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Mais oferta turística 
e mais investimento no concelho
Seixal, uma baía 
no coração do Tejo

Um destino para conhecer, um local para investir. O Seixal está cada 
vez mais na moda, despertando interesse de visitantes, moradores e 
investidores que descobriram as potencialidades do concelho. 
Para este desenvolvimento, muito tem contribuído a participação do 
município em eventos como a Nauticampo, que decorreu recente-
mente na FIL, ou a presença este mês na Bolsa de Turismo de Lisboa e 
no MIPIM 2019, em Cannes, França, uma das mais importantes feiras 
do setor imobiliário e de atração de investimento a nível mundial.
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Desfiles de Carnaval 2019

Uma festa com mais de 6 mil sorrisos

Debate Novo Aeroporto: 
Por Uma Solução 
de Futuro
Aeroporto no Montijo 
não é solução 3
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A propostA que mere-
ceu mais atenção durante a ses-
são da Assembleia Municipal (AM) 
do seixal de 25 de fevereiro foi 
a revisão das opções do plano e 
proposta de orçamento em vigor 
da Câmara Municipal do seixal, 
cuja aprovação vai permitir, de-
signadamente, a transferência de 
mais de 1,5 milhões de euros da au-
tarquia para a Área Metropolitana 
de Lisboa (AML), permitindo cus-
tear a implementação do passe so-
cial intermodal em todos os trans-
portes e concelhos da AML, que 
passa a ter um custo máximo de 40 
euros por pessoa. 

A AM aprovou, entre outros, os 
contratos interadministrativos de 
delegação de competências no âm-
bito do serviço público de trans-
portes de passageiros e da atri-
buição da concessão destinada ao 
exercício, em exclusivo, da ativida-
de de exploração da rede munici-
pal de distribuição de eletricidade 
em baixa tensão, a celebrar entre a 
AML e o município do seixal.

Durante o período da ordem do 
dia, Joaquim santos prestou in-
formação sobre a atividade mu-
nicipal, destacando o conjunto de 
participações em «iniciativas im-
portantes para o município», bem 
como visitas realizadas a equipa-
mentos, associações e instituições, 
que «demonstram um merecido 
acompanhamento» da autarquia. 
relativamente à situação financei-
ra do município, Joaquim santos 
disse que «se mantém em sentido 
crescente». 

seguidamente, os deputados 

municipais colocaram um conjun-
to de questões. 

A CDU questionou sobre as in-
tervenções previstas no parque 
escolar; a participação do seixal 
na Nauticampo e na BtL, a implan-
tação da Hovione no concelho e o 
aumento da produção na siemens 
no seixal. 

o ps questionou, entre outros, o 
reforço do apoio ao Amora Futebol 
Clube; as intervenções no âmbito 
da descarbonização da Baía; o am-
biente em paio pires e as obras nas 
vias rodoviárias.

o psD perguntou, entre outros, 
sobre a instituição do conselho 
municipal da juventude. 

A avaliação da implementação 
do plano Diretor Municipal (pDM) 
e a implementação de estratégias 
de políticas de habitação no con-
celho foram as questões colocadas 
pelo BE.

o pAN questionou sobre a utili-
zação de glifosato.

A vereadora Maria João Macau 
informou que o grupo de trabalho 
do pDM está a elaborar o relatório 
de avaliação, enquanto procede à 
proposta de alterações do docu-
mento.

o vereador Joaquim tavares es-
clareceu que está a decorrer um 
conjunto de obras na rede viária do 
concelho, também com interven-
ções na rede de água e saneamen-
to. o estudo epidemiológico e a 
carta do estudo do ar em paio pires 
estão a decorrer e em junho já de-
verá haver indicadores disponí-
veis. As orientações do município 
são para fazer monda térmica com 

os novos equipamentos adquiri-
dos e não adquirir mais glifosato». 

Das intervenções no parque es-
colar, a vereadora Manuela Calado 
destacou que está a decorrer a pri-
meira etapa, com a instalação de 
equipamentos infantis nas escolas, 
no valor de 200 mil euros; seguem-
-se as obras de construção das 
escolas básicas de paio pires e da 
Quinta de santo António; durante 
a pausa letiva da páscoa serão con-
cluídas as obras da Escola Básica 
Dom Nuno Álvares pereira e «há 
ainda um conjunto de empreitadas 
em doze escolas prioritárias no va-
lor de 1 500 000 euros». 

sobre o conselho municipal da 
juventude, referiu que está a ser 
elaborada uma proposta no senti-
do da sua implementação. Quanto 
à estratégia local de habitação, o 
município já fez o levantamento 
das necessidades com vista à ela-
boração desse documento. 

o presidente da câmara, Joa-
quim santos, esclareceu que o 
município está a apoiar o Amora 

Futebol Clube na construção do 
seu futuro centro de treinos, de 
modo faseado, e que o reforço do 
apoio de 250 mil euros é nesse sen-
tido.

relativamente à Nauticampo, o 
autarca disse que o seixal foi o úni-
co município com participação e 
levou um conjunto de operadores 
turísticos, restaurantes, coletivida-
des e estaleiros navais. o concelho 
«esteve presente em grande força 
na Nauticampo, mostrou a diferen-
ça e isso também vai acontecer na 
BtL», onde o seixal é o município 
convidado e irá apresentar o Hotel 
Mundet, que deverá começar a ser 
construído ainda este ano.

Considerou de «grande signifi-
cado» o anúncio da instalação da 
fábrica Hovione no concelho do 
seixal e o aumento da capacidade 
de produção da siemens no con-
celho do seixal e a contratação de 
mais 100 trabalhadores.

Documentos aprovados
Na sessão foram aprovados vá-

rios documentos. Apresentados 
pela CDU, foram duas moções, pe-
lo reforço do transporte fluvial e 
melhoria da prestação dos servi-
ços públicos à população do seixal, 
para recuperação do controlo pú-
blico dos Ctt e a recomendação 
contra a intervenção militar dos 
EUA na república Bolivariana da 
Venezuela. 

Apresentados pelo ps foram o 
voto de louvor à medida de imple-
mentação do passe social único na 
AML e a recomendação pelo cum-
primento do normativo municipal 
de atribuição de bolsas de estudo 
aos alunos do ensino secundário e 
do ensino superior.

o psD apresentou duas reco-
mendações: a criação do cartão sé-
nior municipal e apoio à habitação 
social.

o BE apresentou a moção pelo 
combate à violência de género e a 
saudação pelo Dia Internacional 
da Mulher.

o pAN apresentou a moção 
pela implementação de salas de 
recobro e maternidade no Centro 
de recolha oficial de Animais de 
Companhia do seixal e duas reco-
mendações: pela correta sinali-
zação dos corredores bus e pela 
adesão do município do seixal à 
Iso 37120. 

o voto de pesar por todas as mu-
lheres vítimas de violência domés-
tica em portugal foi apresentado 
pelo CDs. n

Assembleia Municipal do seixal

Aprovada revisão orçamental 
e o novo passe social intermodal

Clube do Pessoal da 
Siderurgia Nacional
Aldeia de Paio Pires

16
MARÇO
sábado

16 H

cm-seixal.pt

PELA DEFESA DA QUALIDADE 
DE VIDA NO CONCELHO DO SEIXAL, 
NÃO DEIXE DE PARTICIPAR!
 

«Poluição industrial» é o tema do 
Fórum Seixal que se realiza no dia 
16 de março, sábado, às 16 horas, 
no Clube do Pessoal da Siderurgia 
Nacional, em Aldeia de Paio Pires.
Este encontro pretende esclarecer 
a população de Aldeia de Paio Pires 
e das zonas envolventes ao comple-
xo da Siderurgia Nacional sobre as 
medidas que estão a ser tomadas 

pelas entidades competentes e pe-
la SN Seixal no sentido de monitori-
zar e controlar a qualidade do ar e 
os efeitos da atividade industrial na 
saúde da população. 
Pretende-se também recolher su-
gestões dos municípes sobre que 
outras medidas podem ser toma-
das. A Câmara Municipal do Seixal 
convidou a Agência Portuguesa 

do Ambiente, a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do 
Tejo,  o IAPMEI – Agência  para a 
Competitividade e Inovação, a 
Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, a Megasa 
e a União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires.
Participe! A sua opinião conta!

Dia 16 de março, em Aldeia de Paio Pires
Fórum Seixal debate poluição industrial
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Os decisOres políticos 
sobre a localização do novo aero-
porto internacional na Margem 
sul foram os grandes ausentes do 
debate Novo Aeroporto: Por Uma 
solução de Futuro, promovido pela 
câmara Municipal do seixal, e que 
decorreu no auditório dos serviços 
centrais da autarquia, no dia 23 de 
fevereiro.

O debate, que foi moderado pela 
vereadora da área do Planeamento, 
Maria João Macau, não contou 
com qualquer representante do 
Ministério do Planeamento e 
das infraestruturas ou da ANA – 
Aeroportos de Portugal, apesar 
dos convites que lhes foram ende-
reçados. convidados e igualmente 
ausentes foram também os grupos 
parlamentares do Ps, PPd/Psd, do 
cds-PP e do PAN.

«com este debate procuramos 
esclarecer as populações sobre a 
anunciada decisão governamen-
tal de construção de um terminal 
aeroportuário na Base Aérea n.º 6 
do Montijo e as suas consequên-
cias para o nosso futuro coletivo», 
explicou Joaquim santos. Na inter-
venção que abriu o debate, o presi-
dente da câmara do seixal denun-
ciou ainda que «esta decisão não 
foi precedida de um amplo debate 
com as instituições e a população, 
como deveria ter acontecido». 

de acordo com o autarca, é ina-
ceitável «num estado de direito de-
mocrático, onde as decisões devem 
ser sustentadas política e tecnica-
mente», o silêncio do Governo e 
da ANA – Aeroportos de Portugal 
perante «tantos argumentos de-
monstrativos da fragilidade» da 
decisão. Joaquim santos lembrou 

«o consenso alargado» em torno 
do campo de Tiro de Alcochete, 
resultado de diversos estudos, de 
uma análise de risco, de uma ava-
liação ambiental estratégica e de 
uma declaração de impacto am-
biental «ainda hoje  válida».

O debate contou com interven-
ções de representantes dos grupos 
parlamentares do PeV, Be e PcP, 
assim como de José encarnação, 
em representação da Plataforma 
cívica Aeroporto BA6 – Montijo 
Não!, e de carlos Matias ramos, 
anterior bastonário da Ordem dos 
engenheiros (Oe) e anterior presi-
dente do Laboratório Nacional de 
engenharia civil (LNec). 

Joaquim correia, membro da 
comissão nacional do PeV, referiu 
que para tomar a decisão seria ne-
cessária uma avaliação ambiental 
estratégica, que não foi feita, acres-
centando ainda que «não há com-
panhias aéreas interessadas em 
voar para o Montijo» e lembrou um 
estudo em que se afirma que a so-
lução Base Aérea n.º 6 do Montijo 
«não é economicamente viável». 

Joana Mortágua, deputada do 
Be, considerou «um desrespeito 
pela população da Margem sul o 
Governo avançar com esta deci-
são sem que as populações tenham 
direito a conhecer o estudo de im-
pacto ambiental». salientou ain-
da que o Governo entregou «uma 
decisão estratégica para o futuro» 
à Vinci Airports, «uma empresa 
francesa privada».

A posição foi reforçada por 
Bruno dias, deputado eleito pelo 
PcP, que esclareceu que a questão 
da localização do aeroporto é «um 
factor de planeamento estratégico 

e de desenvolvimento nacional» 
e lamentou que «o responsável 
máximo pela política e pelo pla-
neamento da rede aeroportuá-
ria a nível nacional» seja Thierry 
Ligonnière, «funcionário do Grupo 
Vinci, nomeado para tomar conta 
da ANA em Portugal».

«esta iniciativa contrasta com 
uma fuga a debater com os autar-
cas e as organizações da socieda-
de civil», disse José encarnação. 
O responsável salientou que a 
Plataforma cívica Aeroporto BA6 
– Montijo Não nunca foi recebida 
pelo Partido socialista nem pelo 
Governo, ainda que tenha sido 
recebida por praticamente todos 
os partidos, pela presidência da 
república e da Assembleia da 
república ou pela comissão de 
economia do parlamento, contex-
to em que salientou que «a escolha 
principal deveria ser em atenção 
aos cidadãos».

