à aquisição de um imóvel na Rua Francisco Zambujal, lote 23, n.º 2 B, 
 nas Paivas, com o objetivo de ceder as instalações à LPCC. A assinatura do 
contrato de comodato realizou-se no dia 16 de fevereiro, ao que se seguiu a 
entrega simbólica das chaves do imóvel à LPCC.
 A LPCC desenvolve o seu trabalho no apoio ao doente oncológico, na preven-
ção do cancro e no estímulo à investigação na área da oncologia. A atividade 
é efetuada maioritariamente por voluntários. A Delegação do Seixal conta 
com 5 pessoas na coordenação e 30 voluntários, e tem vindo a desenvolver 
iniciativas em colaboração com a autarquia, como a realização de ações de 
sensibilização em contexto escolar, a comemoração do Outubro Rosa – Mês 
de Prevenção do Cancro da Mama, a caminhada solidária e a presença nos 
eventos Seixal, Município Saudável e Aldeia Natal do Seixal.
O processo de cedência de instalações iniciou-se em 2016, no seguimento 
do pedido efetuado pela LPCC – Núcleo Regional do Sul. O objetivo era abrir 
uma delegação no Seixal, para estar mais próxima da comunidade. O contra-
to de comodato agora celebrado vigorará pelo prazo de 25 anos, renováveis 
por períodos de cinco anos.
A cerimónia de assinatura do contrato contou com a intervenção do presi-
dente da direção da LPCC – Núcleo Regional do Sul, Francisco Cavaleiro de 
Ferreira, que falou sobre os quatro eixos de atuação da liga: apoio ao doente 
e à família, investimento de 800 mil euros que se materializa em medica-
mentos, próteses e transportes; voluntariado hospitalar e apoio jurídico. No 
segundo eixo está a prevenção primária que se traduz em ações nas escolas 
sobre estilos de vida e proteção solar. A prevenção secundária faz parte do 
terceiro eixo e inclui o rastreio do cancro da mama, «o qual é realizado em to-
do o país, à exceção da península de Setúbal e da região de Lisboa, situação 
que a liga quer alterar», referiu o dirigente. Na zona sul, a liga realiza ainda 
20 rastreios do cancro da pele. No quarto eixo está a área da investigação, 
na qual a liga investe cerca de 700 mil euros anuais ao apoiar entidades que 
fazem investigação.
Francisco Cavaleiro de Ferreira evidenciou o trabalho dos voluntários e agra-
deceu o apoio da Câmara Municipal do Seixal na cedência das instalações, 
«Esperamos ajudar muitas pessoas da comunidade o que, sem uma porta 
aberta e uma casa para recebê-las, não seria possível».
O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, evidenciou 
«o trabalho em rede realizado em prol da população. Ter uma delegação da 
LPCC representa poder ajudar a comunidade, para que tenham as ferramen-
tas para ultrapassar momentos difíceis. Estamos nestas instalações, um 
sítio central no concelho onde mesmo ao lado vai nascer a Loja do Cidadão. O 
autarca deixou o desejo de: «que com esta base, a LPCC consiga trazer mais 
voluntários para uma causa meritória. No Seixal estamos a trabalhar com 
instituições sociais para que possam ampliar a sua resposta. Tudo o que se 
fizer em prol dos cidadãos não é um custo, mas um investimento».
Quando abrir a Delegação do Seixal disponibilizará gratuitamente: apoio 
social e jurídico; fisioterapia; ioga; cabeleireiro e consultas de psioncologia. 

A DelegAção do Seixal 
da escola Profissional Bento de 
Jesus Caraça (ePBJC) vai ter no-
vas instalações em Aldeia de Paio 
Pires, nos terrenos da empresa 
Baía do Tejo. o edifício, que foi 
centro de formação no tempo da 
antiga Siderurgia Nacional, vai 
ser novamente local de apren-
dizagem.

A Câmara Municipal do Seixal 
adquiriu o edifício em dezem-
bro de 2018, através de permuta, 
com o objetivo de ser cedido à 
instituição. A Baía do Tejo vai ser 
a responsável pelas obras de re-
qualificação.

No dia 16 de fevereiro, Manue-
la Calado e Maria João Macau, 
vereadoras dos pelouros da 
educação e do Planeamento, 
respetivamente, visitaram o edi-
fício, acompanhadas por Sér-
gio Saraiva, administrador da 
Baía do Tejo, e representantes 
da ePBJC: Maria graciete Cruz, 
presidente da direção, Augusto 
Praça e Fernando gomes, dire-
tores, Ana Antunes, diretora ge-
ral, e José Casquilho, diretor da 
Delegação do Seixal.

A ePBJC é uma instituição sem 
fins lucrativos, criada em 1989, 
que aposta num ensino profis-
sional de qualidade, em que os 
jovens aprendem uma profissão 
e entram no mercado de traba-
lho com todas as ferramentas 
para se tornarem profissionais 

competentes. A Delegação do 
Seixal desempenha um papel 
importante na interação entre o 
sistema de ensino, os jovens e a 
comunidade local. Atualmente, 
conta com nove turmas a funcio-
nar, envolvendo 241 alunos, que 
optam por cursos como técnico 
comercial, de receção e de gestão 
e equipamentos informáticos.

Inicialmente, a Delegação 
do Seixal funcionou no edifício 
Monte Sião, na Torre da Marinha, 
mas depois mudou-se para a 
Quinta da Tendeirinha, onde fun-
ciona atualmente, alargando-se 
para instalações adjacentes, de-
vido às necessidades de espaço.

Segundo explicou Maria gra-
ciete Cruz, a ePBJC «há muito 
que procura para esta delegação 
instalações que nos ofereçam 
melhores condições de trabalho 
e de permanência dos nossos 
alunos». 

Com as novas instalações, o 
objetivo é aumentar a oferta for-
mativa. Maria graciete Cruz diz 
que as expectativas são de ter 12 
turmas, aumentar a capacidade 
para 300 alunos e desenvolver 
novos cursos como técnicos de 
turismo, restauração e bar.

outro desafio será a criação de 
novas parcerias: «A delegação 
atualmente tem protocolos com 
mais de 30 empresas e institui-
ções e um dos objetivos, neste 
quadro de desenvolvimento da 

atividade, é procurar responder 
às necessidades do tecido em-
presarial e podermos realizar 
novos protocolos», afirmou a 
presidente da direção da ePBJC.

«A ePBJC já está instalada no 
Seixal, mas precisa de melhores 
condições para alargar a oferta 
formativa. Consideramos que 
uma escola profissional como 
esta tem todas as vantagens em 
ficar a funcionar neste local, um 
parque empresarial onde estão 
sediadas cerca de 40 empresas», 
afirmou Maria João Macau.

Sérgio Saraiva afirmou que 
ter a ePBJC sediada junto à Baía 
do Tejo é motivo de satisfação, 
uma vez que poderá ter um papel 
importante na dinamização do 
local.

Quanto às obras, que incluem 
intervenções no interior e exte-
rior do edifício, serão «adequa-
das às necessidades da ePBJC. 
Haverá reuniões técnicas para 
definição de questões de proje-
to, mas havendo estudo prévio, 
o passo seguinte é a fase de li-
cenciamento», explicou o admi-
nistrador da Baía do Tejo, que 
acrescentou que considera que 
será necessário o prazo de um 
ano para concretizar o projeto.

Manuela Calado destacou o 
papel formativo da ePBJC, consi-
derando-o «uma mais-valia para 
o desenvolvimento económico e 
social do concelho». n

Delegação do Seixal da escola Profissional 
Bento de Jesus Caraça

Novas instalações 
permitirão alargar 
a oferta formativa
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O GrupO Flamingo recebeu a visita 
do presidente e do vereador do Ambiente 
da Câmara Municipal do Seixal. Joaquim 
Santos e Joaquim Tavares foram recebidos 
por André Morais, presidente da associação 
de defesa do ambiente, entre outros mem-
bros da direção. 

Fundada em 2 de maio de 2002, a asso-
ciação de âmbito regional adquiriu o es-
tatuto de organização não governamental 
em 2005, reconhecendo o desempenho 
relevante na promoção, proteção, sensibi-
lização e valorização do ambiente, a par do 
trabalho desenvolvido na área da educação 
ambiental.

Distinguida com o prémio Terres de 
Femmes, da Fundação Yves rocher em 
2011, com o projeto do Viveiro de plantas 
Autóctones da paisagem protegida da 
Arriba Fóssil da Costa de Caparica, tem 
estatuto de entidade de utilidade públi-
ca e integra a Confederação portuguesa 
de Associações de Defesa do Ambiente. É 
membro da rede Social do Seixal (Conselho 
Local de Ação Social do Concelho do 
Seixal e da Comissão Social da Freguesia 
de Corroios) e do Conselho Consultivo da 
paisagem protegida da Arriba Fóssil da 
Costa de Caparica.

O grupo mantém em funcionamento o 
Centro de Investigação e reprodução de 
plantas Autóctones, que integra viveiros 
de plantas autóctones na Mata Nacional 
dos Medos, na Fonte da Telha, e no parque 
urbano da Quinta da Marialva, Corroios. 
Desenvolve trabalho de educação ambien-
tal, junto das escolas ou através de visitas 
guiadas e parcerias com o poder Local e 
empresas. Dinamiza ainda caminhadas, 
workshops, assim como visitas e observa-
ção de aves, entre outras ações e atividades 
relacionadas com a causa ambiental. 

«Viemos conhecer as atuais instalações 

com a intenção de refletir em conjunto com 
o Grupo Flamingo sobre as expectativas pa-
ra uma nova sede que sirva a atividade pre-
sente desta associação e os seus planos no 
futuro», enquadrou o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal. Joaquim Santos avan-
çou algumas hipóteses, «atendendo ao facto 
de se tratar de uma associação de índole 
ambiental, com necessidade de um espaço 
onde possa desenvolver o seu trabalho de 
sensibilização e informação de crianças, 
jovens e adultos» e defendendo «o seu en-
quadramento junto da natureza, numa área 
que poderá contribuir para revitalizar».

«Atualmente temos um espaço em que 
as únicas atividades que podemos realizar 
são as reuniões de direção e manter um 
arquivo», explica André Morais, para quem 
o «ideal seria uma sede onde pudéssemos 
acolher os nossos associados, que muitas 
vezes querem ser mais ativos na vida do 
grupo e que nós mesmos gostaríamos de 
convidar a debater alguns temas ambien-
tais do concelho. O presidente da direção 
da associação reconheceu na reunião um 
«contacto muito positivo, uma vez que des-
de que o Grupo Flamingo nasceu se debate 
com a necessidade de um espaço nosso» e 
considerou a disponibilidade da Câmara 
Municipal do Seixal em encontrar uma so-
lução como tendo superado «as nossas ex-
pectativas». n

O pOrTuGAL Cultura e recreio 
foi fundado a 1 de abril de 1960. 
Atualmente, o clube tem 1400 sócios e 
movimenta 500 atletas nas modalida-
des de jiu-jitsu, boxe, futsal, karaté, ju-
do e taekwondo, dinamizando também 
uma escola de música, com 20 crianças 
a frequentar as aulas de viola. 

As instalações do portugal Cultura e 
recreio estão a ser objeto de interven-
ção de melhoramento, tendo já decorri-
do as duas primeiras fases, com o apoio 
da Câmara Municipal do Seixal, num 
investimento global de 139 291 euros, 
no âmbito do contrato-programa cele-
brado entre as duas partes. 

Esta verba destinou-se à requalifi-
cação do edifício sede da coletivida-
de, ginásio e balneários, numa 1.ª fase, 
já concluída. A 2.ª fase, em conclusão, 
contempla a substituição total da co-
bertura da sede social, a colocação de 
lâmpadas LED e a implementação de 
bombas de calor (para aquecimento 
de água), o que irá contribuir para a re-
dução de custos para o clube. A 3.ª fase 
abranje a requalificação do polidespor-
tivo, com a instalação da cobertura e 
do piso desportivo e fecho do recinto, 
transformando-o em pavilhão.

No dia 8 de fevereiro, o presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, acompanhado dos técnicos da 
autarquia, efetuou uma visita à coletivi-
dade, onde foi recebido pelos dirigen-
tes do clube. 

para Carlos Nunes, presidente da di-
reção do portugal Cultura e recreio, 
o processo de requalificação das ins-
talações está a ser «excelente» e «é 
um grande apoio da câmara munici-

pal para o desenvolvimento não só do 
clube, mas também para o movimento 
associativo ao redor». Com estas obras 
«vamos ter mais atletas, vai aumentar 
a prática desportiva no clube e a co-
munidade local passa a dispor de mais 
condições para praticar mais e melhor 
deporto». E rematou: «Esta requalifica-
ção vem dar outra dinâmica ao clube».

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, salientou 
que esta visita ao portugal Cultura e 
recreio teve por objetivo «avaliar as 
duas fases das obras já realizadas e tra-
çar as condições para avançar com a 
fase seguinte, que é a construção do 
pavilhão desportivo, o que terá início 
dentro de poucos meses, encontrando-
-se o projeto em fase de conclusão». 

O autarca declarou que o apoio muni-
cipal aos clubes pretende «dotar o nos-
so movimento associativo das melhores 
condições para a prática desportiva e 
colocá-las ao serviço da população». n

Autarquia visita Grupo Flamingo
Associação ambiental 
necessita de uma nova 
sede social

Novo pavilhão desportivo
do portugal Cultura e recreio 
Câmara municipal
vai apoiar mais 
esta obra
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O estudO de viabilida-
de do Porto de Recreio do seixal 
esteve em cima da mesa no de-
curso da reunião que juntou a 
Câmara Municipal do seixal, 
a Administração do Porto de 
Lisboa, o Grupo Libertas e o 
Grupo ete, proprietário da 
Naval tagus. O encontro teve 
lugar no edifício dos serviços 
Centrais da autarquia no dia 4 de 
fevereiro. 

O estudo foi desenvolvido pe-
las quatro entidades a partir de 
um protocolo celebrado a 29 de 
junho de 2016. O presidente da 
Câmara Municipal do seixal ex-
plica que «o estudo demonstra 
que o Porto de Recreio do seixal 
é viável e o passo seguinte é o 
de calendarizar o lançamento de 
um concurso público para ave-
riguar a existência de potenciais 
candidatos interessados em 

construir esta infraestrutura e o 
hotel a ela associado».

O desenvolvimento do Porto 
de Recreio do seixal assenta na 
necessidades de uma rede in-
tegrada de infraestruturas de 
náutica de recreio no estuário 
do tejo, identificada pelo Plano 
estratégico do Porto de Lisboa. 
este plano identificava igual-
mente a insuficiência de postos 
de amarração, de infraestruturas 
dotadas de equipamentos e de 
serviços, com distribuição de-
sigual e maior concentração na 
margem norte do tejo.

O estudo de viabilidade do 
desenvolvimento de uma infra-
estrutura de apoio à náutica de 
recreio (porto de recreio) na Baía 
do seixal foi uma das vertentes 
contempladas pelo protocolo, 
que previa de igual modo o de-
senvolvimento de sinergias as-

sentes na partilha de investimen-
to e na maior capacidade de cap-
tação de investidores; e o desen-
volvimento de ações conjuntas 
de promoção e divulgação das 
oportunidades de investimento e 
fixação na Baía do seixal.

O equipamento visa conciliar 
a atividade de reparação e ma-
nutenção de embarcações, em 
estaleiro naval, com a vertente de 
operacionalização de produtos 
marítimo-turísticos, com even-
tos e atividade desportiva e com 
a acostagem para diferentes ti-
pos de embarcação. n

«Contabilidade ao Serviço do 
Empresário» e «Coaching – 7 
Hábitos das Pessoas Altamente 
Eficazes» foram os temas debati-
dos na sessão de Cafés Temáticos 
– Coffee Break Empresarial que 
decorreu no dia 23 de janeiro, no 
auditório dos Serviços Centrais da 
Câmara Municipal do Seixal.
Esta iniciativa é promovida pela 
autarquia e dinamizada pela em-

presa de consultoria financeira 
Finance4You, com oradores con-
vidados. 
Tem carácter bimestral, é gratuita 
e dirigida a micro e pequenas em-
presas e pessoas com uma ideia 
de negócio. O seu objetivo é dotar 
empresários e futuros empresá-
rios com ferramentas práticas para 
o desenvolvimento das suas ativi-
dades e áreas de negócio.

A próxima sessão de Cafés 
Temáticos – Coffee Break Empre-
sarial decorre no dia 20 de março, 
das 9.15 às 13.15 horas, e tem 
como temáticas «Planeamento 
Fiscal e Marketing Digital». Para 
participar, deverá inscrever-se até 
dois dias antes da data da sessão 
através do email desenvolvimento.
economico@cm-seixal.pt.

Cafés Temáticos – Coffee Break Empresarial
Ferramentas práticas para áreas de negócio

estudo de viabilidade do Porto de Recreio 
do seixal concluído

Concurso público 
vai avançar

Um destino náutico de excelência
Seixal na Nauticampo 
até 24 de fevereiro

O município do Seixal está presente na Nauticampo 2019 que teve 
início ontem, dia 20, na FIL, no Parque das Nações, e decorre até 
dia 24 de fevereiro. 
A Nauticampo é a maior feira de atividades náuticas, lazer ao ar 
livre, desporto e aventura do país. O objetivo da participação do 
município é promover as potencialidades náuticas e turísticas do 
concelho. 
O concelho também vai estar representado por várias instituições 
e empresas que vão mostrar as ofertas deste território nas áreas 
da náutica, mergulho, restauração, animação turística e artesa-
nato. 
São elas a Associação Náutica do Seixal, Clube de Canoagem 
de Amora, Aporvela, Nosso Tejo – Lisbon Traditional Boat Tours, 
B-Side Visit – Lisbon Sail, Tagus Yacht Center, Sailing 4 You, 
Iatestore, Caparica Diving, Extreme Nautical Sports, Amorasub, 
Galdéria Boats, IC Tour Adventure, o restaurante Lisboa à Vista e 
o artesanato da Associação Espaço Sociocultural Adorar Artes, da 
Associação Artes e Ofícios do Concelho do Seixal, da Associação 
dos Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias do Seixal e 
da Tesouro d’Ideias.
Durante a Nauticampo, a autarquia vai proporcionar passeios 
gratuitos a bordo de numa embarcação tradicional do Tejo com 
embarque e desembarque em Lisboa, na Marina do Parque das 
Nações.



 
Abatimento de piso na EN378
Obra de reparação já foi concluída
Após muita insistência da Câmara Municipal do Seixal, a Infraestruturas de 
Portugal (IP) finalmente concluiu a reparação do abatimento do piso na rotunda 
junto à Ponte da Fraternidade. Sendo esta uma estrada nacional, a EN378,  a 
obra foi da responsabilidade da IP. A autarquia manteve sempre o contacto com 
a IP, reforçando a necessidade urgente de reparar o piso, uma vez que se trata de 
uma zona com muita afluência de trânsito.

Centro de Treinos do Amora Futebol Clube
Construção dos balneários
Já tiveram início as obras de construção dos balneários do Centro de Treinos do 
Amora Futebol Clube, com a criação das fundações.
Os balneários, numa área construída superior a 650 m2, constituem uma infraes-
trutura que dotará o equipamento de todas as condições para a prática desportiva.
É de referir que esta intervenção integra a construção do Centro de Treinos do 
Amora Futebol Clube, para o qual a Câmara Municipal do Seixal cedeu o terreno e 
está a realizar um investimento no valor global de 750 mil euros. 

 
Aldeia de Paio Pires
Construção de rotunda
A Câmara Municipal do Seixal prossegue as obras de construção da rotunda no 
entroncamento da Avenida dos Metalúrgicos (EN378-1) com a Avenida General 
Humberto Delgado (EN10-2), em Aldeia de Paio Pires.
O objetivo da implantação desta rotunda é que a mesma funcione como uma 
medida de acalmia de tráfego, melhorando as condições de circulação na inter-
seção da EN378-1 e da EN10-2, garantindo maior segurança, a melhoria dos 
percursos pedonais e a continuidade de circulação.

Cruz de Pau
Reparação de escadas
A Câmara Municipal do Seixal está a proceder à reparação das escadas localizadas 
na Cruz de Pau, as quais permitem o acesso às ruas Farim e Contubo, esta circun-
dante à Escola Básica das Inglesinhas, freguesia de Amora. O uso desta escadaria 
serve principalmente para acessibilidade à escola.
Os trabalhos que estão em curso consistem na reparação de muretes e muros de 
sustentação de terras, na aplicação de corrimãos novos e pintura geral do espaço. A 
intervenção visa melhorar a segurança dos utilizadores.

 

No âmbito das intervenções efetu-
adas regularmente na qualificação 
do parque escolar do concelho, a 
Câmara Municipal do Seixal proce-
deu à reparação e pintura do muro na 
Escola Básica de Amora. Está assim 
garantida a segurança dos utilizado-
res do espaço.

Escola Básica de Amora
Reparação de muro
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Rua Dr. Luís Sá, Cruz de Pau
Criação de passadeira e colocação
de pilaretes
Na Rua Dr. Luís Sá, na Cruz de Pau, a Câmara Municipal do Seixal procedeu ao 
rebaixamento de um ilhéu direcional, executando uma passadeira para servir os 
peões na envolvente da rotunda. 
Na mesma rua, junto a outra passadeira, foram colocados pilaretes para impedir 
o estacionamento abusivo no local.

Fernão Ferro
Repavimentação junto à rotunda 
nos Redondos
Já teve início o Plano Municipal de Pavimentações para 2019 na freguesia de 
Fernão Ferro, com uma intervenção nos Redondos.
A Câmara Municipal do Seixal procedeu à remoção de raízes no pavimento, após a 
qual executou a repavimentação do ramo de saída da rotunda, no cruzamento da 
Avenida da Liberdade com a Avenida dos Redondos.
Na repavimentação foram utilizadas cerca de 11 toneladas de massa betuminosa.

 
Requalificação do Mercado Municipal da Cruz de Pau
Instalação de pavilhão 
para funcionamento provisório
De forma a realizar as obras de requalificação no Mercado Municipal da Cruz 
de Pau, foi instalado um pavilhão de grandes dimensões junto ao equipamento, 
no espaço do antigo ringue, para acomodar os 160 comerciantes e receber os 
utentes. Assim, o mercado continuará a funcionar durante o decurso das obras. 
O projeto de requalificação do Mercado Municipal da Cruz de Pau integra a re-
qualificação do edifício do mercado, com uma área de 690 m2, e a sua amplia-
ção, com a construção de um edifício para armazenamento de frescos, numa 
área de 62,50 m2, bem como a requalificação dos espaços exteriores de venda 
e da envolvente mais próxima, que inclui passeios, acessos e estacionamento 
(estes a realizar numa fase posterior).
O mercado terá ainda novas instalações sanitárias de apoio a utentes e fun-
cionários, novas bancas de venda e de apoio e contará com a reformulação 
do arruamento de cargas e descargas. A intervenção implica um investimento 
municipal de 453 664,37 euros.

Associação Unitária de Reformados, Pensionistas
e Idosos da Torre da Marinha
Requalificação das instalações
Prosseguem as obras de requalificação do Centro de Dia da Associação Unitária de 
Reformados, Pensionistas e Idosos da Torre da Marinha.
A instituição ocupava apenas o piso superior do imóvel municipal, permanecendo 
o piso inferior devoluto, onde anteriormente funcionou o antigo centro de saúde da 
Torre da Marinha e os vestiários da piscina municipal.
A obra consiste na remodelação total do edificado, permitindo que a instituição 
possa ocupá-lo na totalidade. O piso térreo encontra-se já em funcionamento, ca-
recendo apenas de alguns acabamentos, estando em curso a remodelação do piso 
superior. Prevê-se a conclusão da intervenção em março.
A obra representa um investimento municipal de cerca de 773 mil euros. 
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A CâmArA municipal do 
Seixal aprovou, na reunião de 13 de 
fevereiro, uma tomada de posição 
pela afirmação do Seixal como um 
dos principais polos de desenvol-
vimento da região e do país, na qual 
são salientados os vários projetos e 
ações que a autarquia tem vindo a 
promover no âmbito do desenvolvi-
mento do concelho e as incidências 
futuras a nível regional e nacional.

O documento refere que o novo 
Plano Diretor municipal duplicou 
as áreas destinadas ao desenvol-
vimento económico, passando de 
500 para 900 hectares.

O presidente da autarquia, Joa-
quim Santos, frisou que o Seixal «é 
hoje terreno fértil para a inovação 
e qualidade de vida, procurando 
aliar o desenvolvimento económi-
co à imprescindível sustentabilida-
de ambiental», dando os exemplos 
dos recentes anúncios da empre-
sa Hovione, que se virá instalar 
no concelho e criar centenas de 
postos de trabalho qualificado, e 
da Siemens no concelho, que vai 
contratar mais 100 trabalhado-
res para aumentar a capacidade 
industrial. No campo do turismo, 
identificou a adjudicação do pri-
meiro empreendimento turístico 

na frente ribeirinha do Seixal, o 
Hotel mundet. 

Na reunião foram aprovadas 
diversas comparticipações finan-
ceiras a associações, coletividades 
e instituições do concelho, desta-
cando-se a atribuição de 8 mil eu-
ros à Associação Náutica do Seixal, 
para apoiar o desenvolvimento da 
náutica de recreio e a promoção do 
turismo.

 Saliente-se ainda que foi apro-
vada a adjudicação da elaboração 
de um plano de mobilidade e trans-
portes para o concelho, baseado na 
mobilidade sustentável, ambiente, 
saúde pública, segurança rodoviá-
ria e intermodalidade.