O anterior bastonário da Oe e 
anterior presidente do LNec su-
blinhou que «a democracia faz-se 
com os partidos, mas também com 
as pessoas» e sustentou que a de-
cisão foi tomada pelo «Governo, 
a mando da Vinci» e justificada 
através de «uma narrativa, feita 
por mitos». carlos Matias ramos 
apresentou dados que demonstra-
ram que a solução escolhida não é a 
melhor. O responsável, aquando do 
seu mandato como presidente do 
LNec, pelo estudo que destronou 
a solução para a OTA/Alenquer, em 
2008, e que defendeu o campo de 
Tiro de Alcochete, afirmou ainda: 
«Nunca vi um processo tão pouco 
transparente como este». n

debate Novo Aeroporto: Por Uma solução de Futuro

Aeroporto no Montijo 
não é solução

Opção por Portela + Montijo não está 
sustentada por estudos de viabilidade
Infraestrutura na Base Aérea n.º 6 
do Montijo saturada em 15 anos
Com o Aeroporto Humberto Delgado perto do limite da capacidade 
e o tráfego aéreo a crescer a um ritmo sem precedentes, a solução 
encontrada pelo Governo será desenvolver capacidade adicional 
na Portela, complementando-a com a utilização da Base Aérea n.º 6 
do Montijo como aeroporto civil. Uma opção que ficará saturada em 
menos de 15 anos.
A pista do Montijo tem 2187 metros de comprimento e precisa de 
ser aumentada em pelo menos 300 metros. O mesmo terá de acon-
tecer com o caminho de circulação paralelo à pista. O prolongamen-
to terá de ser feito em aterro numa zona de lodo profundo. A pista vai 
entrar no braço de estuário que banha o Montijo e a instalação de 
luzes de aproximação nas duas extremidades poderá cortar canais 
de navegação fluvial. A intervenção nesta área de 560 mil metros 
quadrados só permitirá acolher aviões da classe C e não deixa mar-
gem para expansão futura.
A ideia de que esta solução é a mais rápida, mais barata, de maior 
longevidade ou com maior criação de emprego não encontra fun-
damento real. Ao contrário do Campo de Tiro de Alcochete, que tem 
estudo de impacto ambiental já realizado, esta opção ainda não foi 
estudada quanto a este impacto. Não se conhecem estudos com 
análises técnicas e económicas comparadas que sustentem a 
afirmação de que a 1.ª fase no Campo de Tiro de Alcochete com ins-
talações similares às da Base Aérea do Montijo custaria mais 2 mil 
milhões de euros. A Eurocontrol afirma, em relatório de 2016, que 
mesmo após as obras de melhoria, o Aeroporto da Portela estará 
completamente saturado em 2030. 
O número de empregos diretos é o mesmo, não dependem da 
localização. Já os indiretos dependem da capacidade da região se 
constituir fornecedora de bens e serviços e aqui só o Campo de Tiro 
de Alcochete tem hipóteses de crescimento. 
Os impactos sobre a saúde também se revelam preocupantes no 
caso da localização no Montijo, onde a zona sobrevoada afetará 
cerca de 54 700 residentes. Estes impactos manifestam-se sobre-
tudo através do ruído e da poluição do ar. A opção pelo Campo de 
Tiro de Alcochete não tem efeitos significativos em áreas residen-
ciais e densamente povoadas.
Nos cones de aproximação à base aérea circulam dezenas de 
milhares de aves, algumas de grande envergadura e que voam em 
bandos de centenas. Constituem um perigo real para a operação 
de aeronaves de transporte comercial. Por seu lado, as aeronaves 
constituem uma séria ameaça ao equilíbrio ambiental da zona e às 
rotas migratórias. Só entre o sapal de Coina e a zona de proteção 
especial a norte da base circulam em certas alturas do ano perto de 
200 mil aves.



 

Junto à Escola Básica Paulo da Gama, Amora
Requalificação da envolvente
A área envolvente à Escola Básica Paulo da Gama, em Amora, está a ser requa-
lificada pela Câmara Municipal do Seixal com obras ao nível da rede de abas-
tecimento de água, mas também relacionadas com a mobilidade. O percurso 
pedonal envolvente à escola está a ser alvo de intervenção e estão a ser criados 
80 novos lugares de estacionamento.

Auditório Municipal de Miratejo
Obras de requalificação do palco
A Câmara Municipal do Seixal adquiriu em 2018 o antigo cinema de Miratejo, um 
espaço cultural de grande significado para a população local. O espaço irá ser re-
qualificado e transformado no Auditório Municipal de Miratejo.
De momento decorrem obras de requalificação e ampliação do palco, após as quais 
irão ser executadas pinturas no local.

 
Marcação de vias
Pintura de passadeiras
A Câmara Municipal do Seixal procedeu à pintura de passadeiras na Rua Foros 
de Amora, na Cruz de Pau, e na Avenida 25 de Abril, na Torre da Marinha.
Estas intervenções foram realizadas no seguimento das obras de pavimenta-
ção realizadas nesses locais.

Escola Básica D. Nun’Álvares Pereira, Miratejo
Obras de ampliação e requalificação
Encontram-se em fase de conclusão as obras de ampliação e requalificação da 
Escola Básica D. Nun’Álvares Pereira, em Miratejo.
Estas obras promovidas pela Câmara Municipal do Seixal incluíram a criação de 
uma cozinha, o que permitirá confecionar as refeições dos alunos na própria escola, 
e a requalificação do refeitório, com aquisição de equipamento e mobiliário para as 
duas áreas.
Procedeu-se ainda à requalificação de todas as instalações sanitárias, à criação de 
uma instalação sanitária adaptada e de uma nova sala de ATL e à pintura exterior 
da escola. Esta intervenção representa um investimento da Câmara Municipal do 
Seixal no valor de 158 000 euros.

 
Arrentela
Construção 
de rampas
Indo ao encontro de solicitações dos 
munícipes, na Praceta José Aleixo, 
em Arrentela, foram construídas du-
as rampas pela Câmara Municipal 
do Seixal. O objetivo foi melhorar o 
acesso a uma paragem de autocarro 
no local para quem tem mobilidade 
reduzida.
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Fernão Ferro
Remoção de raízes e pavimentação
No âmbito do Plano Municipal de Pavimentações, decorreram mais duas interven-
ções em Fernão Ferro.
Foram removidas pela Câmara Municipal do Seixal raízes das árvores em vias de 
circulação e reposto o betuminoso no pavimento em dois locais: no cruzamento da 
Rua Luísa Todi com a Rua da Igreja e no cruzamento da Rua Antero de Quental com a 
Avenida do Seixal. Nestas duas obras, foram utilizadas 24 toneladas de betuminoso.

Avenida Vieira da Silva, Corroios
Execução de passadeiras elevadas
Na Avenida Vieira da Silva, em Corroios, foram executadas pela Câmara Municipal 
do Seixal duas passadeiras elevadas como medida de acalmia de tráfego. 
As passadeiras elevadas são uma medida de segurança que tem como principal 
objetivo levar os condutores a reduzir a velocidade, contribuindo assim para a segu-
rança rodoviária.
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Centro de Atividades Sociais de Miratejo
Apoio ao projeto da nova creche 
A Câmara Municipal do Seixal e o Centro de Atividades Sociais de Miratejo 
(CASM) assinaram, no dia 21 de fevereiro, um contrato-programa de desenvolvi-
mento social para apoio à execução do projeto da nova creche do CASM. 
O protocolo tem em conta o trabalho desenvolvido pelo CASM na área da infân-
cia, pelo que foi celebrado um contrato-programa para apoio aos projetos de 
arquitetura do novo equipamento no valor de 48 560, 86 euros. 
O CASM nasceu em 1981, tendo como área de intervenção a freguesia de 
Corroios que, nos últimos 20 anos, registou crescimento demográfico, o que 
aumentou a procura das famílias por respostas na área da infância. 
O CASM funciona em três espaços que incluem a sede da instituição e respe-
tivos serviços administrativos, gabinetes técnicos e apoio logístico para o fun-
cionamento da valência de creche familiar; salas de computador abertas à co-
munidade; gabinete de inserção profissional; acolhimento dos desempregados 
ao abrigo do protocolo com o Centro de Emprego do Seixal, centro de estudos, 
espaço para bens doados (a ser atribuídos a famílias carenciadas) e curso de 
artes decorativas. 
A cerimónia de assinatura do contrato-programa contou com a presença do 
presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, e do presidente do 
CASM, António Marques, que afirmou ser: «Um momento simbólico, pois o pro-
jeto de arquitetura servirá de base à construção do equipamento, crucial para 
dar resposta à população de Miratejo, para quem trabalhamos há 38 anos», 
disse. 
O dirigente falou sobre a atividade do CASM: «Temos uma creche familiar 
com 16 amas que acolhem 64 crianças, temos ainda o projeto de ATL – Meta 
Atingida que funciona com 47 crianças. No futuro pretendemos alargar os nos-
sos projetos a outras áreas de apoio social». É nesta perspetiva que se inserem 
as novas instalações: «Vão permitir o desenvolvimento da valência de creche 
em contexto de sala e alargar o número de crianças em ATL. Queremos ser uma 
alternativa válida e de qualidade». 
Joaquim Santos falou sobre o retomar de um sonho, «de termos uma creche 
com um conjunto de valências que sirva a população de Miratejo. O terreno 
junto ao Parque José Afonso foi cedido pela autarquia. Agora o Governo tem de 
disponibilizar uma linha de financiamento para a construção de equipamentos 
sociais». O autarca explicou que, segundo a Carta Social do Município do Seixal, 
são necessários 25 novos equipamentos sociais no valor de 65 milhões de 
euros para dar respostas às necessidades dos 160 mil habitantes. Quanto à 
nova creche do CASM, «é um equipamento prioritário no nosso plano de inves-
timentos. Quando o projeto estiver pronto, iremos reunir-nos para definir uma 
estratégia que viabilize a sua concretização». 
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O cOntratO de desenvolvimen-
to cultural celebrado entre a câmara 
Municipal do Seixal e a associação dos 
amigos do tocá rufar (aDat) visa a atribui-
ção de apoio financeiro da autarquia para a 
construção da futura sede da associação, a 
aldeia do Bombo, sendo o primeiro apoio 
de 200 mil euros. 

a sede será construída num terreno já 
cedido pela autarquia, situado nos Foros da 
catrapona, Paio Pires, no Parque Industrial 
do Seixal, com um total de 7000 m2, sendo a 
área de construção de cerca de 4000 m2.

nesse âmbito, foi efetuada uma visita ao 
terreno, no dia 23 de fevereiro, pelo pre-
sidente da câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, e pela vereadora Maria 
João Macau, do Pelouro da cultura, acompa-
nhados pelo presidente da aDat, rui Júnior, 
e jovens da Orquestra tocá rufar.

O conjunto arquitetónico da aldeia do 
Bombo será constituído por um conjunto 
de edifícios independentes, com funções 
distintas: sala multiusos, gabinetes do cor-
po docente, armazém, fábrica, cantina/res-
taurante, loja/museu, secretaria/direção, 
centro arquivístico, instalações sanitárias, 
sala de ensaios e arrumos. O espaço terá a 
função de escola e poderá ser usado para 
espetáculos. 

após a visita ao terreno, rui Júnior recor-
dou que a sede dos tocá rufar foi destruí-
da por um incêndio há 8 anos, no entanto, 
sublinhou a importância do projeto, pelo 
qual «já passaram mais de 25 mil jovens e 
adultos ao longo de mais de duas décadas».

Para rui Júnior, a nova sede significa 
«voltarmos a ter um local para ensaio, para 
espetáculos, para a escola de música. É a 
concretização de um grande sonho. Se a 
antiga sede já era um sonho, esta excede-o 
largamente».

Sobre o apoio da câmara municipal ao 
projeto, rui Júnior afirmou: «temos de es-

tar muito agradecidos a esta autarquia» 
pela cedência do terreno e pelo apoio na 
construção da sede».

Joaquim Santos saudou os jovens rufinas 
e disse-lhes que «vamos construir em con-
junto a nossa aldeia do Bombo». considera 
que «é importante para a população saber 
que neste terreno vai nascer a aldeia do 
Bombo». 

O autarca afirmou que o equipamento 
trará mais crianças e jovens para o ensino 
da música e da percussão, para a cultura 
portuguesa, e este momento «marca o início 
desse projeto no terreno, o que é muitíssi-
mo importante para o concelho do Seixal, 
mas também para outros municípios, para 
a Área Metropolitana de Lisboa e para o 
país». 