Deliberações
Presidência
• Tomada de posição: Pela afir-

mação do Seixal como um dos prin-
cipais polos de desenvolvimento 
da região e do país.
•  Contrato-programa  a  cele-

brar entre o município do Seixal 
e a Associação Náutica do Seixal. 
Comparticipação financeira.
• Opções do plano e propos-

ta de orçamento em vigor, nos 
termos da alínea a) do n.º 1 do 
art.º 25.º, por força da alínea c) 

do n.º 1 do art.º 33.º, ambos do 
Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, alterada pela Lei 
n.º 50/2018, de 16 de agosto. 
revisão. Aprovação.

Pelouro da Educação,
Desenvolvimento Social,
Juventude e Gestão
Urbanística
• Apoio  a  projetos  escolares 

no âmbito do PEm 2018-2019. 
Agrupamento de Escolas de Pinhal 
de Frades. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Desfiles  de  Carnaval  2019. 

Contratos-programa e compartici-
pações financeiras.

• Drive In Arte. Normas gerais de 
participação. Aprovação.
• Apoio ao curso regular Tocá 

rufar 2018-2019, 2.ª e 3.ª tran-
ches. Comparticipação financeira. 

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

dimento por ajuste direto para 
aquisição do comboio elétrico, ao 
abrigo da execução do Plano para 
o Desenvolvimento do Laboratório 
Vivo para a Descarbonização da 
Baía do Seixal. Aprovação de mi-
nutas e designação do gestor do 
contrato.

Pelouro do Desporto,
Empreitadas, Administração
Geral e Modernização
Administrativa
•  Protocolo  de  colaboração 

a celebrar entre o município 
do Seixal e a Associação pa-
ra o Desenvolvimento Social, 
Solidariedade e Cooperação com 
São Tomé e Príncipe – Poto Betu. 
Aprovação de minuta.
• Contratação pública. Concurso 

limitado por prévia qualificação 
para as demolições em Vale de 
Chícharos. Processo n.º DOEEP.
DOGE.02.IF.2018. Aprovação de 
relatório final, adjudicação e minu-
ta de contrato.

Pelouro do Planeamento,
Mobilidade, Cultura
e Recursos Humanos
• Contratação pública. Concurso 

público para a aquisição de ser-
viços para a elaboração do Plano 
de Mobilidade e Transportes do 
Concelho do Seixal. relatório final, 
adjudicação e minuta do contrato.

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

reunião da câmara municipal de 13 de fevereiro

Seixal afirma-se cada vez mais 
como um polo de desenvolvimento

A Câmara Municipal do Seixal re-
pudia e desmente as insinuações 
e acusações formuladas na peça 
da TVI transmitida a 7 de fevereiro. 
A autarquia publicou na sua pági-
na na internet um esclarecimento, 
sublinhando que todos os contra-
tos referidos na peça da TVI são 
públicos, cumprem a legislação em 
vigor e estão disponíveis para con-
sulta na mesma página. A câmara 
municipal tem como missão a de-
fesa dos interesses da população 
e do serviço público e é assim que 
age em todos os momentos e con-
tinuará a agir, no quadro das suas 
competências, respeitando sem-
pre a legislação em vigor.

Assessoria
Luís Miguel Franco: assessoria 

jurídica em regime de avença no 
âmbito do direito contraordenacio-
nal. Responde a uma necessidade 
de tratar um volume crescente de 
processos de contraordenação, 
tendo atribuídos 151 processos em 
2018.

Medicina no trabalho
Joaquim Judas: prestação de ser-
viços médicos especializados em 
medicina do trabalho. Corresponde 
a uma necessidade legal de ter 
dois médicos do trabalho perante 
os 1600 trabalhadores da autar-
quia. 

Apoios técnicos 
aos vereadores com pelouro
Deliberada pela Câmara Muni-
cipal do Seixal por unanimidade, 

em 23 de novembro de 2017, e nos 
termos da lei, com os votos a favor 
dos vereadores da CDU, PS, PSD e 
BE. Determina a deliberação que 
cada vereador com pelouro dispo-
nha de apoio técnico para o exer-
cício de funções no âmbito da sua 
formação e/ou experiência profis-
sional. Em 2018, para oito vereado-
res com pelouro foram contratadas 
quatro pessoas para apoio técnico 
especializado (duas para os cinco 
mandatos a tempo inteiro da CDU e 
duas e para dois mandatos a meio 
tempo do PS).

Empresas na área 
do ambiente e salubridade
Entre 2014 e 2018, a Câmara do 
Seixal contratou diversas presta-
ções de serviços, com várias em-

presas, nas áreas da higiene ur-
bana e do abastecimento de água. 
As contratações são públicas, 
publicitadas no portal Basegov e 
cumpriram todas as regras legais 
de contratação, designadamente 
do Código dos Contratos Públicos 
(CCP). O ajuste direto é um proce-
dimento de contratação pública 
previsto no CCP, perfeitamente le-
gal e disponível de acordo com a 
circunstância da necessidade dos 
serviços.

A Câmara do Seixal não está 
entre as mais endividadas 
Segundo o último anuário financei-
ro, o Seixal figura nos municípios 
com melhor eficiência financeira 
(o 18.º município entre os 308 mu-
nicípios do país), maiores resulta-

dos económicos (o 9.º município do 
país), maior diminuição da dívida 
(13.º município) e maior diminui-
ção do IMI (19.º município entre os 
308 municípios do país).  
 
Aquisição de viaturas
A Câmara Municipal do Seixal de-
senvolveu um processo de renova-
ção da sua frota municipal superior 
a 3,8 milhões de euros, onde se 
incluem as duas viaturas referidas 
na peça, que custaram cerca de 
110 000 € e que mais não são do 
que viaturas de trabalho para uso 
do executivo municipal, técnicos 
da autarquia e convidados ou visi-
tantes.

Câmara Municipal do Seixal desmente reportagem da TVI
Missão de serviço público em defesa da população do concelho
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Iniciativa pedagógica leva a música jazz
às salas de aula
O SeixalJazz Vai à Escola
já envolveu 470 crianças 
este ano letivo

A decorrer em sete escolas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico do 
concelho, a iniciativa O SeixalJazz Vai à Escola integra no corrente 
ano letivo 24 sessões em sete escolas. Já foram realizadas 19 
sessões, num total de 6 escolas envolvidas e de 470 crianças par-
ticipantes.
A atividade consiste em ateliês, realizados em sala de aula, e conta 
com a colaboração de Pedro Costa, fundador da editora Trem Azul/ 
/CleanFeed e dinamizador das sessões, e dos músicos Pedro 
Sousa, no saxofone, e Hernâni Faustino, no contrabaixo.
A iniciativa contempla uma parte teórica onde se aborda a história 
do jazz e uma parte prática, onde os alunos se transformam em 
músicos e improvisam ritmos e sons, acompanhados pelos dois 
instrumentistas. 
A iniciativa culmina com um concerto integrado na programação 
deste ano do Festival Internacional SeixalJazz, em que os alunos 
participam num espetáculo pedagógico por uma formação deste 
estilo musical, oportunidade para alunos e professores aprende-
rem mais sobre as diversas vertentes do jazz, desde a história ao 
contexto político-social do seu aparecimento e evolução, dos dife-
rentes estilos e tendências ao conceito de improvisação que lhe é 
particular.

No âmbito do proje-
to Erasmus+, a Escola básica da 
Cruz de Pau recebeu, de 4 a 9 de 
fevereiro, os parceiros do projeto 
Social Exclusion Can be Cured, 
que envolve, além da escola por-
tuguesa, as suas congéneres da 
Grécia, itália, Roménia e turquia. 

A semana foi preenchida por 
diversas atividades, destacan-
do-se o seminário sobre o te-
ma «Cooperative Learning and 
Personalization», que decor-
reu no auditório dos Serviços 
Centrais da Câmara municipal 
do Seixal, no qual participaram 
os parceiros do projeto, o chefe 
da Divisão da Educação da autar-

quia, a diretora do Agrupamento 
terras de Larus, uma repre-
sentante da Agência Nacional 
Erasmus+ e um orador convida-
do, o doutor Christoph Sims. 

Como se tratou da última mo-
bilidade do projeto, a Eb Cruz de 
Pau fez questão de deixar uma 
marca na escola alusiva ao acon-
tecimento, realizando a pintura 
de um  mural com o logótipo do 
projeto. 

o programa da mobilidade fin-
dou com um jantar de despedida 
onde todos tiveram a oportuni-
dade de dançar, de cantar e de 
recordar os diferentes momentos 
vividos ao longo da semana. 

Segundo Paulo Correia, da 
equipa coordenadora do projeto 
da Eb Cruz de Pau, «foi com muita 
emoção e já com saudade que nos 
despedimos», e acrescentou que 
o projeto «termina, mas o traba-
lho em torno da exclusão social 
continua com a esperança que 
tenhamos contribuído para uma 
sociedade mais justa». 

Durante estes dias de realiza-
ção do projeto na Escola básica 
da Cruz de Pau, os alunos por-
tugueses hospedaram nas suas 
casas os alunos gregos, romenos, 
italianos e turcos, o que permitiu 
uma maior partilha entre eles. n

Projeto Erasmus+

Alunos europeus 
trabalham a exclusão 
social

A segunda sessão deste ano letivo 
do ciclo À Conversa com os Pais... 
A Confusão Está Instalada? vai ter 
lugar no dia 22 de fevereiro, às 19 
horas, no auditório dos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal. 
A iniciativa tem como tema 
«Adolescência e Resiliência» e 
conta com comunicações de 
Rosário Vasconcelos, psicóloga clí-
nica da Equipa de Tratamento de 
Almada e Equipa de Prevenção dos 
Centros de Respostas Integradas 
da Península de Setúbal, e Ana 
Serrano, médica interna no Serviço 
de Pedopsiquiatria do Hospital 

Garcia de Orta. A segunda sessão 
decorre depois da realização da 
primeira, que teve lugar no dia 7 
de dezembro, subordinada ao te-
ma «A Adolescência e Desafios da 
Parentalidade» e que recebeu a 
pedopsiquiatra Ana Vasconcelos 
como oradora e Marta Cabral, no 
papel de moderadora.
O ciclo À Conversa com os Pais... 
A Confusão Está Instalada? teve 
início em 2012 e é uma organi-
zação da Câmara Municipal do 
Seixal, Escola Secundária Dr. José 
Afonso e Unidade de Cuidados na 
Comunidade do ACES Almada- 
-Seixal. A participação em qualquer 

das sessões é gratuita e as inscri-
ções podem ser efetuadas atra-
vés do endereço ucc.seixal@arslvt.
min-saude.pt.
Após em dezembro ter abordado o 
tema «Adolescência e Desafios da 
Parentalidade» e depois de decor-
rida a sessão de 22 de fevereiro, 
o último encontro deste ano letivo 
está previsto para dia 17 de maio 
e tem como tema «Adolescência e 
Vivências». 

Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal, dia 22 de fevereiro
«Adolescência e Resiliência» numa conversa entre educadores
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«ViVe a Tua Cena» é 
o mote que dá arranque a mais 
um mês da juventude no Seixal. 
O lema da edição de 2019 do 
Março Jovem, iniciativa que alia 
a Câmara Municipal do Seixal às 
organizações juvenis do municí-
pio, convida os jovens a afirma-
rem a sua identidade e diferença 
sem complexos e a participarem 
em diferentes iniciativas que in-
cluem arte urbana, dança, con-
certos, encontros, exposições, 

entre outras sugestões para os 
mais radicais.

Os destaques são muitos e 
se procurares no programa en-
contrarás mais, uma vez que é 
composto de iniciativas muito 
diversificadas para ir ao encon-
tro dos interesses múltiplos da 
juventude. aliás, nem poderia ser 
de outra maneira, uma vez que 
não é um programa feito para os 
jovens, mas com os jovens. a tua 
cena.

No arranque deste cartaz, o 
incontornável espetáculo do co-
mediante Luís Franco-Bastos, 
Consciente, tem lugar no dia 2 de 
março, no auditório Municipal 
do Fórum Cultural do Seixal. 
Já a fechar a programação e o 
mês, atenção para o espetáculo 
dos HMB, banda com misturas 
de funk, soul e R&B que sobe ao 
palco da arena Multiusos de Paio 
Pires, no dia 30 de março.

Mas há mais. Um campeonato 

de hip-hop nacional, com a par-
ticipação de 400 bailarinos de to-
do o país, promete deixar marca 
na programação. aescolamexe 
em Março irá continuar em tur-
né pelas escolas secundárias do 
concelho, reunindo um conjun-
to significativo de atividades, 
entre as quais demonstrações, 
workshops e animação dos inter-
valos escolares com DJ. Destaque 
ainda para as eliminatórias do 
Canta! – Concurso interescolas 

de Talentos Musicais, com final 
marcada para o dia 29 de março, 
no auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal.