O município do Seixal «quer ver este pro-
jeto concretizado o mais rápido possível, 
queremos começar a obra ainda este ano, 
para poder inaugurar a aldeia do Bombo 
em 2021, nas comemorações do 25.º ani-
versário dos tocá rufar», disse Joaquim 
Santos. n

O cLuBe recreativo e Despor-
tivo das cavaquinhas (crDc) contabili-
za atualmente 750 sócios e desenvolve 
atividades desportivas para cerca de 
200 atletas, nas  modalidades de fut-
sal, jiu-jitsu, karaté, aeromix, pilates, 
cicloturismo/Btt, caminhadas e dan-
ças de salão. a coletividade também 
dinamiza o Grupo coral e Instrumental 
Os Flamingos, o qual conta com 15 ele-
mentos. 

Para a câmara municipal, as coletivi-
dades do concelho são desde sempre 
parceiras na realização de múltiplos 
projetos a vários níveis. nesse con-
texto, Joaquim Santos, presidente da 
câmara Municipal do Seixal, visitou o 
cavaquinhas, no dia 22 de fevereiro, 
onde foi recebido por João rolo, presi-
dente da direção, e pelos restantes ele-
mentos dos órgãos diretivos do clube. 

O presidente da câmara municipal 
afirmou que «é necessário assegurar 
boas condições» às coletividades par-
ceiras para poderem «prestar serviços 
de qualidade» à comunidade, e esta 
visita ao cavaquinhas pretende justa-
mente «aferir das vossas necessidades 
e da possibilidade de a autarquia apoiar 
nas intervenções futuras», porque as 
instalações do clube não são alvo de 
intervenção profunda há cerca de 15 
anos.

João rolo adiantou quais as neces-
sidades do clube, se prendem com o 
melhoramento das instalações para 
«possibilitar o desenvolvimento das 
modalidades». explicou que «o que se 
pretende é a requalificação das instala-
ções existentes», que consiste na subs-
tituição da cobertura, pintura exterior 

do edifício. Substituição do piso do gi-
násio, requalificação do piso do polides-
portivo e remodelação dos balneários 
do ginásio.

na visita, decidiu-se avançar com o as 
obras de requalificação do clube, no va-
lor de 190 mil euros, cuja proposta vai a 
reunião de câmara em abril. 

Joaquim Santos considerou que «ha-
verá condições para começar as novas 
obras da coletividade nos próximos me-
ses de verão», período em que as ativi-
dades desportivas estão paradas.

O presidente da câmara municipal 
frisou ainda que a autarquia «vai conti-
nuar a investir nas coletividades e insti-
tuições sociais e culturais do concelho, 
porque são essenciais no trabalho diá-
rio  que prestam à população».

com a próxima fase de intervenções, 
o clube terá melhores condições para 
imprimir uma nova dinâmica junto dos 
seus sócios e desenvolver as atividades 
desportivas de forma mais qualifica-
da. Por tudo isso, João rolo expressou 
o agradecimento da direção à câmara 
Municipal do Seixal, «por nos ajudar 
para podermos trabalhar melhor para a 
comunidade».  n

Visita ao local onde nascerá 
a aldeia do Bombo
A concretização 
de um sonho

clube recreativo e Desportivo 
das cavaquinhas 
Nova fase 
de requalificação
vai avançar
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O CentrO de treinos do Amora 
Futebol Clube (AFC) recebeu a visita do pre-
sidente da Câmara Municipal do Seixal no 
dia 18 de fevereiro, após a qual decorreu a 
cerimónia de entrega de um reforço de com-
participação financeira de 250 mil euros pa-
ra apoiar a construção deste equipamento. 

O novo centro de treinos do clube é um 
passo essencial para o projeto de formação 
desportiva do clube. Lembre-se que o Amora 
tem já um projeto de arquitetura para o novo 
estádio, que promove igualmente a requali-
ficação urbanística da envolvente. estes são 
igualmente valores explorados no desenho 
e construção do centro de treinos do clube.

A academia do AFC iniciou a atividade 
em 2013, contando com várias centenas de 
crianças e jovens entre os 5 e os 18 anos, a 
competir em diferentes escalões de forma-
ção. 

A Câmara Municipal do Seixal investiu as-
sim, até ao momento, um total de 750 mil eu-
ros neste centro de treinos, dando sequência 
à aprovação na reunião de câmara de 13 
de junho de atribuição de um terreno de 
12 885 m2 destinado ao equipamento, que 
será constituído por um campo de futebol, já 
construído, e pelas infraestruturas necessá-
rias para a prática da modalidade..

Presente na atribuição da compartici-
pação financeira, o presidente da direção 
do AFC mostrou-se primeiramente «con-
tente, porque o Amora ganhou ontem, não 
só com a sua equipa sénior, mas com uma 
série das equipas dos outros escalões, que 
estão cada vez mais perto de atingir os ob-
jetivos traçados no início da época». Carlos 
Henriques demonstrou ainda gratidão à 
Câmara do Seixal, «uma das autarquias que 
mais apoia o desporto no país» e agradeceu 
ainda ao presidente da câmara «a confiança 
demonstrada nas pessoas que estão à frente 

do Amora», sublinhando igualmente «que 
nunca estaríamos onde estamos sem o apoio 
da câmara municipal e da Junta de Freguesia 
de Amora».

Joaquim Santos afiançou que «esta parce-
ria que a Câmara Municipal do Seixal estabe-
lece com as coletividades tem-se revelado 
um êxito», elencando um conjunto de novos 
equipamentos que estão a nascer ou a ser be-
neficiados um pouco por todo o concelho. O 
presidente da autarquia explicou um proces-
so que passa por reunir com as coletividades 
para conhecer as necessidades, por preparar 
o trabalho, calendarizar e apoiar as fases de 
obra e efetuar um escrutínio regular e rigo-
roso das intervenções no terreno.

O presidente da câmara explicou que des-
te modo fica assegurada «proximidade entre 
a qualificação e aqueles que serão os seus 
primeiros beneficiados, direções, pratican-
tes, técnicos e associados, que são também 
aqueles que mais amam e defendem os seus 
clubes». Através destas parcerias o que se 
verifica é que as coletividades conseguem 
fazer «mais rápido, melhor e mais barato». n

O CLube recreativo e Desportivo 
de Miratejo (CrDM) recebeu a visita 
do presidente da Câmara Municipal do 
Seixal no dia 22 de fevereiro. A visita teve 
a finalidade de conhecer as necessidades 
atuais do clube, atendendo aos projetos já 
em desenvolvimento e para o futuro.

O clube nasceu da vontade dos mo-
radores do Miratejo e foi dando passos 
tímidos desde que, em abril de 1976, co-
meçou a ser pensado até que a 25 de abril 
de 1991 teve a sede atual inaugurada. 
Atualmente, a coletividade possibilita a 
prática de ginástica rítmica (de inicia-
ção, formação, representação, pré-com-
petição e competição), zumba, hip-hop, 
taekwondo, pilates, tai-chi e danças de 
salão. 

em danças de salão, destaque para 
o par de dançarinos Sérgio Lourenço e 
Cátia Cerqueira que, ao serviço da Seleção 
nacional e da Federação Portuguesa de 
Dança Desportiva, obtiveram o primeiro 
pódio de sempre de um par português 
em competições federativas internacio-
nais, ao conquistarem a 3.ª posição no 
Campeonato do Mundo de Profissionais 
Masterclass Latinas, em outubro de 2018, 
no Luxemburgo. O par é também deten-
tor de vários outros títulos nacionais e 
internacionais.

Joaquim Santos foi recebido no clube 
por Domingas Gonçalves, presidente da 
direção do CrDM, acompanhada por ou-
tros membros da direção. O presidente 
da Câmara do Seixal revelou que «atual-
mente o município está em condições de 
investir em obras de maior dimensão e 
nesse sentido estamos a apoiar o nosso 

movimento associativo com mais de 6 
milhões de euros para benefício das suas 
instalações e equipamentos, reconhecen-
do o seu papel essencial no acesso da po-
pulação à recreação, cultura e desporto».

Domingas Gonçalves revelou que 
o clube investiu igualmente em diver-
sas matérias para a prática desportiva e 
atividades. realizou ainda algumas in-
tervenções para impedir infiltrações da 
chuva, pinturas e colocação de chão em 
espaços administrativos e salas da dire-
ção. As obras representaram um investi-
mento de 16 770,16 euros que a Câmara 
Municipal do Seixal pretende compartici-
par na totalidade. 

entre os principais objetivos de qua-
lificação do clube encontra-se ainda a 
beneficiação do salão, sobretudo com a 
colocação de um novo piso, e do espaço 
de arrumação de materiais, assim como 
a sua habilitação com um espaço de ca-
fetaria/restauração para servir atletas, 
associados e a comunidade de Miratejo.

Joaquim Santos demonstrou abertura 
para intervir na cobertura e resolver já 
este ano a totalidade das infiltrações que 
ainda se verificam na coletividade. O au-
tarca demonstrou igualmente intenção 
de recuperar o atual espaço polidespor-
tivo, que tem sido alvo de utilizações in-
devidas e vandalismo, segundo denúncia 
da própria direção do CrDM. A par desta 
intervenção, assegurou ainda pretender 
construir alguns espaços polidesportivos 
para utilização da população de Miratejo 
que pratica desporto de modo mais in-
formal. n

reforço financeiro de 250 mil euros 
para apoiar a formação do Amora
Centenas de crianças 
já beneficiam 
do centro de treinos

Presidente da câmara visita Clube 
recreativo e Desportivo de Miratejo
Autarquia vai apoiar 
mais obras 
de requalificação 
das instalações
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CAMAJ e Oficina da Juventude de Miratejo
Novos horários de funcionamento

Por motivos de organização de serviço, os horários de atendimento ao públi-
co do Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil (CAMAJ) e da Oficina 
da Juventude de Miratejo foram alterados.
Assim, a Oficina da Juventude de Miratejo passará a funcionar de terça a 
sexta-feira, das 10 às 13 horas e das 13.30 às 20 horas, enquanto ao sába-
do estará aberta das 10 às 13 horas e das 14 às 18 horas.
Por seu lado, o Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil funcionará 
no seguinte horário: de terça-feira a sábado, das 10 às 13 horas e das 14 às 
18 horas.

A CâmArA municipal do 
Seixal reafirmou, na reunião de 
27 de fevereiro, não existirem 
condições para a transferência 
de competências que o Governo 
pretende impor às autarquias.

A apreciação geral sobre o 
processo de transferência de 
competências da Administração 
Central para a autarquia, o con-
junto de implicações financeiras, 
humanas e organizacionais, a au-
sência de conhecimento sobre 
as matérias a transferir, as con-
dições e as suas implicações (só 
descortináveis com a publicação 
de cada um dos decretos-lei) 
levaram a que, a 5 de setembro 
de 2018, o município do Seixal 
tivesse deliberado, em reunião 
de câmara, pela não aceitação da 
transferência das competências 
da Administração Central em 
2019, decisão essa confirmada 
pela Assembleia municipal do 
Seixal, nos dias 10 e 11 de se-
tembro de 2018, e comunicada 
à Direção-Geral das Autarquias 
Locais. 

A natureza dos diplomas se-
toriais, a sua redação e a sua pu-
blicação faseada obrigam a que 
o município se pronuncie em re-
lação a cada diploma, à medida 
que são publicados e entram em 
vigor.

Desta vez estão em causa ma-
térias como a educação e saúde, 
rejeitando o município a assun-
ção, em 2019, das competências 
transferidas por via dos respeti-

vos decretos-lei setoriais. 
A autarquia exige um proces-

so de transferência de compe-
tências que se reja por princí-
pios que visem o fortalecimento 
do Poder Local Democrático e 
do serviço público prestado às 
populações e não o inverso. O 
Seixal defende a urgente dispo-
nibilização de estudos e outros 
elementos que fundamentem 
as propostas apresentadas, 
como o diagnóstico referente 
a cada uma das competências 
propostas, de forma a garantir 
a total transparência do proces-
so. Também exige que se pro-
mova uma discussão ampla, no 
quadro autárquico, com base no 
conhecimento prévio desses es-
tudos, para poderem justificar 
as opções técnicas e políticas a 
tomar.

Deste modo, a Câmara muni-
cipal do Seixal deliberou a rejei-
ção das competências transferi-
das, em 2019, pelos decretos-lei 
setoriais, reafirmando a decisão 
de 5 de setembro de 2018, soli-
citando junto da Assembleia da 
república a cessação da vigên-
cia destes diplomas, bem como 
o início de um processo sério de 
descentralização, reposição das 
freguesias liquidadas e a identifi-
cação, no domínio da transferên-
cia de novas competências, das 
que se adequam ao nível muni-
cipal. Esta proposta será subme-
tida à aprovação da assembleia 
municipal.

Deliberações
Presidência
• Ata da reunião ordiná-

ria de 13 de fevereiro de 
2019. Aprovação.

• Transferência de competên-
cias da Administração Central 
para a Administração Local. 
Publicação de diplomas seto-
riais. Não aceitação. Aprovação.

Pelouro do Desporto, 
Empreitadas,
Administração Geral 
e Modernização 
Administrativa
• Contrato-programa de de-

senvolvimento desportivo a cele-
brar entre o município do Seixal e 
o Clube Associativo Santa marta 
do Pinhal. Comparticipação fi-
nanceira.

Pelouro do Planeamento,
Mobilidade, Cultura 
e Recursos Humanos
• Contrato-programa a cele-

brar entre o município do Seixal 
e a Artes – Associação Cultural 
do Seixal, no âmbito da inicia-
tiva Bandeiras da Liberdade. 
Comparticipação financeira. n

 

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

reunião de câmara de 27 de fevereiro

Não existem condições 
para a transferência 
de competências

Reunião no Ministério da Saúde
Centro de Saúde 
de Corroios adjudicado

A empreitada para a construção do Centro de Saúde de Corroios será adju-
dicada em março, estando previsto que a obra comece em junho. O anúncio 
foi feito no dia 26 de fevereiro, na reunião que juntou o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim Santos, a vereadora Manuela Calado e o secre-
tário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos. «Um motivo de satis-
fação para o município», referiu o autarca à saída da reunião no Ministério da 
Saúde.
O encontro serviu ainda para o autarca reivindicar a construção da exten-
são de saúde nos Foros de Amora, da Unidade de Cuidados Continuados 
Integrados em Arrentela e do hospital no Seixal.
Quanto ao Centro de Saúde de Corroios, representa um investimento de 1 mi-
lhão e 700 mil euros, cofinanciado em 50 por cento por fundos comunitários. 
A Câmara Municipal do Seixal cedeu o terreno na Avenida Vieira da Silva, em 
Santa Marta do Pinhal, e será responsável pelo arranjo dos espaços exterio-
res, no valor de 300 mil euros, intervenção que o município já adjudicou.
Como explica Joaquim Santos, «iremos articular as intervenções com a 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e o Ministério da 
Saúde, para avançarmos com este processo que já deveria estar concluído. 
Quando assinámos o protocolo, previa-se que o equipamento estivesse a 
funcionar em 2018», recorda. Pelo meio, o Ministério da Saúde já lançou dois 
concursos públicos para a construção do novo centro de saúde de Corroios, 
ambos ficaram desertos devido aos valores apresentados. 
O atual centro de saúde está localizado num prédio de habitação com três 
andares, sem elevador, uma situação que não oferece condições aos uten-
tes ou aos profissionais. Os avanços e recuos no processo do novo centro de 
saúde têm suscitado a reivindicação da população e da Comissão de Utentes 
da Saúde do Concelho do Seixal com abaixo-assinados,  interpelações, reuni-
ões e vigílias,  a última tendo sido realizada em dezembro.
Numa comunidade de 36 mil utentes, 20 mil não têm médico de família, situ-
ação que se espera vir a alterar com o novo centro de saúde que «abrangerá 
mais utentes e estará localizado numa área central. Os cuidados primários 
de saúde são uma necessidade da população, esperamos ter o novo equi-
pamento construído e a funcionar o quanto antes», refere Joaquim Santos. 
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«A EscolA e a sustentabilidade» foi o tema 
genérico do projeto Desfiles de carnaval 2019, que 
este ano aconteceu no dia 1 de março, em todas 
as freguesias do concelho do seixal, envolvendo 
mais de 6 mil crianças numa manifestação de cor, 
alegria e criatividade. Este ano, a autarquia ofere-
ceu a todas as crianças frascos para fazer bolas de 
sabão, aumentando a diversão. o projeto Desfiles 
de carnaval é promovido pela câmara municipal e 
juntas de freguesia, em colaboração com as escolas 
e jardins de infância da rede pública, entidades par-
ticulares de educação e solidárias.

Alunos, pais e familiares, professores, educado-
res e funcionários das escolas, todos se envolvem na 
concretização deste projeto que é já uma tradição 

no concelho e integra o Plano Educativo Municipal. 
Para Joaquim santos, presidente da câmara 

Municipal do seixal, o carnaval «é um convívio que 
envolve toda a comunidade educativa do seixal na 
sua realização e customização dos trajes e fatos, 
sobre os mais variados temas, desde o ambiente à 
história, passando pelo património, e todos os anos 
é uma novidade». o autarca frisou que para a câ-
mara municipal «é um motivo de grande satisfação 
poder ajudar a concretizar esta grande festa para 
as nossas crianças». sublinhou que o objetivo da 
autarquia «é trazer felicidade, alegria, formação e 
educação às crianças, e esta festa é tudo isso», por 
isso deu os parabéns a todos os que contribuíram 
para «esta grande realização da escola pública».n

Desfiles de carnaval 2019

Uma festa 
de cor e alegria 
com mais de 
6 mil sorrisos

Freguesia de Amora
As ruas da cidade de Amora encheram-se de música, todas as cores do 
arco-íris, e da alegria contagiante de mais de 1800 crianças dos jardins 
de infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico da rede pública, par-
ticular e de solidariedade social. 
As máscaras mostravam vários temas, da sustentabilidade do plane-
ta, designadamente a água como um bem de todos, à reciclagem, às 
estações do ano e à natureza. Também tiveram lugar no desfile as pro-
fissões mais ligadas ao concelho, como pescadores, assim como super-
-heróis e personagens das séries televisivas. O importante foi o trabalho 
que uniu a comunidade escolar e a família em torno do projeto.
O desfile partiu da Rua Luís de Camões e terminou no Parque Urbano 
das Paivas, numa explosão festiva e musical, ao som de HC, onde as 
crianças foram aplaudidas pelo presidente da Câmara Municipal do Sei-
xal, Joaquim Santos, e pelo presidente da Junta de Freguesia de Amora, 
Manuel Araújo.
Participaram no desfile as escolas básicas dos Foros de Amora, das 
Paivas, da Quinta do Conde de Portalegre, escolas básicas com jardim 
de infância do Fogueteiro, da Quinta das Sementes e o Jardim de In-
fância da Quinta de Portalegre. Desfilaram ainda alunos do Centro de 
Assistência Paroquial de Amora, a Casinha das Surpresas, os Pequenos 
Gigantes, o Colégio Helguinha, o Sol da Primavera, o Espaço Júnior, a 
Criar-T, a Associação Nacional de Pais e Amigos Rett. Os foliões da Asso-
ciação de Reformados e Idosos da Freguesia de Amora e da Associação 
Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Amora também se 
juntaram à festa.
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União das freguesias 
do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires
Este ano, o desfile de Carnaval dos alunos 
da união das freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires realizou-se com um 
modelo diferente. Em vez de decorrerem 
desfiles em três locais diferentes (Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires), os alunos 
juntaram-se todos no Seixal para uma gran-
de festa.
A concentração foi na Avenida da Repú-
blica. O desfile teve início na Praça 1.º de 
Maio, passando pela Avenida Dom Nuno Ál-
vares Pereira, Rua Paiva Coelho e Rua dos 
Pescadores, terminando no jardim da Praça 
dos Mártires da Liberdade.
Participaram cerca de 2300 alunos do ensi-
no básico da rede pública e de instituições 
particulares de ensino e de solidariedade 
social.
Manuela Calado, vereadora da Educação 
da Câmara Municipal do Seixal, marcou 
presença nesta grande iniciativa da comu-
nidade escolar, acompanhada por António 
Santos, presidente da União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, e 
elementos do seu executivo.
O grupo de mascarados reuniu alunos das 
escolas básicas do Bairro Novo, da Quin-

ta dos Franceses, da Quinta de S. João, 
Nun’Álvares, de Arrentela, da Quinta de 
Nossa Senhora do Monte Sião, de Aldeia de 
Paio Pires, da Quinta da Courela e do Casal 
do Marco. 
Participaram ainda meninos da Creche e 
Jardim de Infância D. Maria, d’O Pica-Pau – 
Centro Paroquial de Bem-Estar de Arrentela 
e do jardim de infância da Associação dos 
Serviços Sociais dos Trabalhadores das Au-
tarquias do Seixal.
O mar, a água, a pesca, a natureza, as tarta-
rugas, os trajes típicos de certas regiões do 
país e os super-heróis foram temas aborda-
dos nos fatos das crianças.
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Freguesia de Fernão Ferro
As crianças da Escola Básica da Quinta dos Morgados foram as principais protagonistas 
do desfile de Carnaval de Fernão Ferro. A iniciativa teve lugar no Parque Urbano de Fernão 
Ferro e contou com a participação de aproximadamente 200 crianças do estabelecimento 
de ensino, assim como professores e outros trabalhadores da escola, a par de pais e encar-
regados de educação.
As crianças envergaram disfarces de Carnaval de Ladybug e Gato Noir, personagens da série 
de animação As Aventuras de Ladybug. 
Maria João Macau, vereadora da Cultura da Câmara Municipal do Seixal, esteve presente na 
iniciativa e acompanhou a alegria e atividades desenvolvidas nesta manhã de Carnaval dos 
alunos da Escola Básica da Quinta dos Morgados.

Mais de 1600 crianças de 84 turmas saíram 
à rua para festejar o Carnaval na freguesia de 
Corroios. Um momento de convívio em que a 
comunidade educativa mostrou a sua criativi-
dade, centrada na temática da sustentabili-
dade. Isso mesmo ficou demonstrado na sim-
plicidade dos materiais utilizados para criar 
fantasias e cenários alusivos à vida marinha, 
defesa dos oceanos, alimentação saudável, 
terceira idade e arte. O projeto Desfiles de 
Carnaval integra-se no Plano Educativo Muni-
cipal (PEM) e os fatos e adereços são execu-
tados de acordo com os temas trabalhados 
nas escolas.
O corso carnavalesco de Corroios teve início 
no Parque Urbano da Quinta da Marialva, 
passou pelas ruas de Vale Milhaços, Corroios 
e Santa Marta do Pinhal e terminou no Pa-
vilhão Multiusos da Quinta da Marialva, um 
percurso que serviu para as crianças canta-
rem e interpretarem as suas coreografias. O 
vice-presidente da Câmara Municipal do Sei-
xal, Joaquim Tavares, o presidente da Junta 
de Freguesia de Corroios, Eduardo Rosa, e os 
eleitos da freguesia marcaram presença no 
desfile. Joaquim Tavares dirigiu-se aos alunos 
e encorajou-os a serem cidadãos ativos e a 
marcarem a diferença nas suas comunida-
des, nomeadamente sensibilizando os outros 
para a importância da sustentabilidade.

Freguesia de Corroios
Participaram as escolas básicas de Mira-
tejo, D. Nuno Álvares Pereira, José Afonso, 
Alto do Moinho, Quinta do Campo, Corroios 
N.º 1, Quinta de Santa Marta de Corroios,  
Quinta de Santa Marta do Pinhal, Jardim de 
Infância de Vale de Milhaços. Pelo ensino 
particular desfilaram: Colégio Brincolândia, 
Colégio Cantinho dos Traquinas, Colégio Os 
Lusitanos, Externato Dó-Ré-Mi, Creche de 
Santa Teresinha e Os Pastorinhos do Centro 
Social Paroquial de Corroios. E...para o ano 
há mais!

Carnaval trapalhão e taurino
No Seixal, o Carnaval foi autêntico e festejou-se de múltiplas formas, sempre fiel às tradi-
ções, potenciando bailes, desfiles e espetáculos.
Numa organização da Comissão Taurina de Paio Pires, teve lugar no dia 3 de março, 
domingo de Carnaval, um espetáculo cómico, com largada, desfile de máscaras e muitas 
surpresas para quem quis (re)viver a tradição de outrora.
O Carnaval Trapalhão voltou a animar as ruas do núcleo urbano antigo do Seixal. O desfile 
realizou-se na noite de 4 de março, com a concentração de foliões a ter lugar na Praça 
1.º de Maio, em frente à Mundet. Neste cortejo, com a participação de grupos informais, 
os figurantes responderam com a sua criatividade e irreverência ao desafio. O humor 
serviu de inspiração à iniciativa organizada pelo Grupo Motard Paladinos, com o apoio da 
União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires e da Câmara Municipal 
do Seixal. A festa não acabou aqui e seguiu pela noite dentro, com bailes de máscaras 
organizados pelas várias coletividades do concelho, pelo que a folia esteve garantida.
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A edição de 2019 do 
Março Jovem já começou. Pensado 
com e para os jovens, o programa 
foi apresentado no restaurante 
Mundet Factory, dia 1 de março, 
com a presença da vereadora das 
áreas da educação e Juventude da 
Câmara Municipal do Seixal (CMS), 
Manuela Calado.  A iniciativa da 
autarquia, em parceria com as or-
ganizações juvenis do município, 
teve já um dos seus momentos 
altos com Luís Franco-Bastos no 
palco do Auditório Municipal, com-
pletamente esgotado, no dia 2 de 
março, onde apresentou o espetá-
culo Consciente. 