Consulta o programa completo 
em cm-seixal.pt e descobre-nos 
nas redes sociais. estes são al-
guns dos nossos destaques. Vive 
a Tua Cena! n

Mês da juventude com programa construído com os jovens

«Vive a Tua Cena» é o lema 
do Março Jovem em 2019

Sábados, 9, 23 e 30 de março
Slackline, BMX e Parkour

Os desportos radicais e a atividade física em contexto urbano 
são paixões alimentadas pelos jovens e o Março Jovem 2019 
acolhe diferentes iniciativas neste âmbito.
O Circus Slackline Park inclui atividades de experimentação 
das emoções do equilíbrio em cima de um elástico e de artes 
circenses e decorre no sábado, dia 9 de março, das 14 às 18.30 
horas, no Parque Urbano da Quinta da Marialva. 
a atividade Street no Park BMX decorre no Parque Urbano de 
Fernão Ferro no dia 23 de março, um sábado, entre as 10 e as 
12 horas e das 14 às 18 horas. a iniciativa dá oportunidade 
aos praticantes de BMX de mostrarem a sua prática e está 
aberta a todos quantos queiram marcar presença.
Move-Te: Parkour consiste numa tarde dedicada a esta mo-
dalidade cujo nome deriva da palavra «percurso» e tem como 
finalidade encontrar o trajeto mais curto em detrimento do 
mais acessível, superando todos os obstáculos. Tem lugar a 
30 de março, sábado, das 15 às 18 horas, no Jardim do Seixal. 

Sábado, 9 de março
Hip-Hop com N. Drew + 
Rosalez + Ndm

O espetáculo de entrada livre dedicado ao hip-hop tem lugar 
na Sociedade Filarmónica Operária amorense no sábado, dia 
9 de março, às 22 horas. Recebe N. Drew, Rosalez e NDM, todos 
nomes do hip-hop do concelho. 
Com apenas 16 anos, N. Drew é um rapper que foca o seu tra-
balho no hip-hop e na afro, aventurando-se pelo reggaeton e 
pelo pop. a sua música é caracterizada por ambientes frescos 
e inovadores, explorando acordes feitos com a voz ou com 
instrumentos pouco usuais neste estilo.
Rosalez é um cantor, rapper e bailarino, cujo trabalho se ins-
pira na música dos anos 80/90, explorando uma mistura de 
estilos que vão do hip-hop ao jazz, à soul e aos blues. 
Também com 16 anos, NDM é um rapper cujos temas contam 
com mais de 10 mil visualizações diárias no Youtube. explora 
as variantes do hip-hop, trap, afro, procurando tocar a sua 
audiência de forma o mais realista possível.

Segunda a sexta-feira, 
de 11 a 15 de março
Aescolamexe em Março

Com lugar nas escolas secundárias Manuel Cargaleiro, Dr. 
José afonso, alfredo dos Reis Silveira, João de Barros e de 
amora, a iniciativa é organizada pelas respetivas associa-
ções de estudantes em parceria com a Câmara Municipal 
do Seixal 
a programação leva a estas escolas o trabalho de algumas 
associações, com uma panóplia diversa de atividades, que 
incluem demonstrações de slackline, atuações de DJ, eli-
minatórias do Canta! – Concurso interescolas de Talentos 
Musicais e workshops de escrita criativa, dança hip-hop, 
produção musical, stencil e teatro, entre outras.
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Mês da juventude com programa construído com os jovens

«Vive a Tua Cena» é o lema 
do Março Jovem em 2019

Sábado e domingo, 
dias 16 e 17 de março 
Hip-hop Unite – Mundial 
Qualifiers
 
A decorrer entre as 9 e as 23 horas, no Pavilhão Municipal 
da Torre da Marinha, o Hip-Hop Unite – Mundial Qualifiers 
consiste num campeonato de hip-hop a nível nacional que 
contará com cerca de 40 grupos de dança, movimentando 
400 bailarinos de todo o país. 
A competição visa selecionar os grupos portugueses que 
irão disputar o mundial da modalidade, que se realizará em 
outubro de 2019 na Holanda. O ingresso para assistir ao 
espetáculo tem um custo de 5 euros. 

Sexta-feira, 29 de março 
Final do Canta! – Concurso 
Interescolas de Talentos 
Musicais
 
Após as eliminatórias deste concurso, que decorrem en-
tre 11 e 15 de março nas escolas secundárias Manuel 
Cargaleiro, Dr. José Afonso, Alfredo dos Reis Silveira, João 
de Barros e de Amora, no âmbito da iniciativa Aescolamexe 
em Março, a grande final do Canta! – Concurso Interescolas 
de Talentos Musicais tem lugar no Auditório Municipal do 
Fórum Cultural do Seixal.
Cada estabelecimento de ensino selecionou dois parti-
cipantes. Cada um destes 10 finalistas realizou ensaios, 
apoiados por músicos profissionais, preparando as suas 
atuações e interpretações musicais. Na grande final, irão 
cantar ao vivo, acompanhados por uma banda.

Sábado, 30 de março 
R&B e soul com os HMB

O concerto de entrada livre com lugar na Arena Multiusos 
de Paio Pires encerra o Março Jovem em ambiente de festa. 
A formação de Héber Marques (voz), Fred Martinho (gui-
tarra), Daniel Lima (teclas), Joel Silva (bateria) e Joel Xavier 
(baixo) vem ao novo espaço para espetáculos de Aldeia de 
Paio Pires.
Uma das mais populares bandas nacionais, os HMB foram 
nomeados para o prémio Best Portuguese Act, na edição de 
2014, 2016 e 2017 dos MTV Europe Music Awards e ven-
ceram o prémio de Melhor Música na edição de 2017 dos 
Globos de Ouro, com o tema «O Amor É Assim», que conta 
com a participação vocal de Carminho, recebendo em 2018 
o prémio de Melhor Grupo no mesmo evento.
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A CâmArA municipal do 
Seixal, no âmbito do Projeto rede 
de Hortas Urbanas do município 
do Seixal, pretende disponibilizar 
aos munícipes áreas para o culti-
vo e colheita de produtos agríco-
las de natureza sazonal, orienta-
dos pelos princípios da agricul-
tura sustentável. Esta atribuição 
de talhões encontra-se enqua-
drada pelo regulamento da rede 
de Hortas Urbanas do município 
do Seixal. Assim, de acordo 
com as deliberações de câmara 
038/2019-CmS/ 039/2019-CmS 
e 040/2019-CmS, de 30 de janei-
ro, estão abertas as inscrições 
para atribuição de talhões nos es-
paços agrícolas do monte Sião, da 
Quinta da Trindade e do Soutelo 
até ao dia 13 de março de 2019.

No Espaço Agrícola do monte 
Sião, localizado na Torre da 

marinha, foi colocado a concur-
so um talhão para horta social. 
Quanto ao Espaço Agrícola da 
Quinta da Trindade, no Seixal, 
estão a concurso nove talhões 
para hortas sociais e no Espaço 
Agrícola do Soutelo, em Amora, 
serão atribuídos três talhões para 
hortas recreativas. Os interessa-
dos que comprovem a residên-
cia no município poderão candi-
datar-se apenas a uma tipologia 
de horta, ou recreativa ou social, 
num dos espaços mencionados.

As hortas sociais correspon-
dem a talhões orientados para a 
subsistência alimentar em com-
plemento ao rendimento familiar. 
As hortas recreativas são talhões 
orientados para o recreio e para 
o contacto com a natureza e que 
podem, igualmente, ter um fim 
terapêutico. 

Os interessados deverão pre-
encher uma ficha de candidatu-
ra, que se encontra disponível em 
cm-seixal.pt e nos postos de aten-
dimento municipais, e anexar a 
documentação solicitada no n.º 4 
do artigo 13.º do regulamento 
da rede de Hortas Urbanas do 
município do Seixal, disponível 
no site da Câmara municipal do 
Seixal, nas juntas de freguesia e 
nos postos de atendimento ao 
munícipe. mais informações atra-
vés do email seixal.limpo@cm- 
-seixal.pt. n

Candidaturas até dia 13 de março

Atribuição de talhões 
em hortas urbanasMelhorar o controlo e tratamento de pragas urbanas nas diferentes 

freguesias do concelho é o objetivo do Plano Municipal de Controlo 
de Pragas, implementado anualmente pela Câmara Municipal do 
Seixal desde 2017. O plano prevê a realização de tratamentos pre-
ventivos de desbaratização, desinsetização e desratização, garanti-
do a salubridade do espaço público de modo continuado em todo o 
território do município.
Todos os tratamentos preventivos serão efetuados por uma em-
presa especializada e irão decorrer ao longo do ano. No total, serão 
efetuados 12 tratamentos preventivos de desbaratização e desra-
tização em cada freguesia, de acordo com um calendário definido. 
Estão também incluídos no plano escolas, edifícios e piscinas mu-
nicipais. Os trabalhos de desinsetização irão decorrer entre abril e 
outubro, em todo o município.
Os trabalhos de desinfestação deste ano já começaram, como se 
pode ver na imagem, na ação que decorreu no dia 11 de fevereiro, 
na Praça 1.º de Maio, no Seixal.O município solicita ainda aos mu-
nícipes que, caso verifiquem infestações de ratos, baratas ou outro 
tipo de insetos no espaço público,  solicitem a necessária desinfes-
tação nos Serviços Online, em cm-seixal.pt, ou contactem a Divisão 
de Ambiente e Salubridade pelo email seixal.limpo@cm-seixal.pt.
Para saber quando se efetuam os controlos de pragas na sua fre-
guesia, pode consultar o programa de tratamentos que está dispo-
nível no site da autarquia em cm-seixal.pt. 

Plano Municipal de Controlo de Pragas 
Realização de tratamentos 
preventivos de desinfestação

A Câmara Municipal do Seixal, no sentido do reforço da sua frota, proce-
deu à aquisição de três novas viaturas ligeiras de mercadorias, um inves-
timento na ordem dos 90 921,60 euros.
Os novos veículos de caixa aberta destinam-se a diversos serviços da au-
tarquia, designadamente da Divisão de Água e Saneamento e da Divisão 
de Manutenção de Equipamentos e Logística, e visam apoiar as ativida-
des dos serviços no sentido de uma resposta célere às necessidades 
registadas.
A modernização do parque de máquinas e viaturas permite, além da 
melhoria na qualidade e da eficiência da resposta à comunidade, uma 
redução nos encargos com manutenções e reparações. 

Reforço da frota municipal
Aquisição de mais três viaturas 
ligeiras de mercadorias
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Integradas no novo modelo de higiene 
urbana da Câmara Municipal do seixal, que procura 
tornar o concelho cada vez mais limpo, realizaram-se 
mais duas ações de valorização dos espaços públicos. 
no dia 6 de fevereiro, decorreu em Fernão Ferro e, no 
dia 13, no alto do Moinho.

estas ações integradas de valorização dos espaços 
públicos contam com a intervenção de equipas mul-
tidisciplinares da autarquia, compostas por cerca de 
50 trabalhadores. Incluem lavagem de contentores, 
manutenção de espaços verdes, recolha de monos, 
reparação de mobiliário urbano, limpeza e lavagem 
de ruas, desmatações, desobstrução de coletores e 
sarjetas e reparação de asfalto e passeios. 

de acordo com as necessidades de cada área, tam-

bém se realizam outro tipo de intervenções, nomea-
damente na rede de saneamento ou de abastecimen-
to de água.

nestas ações, são utilizados vários veículos, como 
minivarredouras mecânicas, viaturas de lavagem de 
contentores de resíduos sólidos urbanos e ecopon-
tos, viaturas Iveco para recolha de monos, triciclos 
elétricos e viaturas de desentupimento, entre outros.

Joaquim tavares, vice-presidente da Câmara 
Municipal do seixal, e responsável pelos pelouros 
do ambiente, serviços Urbanos, energia e espaço 
Público, esteve presente em ambas as ações, tendo 
acompanhando as intervenções dos trabalhadores 
municipais, mas também contactado com os muníci-
pes para recolher sugestões e opiniões. n

ações integradas de valorização 
dos espaços públicos

Trabalhadores 
tornam o concelho 
cada vez mais 
limpo
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Movimento Municípios pela Paz

Ações para 2019

O 2.º Plano Municipal para 
a Integração dos Imigrantes (PMII), 
correspondendo ao biénio 2018-
-2020 e o Estudo de Diagnóstico 
da População Migrante do Seixal 
(EDPMS) encontram-se disponíveis 
para consulta no site da Câmara 
Municipal do Seixal.
O PPMII tem como objetivo criar 
uma plataforma para a integração 
e promoção da interculturalidade 

e promover medidas para desen-
volver um Plano Concertado de 
Cooperação Interinstitucional pa-
ra a Integração de Imigrantes de 
Países Terceiros. 
Por sua vez, o EDPMS caracteriza a 
população imigrante residente no 
concelho. O documento identifica 
a existência de 7442 pessoas de 
nacionalidade estrangeira, sendo 
55 por cento do sexo feminino e 45 

por cento do sexo masculino. Numa 
população de 158 269 habitantes, 
de acordo com os Censos de 2011, 
a população não nacional corres-
ponde a 4,7 por cento.
O Seixal é também um concelho em 
que se encontram 87 nacionalida-
des, sendo aquelas com mais ex-
pressão a cabo-verdiana, brasileira, 
são-tomense, angolana e guineen-
se (da Guiné-Bissau).