Ao longo deste mês, o Março 
Jovem desafia os jovens a partici-
parem em diferentes iniciativas 
que incluem arte urbana, dança, 
concertos, encontros, exposições, 
entre outras sugestões para os 
mais radicais.

Consulta o programa comple-
to em cm-seixal.pt e descobre-nos 
nas redes sociais. estes são alguns 
dos nossos destaques. «Vive a Tua 
Cena».

Programa
Dia 8 de março, sexta-feira
21.30 horas
exposição coletiva de artes 
plásticas de alunos do 12.º ano da 
escola Secundária dr. José Afonso
espaço Arte Jovem, Miratejo
org.: CMS e escola Secundária 
dr. José Afonso

Dia 9 e 16 de março,  sábados
21.30 horas
Workshop CV – 
Caminhos & Valorização
oficina da Juventude de Miratejo
org.: Associação R@to – 
Associação para a divulgação 
Cultural e Científica   (AdCC)

Dia 9 de março,  sábado
Das 14 às 18.30 horas
Circus Slackline Park
Parque Urbano da Quinta 
da Marialva
22 horas
Concerto de Hip-Hop com 
N. drew + Rosalez + NdM
Sociedade Filarmónica operária 
Amorense

De 11 a 15 de março, segunda 
a sexta-feira
Aescolamexe em Março
11 de março 
escola Secundária Manuel 
Cargaleiro
12 de março
escola Secundária dr. José Afonso
13 de março 
escola Secundária Alfredo dos 
Reis Silveira
14 de março
escola Secundária João de Barros
15 de março 
escola Secundária de Amora
org.: associações juvenis, 
de estudantes e CMS

Dias 16 e 17 de março, sábado
 e domingo
Das 9 às 23 horas
Hip-Hop Unite – Mundial 
Qualifiers
ingresso: 5 euros
Pavilhão Municipal da Torre 
da Marinha
org.: Hip-Hop United e CMS
 

Dia 16 de março, sábado
11.30 horas
Ler Faz Crescer
Centro de Apoio ao Movimento 
Associativo Juvenil (CAMAJ), Seixal
org.: Projecto Ficções
 
Dia 22 de março, sexta-feira
23 horas
Concerto de Plutonio e dj dadda
Sociedade Filarmónica 
operária Amorense
 
Dias 23 e 30 de março, sábado
Das 10 às 13 horas
it Coffee
oficina da Juventude de Miratejo
org.: R@to  – AdCC
 
Dia 23 de março, sábado
às 10 e às 14 horas
Street No Park – BMX
Parque Urbano de Fernão Ferro
 
Dia 23 de março, sábado
19 horas
espaço 58 – Atuação de Chocolate 
Negro
 CAMAJ, Seixal

Dia 29 de março, sexta-feira
21.30 horas
Canta! – Concurso interescolas de 
Talentos Musicais   – Final
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal
org.: associações de estudantes
 
Dia 30 de março, sábado
8.30 horas
X Peddy Paper do Agrupamento 
719 de Arrentela
inscrição (até dia 16 de março): 
2,50 euros, com oferta de lanche 
da manhã e almoço 
Percurso por Aldeia de Paio Pires, 
Casal do Marco e Torre da Marinha
org.: CNe – Agrupamento 719 
Arrentela
 
Dia 30 de março, sábado
Das 15 às 18 horas
Move-Te: Parkour
Jardim do Seixal
 
Dia 30 de março, sábado
22 horas
HMB
Arena Multiusos de Paio Pires n

«Vive a Tua Cena» no mês da juventude 

Março Jovem já começou

Se fazes parte de uma associa-
ção juvenil ou de um grupo não 
formal de jovens, se tens ideias 
para projetos, iniciativas e ações 
para realizar ao longo do ano, se 
precisas de apoios e não sabes a 
quem os solicitar, fica a saber que 
o programa Ações Jovens te pode 
ajudar.
Para poderes participar no pro-

grama, tira as ideias da gaveta e 
apresenta o teu projeto, do des-
porto à animação cultural, am-
biente, património histórico, ação 
social e turismo.
A tua candidatura poderá dar-te a 
possibilidade de receber apoios  
financeiros, logísticos, aluguer de 
transporte, cedência de meios au-
diovisuais e impressão de mate-

riais de divulgação.
O programa Ações Jovens desti-
na-se a grupos juvenis formais e 
não formais que integrem jovens 
com idades compreendidas entre 
os 14 e os 30 anos.
As candidaturas são apresenta-
das mediante o preenchimento 
de um formulário específico que 
pode ser obtido em cm-seixal.pt 

ou solicitado através do email 
area.juventude@cm-seixal.pt.
As candidaturas para a segunda 
fase vão decorrer de 3 de abril a 
2 de maio.
Para obteres mais informação, 
podes consultar as Normas de 
Participação em cm-seixal.pt. 
Além disso, a autarquia está dis-
ponível para se reunir com as 

associações juvenis, esclarecen-
do todas as questões. Os con-
tactos são os seguintes: Divisão 
de Educação e Juventude/ 
/Área de Juventude, Serviços 
Centrais da Câmara Municipal 
do Seixal, Alameda do Bombeiros 
Voluntários, n.º 45, Seixal; te-
lefone 212 276 700 e email  
area.juventude@cm-seixal.pt.

Inscrições para a 2.ª fase de 3 de abril a 2 de maio
Tens ideias para o Ações Jovens?
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Tiago BeTTencourT & 
os Mantha atuam no auditório 
Municipal no dia 9 de março, num 
espetáculo que integra as come-
morações do Dia internacional 
da Mulher. o cantor vem acom-
panhado por João Lencastre, na 
bateria, João Bernardo, nas te-
clas, João Hasselberg, no baixo, e 
Pedro Branco, na guitarra e sinte-
tizadores.

Seixal Boletim Municipal 
(SBM) – Referiu que as canções 
do álbum «A Procura» (2017) 
são para descobrir devagar e, 
algumas, para cantar baixinho. 
Que tipo de espetáculo traz ao 
Seixal?

Tiago Bettencourt (TB) – ao 
Seixal levamos o concerto que te-
mos vindo a aperfeiçoar desde há 
pouco mais de um ano. Tocamos 
canções deste último álbum, ro-
deadas de uma cenografia pró-
pria da estética do disco, mas não 
deixando de tocar canções de to-
dos os álbuns da minha carreira. 
Por ser em auditório, aproveito 
sempre para tocar algumas can-
ções mais intimistas que por ve-
zes em palcos maiores não são 
possíveis tocar.

SBM – O Tiago insiste em can-
tar em português. É a melhor 
língua para se exprimir?

TB – Sendo eu português, não 
vejo que outra língua poderia ser 

a melhor para me exprimir. Por 
outro lado, se estivermos a falar 
de internacionalização, acho que 
o inglês seria a escolha óbvia por-
que vivo num país que não tem 
uma visão global da própria cul-
tura. no entanto, sendo eu um ro-
mântico, ainda acredito que um 
dia Portugal vai perceber, como já 
percebeu com o turismo, que um 
dos grandes trunfos que tem é a 
beleza da sua língua e a criativi-
dade e originalidade dos músicos 
nacionais de outras áreas sem ser 
o fado, ou fado pop. isto tem de 
ser uma evolução cultural, o recu-
perar de um orgulho que Portugal 
foi perdendo ao longo do tempo, 
um largar de velhos preconceitos 
e também uma tomada de cons-
ciência de que o mundo está cada 
vez mais aberto a novas sonori-
dades, vindas de todos os cantos 
do mundo e não apenas atento à 
música anglo-saxónica, embora 
esta ainda prevaleça na liderança, 
obviamente. 

SBM – O Tiago é um compo-
sitor de canções que presta 
muita atenção à palavra, ten-
do chegado a compor para os 
poemas de grandes nomes da 
literatura, em «Tiago na Toca & 
os Poetas».

TB – Foi através da palavra que 
me apaixonei pela música por-
tuguesa. os grandes poetas que 

se cantavam no fado marcaram-
-me muito e também artistas co-
mo Jorge Palma, Sérgio godinho, 
Zeca afonso, gnr, rui Veloso... 
cujas letras perduram no tempo, 
ganhando novos significados a 
cada leitura ou audição. numa 
época onde a fasquia está cada 
vez mais baixa em termos líricos 
na música pop, torna-se um gran-
de desafio tentar escrever boas 
letras e continuar a chegar ao pú-
blico, mas mais uma vez, sendo 
eu aquele romântico, continuo a 
tentar fazer o melhor que sei sem 
pensar muito na agressividade 
do mercado. 

SBM – É mais importante pa-
ra si, enquanto cantor, intervir 
na sociedade ou no íntimo de 
quem o escuta? 

TB – acho que intervir na so-
ciedade, se é que cantar se pode 
chamar intervir, é um ato cons-
ciente no sentido em que escrevo 
não só por inquietação própria 
mas também numa tentativa de 
alertar um público para deter-
minados assuntos, ou seja, escre-
vo de dentro para fora. Quanto a 
tocar num lado mais interior de 
quem me ouve, penso que é um 
ato mais ocasional, porque quan-
do escrevo não estou a pensar em 
chegar a ninguém. escrevo por-
que preciso, porque me faz bem. 
Tudo o que daí advém está já fora 

do meu controlo, não deixando 
obviamente de me alegrar e de 
me fazer sentir muito grato.

SBM – O espetáculo no Seixal 
assinala o Dia Internacional da 
Mulher. Como é que observa 
a existência deste dia, da luta 
pela igualdade ao longo dos 
tempos e a sua pertinência na 
atualidade?

TB – Julgo que o feminismo 
ganhou vários sentidos nos últi-
mos anos, alguns deles errados 
ou oportunistas que podem mui-
tas vezes confundir o essencial 
sentido da palavra «igualdade». 
as diferenças de género são sinal 

da riqueza e diversidade do ser 
humano. não existem melhores 
nem piores, existimos todos nós 
a completar-nos no mesmo mun-
do. igualdade para mim tem a ver 
com respeito pelo próximo, pelas 
capacidades uns dos outros, pe-
las diferenças entre cada um, seja 
homem ou mulher. Para mim este 
dia celebra o poder da mulher e 
a sua constante luta, demasiadas 
vezes cultural, por esse respeito. 

Dito isto, falo por mim quan-
do digo que vou sempre abrir a 
porta do carro à minha mulher, 
porque me dá um enorme prazer, 
e a ela sei bem que também. n

Tiago Bettencourt atua no dia 9 de março, no auditório Municipal 

O mundo está cada vez mais 
aberto a novas sonoridades

O edifício dos Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal 
acolhe, no dia 16 de março a par-
tir das 14.30 horas, o encontro 
Cante Alentejano na Margem Sul, 
iniciativa que integra o 35.º aniver-
sário do Grupo Coral Alentejano 
da Associação dos Serviços 
Sociais dos Trabalhadores das 
Autarquias do Seixal. 
Dedicado a uma manifesta-
ção cultural classificada co-
mo Património Imaterial da 
Humanidade, o encontro conta 
com diversas comunicações e 
debates em três painéis, procu-

rando diferentes perspetivas so-
bre a arte e a tradição do cante, 
recebendo investigadores e pro-
fessores universitários nas áreas 
da antropologia e história, assim 
como cantadores e outros.
Serão debatidos temas como o 
futuro do cante e o papel das no-
vas gerações.
Como não podia deixar de ser, o 
encontro contará ainda com atu-
ações musicais e uma merenda 
alentejana.
Durante o encontro, será possí-
vel visitar a exposição Cante pa-
ris 2014, inaugurada no dia 1 de 

março e patente ao público até 
ao dia 30 de abril no átrio dos 
Serviços Centrais da autarquia, 
mostra cedida pela Casa do Cante 
de Serpa/Câmara Municipal de 
Serpa que reúne um conjunto de 
trabalhos assinados pelo fotógra-
fo José Serrano e alguns utensí-
lios ligados ao universo do cante 
alentejano. 
O programa do encontro es-
tá disponível para consulta em  
cm-seixal.pt.
A entrada é livre, mas sujeita a 
inscrição prévia para o email ser-
vicossociais@gmail.com.

Serviços Centrais da Câmara do Seixal, 16 de março, 14.30 horas
Encontro celebra tradição do cante alentejano
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Dias 22 e 23 de março
VIII Mostra Cultural Associativa

Com lugar no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, na sexta- 
-feira, dia 22, e sábado, dia 23 de março, a VIII Mostra Cultural Associativa 
reúne diferentes artes performativas numa mostra significativa do melhor 
que é feito na área da cultura pelo movimento associativo. 
A iniciativa inclui ainda uma exposição e venda de materiais dinamizada pela 
Associação de Artes e Ofícios do Concelho do Seixal que estará patente no 
foyer durante os dois dias da iniciativa. A organização está a cargo da Câmara 
Municipal do Seixal e do movimento associativo do concelho.

Programa
Dia 22 de março, sexta-feira
21 horas
Abertura
21.30 horas
Associação Cultural e Recreativa O Grito – peça de teatro «Sementeira»

Dia 23 de março, sábado
15 horas 
Centro de Solidariedade Social de Pinhal de Frades – Rancho Folclórico
Associação de Amigos do Pinhal do General – Banda Tonalidades
Grupo Coral e Instrumental Ventos e Marés – Música Popular
Sociedade Filarmónica União Seixalense – Combo de Jazz pelo «Combus» 
AESCA – Associação Espaço Sociocultural Adorar Artes – Grupo de Cantares 
«Os Gralhas» 
Centro Cultural e Recreativo Alto do Moinho – Musical «Um Milhão de 
Sonhos», Classe Talentos sem Fronteiras

Ténis, ginásTica de 
trampolins e canoagem são 
as principais atividades do 
clube Recreativo e Desportivo 
Brasileiro-Rouxinol (cRDBR). no 
ténis, a oferta inclui uma escola, 
a organização de torneios e, des-
de o ano passado, a realização do 
seixal Ladies Open, prova que re-
gistou a inscrição de 400 atletas 
de 27 países e cujo prize money 
será em 2019 de 25 mil euros. 
O clube tem cerca de 150 atle-
tas a praticar ténis, 50 atletas nos 
trampolins e, em ano e meio de 
canoagem, são 80 as pessoas que 
fazem os passeios e participam 
em eventos. Uma intensa ativida-
de que leva 39 anos de existência, 
data que foi assinalada no dia 16 
de fevereiro, com uma sessão so-
lene.

Entre os projetos do cRDBR 
está a ampliação das instalações 
para construir dois campos de 
padel e mais um campo de ténis. 
«gostaríamos ainda de ter um pa-
vilhão dedicado aos trampolins 
para haver maior convívio entre 
os atletas». a modalidade encon-
tra-se a funcionar no Mercado 
Municipal de Miratejo» e nesse 
sentido: «Estamos a trabalhar 

com o sMas de almada para fi-
carmos com o terreno ao lado 
do clube para concretizarmos as 
nossas ambições», frisou Jorge 
Prata Ribeiro, presidente do clu-
be, que aproveitou a ocasião para 
anunciar que se recandidata à di-
reção para o próximo triénio.

«somos um clube aberto à 
população. Era um dos nossos 
objetivos, e conseguimos, ao du-
plicarmos o número de sócios e 
dos atletas das escolas. Estamos 
a trabalhar em parcerias com as 
escolas e empresas para que, com 
os seus grupos, possam praticar 
uma modalidade de lazer como 
a canoagem». Jorge Prata Ribeiro 
agradeceu o apoio da câmara 
municipal na ampliação das ins-
talações e na requalificação dos 
courts de ténis, «o que permitiu a 
realização do torneio internacio-
nal em 2018. Queremos ser um 
clube de referência no concelho, 
no qual se possa fruir da Baía do 
seixal e do sapal de corroios».

Eduardo Rosa, presidente da 
Junta de Freguesia de corroios, 
reconheceu o trabalho do clube 
que «abriu o seu espaço às outras 
coletividades e às escolas numa 
troca de experiências que enri-

quece a comunidade. Em conjun-
to, conseguimos encontrar solu-
ções para os projetos locais».

Joaquim santos, presidente da 
câmara Municipal do seixal, real-
çou a dinâmica do clube e o traba-
lho de quem dá o seu tempo à co-
munidade. «as coletividades e as 
instituições sociais são parceiros 
essenciais no desenvolvimento 
do território. Todos os dias tenta-
mos responder aos munícipes e 
nesse sentido promovemos o tra-
balho em rede. nos últimos anos 

conseguimos concretizar um 
conjunto de apoios ao cRDBR: 
em 2017 com os novos pisos dos 
courts de ténis e em 2018 com a 
ampliação das instalações». 

O autarca reiterou que as am-
bições de expansão serão acom-
panhadas pela autarquia. «Está 
agora em preparação uma can-
didatura para a iluminação dos 
courts de ténis». O município vai 
continuar a apoiar o movimento 
associativo: «nos últimos anos 
investimos 6 milhões de euros 

na requalificação de infraestru-
turas importantes para a prática 
desportiva. acreditamos que em 
conjunto conseguimos prestar 
melhor serviço às populações». 

a sessão solene contou ainda 
com intervenções de Francisco 
Baltazar, vice-presidente da 
associação das colectividades 
do concelho do seixal, e de 
Fernando alves, da associação de 
Ténis de setúbal. n

clube Recreativo e Desportivo Brasileiro-Rouxinol 

O sonho de querer ir mais longe
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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
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(*)

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

808 203 050 TRANSTEjO  

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

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 919 374 732

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

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

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

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

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

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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DESTACÁVEL

Mais oferta turística e mais 
investimento no concelho

Seixal, 
uma baía
no coração
do Tejo

Um destino para conhecer, um local para 
investir. O Seixal está cada vez mais na 
moda, despertando interesse de visitan-
tes, moradores e investidores que desco-
briram as potencialidades do concelho.
Para este desenvolvimento, muito tem 
contribuído a participação do município 
em eventos como a Nauticampo, que de-
correu recentemente na FIL, onde o Seixal 
marcou uma forte presença, com empre-
sas, instituições e clubes como parceiros, 
que deram a conhecer o que de melhor 
existe no território em termos de ativida-
des náuticas, lazer, gastronomia e artesa-
nato.
O município irá ainda participar, em mar-
ço, em dois eventos, um nacional, outro 
internacional. Na Bolsa de Turismo de 
Lisboa estarão em evidência as potencia-
lidades turísticas, entre elas o património 
cultural e natural, passeios em embarca-

ções tradicionais, restauração, náutica de 
recreio, entre outras. 
No MIPIM 2019, em Cannes, França, na-
quela que é uma das mais importantes 
feiras do setor imobiliário e de atração de 
investimento a nível mundial, o Seixal es-
tará mais uma vez presente, promovendo 
os territórios do Arco Ribeirinho Sul atra-
vés da marca Lisbon South Bay, e dando 
a conhecer o potencial do concelho para 
o desenvolvimento de atividades econó-
micas.
Neste Destacável, é possível ainda co-
nhecer empresas marítimo-turísticas e de 
atividades de lazer e associações que ope-
ram no concelho, o novo ecorrestaurante 
do concelho, o futuro Hotel Mundet e ain-
da o calendário dos circuitos turísticos.
Só boas razões para vivenciar esta terra e 
aproveitar o que de melhor o concelho do 
Seixal tem para oferecer.
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A grande 
festa 
do turismo 
nacional

Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, apelidou a BTL de «a grande festa do tu-
rismo nacional».
Este ano, entre os grandes destaques da BTL estão o Programa de Hosted Buyers, que 
apoia a vinda de compradores internacionais, e o BTL Lab, que apresenta novos conceitos 
e modelos inovadores para o turismo. Realiza-se ainda um fórum de investimento da CPLP, 
um workshop sobre o Brexit e será lançado o Plano Estratégico do Enoturismo em Portu-
gal. Na Bolsa de Empregabilidade haverá mais de 10 mil ofertas de trabalho no setor.

Apresentação da 31.ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa

Seixal vai ser o município 
embaixador do turismo
O Seixal é o município convidado da 31.ª 
edição da Bolsa de Turismo de Lisboa 
(BTL), que vai ter lugar na FIL, no Parque 
das Nações, entre 13 e 17 de março. Por 
este motivo, a apresentação daquele que 
é o maior evento nacional de turismo teve 
lugar no concelho do Seixal. 
Foi na Oficina de Artes Manuel Cargaleiro, 
em Arrentela, que decorreu o evento, se-
guido de um passeio pela Baía do Seixal 
no varino Amoroso, embarcação tradicio-
nal do Tejo, e de um almoço num restau-
rante local. O objetivo foi mostrar aos par-
ticipantes as potencialidades do concelho 
e o motivo pelo qual o Seixal foi convidado 
pela BTL para ser o município embaixador 
do turismo.
Este facto reveste-se ainda de maior im-
portância tendo em conta que a BTL deste 
ano irá decorrer nos quatro pavilhões da 
FIL, contando com mil expositores. Se-
gundo Fátima Vila Maior, diretora de área 
de feiras da FIL, «vai ser a maior BTL de 
sempre».
O Seixal vai ficar instalado no pavilhão 
2, logo à entrada, com uma área maior 
do que habitualmente, e contará com a 

presença de vários parceiros, nomeada-
mente operadores turísticos, náuticos, 
estaleiros navais, restaurantes e outras 
associações ligadas ao desenvolvimento 
turístico. 
Na apresentação da BTL participaram 
Joaquim Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Maria João Rocha 
de Matos, diretora geral da Lisboa Feiras 
Congressos e Eventos, Fátima Vila Maior, 
diretora de área de feiras da FIL, Vítor 
Neto, presidente do conselho estratégico 
da BTL, Vítor Costa, diretor geral da Asso-
ciação de Turismo de Lisboa (ATL), e Luís 
Araújo, presidente do Turismo de Portugal.
Estiveram ainda presentes Alfredo Mon-
teiro e Américo Costa, presidente e pri-
meiro secretário da Assembleia Municipal 
do Seixal, respetivamente, e Isaú Maia, 
presidente da Delegação do Seixal da As-
sociação de Comércio, Indústria, Serviços 
e Turismo.

Seixal tem potencial
Joaquim Santos fez uma apresentação 
sobre o Seixal, dando a conhecer as po-
tencialidades do concelho, que têm sido 

promovidas sob o lema «Seixal, Uma Baía 
no Coração do Tejo».
O autarca destacou a centralidade do 
concelho, a proximidade a Lisboa e aos 
municípios da margem sul do Tejo e o seu 
posicionamento em relação aos principais 
pontos turísticos, acessos e transportes. 
Segundo Joaquim Santos, o número de 
turistas no concelho aumentou nos últi-
mos três anos, mas «ainda há muito por 
concretizar», nomeadamente a criação de 
mais alojamento, pelo que o investimento 
hoteleiro é uma das prioridades. A requali-
ficação do palacete da Quinta da Fidalga, 
para se tornar numa unidade hoteleira, e 
a construção do hotel Quinta da Trindade 
são propostas da autarquia para investi-
mento privado.
De acordo com o autarca, ainda este ano 
será lançado o concurso para o hotel e 
porto de recreio do Seixal com capacida-
de para 180 barcos. O hotel Mundet, já 
adjudicado, vai ser apresentado na BTL a 
13 de março, um investimento privado de 
cerca de 7 milhões de euros que demons-
tra, segundo Joaquim Santos, «a confir-
mação do potencial do Seixal».