Plano para integração e estudo de diagnóstico da população migrante
Documentos disponíveis em cm-seixal.pt

Os serviçOs Centrais da 
Câmara Municipal do seixal rece-
beram, no dia 28 de janeiro, uma 
reunião do Movimento Municípios 
pela Paz (MMP) que contou com 
dezenas de participantes.

Na reunião estiveram presen-
tes ilda Figueiredo, presidente do 
Conselho Português para a Paz 
e Cooperação (CPPC), Joaquim 
santos, presidente da Câmara 
Municipal do seixal, Manuela 
Calado, vereadora da área social 
deste município, além de autarcas 
e técnicos dos municípios mem-
bros do movimento e de outros 
concelhos que querem aderir. 

Na reunião, foram relatadas as 
atividades desenvolvidas em 2018 
e recolhidos os contributos para o 
plano de 2019. 

Foi apresentado o convite da 
embaixada da Palestina aos mu-
nicípios do MMP para integrarem 
uma missão a este país ocupado, 
para que possam ver in loco a si-
tuação política, social e económi-
ca vivida pela população, devido à 
instabilidade e agressão constante 
a que é submetida.

relativamente a este convite, 
os municípios presentes demons-
tram interesse em participar na 
missão no início de abril, em co-
operação com a embaixada da 
Palestina.

vários municípios sublinharam 
a importância do MMP no contexto 
político e social que o mundo en-
frenta, referindo que a paz tem de 
ser encarada como algo que não é 
garantido e que é necessário pro-
mover, especialmente junto das 
novas gerações. 

Neste contexto, foi consensual 
que o MMP continue a dinamizar 
as atividades que foquem as efe-
mérides importantes no contexto 
da paz, como o Dia internacional 
da Paz, o Dia internacional pa-
ra a Abolição Total das Armas 
Nucleares, a evocação dos bom-
bardeamento de Hiroxima e 
Nagasáqui, entre outras, tendo os 
municípios mostrado interesse em 
dinamizar atividades para assina-
lar essas datas. 

Foi anunciado que mais municí-
pios propuseram a sua adesão ao 
MMP, tendo a Câmara Municipal do 

Fundão já formalizado a sua ade-
são.

Também foi decidida a criação 
de um site sobre o MMP e a realiza-
ção de um concerto comemorati-
vo do Dia internacional da Paz, no 
seixal, em setembro.

em 2020, está prevista a reali-
zação de um grande encontro pe-
la paz que contará com a partici-
pação de todos os municípios do 
MMP, a organizar em parceria com 
o CCPC.

No âmbito da reunião, esteve 
também patente, no átrio do edi-
fício municipal, a exposição Pela 
Paz, pela segurança, pelo Futuro 
da Humanidade, cedida pelo CPPC. 
A exposição aborda os perigos 
das armas nucleares na atuali-
dade, focando a importância do 
Tratado para a Proibição de Armas 
Nucleares, no âmbito da ONU.

recorde-se que o MMP foi cons-
tituído em outubro de 2016 e até 
ao presente já aderiram ao movi-
mento 20 municípios portugueses. 
O MMP é coordenado pela Câmara 
Municipal do seixal, com o apoio 
do CPPC. n

Projeto Povos, Culturas e Pontes
Seminário refletiu sobre igualdade 
de género e cidadania

«Igualdade de Género e Cidadania» foi o tema do seminário que se 
realizou no dia 31 de janeiro, no Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal, que teve por objetivo essencial promover a educação para a 
cidadania.
A iniciativa foi organizada pela Escola Profissional Bento de Jesus 
Caraça, com o apoio da Câmara Municipal do Seixal, no âmbito do 
projeto de educação intercultural e cidadania global Povos, Culturas 
e Pontes, integrado no Plano Municipal para a Igualdade de Género e 
Oportunidades do Seixal e no Plano Municipal para a Integração dos 
Migrantes no Seixal. 
No seminário foram apresentados temas para reflexão sobre a ques-
tão da igualdade de género e dos direitos humanos, contando com 
a participação de diversas entidades, como a organização não go-
vernamental Conceitos do Mundo, a CGTP-IN, a Compass Business 
Associates, o Movimento ElesdPorElas (HeForShe) – Movimento de 
Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. 
Na iniciativa foi ainda apresentada a Campanha Traduz-Te em Força, 
dedicada ao empoderamento e enaltecimento das mulheres migran-
tes. 
O seminário contou também com a participação do comediante Jorge 
Serafim, o qual promoveu um momento de valorização da educação li-
terária e da diversidade intercultural, através de histórias tradicionais.
A vereadora Manuela Calado, da área da Desenvolvimento Social, 
abriu o seminário, sublinhando a importância desta temática, que 
aborda a promoção de uma educação para a cidadania global, a igual-
dade de género e os direitos humanos.
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O cantor Toy atua no domingo, dia 24 
de fevereiro, a partir das 16 horas, 
na Associação de Amigos do Pinhal 
do General. A atuação tem entra-
da gratuita e decorre no âmbito da 
dinamização cultural da freguesia 
de Fernão Ferro, num programa pro-
movido pela Câmara Municipal do 
Seixal que tem como objetivo levar a 
cultura mais perto de si.
António Manuel Neves Ferrão nas-
ceu em Setúbal e tem um percurso 
sólido no mundo da música, enquan-

to compositor, cantor e produtor. 
Querido por muitos, conhecido por 
todos, Toy faz dos seus espetáculos 
momentos únicos e especiais, valo-
rizando o carinho de cada audiência 
com o seu desarmante sentido de 
humor e extraordinária capacidade 
de improvisação. 
Autor de sucessos inquestionáveis 
como «Chama o António», «Olhos 
de Água», «Aguenta-te com Esta», 
«Estupidamente Apaixonado», 
«Nunca Digas Adeus» ou «És Tão 

Sensual», a versatilidade de es-
crita de canções e a abrangência 
da capacidade vocal de Toy ficam 
claramente demonstradas pela ca-
pacidade de cunhar êxitos doces e 
românticos ou alegres e dançáveis. 
O mais recente tema, «Coração Não 
Tem Idade (Vou Beijar)» é reconheci-
do e cantado por pessoas de todas 
as idades e vai certamente constituir 
um momento alto da atuação, com 
entrada gratuita, na Associação de 
Amigos do Pinhal do General.

Associação de Amigos do Pinhal do General 
Concerto de Toy com entrada gratuita 
no dia 24 de fevereiro

O Trio Kegelstatt, K. 498, obra 
de Wolfgang Amadeus Mozart; 
Acht Stücke, op. 83, N.os 1,2, 3, 
4 e 5, composto por Max Bruch; 
Trio for Clarinet, Viola and Piano, 
composição do contemporâneo 
Eric W. Sawyer; e Invierno, Verano, 
temas das «Quatro Estações» de 
Astor Piazzola, são as obras que 
irão soar no dia 23 de fevereiro no 
Auditório Municipal.
As composições vão ser interpre-

tadas pelo Re:flexus Trio. A forma-
ção junta Ana Sofia Matos (clarine-
te), Mariana Morais (viola d’arco) e 
Maria Isabel Mendonça (piano) e 
nasceu ainda as três instrumentis-
tas estudavam na Escola Superior 
de Música e Artes do Espetáculo 
do Instituto Politécnico do Porto. 
O Re:flexus Trio trabalha maiori-
tariamente o repertório clássico, 
romântico e contemporâneo para 
os três instrumentos e estreou-se 

em concerto em 2017 no Teatro 
Helena Sá e Costa. Desde en-
tão, a formação firmou o nome e 
atuou no Teatro Cine de Gouveia 
e na Casa Branca de Gramido, em 
Gondomar. Em 2019, para além 
de subirem ao palco do Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal, têm já datas agendadas 
na Casa das Artes de Felgueiras 
e no Museu Nogueira da Silva, em 
Braga

Obras de Mozart, Max Bruch, Eric W. Sawyer e Astor Piazzola
Re:flexus Trio atua no Auditório Municipal 
no dia 23 de fevereiro

Os alunos das escolas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e das esco-
las secundárias estão convidados a participar no Dá-me Música, um 
projeto em que os jovens são envolvidos em atividades de produção e 
realização de emissões de rádio, promotoras deste meio de divulga-
ção informativa e de difusão cultural, acompanhadas da aquisição de 
técnicas comunicacionais e de expressão. 
O projeto compreende três fases, sendo a primeira de divulgação 
nas escolas, de fevereiro a março; a segunda de dinamização nas 
escolas, de abril a maio; e a terceira aquela em que acontece a fes-
ta da emissão especial de encerramento, a decorrer na Biblioteca 
Municipal do Seixal, no dia 25 de maio, das 21 às 24 horas.
Informa-te e inscreve-te através dos contactos: 210 976 100 ou biblio-
teca.jovem@cm-seixal.pt.

Serviços Centrais da Câmara Municipal
do Seixal, às 14.30 horas
Encontro Cante Alentejano na 
Margem Sul no dia 16 de março

Integrado no 35.º aniversário do Grupo Coral Alentejano da 
Associação dos Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias 
do Seixal, o Encontro Cante Alentejano na Margem Sul decorre no 
dia 16 de março, a partir das 14.30 horas, no edifício dos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do Seixal. O programa é de entrada 
livre, sujeita a inscrição prévia pelo email servicossociais@gmail.
com. Entre 1 de março e 30 de abril, o átrio dos Serviços Centrais da 
autarquia recebe igualmente a exposição Cante Paris 2014, cedida 
pela Casa do Cante de Serpa/Câmara Municipal de Serpa, que reú-
ne um conjunto de trabalhos assinados pelo fotógrafo José Serrano.

Projeto Dá-me Música em marcha nas escolas
Já sabes como participar?
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As inscrições decorrem de 7 a 15 de março
Aprender numa Tarde 

Se tem mais de 16 anos e quer dar os primeiros passos na infor-
mática, participe na oficina Aprender numa Tarde, cujas sessões 
se vão realizar nos dias 16, 23 e 30 de março e 6 de abril, sábados, 
das 15 às 18 horas, na sala de formação da Biblioteca Municipal 
do Seixal. 
O programa proporciona aprendizagem sobre conceitos gerais 
de informática; processamento de texto e formatação; internet: 
pesquisa de informação, mensagens instantâneas e VoIP (voz 
sobre internet, ou seja, uma tecnologia que permite ao utilizador 
estabelecer chamadas telefónicas através de uma rede de dados) 
e criação de contas de correio eletrónico.
A formação conta com a colaboração da R@TO – Associação para a 
Divulgação Cultural e Científica. 
As inscrições são gratuitas e decorrem de 7 a 15 de março, no Serviço 
de Informação à Comunidade, através do telefone 210 976 100 
 ou pelo endereço eletrónico biblioteca.seixal@cm-seixal.pt.
Pode consultar as normas de participação no regulamento disponí-
vel em cm-seixal.pt.

Exposições nas galerias municipais
Os livros e as cidades nas telas 
dos nossos artistas

As galerias municipais são o espaço privilegiado para os artistas do 
concelho exporem as suas obras.
De 26 de janeiro a 23 de fevereiro, esteve patente na Galeria de 
Exposições Augusto Cabrita a exposição coletiva de pintura Livros 
com Futuro, dos artistas Albino Moura, Custódia Bota, Emília 
Morais, João Ribeiro e Pé-Leve.
Esta exposição revelou-se original pelo tema e por aliar dois géne-
ros artísticos – a pintura e a literatura –, apresentando um conjunto 
de livros infantis, divididos em grupos temáticos, que foram recria-
dos pelos cinco pintores. 
Entretanto, a Galeria Municipal de Corroios recebe, até 2 de março, 
a exposição de pintura As Cores das Cidades dos Meus Sonhos, de 
tributo a Monteiro Alves.
A exposição integra 30 obras de pintura de Monteiro Alves, que fo-
ram apresentadas publicamente na Galeria de Exposições Augusto 
Cabrita entre 3 de novembro de 2007 e 12 de janeiro de 2008 e 
que o autor ofereceu à Câmara Municipal do Seixal.
Monteiro Alves tornou-se pintor quando se reformou. De génese au-
todidata, frequentou os cursos de pintura e desenho na Sociedade 
Nacional de Belas Artes, em Lisboa, e o curso da História de Arte na 
Universidade Internacional para a Terceira Idade. Foi fortemente 
influenciado pelos pintores Albino Moura e Cidália Rodrigues. 
Ambas as mostras fizeram parte do Ciclo de Apresentação do 
Acervo Artístico Municipal.

O EcOmusEu municipal 
do seixal realiza regularmente 
iniciativas para públicos diver-
sos, centradas num vasto acervo 
museológico e num património 
multifacetado.

À Descoberta de uma máquina 
a Vapor é uma dessas iniciativas, 
uma visita à antiga Fábrica da 
Pólvora de Vale de milhaços para 
dar a conhecer a sua história e 
como funcionam uma caldeira e 
uma máquina a vapor centená-
rias.

O Espaço memória – Tipografia 
Popular do seixal é outro local a 

descobrir, onde se realizam vi-
sitas acompanhadas para ficar a 
conhecer antigas técnicas e sa-
beres de uma oficina tipográfica 
tradicional, reutilizando máqui-
nas que hoje se encontram pra-
ticamente excluídas da indústria 
tipográfica, mas que adquiriram 
valor patrimonial.

À Roda de uma Olaria Romana 
é uma atividade em que se dá 
destaque ao sítio arqueológico e 
aos elementos naturais da Olaria 
Romana da Quinta do Rouxinol 
que existiu naquele local entre os 
séculos II e V.

No Núcleo Naval, em Arrentela, 
os participantes na atividade O 
choco Vai ao Estaleiro assistem a 
um teatro de fantoches cheio de 
histórias de barcos do Tejo, onde 
não falta um choco louco e os seus 
amigos.

Estas e muitas outras atividades 
estão à sua espera no Ecomuseu 
municipal do seixal. O serviço 
Educativo realiza iniciativas pa-
ra as escolas e grupos, de acordo 
com o escalão etário. consulte a 
agenda em cm-seixal.pt. n

Atividades do Ecomuseu municipal do seixal

À descoberta 
do património

Tiago Bettencourt atua no Auditório 
Municipal no dia 9 de março, às 
21.30 horas. O espetáculo é dirigi-
do a maiores de seis anos, tem um 
preço único de 10 euros e integra as 
comemorações do Dia Internacional 
da Mulher no município. Na voz e na 
guitarra, o compositor vem ao Seixal 
acompanhado por um lote de instru-
mentistas de renome: Pedro Branco, 
na guitarra, João Hasselberg, no 
baixo, João Lencastre, na bateria, e 
João Bernardo, nas teclas.
Dono de uma voz e de uma escri-
ta de canções particulares, Tiago 
Bettencourt assina algumas das 
composições que, desde os tem-
pos dos Toranja, contribuíram pa-
ra a sua afirmação na música na-
cional. «Carta», «Laços», «Canção 
Simples», «Jogo», «Jardim», «Só Mais 
Uma Volta», «Caminho de Voltar» e 

«Chocámos Tu e Eu», «Aquilo Que Eu 
Não Fiz» e «Morena» são alguns dos 
êxitos que o público reconhece. 
O mais recente álbum data de 
2017 e inclui temas como  «Se Me 
Deixasses Ser», «Partimos a Pedra» 

e «Diz Sim», com a participação de 
Vanessa da Mata, canções que con-
quistaram igualmente o público por-
tuguês e confirmaram o merecido 
êxito que Tiago Bettencourt tem con-
quistado ao longo da sua carreira. 

Auditório Municipal, no dia 9 de março, às 21.30 horas
Dia da Mulher comemorado com Tiago Bettencourt
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Sob o lema «Todos por 
Um», o Independente Futebol 
Clube Torrense (IFCT) celebrou o 
94.º aniversário no dia 12 de fe-
vereiro. Para assinalar a data, re-
alizou-se, na sede do clube, uma 
sessão solene comemorativa, com 
momentos desportivos e culturais.

A abertura da cerimónia foi feita 
com a demonstração de alguns ele-
mentos da classe de ginástica acro-
bática. A noite contou ainda com 
a participação da Escola de Artes, 
mais precisamente do coro, diri-
gido pelo maestro Sérgio Peixoto, 
e da orquestra de Cordas, dirigida 
pelo maestro bruno baião. 

Durante a sessão, foram ainda 
distinguidos os sócios com os em-
blemas de 25, 50 e 75 anos de vida 
associativa, bem como os nome-
ados para o prémio Torrecas de 
Cristal 2019, prémios que serão 
atribuídos na Grande Gala de dia 
18 de maio. A votação decorre onli-
ne a partir de 1 de maio, em ifctor-
rense.pt.

outro momento especial foi a 
oferta ao IFCT, por parte do fotó-
grafo Fernando branquinho, de 
uma foto de Mariana Sardinha, 
uma das alunas da Escola de Artes, 
que representa a atividade cultural 
do clube. José Manuel Silva, presi-
dente da direção, entregou a foto-
grafia à Escola de Artes.

Da mesa de honra na sessão fize-
ram parte Joaquim Tavares, vice-
-presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Américo Costa, pri-
meiro secretário da Assembleia 

Municipal do Seixal, António 
Santos, presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires, Diamantino 
Estanislau, em representação da 
Confederação Portuguesa das 
Colectividades de Cultura, Recreio 
e Desporto e da Federação das 
Colectividades do Distrito de 
Setúbal, e Francisco Almeida, em 
representação da Associação de 
Colectividades do Concelho do 
Seixal.

Do IFCT estiveram na mesa o 
presidente da direção, José Manuel 
Silva, António boal, presidente 
da mesa da assembleia geral, e 
Gertrudes Cunha, presidente do 
conselho fiscal.

Um exemplo de vitalidade
António boal destacou «a vita-

lidade desta casa comum de todos 
os torrenses, através do trabalho 
esforçado e dedicado de muita 
gente envolvida».

José Manuel Silva falou sobre as 
atividades do IFCT, que envolvem 
cerca de mil alunos/atletas/pra-
ticantes, no total da Componente 
de Apoio à Família (CAF), modali-
dades desportivas e da Escola de 
Artes.

«Falar do IFCT, ano após ano, é 
sempre um exercício que gosta-
mos de fazer, já que há sempre algo 
de novo a acrescentar, motivos re-
novados que queremos partilhar, 
anúncio de projetos e desafios que 
tencionamos realizar», disse José 
Manuel Silva.

A este propósito, destacou a 
presença da classe de ginástica 
Gym4Fun do IFCT que, em conjun-
to com ginastas do Centro Cultural 
e Recreativo do Alto do Moinho, 
vai participar no Gymnaestrada 
Mundial 2019, que irá decorrer en-
tre 7 e 13 de julho na Áustria, tendo 
este coletivo sido selecionado para 
representar Portugal na noite de 
gala deste evento mundial.

Francisco Almeida destacou 
o dinamismo do IFCT, «que é re-
conhecido ao nível nacional», e 
Diamantino Estanislau falou das 
dificuldades que enfrenta o movi-
mento associativo nacional.

Para António Santos, o IFCT é 
«um bom exemplo na gestão, vita-
lidade e dinâmica própria».

Américo Costa afirmou que «não 
há muitas coletividades com esta 
dimensão, com este ecletismo, com 
este sentir e trabalhar».

Joaquim Tavares destacou o 
papel do IFCT no movimento as-
sociativo concelhio: «o IFCT tem 
uma capacidade de dar resposta 
às necessidades das crianças e 
dos jovens que são a marca da sua 
ação. São muitas as gerações que 
passaram por este clube e trans-
portam na sua vida os valores do 
associativismo, a capacidade que 
aqui adquiriram de partilha e de 
participação e de espírito coletivo 
e democrático, que é apanágio des-
ta casa.» n

Aniversário do Independente Futebol Clube Torrense

Cerca de mil praticantes 
e alunos na vida diária 
do clube

A Associação de Surdos do Concelho do Seixal (ASCS) assinalou no 
dia 2 de fevereiro o 20.º aniversário, com a realização de atividades 
desportivas e recreativas que envolveram a comunidade surda, e 
onde não faltou boa disposição, convívio, homenagens e entrega 
de prémios. 
O dia começou com a realização de um torneio de futsal que se 
realizou no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, e no qual 
participaram as equipas de seniores e de veteranos da ASCS e da 
Associação Cultural de Surdos da Amadora (ACSA). A ASCS obteve 
duas vitórias. Em seniores, a equipa da ASCS venceu a ASCA por 
6-2, e em veteranos o resultado ficou em 3-1. A Câmara Municipal 
do Seixal associou-se à iniciativa através da presença da vereadora 
Manuela Calado.
Seguiu-se o jantar de gala na Quinta Valenciana, durante o qual 
foram homenageadas entidades e pessoas que têm apoiado a 
ASCS que, após alguns anos em que esteve parada, retomou a sua 
atividade com a atual direção. Entre os homenageados estiveram 
a Câmara Municipal do Seixal e antigos e atuais dirigentes da as-
sociação. Foram ainda entregues lembranças aos sócios com 10 e 
20 anos de associado e à equipa de futsal da ASCS que conquistou 
o 3.º lugar no Campeonato Nacional de Futsal para Surdos 2018, 
conquista inédita desde que a ASCS formou a equipa de futsal em 
2017.
A ASCS desenvolve projetos que facilitam a vida diária aos surdos, 
para além de realizar encontros e convívios. O trabalho em rede 
faz parte da sua atividade. «Possibilitamos que os surdos estabe-
leçam contacto e criem novos laços na comunidade», explica Paulo 
Formiga, presidente da associação. A nível desportivo, realizam 
jogos amigáveis de futsal, caminhadas e provas de BTT.
O Facebook é o canal privilegiado de comunicação. Na sua página 
disponibilizam informação, que vai da legislação à forma de reque-
rer um atestado num centro de saúde, ou ainda informação sobre o 
que se passa no concelho ou na própria comunidade surda.

Associação de Surdos do Concelho do Seixal
20 anos a trabalhar em rede
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Fundado no dia 10 de fevereiro de 
1946, o Ginásio Clube de Corroios (GCC) as-
sinalou, no mesmo dia da efeméride, o 73.º 
aniversário. o clube nasceu com a intenção de 
promover o desporto, a cultura e o recreio na 
localidade, objetivo que ainda preside ao seu 
funcionamento.

o percurso da coletividade compreendeu 
várias lutas, por uma primeira sede, pela 
construção do Cineteatro de Corroios ou pela 
construção de uma nova sede e de um pa-
vilhão gimnodesportivo. Todas estas lutas 
valeram a pena, assim como aquela que levou 
o clube a inaugurar o relvado sintético do 
Estádio antónio Marques Pequeno, em 2007. 

Tendo abraçado e mantido o ensino e prá-
tica do futebol desde o final da década de 70 
do século XX, a década de 90 assistiu ao sur-
gimento de novas modalidades, desportos de 
combate e de defesa pessoal, mantendo atu-
almente o boxe, o krav maga, o kickboxing e o 
kendo. nestas modalidades, o clube conquis-
tou vários títulos, com destaque especial para 
o lutador de kickboxing arnaldo «assane» 
Silva, por quatro vezes campeão do mundo na 
modalidade.

Em 2018, a Câmara Municipal do Seixal e a 
coletividade assinaram um protocolo para a 
atribuição de um terreno com 4 211 m2 que 
irá permitir qualificar e ampliar o complexo 
desportivo da coletividade. o protocolo con-
signa o terreno à construção de um comple-
xo desportivo a ser executado pela empresa 
Supera Seixal.

«o GCC tem cumprido a sua missão des-
portiva, mas também cultural, estando a 
desenvolver todos os procedimentos para a 
implementação do novo complexo desporti-
vo», afirmou Miguel Godinho. o presidente da 
direção revelou ainda «a grande expectativa 
que os nossos associados e população têm 
quanto à conclusão do projeto» que conside-

rou só ser possível «com o apoio e o envolvi-
mento de todos: Poder Local, coletividade, 
comércio local e população de Corroios».

o presidente da Junta de Freguesia de 
Corroios, Eduardo Rosa, lembrou um tempo 
em que a oferta desportiva, cultural e recre-
ativa era quase inexistente na freguesia, mas 
em que «já havia aqui um campo de futebol» 
e considerou que «apesar das poucas condi-
ções de investimento das juntas de freguesia, 
apoiar as nossas coletividades é contribuir 
ativamente para a melhoria de vida da nossa 
população».

o vice-presidente da Câmara Municipal do 
Seixal salientou «a capacidade de superar di-
ficuldades e de consolidar este grande clube, 
que continua a abrir as suas portas à prática 
desportiva em diversas modalidades» e rea-
firmou o papel das «nossas coletividades, em 
parceria com a Câmara Municipal do Seixal, 
para o êxito do nosso projeto de desporto 
para Todos».

neste contexto, Joaquim Tavares lembrou 
igualmente «a celebração de diversos proto-
colos de parceria entre a autarquia e o movi-
mento associativo, para o desenvolvimento 
da prática desportiva das diferentes modali-
dades,  para o apoio à qualificação e constru-
ção de instalações e para apoio das mais di-
versas iniciativas». o vereador afirmou ainda 
que a construção do complexo desportivo da 
coletividade constitui «um projeto de futuro».

a sessão solene contou ainda com inter-
venções de Francisco Cardoso, presidente da 
direção da associação de  Futebol de Setúbal, 
antónio Couto, presidente da associação 
de Boxe de Setúbal, e de Fidel Cardoso, da 
Inclusão Social para o Boxe.  a ocasião serviu 
ainda para galardoar os sócios com 25 e 50 
anos de associados na coletividade, assim co-
mo para a atribuição de distinções de mérito 
cultural, desportivo e recreativo. n

uMa hISTóRIa de 94 anos feita 
de resiliência. assim foi o percurso do 
Seixal Futebol Clube, agora Seixal Clube 
1925 (SC1925). o aniversário decorreu 
no dia 5 de fevereiro, com uma sessão 
solene no pavilhão sede do clube.

o clube foca o seu trabalho na forma-
ção. no total são mais de 600 atletas dis-
tribuídos pelas modalidades de futebol, 
futsal e basquetebol. no futebol, os re-
sultados têm surgido, com os iniciados 
e juvenis a ascenderem à 2.ª divisão dis-
trital, categoria onde também competem 
juniores e seniores, com fortes probabi-
lidades de se qualificarem para as fases 
finais. Quanto ao futsal, disputa a II Liga 
do Campeonato de Futsal do Concelho do 
Seixal. no basquetebol, as equipas mas-
culinas e femininas, no total de 130 atle-
tas, dão o seu melhor. algumas com pres-
tações que levam ao apuramento para as 
fases finais distritais e taças nacionais. 
o SC1925 não para e lançou uma aplica-
ção para telemóvel, o primeiro clube do 
distrito a dispor desta tecnologia. aqui se 
pode ver quem são os atletas convocados 
para cada partida, calendários de jogos e 
resultados das competições. 

o clube tem sido apoiado pela Câmara 
Municipal do Seixal, nomeadamente na 
requalificação do pavilhão sede, assim 
como através da celebração do contra-
to de desenvolvimento desportivo que 
permite ao clube a gestão e utilização do 
Estádio Municipal do Seixal.

o 94.º aniversário foi assinalado pe-
rante uma forte moldura humana que 
encheu o seu pavilhão. na mesa de hon-
ra estiveram Carlos Pólvora, presidente 
da assembleia geral, Francisco Cardoso, 
da associação de Futebol de Setúbal, 
e Manuel amaral, da associação de 

Colectividades do Concelho do Seixal. na 
assistência esteve Raul Canal, o sócio n.º 
1 do clube. 