Maria João Rocha de Matos, que também 
esteve em representação do presidente 
da Fundação AIP, afirmou que «vamos ter 
uma BTL que reflete o que é o turismo em 
Portugal e também com a pujança de to-
dos os agentes de turismo em Portugal e 
de todas as empresas que trabalham no 
setor».
Para Vítor Neto, «a divulgação das poten-
cialidades de territórios como o Seixal é 
fundamental», pois é importante enrique-
cer um destino como Lisboa com novas 
ofertas, acrescentado que «o Seixal tem 
todas as condições para ter sucesso».
Vítor Costa afirmou que «o Seixal é um 
exemplo muito significativo daquilo que 
nós queremos». E aquilo que a ATL quer é 
que a promoção de Lisboa como destino 
turístico englobe as potencialidades dos 
municípios de toda a região e não apenas 
da cidade.
Luís Araújo deu os parabéns ao Seixal 
«por esta presença institucional na BTL». 
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Um destino náutico de excelência

Município com forte 
presença na Nauticampo
O município do Seixal esteve presente na 
Nauticampo 2019 que se realizou de 20 a 
24 de fevereiro, na FIL, no Parque das Na-
ções, destacando-se por ser o único municí-
pio a participar nesta feira e por contar com 
uma forte presença de instituições, clubes 
e operadores turísticos representantes da 
oferta no concelho relacionada com a náu-
tica de recreio e o turismo.
Esta aposta teve em conta o facto de a Nau-
ticampo ser a maior feira de atividades náu-
ticas, lazer ao ar livre, desporto e aventura 
do país.
No stande da Câmara Municipal do Seixal 
foi possível dar a conhecer as potenciali-
dades do concelho através de prestação 
de informação, distribuição de brochuras e 
apresentação de vídeos. 
Quanto às várias instituições e empresas 
convidadas pela câmara municipal, mostra-
ram em standes próprios as ofertas deste 
território nas áreas da náutica, reparação 
naval, restauração, animação turística e 
artesanato. 
Foram elas a Associação Náutica do Seixal, 
o Clube de Canoagem de Amora, a Aporve-
la, a Nosso Tejo – Lisbon Traditional Boat 

Tours, a B-Side Visit – Lisbon Sail, o Tagus 
Yacht Center, a Sailing 4 You, a Iatestore, a 
Caparica Diving, a Extreme Nautical Sports, 
a Galdéria Boats, a IC Tour Adventure, os 
restaurantes Lisboa à Vista, Taberna do 
Sousa e Letras e Talheres, e o artesanato 
da Associação Espaço Sociocultural Adorar 
Artes, da Associação Artes e Ofícios do Con-
celho do Seixal, da Associação dos Serviços 
Sociais dos Trabalhadores das Autarquias 
do Seixal e da Tesouro d’Ideias.
Além disso, durante a realização da Nauti-
campo, a Câmara Municipal do Seixal pro-
porcionou passeios gratuitos a bordo do 
varino Amoroso, embarcação tradicional 
do Tejo, com embarque e desembarque em 
Lisboa, na Marina do Parque das Nações. 
Foram centenas as inscrições nestes pas-
seios – Rota Barcos do Tejo –, que esgota-
ram em pouco tempo, e revelaram a atra-
ção do público por descobrir e vivenciar a 
rota de navegação ancestral dos barcos do 
Tejo.
Joaquim Santos, presidente da Câmara Mu-
nicipal do Seixal, visitou a Nauticampo e os 
diversos standes do concelho, tendo sido 
recebido por Helena Costa, diretora da FIL.

Helena Costa destacou a presença do Sei-
xal na Nauticampo: «O Seixal tem marcado 
sempre uma presença muito importante, 
porque tem uma postura muito proativa 
junto dos visitantes. Este ano, mais do 
que nunca, está aqui uma mostra bem 
explícita das potencialidades que tem e 
da oferta para o público em geral, que é 
muito vasta. Acho que vale a pena vir aqui 
para conhecer os benefícios de uma visita 
à Baía do Seixal.»
Também Joaquim Santos falou sobre esta 
aposta do município: «A nossa presença 
na Nauticampo representa uma firme von-
tade em promover o município, centrando 
a nossa divulgação na Baía do Seixal que 
tem, a cada ano que passa, melhores con-
dições para a náutica de recreio e para a 
prática de atividades ao ar livre.»
Quanto à presença das várias instituições 
e empresas na Nauticampo a convite da 
autarquia, o presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal afirma que «são parceiros 
que partilham connosco esta visão de 
qualificar o nosso concelho, tendo como 
lema “Seixal, Uma Baía no Coração do 
Tejo”».

A palavra dos parceiros 
Rafael Venâncio, do Tagus Yacht Center, 
considera muito positiva a participação 
conjunta na Nauticampo: «É uma rampa de 
lançamento para maximizar o trabalho que 
tem vindo a ser feito para tornar a Baía do 
Seixal um ponto de passagem dos portu-
gueses e de estrangeiros».
Para José João Pires, da Associação Náu-
tica do Seixal, este convite revela que «a 
Câmara Municipal do Seixal não esquece 
o movimento associativo e as empresas do 
concelho, porque, no fundo, elas são par-
ceiras na promoção do esplendor natural 
da Baía».
«Foi um convite muito agradável, que nos 
beneficia e nos dá outra visibilidade, num 
stande que reúne todos aqueles que têm 
uma ligação à Baía do Seixal», disse João 
Paulo Duarte, presidente da direção do Clu-
be de Canoagem de Amora.
Segundo Igor Carreira, da IC Tour Adventu-
re, esta «é uma forma de promovermos as 
nossas empresas e o próprio concelho do 
Seixal que atualmente está num fluxo turís-
tico importante».
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São vários os operadores marítimo-turísti-
cos que, não sendo do concelho, são par-
ceiros da Câmara Municipal do Seixal na 
realização de atividades náuticas na Baía 
do Seixal e na promoção do concelho. 
A Sailing4you proporciona passeios turís-
ticos em veleiros no rio Tejo. As suas em-
barcações estão estacionadas na Marina 
da Doca do Bom Sucesso em Lisboa, mas 
o Seixal pode ser o destino de passeios 
românticos, despedidas de solteiro, fes-
tas de grupo, entre outros eventos.
Nosso Tejo – Lisbon Traditional Boat Tours 
é outro dos operadores que navega nas 
águas da Baía. Proporciona viagens no 
Tejo em embarcações tradicionais como 
o bote de fragata Sejas Feliz.

A Lisbon Sail mostra o lado B de Lisboa. 
Em passeios turísticos no Tejo a bordo 
dos veleiros, é possível conhecer as duas 
margens do Tejo. Também realizam rega-
tas e eventos de team building para em-
presas, pois não há atividade que mais 
exija o espírito de equipa do que navegar.
A Caparica Diving é uma empresa de ani-
mação turística com uma vasta oferta de 
atividades marítimo-turísticas, entre elas 
mergulho, caça submarina e passeios de 
barco.
Por tudo isto, não há razões para não vi-
venciar a Baía do Seixal.

Operadores marítimo-turísticos
Vivenciar a Baía do Seixal

No concelho do Seixal, existem três 
coletividades que realizam atividades 
náuticas e promovem eventos na Baía 
do Seixal, ao mesmo tempo que apos-
tam na formação dos jovens e ganham 
prémios nas modalidades que desen-
volvem: a Associação Náutica do Sei-
xal, a Associação Naval Amorense e o 
Clube de Canoagem de Amora.
Canoagem, vela, barcos dragão, kayak 
polo e pesca submarina são modalida-
des que estas coletividades têm dispo-
níveis para quem estiver interessado 
em experimentar.
Outra associação que não é no conce-

lho, mas é parceira da Câmara Muni-
cipal do Seixal em diversos eventos, é 
a Aporvela (Associação Portuguesa de 
Treino de Vela), que fomenta o treino 
de mar e de vela e promove a preser-
vação do património náutico nacio-
nal. Esta instituição opera a caravela 
Vera Cruz, na qual muitos jovens do 
concelho tiveram treino de vela e ex-
periências de mar e organiza regatas 
de grandes veleiros em Lisboa, nome-
adamente The Tall Ship Races, para a 
qual convidou o Seixal a participar em 
2016.

Coletividades e associações
Promoção de atividades
náuticas na Baía

Restauração e artesanato
Terra de sabores
e de memórias
Qualquer local que aposte no turismo 
precisa de ter oferta no que respeita à 
restauração. No Seixal, Terra de Sabo-
res, há cada vez mais projetos inovado-
res, muitos deles associados à história 
e à memória do concelho.
As propostas gastronómicas são di-
versificadas e ganham cada vez mais 
clientes habituais, mas são também 
apreciadas pelos turistas que nos vi-
sitam.
E não há dúvida de que quando visi-
tamos um local, gostamos de guardar 
uma memória desse momento. O arte-

sanato ligado à cortiça e à náutica revi-
ve a história, mas no Seixal são muitas 
as artes e os ofícios e as matérias-pri-
mas utilizadas.
O artesanato é um valioso instrumen-
to de expressão do património cultural 
do concelho, pelo que a autarquia tem 
disponibilizado espaços de promoção, 
dando voz a associações e artesãos do 
concelho.



IC Tour Adventure
A IC Tour Adventure foi fundada em 2018, 
partindo da premissa de que fazer planos 
de viagem deve ser fácil e empolgante. 
Está localizada no Seixal, junto à estação 
da Transtejo, mas trabalha em ambas das 
margens do Tejo.
No Seixal, destaca-se pelo aluguer de bici-
cletas, mas também aluga equipamentos 
náuticos e de stand up paddle, canoas, sit 
on top (caiaques abertos) e faz serviço de 
tours, dando a conhecer o concelho. Para 
prestar um serviço completo, tem parce-
rias com restaurantes locais e com o Cai-
xa Futebol Campus (centro de estágios do 
Benfica).
Os passeios de bicicleta em família junto à 
Baía do Seixal são um sucesso. Recente-
mente, uma família londrina desfrutou do seu último dia de visita em Portugal no Seixal 
com um passeio em bicicleta.
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Tagus Yacht Center

A Tagus Yacht Center foi fundada a 1 de abril de 2003 e os seus sócios Fernando, 
Carla, Sérgio e Rafael Venâncio descendem de uma família desde há muito ligada à 
industria naval e intimamente ligada ao concelho do Seixal e à cidade de Amora. 
Desde a sua fundação, a Tagus Yacht Center não tem parado de crescer, desenvolven-
do parcerias e competências em todas as áreas abrangidas pelo setor, como a serra-
lharia, eletricidade/eletrónica, pinturas de superfícies, fibras, mecânica, entre outras.
A Tagus Yacht Center presta serviços de reparação e acostagem aos barcos que pas-
sem pela Baía do Seixal. Está equipada com um travelift de 70 toneladas, carreira de 
encalhe de 200 metros e parque com cerca de 25 000 m2 para cerca de 200 embar-
cações.
São muitos os visitantes do norte da Europa e de países francófonos que vêm ao Seixal 
e deixam as suas embarcações estacionadas por uma época no Tagus Yacht Center.

Iatestore
A Iatestore é uma empresa localizada em 
Amora que se dedica à manutenção e con-
servação de embarcações de recreio, con-
tando com a experiência de mais de duas 
décadas (desde 1994) de uma equipa al-
tamente qualificada e especializada.
Realizam pintura em estufa, manuten-
ções e reparações mecânicas, instalação 
e manutenção de eletrónica e eletricidade 
marítima, carpintaria e serralharia civil, 
instalação e manutenção de sistemas de 
frio, de dessalinizadores náuticos, de ge-
radores e de motores de proa/popa, entre 
muitos outros serviços.
Na loja náutica é possível encontrar tudo 
o que é preciso para uma embarcação, no 
centro náutico contam com parqueamen-
to coberto e descoberto e movimentação de embarcações. Também fazem o transpor-
te de embarcações.

Extreme Nautical Sports
Dois amigos do concelho do Seixal, apai-
xonados pela náutica, com larga experiên-
cia em navegação, juntaram-se em torno 
da ideia de criar um novo conceito na Baía 
do Seixal, através dos desportos náuticos.
Criaram assim a Extreme Nautical Sports, 
uma empresa que procura desafiar as 
pessoas a saírem da rotina através da 
prática do desporto de aventura, com a 
máxima qualidade e segurança. 
Com a Extreme Nautical Sports é possível 
praticar wake board, ski aquático e stand 
up paddel, andar em boias radicais ou 
simplesmente fazer um passeio de barco 
ou de gaivota a pedais na Baía do Seixal. 
A oferta é variada, e com muitas ativida-
des para pessoas singulares, famílias, 
grupos ou empresas.

Galdéria Boat
A canoa Galdéria, de aspeto grandioso e 
colorido, foi construída em 2007 e recupe-
rada de forma a manter as características 
das embarcações tradicionais do Tejo que 
outrora, com as suas velas enfunadas, 
pinturas e tripulação davam cor e vida in-
confundível a toda a zona ribeirinha.
A bordo da Galdéria, é possível fazer pas-
seios à vela, reivindicando a grande tra-
dição náutica que continua a existir nas 
margens do Tejo. Dispõem de vários pro-
gramas como Canoa Experience ou Magic 
Sunset Tour, tendo como lema «Viver É Me-
lhor do que Sonhar».