Teresa andrade, presidente da dire-
ção do clube, afirmou: «assumimos as 
dificuldades e mudámos. assim nas-
ceu o SC1925, mas esta transformação 
só foi possível com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal», realçou. Segundo a 
dirigente, este é um clube onde se encon-
tram várias gerações da mesma família e 
a assumir diferentes papéis: de atletas a 
dirigentes. «Soubemos vencer as adversi-
dades graças ao empenho de todos». 

antónio Santos, presidente da união 
das Freguesias do Seixal, arrentela e 
aldeia de Paio Pires, falou sobre a longe-
vidade do clube. «Que qual Fénix renasce 
das cinzas e começa a ocupar o espaço 
que historicamente teve no panorama 
desportivo». Falou ainda sobre a sua li-
gação ao clube enquanto atleta, «a exem-
plo do que aconteceu com muitos outros 
jovens do concelho, cuja formação en-
quanto cidadãos também passou por esta 
casa». antónio Santos realçou o papel que 
a câmara municipal teve: «na recupera-
ção do clube e na viabilização da prática 
desportiva».

Joaquim Tavares, vereador da Câmara 
Municipal do Seixal, referiu que «a his-
tória do SC1925 é indissociável da vida 
do Seixal. Com um papel ímpar na dina-
mização do desporto e na formação de 
homens, alicerçado na vivência coletiva». 
E afirmou: «Continuamos a estar ao lado 
do movimento associativo, um parceiro 
do Poder Local, daí a aposta municipal 
na requalificação dos equipamentos e no 
fomento da atividade desportiva. o apoio 
que damos ao clube demonstra o respeito 
que temos pela sua atividade». n

Ginásio Clube de Corroios celebra
73.º aniversário
Coletividade 
com história aposta 
em projeto de futuro

aniversário do Seixal Clube 1925
Um clube focado 
na formação 
de atletas 
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Ao longo de 2018 reali-
zaram-se quase duas dezenas de 
provas a contar para o 31.º Troféu 
de Atletismo do Seixal. E, todos os 
anos, o município reconhece os 
atletas que se destacaram, entre 
as várias centenas, ao correrem 
nas ruas, pistas e espaços verdes 
do concelho.

os atletas e os clubes com me-
lhor desempenho em 2018 foram 
distinguidos pelo seu esforço e 
dedicação durante a cerimónia 
de entrega de prémios do 31.º 
Troféu de Atletismo do Seixal, 
que decorreu no dia 9 de feve-
reiro, no auditório dos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal. 

no evento foram ainda home-
nageadas duas pessoas pela sua 
contribuição e participação: a 
fotógrafa Ana Andrez, que está 
sempre presente na captura de 

imagens das provas do Troféu 
de Atletismo do Seixal, e o jovem 
atleta Rafael Cristina, que é uma 
inspiração pela sua participação 
em quase todas as competições 
do troféu. Ambos são portadores 
de deficiência e constituem um 
exemplo de espírito e dedicação 
desportiva, quer através da obje-
tiva, no caso de Ana, quer através 
da presença nas provas, no caso 
de Rafael, que luta contra as limi-
tações e dificuldades físicas, mas 
sempre com boa disposição. 

Para Ana Andrez, foi um mo-
mento «muito especial» e disse 
que «estará sempre disponível 
para ajudar a divulgação do atle-
tismo, fazendo com que chegue 
mais longe». 

Já Rafael Cristina, que é sócio 
da Casa do Benfica, confessou 
a sua emoção e espera que esta 
homenagem represente «uma 

inspiração para os que ficam 
sentados em casa virem cor-
rer». Deixou mesmo o convite: 
«Venham correr que é divertido!»

Foram também entregues va-
les oferta em material desportivo 
aos 10 primeiros clubes da classi-
ficação coletiva. As classificações 
coletivas e individuais estão dis-
poníveis no site da autarquia, em 
cm-seixal.pt.

A sessão foi animada com a 
atuação do grupo de dança con-
temporânea Reticências, que irá 
representar Portugal nas finais 
europeias em Roma em 2019.

na cerimónia estiveram eleitos 
da câmara municipal e das fre-
guesias do concelho, dirigentes 
das associações, coletividades 
e clubes locais e regionais, além 
dos atletas e técnicos.

o vice-presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim 

Tavares, salientou que o mu-
nicípio constrói o Plano de 
Desenvolvimento Desportivo ba-
seado no lema «Desporto para 
Todos», destacando que o plano 
«assenta no apoio ao desporto 
e às instalações das coletivida-
des, na construção e melhoria 
dos equipamentos», e que a au-
tarquia tem feito «grandes inves-
timentos nos últimos anos e vai 
continuar nessa linha de traba-
lho», assim como na promoção de 
diferentes atividades desportivas 
nas várias modalidades. Disse 
que o Seixal é caracterizado por 
dar «uma boa resposta» à moda-
lidade do atletismo, com «mui-
tos praticantes, sendo necessá-
rio recuperar os equipamentos 
que temos para dar uma melhor 
resposta». Concluiu com uma 
saudação a todos os atletas e clu-
bes participantes no Troféu de 

Atletismo do Seixal.
Manuel Amaral, vice-presi-

dente da Associação das Colec-
tividades do Concelho do Seixal, 
considerou que o município do 
Seixal «tem contribuído grande-
mente para o fortalecimento do 
movimento associativo do con-
celho e de todas as modalidades 
desportivas, designadamente do 
atletismo». 

Para Manuel Aguiar, presiden-
te da Associação de Atletismo do 
Distrito de Setúbal, esta entre-
ga de prémios «é o corolário de 
todo o trabalho realizado pela 
autarquia e pelos clubes, técni-
cos e atletas ao longo dos anos» 
e reconheceu que o Seixal «tem 
um grande lote de atletas a nível 
nacional e até internacional», o 
que «é um motivo de orgulho pa-
ra todos». n

31.º Troféu de Atletismo do Seixal

Entrega de prémios aos atletas 
e clubes que se distinguiram
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Centenas de atletas, de vários 
escalões, participaram, no dia 3 
de fevereiro, no 8.º Corta-Mato 
do Núcleo dos Naturais e Amigos 
da Vila de Cabeço de Vide, prova 
realizada no Parque Municipal do 
Serrado, inserida no calendário de 
provas do 32.º Troféu de Atletismo 
do Seixal.
A prova contou com a participação 
de 320 atletas em representação 
de 30 clubes. No setor masculi-
no, destaque para a prestação 
do atleta André Costa, do Clube 

Desportivo Recreativo Ribeirinho. 
Em femininos, a vencedora foi a 
atleta Amélia Costa, do Centro 
Cultural e Recreativo do Alto do 
Moinho. 
Na classificação por equipas, 
o Clube de Canoagem de Amora 
obteve o 1.º lugar, seguindo-se o 
Centro Cultural e Recreativo do 
Alto do Moinho; o 3.º lugar foi para 
a Associação A Natureza Ensina. 
A prova contou com o apoio da 
Associação das Colectividades do 
Concelho do Seixal, da Junta de 

Freguesia de Amora e da Câmara 
Municipal do Seixal.
Na entrega de prémios aos vence-
dores esteve presente a vereadora 
Maria João Macau, em represen-
tação da Câmara Municipal do 
Seixal, acompanhada por repre-
sentantes do movimento associa-
tivo. À semelhança das provas de 
atletismo que se realizam durante 
o ano no concelho, está é a manei-
ra de ver e sentir o desporto, que 
no Seixal se quer para todos.

8.º Corta-Mato do Núcleo dos Naturais e Amigos da Vila de Cabeço de Vide
Prova reuniu mais de 300 atletas

A equipa de taekwondo do Clube 
Desportivo e Cultural do Casal do 
Marco (CDCCM) deslocou-se a 
Estugarda, na Alemanha, para 
participar na 2.ª President’s Cup 
Poomsae, que decorreu nos dias 2 
e 3 de fevereiro. 
O CDCCM esteve representado 
por uma comitiva de sete atletas 
que obtiveram resultados brilhan-
tes entre os melhores da Europa. 
Tiago Francisco e Katia Carvalho 
conquistaram a medalha de bron-

ze, apurando-se diretamente para 
Campeonato Europeu de 2019. 
Houve ainda outros excelentes re-
sultados: 6.º, Hélder Carvalho; 8.º, 
Tatiana Costal; Mara Francisco 
e Rafael Ramos; 10.º, Cristhian 
Chauvin.

Supertaça Orlando Duarte
O CDCCM foi o vencedor da 
Supertaça Orlando Duarte em fut-
sal. A grande final decorreu do dia 9 
de fevereiro, no Pavilhão Desportivo 

Escolar Alfredo dos Reis Silveira. 
Esta competição põe frente a fren-
te o vencedor do campeonato da 
1.ª Liga de Futsal do Concelho do 
Seixal, que foi o CDCCM,  e o vence-
dor da Taça, que foi o Ginásio Clube 
de Corroios.
Foi uma partida de futsal bem dispu-
tada, que terminou com a vitória do 
CDCCM por 5 a 1, alcançando assim 
o tão desejado troféu.

Clube Desportivo e Cultural do Casal do Marco
Bons resultados em taekwondo e futsal

Clube de Canoagem de Amora 
Primeiros pódios do ano

O Clube de Canoagem de Amora (CCA) recebeu as primeiras distinções 
do ano. Aconteceu no dia 26 de janeiro, durante a Gala dos Campeões 
da Federação Portuguesa de Canoagem, onde foram homenageados 
mais de duas dezenas de atletas, entre os quais os desportistas do clube 
João Duarte, Bernardo Santos, Hugo Martins, Tiago Henriques, Rodrigo 
Galhano, Beatriz Franco, Rita Afonso, Pedro André, Carlos Figueiredo, 
Pedro Casinha e Ana Henriques. No mesmo fim de semana, alguns atle-
tas participaram numa prova composta por canoagem, natação e atletis-
mo. O evento teve lugar no Algarve e trouxe ao clube o 1.º lugar na clas-
sificação geral, conquistado por Tiago Henriques, mais dois primeiros 
lugares, para Rodrigo Ferreira e Delfina Freire, em cadetes e veteranas, 
respetivamente, contando igualmente  com alguns segundos e terceiros 
lugares, assim como com o 2.º lugar na classificação final por equipas. 

Grande Prémio de Carnaval 
Marco Miguel e Laura Grilo vencem 
prova no Alto do Moinho
Os atletas Marco Miguel e Laura Grilo foram os vencedores do Grande 
Prémio de Carnaval do Alto do Moinho. Organizada pelo Centro Cultural 
e Recreativo do Alto do Moinho (CCRAM), a prova teve lugar no dia 9 de 
fevereiro e integrou o calendário do Troféu de Atletismo do Seixal e dos 
Jogos do Seixal. 
Na competição participaram 60 clubes e 637 atletas, entre os quais 
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal. A classifica-
ção coletiva foi conquistada pelo CCRAM, tendo o 2.º e 3.º lugares cabido 
à Associação A Natureza Ensina e ao Clube de Atletismo de Amora (CATA), 
respetivamente.  Na classificação absoluta João Mota ficou em 2.º, e 
o 3.º classificado foi Plácido Jesus, ambos do CATA. Nos escalões femi-
ninos, o 2.º lugar foi conquistado por Mariana Santos, do Clube Pedro 
Pessoa, e a 3.ª classificação coube a Amélia Costa, do CCRAM.
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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 Foz do Tejo – Margem Sul 
| 212 227 746 

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

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

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

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

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

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

(*) n Partida do Fogueteiro

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

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

M 43 13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43

13

43 43

13

43 43

13 13

707 127 127 

(*)

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

808 203 050 TRANSTEjO  

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

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 919 374 732

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

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

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

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

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

Ficha Técnica
Propriedade e edição Câmara Municipal do Seixal – Alameda dos Bombeiros Voluntários, 45 – 2844-001 Seixal – Tel.: 212 276 700 · Fax: 212 276 701 – camara.geral@cm-seixal.pt – Coordenação – Divisão de Comunicação e Imagem –
Alameda dos Bombeiros Voluntários, 45 – 2844-001 Seixal – Tel.: 212 276 700 – dci@cm-seixal.pt – Impressão – Grafedisport – Impressão e Artes Gráficas, SA – Rua Consiglieri Pedroso – Casal de Santa Leopoldina – Queluz de Baixo – 
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-----------------------------

Jovem escritora apresenta 
livro na Biblioteca Municipal
Catarina d’Almeida Gonçalves escreveu o seu primeiro livro, «A Menina da Visão 
Turva», editado pela Chiado Books.
A jovem escritora vem apresentar o seu livro no dia 2 de março, às 17.30 horas, 
no Espaço Jovem da Biblioteca Municipal do Seixal.
Esta é a primeira publicação da jovem de 17 anos, a qual desde muito cedo 
desenvolveu uma paixão pela leitura e mais tarde pela escrita.
A autora inspirou-se no seu gosto por contos de fadas e pelo mundo do 
fantástico para escrever «A Menina da Visão Turva».
A iniciativa insere-se no Março Jovem e pretende promover a literatura juvenil 
e dar oportunidade aos jovens autores de darem a conhecer o seu trabalho e 
talento, bem como incentivá-los para um futuro na área da escrita. 

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

Conversas na 
Fidalga… sobre Arte 
Contemporânea
 
Álvaro Siza Vieira projetou-a, a obra do mestre Manuel Cargaleiro habita-a. 
Chama-se Oficina de Artes Manuel Cargaleiro e é um dos locais onde podemos 
descobrir os novos rumos da azulejaria contemporânea. 
É este o mote para o ciclo de conversas a decorrer neste espaço, a partir do dia 
2 de março. 
«Arte e Arquitetura: a Oficina de Artes Manuel Cargaleiro» é o tema da primeira 
sessão de Conversas na Fidalga… sobre Arte Contemporânea.
Uma iniciativa para todas a idades. 
A participação é gratuita, com inscrição prévia pelo telefone 212 275 785 ou pelo 
email arte.se@cm-seixal.pt.

2 de março, sábado | 17 horas | Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

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

 O Carnaval 
está na rua!

Milhares de crianças vão brincar ao Carnaval e desfilar pelas ruas das seis freguesias 
do concelho do Seixal, numa manifestação de muita criatividade, exibindo as máscaras 
imaginadas pelos alunos, familiares e professores. 
O corso carnavalesco tem lugar a 1 de março, às 10 horas, em todas as freguesias. 
O projeto Desfiles de Carnaval reúne este ano 222 turmas da educação pré-escolar e 
das escolas do 1.º ciclo do ensino básico da rede pública, particular e solidária.
O projeto integra o Plano Educativo Municipal e concorre para o objetivo de 
desenvolvimento sustentável e educação de qualidade. 
A câmara municipal comparticipa o projeto com um subsídio atribuído a cada turma 
ou grupo participante, para apoiar a confeção de fatos, adereços e carros alegóricos. 
O projeto é promovido pela Câmara Municipal do Seixal, em parceria com as juntas de 
freguesia e escolas.

O Entrudo também é festejado com outras manifestações lúdicas: de 26 de fevereiro 
a 1 de março, o Núcleo da Mundet do Ecomuseu recebe o ateliê Máscaras de Carnaval 
em Cortiça, sensibilizando os participantes para a versatilidade desta matéria-prima.
Por seu lado, a Biblioteca Municipal do Seixal dinamiza, a 1 de março, o ateliê de 
expressão plástica Máscaras e Mascarilhas, dirigido a crianças e seus acompanhantes, 
em que estes são convidados a elaborar máscaras de papel.

Vamos brincar ao Carnaval, ninguém leva a mal! 



Óculos de Carnaval em Cortiça
Ateliê . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

Para, Escuta e Pinta
Oficina . Inscrição (3)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

____________________________
17.30 horas
Peças Unem Pessoas: 
Oficinas de Jogos de Estratégia
Parceria: Clube de Estratégia do Seixal
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
21 horas
Sarau de Ginástica Moinho Gym
Org.: Centro Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho

____________________________
21.30 horas
Re:flexus Trio
Recital de música de câmara
M/ 6 anos . Ingresso (5)
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal

seixal
acontece

22 fev. sexta
____________________________
Das 10 às 12 ou das 14.30 às 16.30 horas
À Descoberta da Fotografia
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

À Descoberta 
de Uma Máquina a Vapor
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Extensão na Fábrica de Pólvora de Vale 
de Milhaços

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
____________________________
21.30 horas
David Ventura – Fado
Apresentação do primeiro disco
M/ 6 anos . Ingresso (4)
Cinema S. Vicente

23 fev. sábado
____________________________
15 horas
Circuito da Pólvora Negra
Visita temática . Inscrição (1)
Extensão na Fábrica de Pólvora de Vale 
de Milhaços

Novo Aeroporto: Por Uma Solução 
de Futuro
Debate
Auditório dos Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal

24 fev. domingo
____________________________
16 horas
Pinóquio – O Musical
Teatro . M/ 3 anos . Ingresso: 5 euros
Org.: Animateatro
Cinema S. Vicente

Toy
Música. Entrada livre
Associação de Amigos do Pinhal do General

1 mar. sexta
____________________________
10 horas
Desfiles de Carnaval 2019
Crianças das escolas do 1.º ciclo do ensino 
básico e da educação pré-escolar da rede 
pública e de instituições particulares 
e solidárias
Org.: Câmara Municipal do Seixal, juntas 
de freguesia e escolas
Ruas das freguesias do concelho

____________________________
Das 16 às 18 horas
Máscaras e Mascarilhas
Ateliê . Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares
Biblioteca Municipal do Seixal

2 mar. sábado
____________________________
Das 15 às 18 horas
Torneio de Xadrez 
dos Jogos do Seixal
Org.: Independente Futebol Clube Torrense
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha
____________________________
17 horas
Conversas na Fidalga… sobre Arte 
Contemporânea
Tema: Arte e Arquitetura: a Oficina de Artes 
Manuel Cargaleiro
Inscrição (3)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

____________________________
17.30 horas
Apresentação do Livro 
«A Menina da Visão Turva», 
de Catarina D’Almeida Gonçalves
Entrada livre
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
22 horas
Consciente – Luís Franco-Bastos
Stand-up comedy . Março Jovem 2019
M/ 16 anos . Ingresso: 12,50 euros
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

3 mar. domingo
____________________________
16 horas
Alice
Teatro . M/ 6 meses . Ingresso: 5 euros
Org.: Animateatro
Cinema S. Vicente

4 mar. segunda
____________________________
 21 horas
Carnaval nas Piscinas
Aulas de hidroginástica abertas a todos 
os utentes e munícipes
Inscrições nas secretarias das piscinas
Piscinas municipais de Amora e Corroios

e ainda…
21 de fev. 
a 6 de mar.

____________________________
23 de fevereiro e 2 de março, sábado
16.30 horas
Arca de Histórias
Dos 4 aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
De 26 de fevereiro a 1 de março
De terça a sexta-feira, das 10 às 11 ou 
das 14.30 às 16.30 horas
Máscaras de Carnaval em Cortiça
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

De terça a quinta-feira, das 10 às 12 horas
Passeio Acompanhado a Bordo 
do Varino «Amoroso»
Grupos . Inscrição (1)
Varino «Amoroso»

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

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

____________________________
De 2 de março a 6 de abril
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
No Meu Olhar, o Seixal
Exposição de diários gráficos 
de Manuela Rosa Rolão
Inauguração dia 2 de março, sábado, 
às 16 horas
Entrada livre
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

____________________________
De 6 a 15 de março
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 ou 
das 14.30 às 16.30 horas
Descobertas no Ecomuseu
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo Naval, Moinho de Maré de Corroios 
e Mundet



____________________________
De 6 a 29 de março
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 e 
das 14 das 16 horas
O Jardim da Fidalga
Visita/jogo . Grupos . Inscrição (3)
Quinta da Fidalga

Partindo-se
Oficina . Grupos . Inscrição (3)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

Patchwork de Papel
Oficina . Grupos . Inscrição (3)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

Roubar o Artista
Oficina . Grupos . Inscrição (3)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

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

Gutenberg no Seixal
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Extensão no Espaço Memória – Tipografia 
Popular do Seixal

____________________________
Até 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 . Entrada livre
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
Até 1 de março
De terça a sexta-feira, das 10 às 11.30 ou 
das 14.30 às 16 horas
Um Perna-longa no Moinho
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

____________________________
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) Inscrição: 212 275 785 | arte.se@cm-seixal.pt
4) Ingresso: 5 euros (50 % de desconto para 
jovens até 25 anos, reformados e trabalhadores 
das autarquias do Seixal)
5) Ingresso: 8 euros (50 % de desconto para 
jovens até 25 anos, reformados e trabalhadores 
das autarquias do Seixal)

__________________
Contactos e informações 
em cm-seixal.

 

No Meu Olhar, o Seixal
Exposição de diários gráficos 
de Manuela Rosa Rolão
De 2 de março a 6 de abril
Galeria de Exposições Augusto Cabrita
 
A inauguração acontece no dia 2 de março, às 16 horas, e 
conta com um momento musical de guitarra clássica com 
Adriana Rolão.

Para Manuela Rosa Rolão é uma sorte ter tempo para 
desenhar, fazendo-o a maior parte das vezes em casa, 
na varanda, na sua rua, na cidade. E o segredo do diário 
gráfico é ele não se queixar dos erros, mas antes 
encerrá-los e abrir uma nova página para mais desenhos. 

Para público em geral
Entrada livre
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas



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

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

David Ventura promove 
primeiro disco em Aldeia 
de Paio Pires
«Fado» é o primeiro registo discográfico de David Ventura, que o fadista 
apresenta no Cinema S. Vicente, em Aldeia de Paio Pires, no dia 22 de 
fevereiro. Neste concerto, o fadista é acompanhado pelos músicos Hugo 
Edgar, na guitarra portuguesa, André Santos, na viola de fado, e Rodrigo 
Serrão, no contrabaixo.  
David Ventura iniciou a sua carreira de fadista em 1993. Atuou em vários 
espetáculos de revista à portuguesa, sendo um deles o teatro musical 
«Amália», de Filipe La Féria. Atualmente é presença habitual em diversas 
casas de fado.
Em 2018, o fadista lançou o seu primeiro álbum em nome próprio.
Ingresso: 5 euros. Informações pelo telefone 210 976 172.

22 de fevereiro, sexta-feira | 21.30 horas | Cinema S. Vicente

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

Ganhe bilhetes para ver «Alice»
Inspirada no universo literário do escritor inglês Lewis Carroll, a companhia 
Teatromosca produziu a peça para bebés «Alice», que apresenta a convite da 
Animateatro no dia 3 de março, domingo, às 16 horas, no Cinema S. Vicente, 
em Aldeia de Paio Pires.
No espetáculo, propõe-se que as crianças, qual Alice, entrem na toca do 
coelho e depois de atravessar o túnel encontrem as personagens criadas 
por Carroll, num cenário fantástico que convocará um dos cinco sentidos ou 
vários sentidos em simultâneo. 
Ingresso: 5 euros. Reservas: 212 254 184 ou comunicacaoanimateatro@
gmail.com. 
Temos 2 bilhetes duplos para oferecer às primeiras respostas corretas à 
pergunta: Qual a nacionalidade do escritor Lewis Carroll? Envie a resposta 
até às 17 horas do dia 25 de fevereiro, para o email www@cm-seixal.pt, com o 
nome, n.º de BI ou CC e o n.º de telefone.

   
   

   
                                                  

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

Visita ao Circuito 
da Pólvora Negra
A instalação da Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços – Circuito da Pólvora Negra 
remonta ao final do século XIX e início do século XX. 
Na visita temática de 23 de fevereiro, propõe-se a realização de um percurso de 
interpretação do circuito de produção da pólvora negra. A atividade integra uma 
demonstração da produção de energia mecânica a vapor, através do gerador de vapor 
de 1911, da máquina a vapor de 1900 e do funcionamento do sistema de transmissão por 
cabos aéreos.
A visita é dirigida ao público em geral, sendo a participação gratuita e sujeita a inscrição, 
através do telefone 210 976 112 ou do email ecomuseu.se@cm-seixal.pt.

23 de fevereiro, sábado | 15 horas | Extensão na Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços
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