Empresas de atividades náuticas e de lazer do concelho
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Projeto de restauração inovador no concelho

Novo restaurante Brisa da Baía
Foi inaugurado, no dia 21 de fevereiro, um 
novo restaurante na zona ribeirinha de Ar-
rentela. Chama-se Brisa da Baía e pretende 
ser uma oferta distintiva na restauração do 
concelho. 
No evento de inauguração, estiveram pre-
sentes Joaquim Santos e Joaquim Tavares, 
presidente e vice-presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, respetivamente, Ma-
nuel Carvalho, em representação da União 
das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires, e técnicos da autarquia.
No Brisa da Baía, há comida rápida, mas 
também refeições mais completas, sumos 
naturais e sobremesas variadas. Funciona 
todos os dias, das 8 às 23 horas, tem 12 
funcionários e 80 lugares.
Fernando Ferreira é o proprietário que, ape-

sar de trabalhar na área da construção, en-
veredou pela restauração, num projeto que 
partilha com os filhos. Acredita que o Brisa 
da Baía «é uma mais-valia para o Seixal», 
um concelho que «tem muito potencial e 
cada vez mais projetos e serviços de qua-
lidade».
Outro aspeto que distingue o Brisa da Baía 
é o facto de se transformar num ecorrestau-
rante. Integrado no projeto Laboratórios Vi-
vos para a Descarbonização, desenvolvido 
pela Câmara Municipal do Seixal em parce-
ria com o Instituto Politécnico de Setúbal, o 
Brisa da Baía irá produzir energia elétrica 
renovável para autoconsumo, através de 
painéis fotovoltaicos e minieólicas, que se-
rão instalados na cobertura, nos chapéus 
de sol da esplanada e no estacionamento 

de viaturas. A confeção de refeições será 
feita em fornos solares.
As soluções de produção de energia reno-
vável são assumidas pela Câmara Muni-
cipal do Seixal e instaladas nos meses de 
abril/maio.
Para Fernando Ferreira, a parceria com a 
autarquia «é muito positiva, estamos a ir 
no caminho certo para criar um futuro mais 
sustentável».
Joaquim Santos também destacou a com-
ponente ambiental do Brisa da Baía: «Pre-
tende-se que seja um edifício de elevada 
eficiência energética, com a instalação de 
tecnologias de última geração, nomeada-
mente uma cobertura que produza energia 
elétrica fotovoltaica, permitindo a autossufi-
ciência ao nível de consumos.»

O autarca disse ainda que este ecorrestau-
rante integra os Laboratórios Vivos para a 
Descarbonização «que vão permitir a im-
plementação de um ecossistema vivo de 
tecnologia e cidadania na Baía do Seixal» e 
no qual a Câmara Municipal do Seixal vai 
investir cerca de 2,5 milhões de euros.
O presidente da autarquia acredita que o 
Brisa da Baía, situado num local extraordi-
nário, junto à Baía do Seixal e em frente à 
Quinta da Fidalga, «será mais um ícone do 
concelho, um ponto de encontro para todos 
aqueles que aqui habitam, mas também 
para aqueles que nos visitam, com uma 
bela vista sobre a Baía e com serviços e 
produtos de qualidade».

Empreendimento homenageia 
memória fabril

Hotel Mundet 
vai ter 4 estrelas
No Seixal vai nascer um empreendimento turístico que terá em conta a memória do 
espaço fabril ligado à cortiça e que pretende uma plena integração no núcleo urbano 
antigo do Seixal: o Hotel Mundet.
A obra foi adjudicada às empresas Marmequer − Empreendimentos Turísticos e Imo-
biliários, SA (construção) e Riverfront − Empreendimentos Turísticos e Imobiliários, SA 
(gestão do hotel). A Marmequer iniciou a atividade de gestão hoteleira em abril de 2007 
com o Hotel Alfoz, em Alcochete, contando atualmente com mais de 11 anos de ex-
periência no setor do turismo e na exploração de empreendimentos turísticos.  A pro-
posta vencedora do procedimento de hasta pública, com pré-qualificação, apresenta 
um empreendimento turístico com classificação de 4 estrelas, de 84 apartamentos 
de dimensão e tipologia diversas, estacionamento subterrâneo e serviços hoteleiros, 
organizados dos pisos -1 a 4. Terá um business center, spa e health club, piscina e bar 
na cobertura. Prevê-se um prazo de execução de 20 meses e a estimativa de custo total 
da obra é de 7 539 000 euros.
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Seixal em feira do setor imobiliário 
em Cannes, França

Promoção 
internacional 
do território
O município do Seixal irá marcar presença no Marché International des Profession-
nels de L’immobilier (MIPIM) 2019, uma das mais importantes feiras do setor imo-
biliário e de atração de investimento a nível mundial, que irá decorrer em Cannes, 
França, de 12 a 15 de março. 
Criado em 1990, o MIPIM é um evento de imobiliário com representação do maior 
número de projetos de desenvolvimento e fontes de capital em todo o mundo, em 
áreas como escritórios, residencial, hotelaria e turismo, comércio, indústria e logís-
tica, entre outras. Conta com 26 mil participantes, 3350 expositores, 100 países, 
5400 investidores e mais de 3800 diretores executivos.
Nesta edição, o MIPIM centra-se em temas globais e sociais que afetam o setor 
imobiliário, que serão debatidos nas mais de 100 palestras e conferências que se 
vão realizar.
Neste evento, Lisboa e a sua área metropolitana têm destaque pelo seu potencial 
turístico, imobiliário e de investimento. O Seixal, em conjunto com Almada e o Bar-
reiro, integram o projeto Lisbon South Bay, criado para a promoção internacional 
destes territórios e gerido pela empresa Baía do Tejo. 
Os territórios da Lisbon South Bay apresentam uma diversidade e complementari-
dade entre si e esta é uma das forças deste conjunto de ativos que oferecem uma 
alternativa a Lisboa, não apenas nos segmentos turístico e imobiliário, mas tam-
bém como destinos capazes de acolher investimentos empresariais e de instalar 
empresas das áreas industriais, de logística e serviços, independentemente da sua 
dimensão.
Durante o MIPIM, será revelado o potencial do concelho para o desenvolvimento 
de atividades económicas, encetando contactos com empresas interessadas nos 
espaços já existentes ou em projetos a criar. 
A presença do concelho nesta feira tem como objetivo abrir portas para que pos-
sam ser desenvolvidas parcerias que promovam a rentabilização das áreas envol-
ventes à Siderurgia Nacional e que tragam para o concelho mais dinâmica e inves-
timento, potenciando a criação de emprego e riqueza do território.
O enfoque será colocado na qualificação dos espaços industriais, através da cria-
ção de condições para o reforço do desenvolvimento do polo siderúrgico existente 
e da procura de novas unidades produtivas, entendida como uma estratégia funda-
mental para a dinamização económica e produtiva do concelho do Seixal, da região 
e do país, como já se concretizou com o anúncio da Hovione.  

Inscrições abertas

Passeios gratuitos pela 
natureza e património
Navegar no rio Tejo, conhecer o património do concelho e fazer percursos pedestres 
estão entre as propostas dos Passeios Turísticos 2019 da Câmara Municipal do Sei-
xal. 
Até novembro, pode aventurar-se no varino Amoroso e conhecer melhor o património 
em redor da Baía, como o Moinho de Maré de Corroios, o Núcleo Naval, a Quinta da 
Fidalga ou o Espaço Memória – Tipografia Popular do Seixal.
Os passeios são acompanhados por uma técnica da Câmara Municipal do Seixal, 
estão abrangidos por seguro e são gratuitos.
Para mais informações e inscrições, contacte o Gabinete de Desenvolvimento Eco-
nómico e Turismo através dos telefones 212 275 732 e 915 335 347 ou do email 
posto.municipal.turismo@cm-seixal.pt. Também se pode inscrever nos circuitos nos 
Serviços Online em cm-seixal.pt.

Programa
Dia 6 de abril, sábado, das 9 às 12.30 horas
Percurso pedestre na Rede Natura 2000: sítio de Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira, 
integrado na Rede de Trilhos de Interpretação Ambiental do Município do Seixal
Dia 5 de maio, domingo, das 14 às 17.30 horas
Visita guiada ao núcleo urbano antigo do Seixal e passeio em embarcação tradicio-
nal com paragem e visita ao Moinho de Maré de Corroios
Dia 1 de junho, sábado, das 9.30 às 12.30 horas
Passeio pedestre circular do Moinho de Maré de Corroios à Ponta dos Corvos, com 
visualização do sapal de Corroios e da praia da Ponta do Mato
Dia 21 de julho, domingo, das 14.30 às 18 horas
Passeio pedestre no núcleo urbano antigo do Seixal e passeio em embarcação tra-
dicional
Dia 31 de agosto, sábado, das 14.30 às 18 horas
Passeio pedestre no núcleo urbano antigo do Seixal, seguido de passeio em embar-
cação tradicional com paragem e visita ao Moinho de Maré de Corroios
Dia 27 de setembro, sexta-feira, das 10 às 16.30 horas
Comemorações do Dia Mundial do Turismo
Visita ao Núcleo da Mundet e Parque Urbano do Seixal, almoço livre e passeio a bor-
do de embarcação tradicional com paragem e visita ao Moinho de Maré de Corroios 
Dia 6 de outubro, domingo, das 9.30 às 12.30 horas
Passeio pedestre circular ao núcleo urbano antigo do Seixal (Quinta da Trindade, 
Azinheira, Centro de Estágios do Sport Lisboa e Benfica, Bairro Novo, Avenida Albano 
Narciso Pereira e Mundet) e visita ao Espaço Memória – Tipografia Popular do Seixal
Dia 26 de outubro, sábado, das 14.30 às 17 horas
Visita à Fábrica da Pólvora de Vale de Milhaços
Dia 16 de novembro, sábado, das 14 às 17.30 horas
Passeio pedestre no núcleo urbano antigo do Seixal com visita ao Núcleo Naval e à 
Quinta da Fidalga/Oficina de Artes Manuel Cargaleiro
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-----------------------------

Venha conhecer  
a olaria romana
O Ecomuseu Municipal do Seixal convida-o a participar na visita temática              
À Roda de Uma Olaria, no próximo dia 16, a partir das 15 horas. 

A visita à Olaria Romana da Quinta do Rouxinol e sua envolvente dá particular 
atenção ao sítio arqueológico e aos elementos naturais que contribuíram 
para a sua existência neste local entre os séculos II e V.

Iniciativa para o público em geral. 
Participação gratuita, com inscrição prévia pelo telefone 210 976 112 ou email 
ecomuseu.se@cm-seixal.pt.

16 de março, sábado | Das 15 às 17 horas | Núcleo da Olaria Romana da Quinta 
do Rouxinol e área envolvente 

                      

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

Hip-Hop Unite 
– Mundial Qualifiers
16 e 17 de março, sábado e domingo
Das 9 às 23 horas
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

40 grupos de dança // 400 bailarinos 
Os portugueses selecionados vão disputar o mundial 
da modalidade em outubro, na Holanda 

Ingresso: 5 euros

Organização: 
Hip-Hop United e Câmara Municipal do Seixal

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

Quinteto de 
João Espadinha 
apresenta disco 
de jazz

«Kill the Boy», disco assinado pelo quinteto de João Espadinha em 2017, vai ter uma 
apresentação ao vivo no palco do Cinema S. Vicente, onde as composições do guitarrista 
assumem uma nova dimensão com espaço para a improvisação jazzística.

Nascido em Cascais em 1991, João Espadinha começa a tocar guitarra aos 12 anos. Desde 
então, estudou na Escola de Jazz do Hot Clube de Portugal, Escola Superior de Música 
de Lisboa e Conservatório de Amesterdão, cidade onde começa a compor. Desde que, em 
2016,  regressa a Portugal, o guitarrista toca com uma formação de músicos portugueses 
e edita o seu primeiro álbum «Kill the Boy».

A formação liderada pelo guitarrista conta com Luís Cunha, no trompete, Desidério Lázaro, 
no saxofone, Nelson Cascais, no contrabaixo, e João Pereira, na bateria. O espetáculo 
recebe ainda como convidada especial a cantora Mariana Nunes.

Passatempo: Temos cinco bilhetes duplos para oferecer às primeiras respostas certas à 
questão: Qual o nome da cantora convidada? Envie a resposta até às 17 horas do dia 12 de 
março, para o email www@cm-seixal.pt, com o nome, n.º de BI ou CC e o n.º de telefone.



seixal
acontece
9 mar. sábado
9 horas
1.º Circuito Nacional  
de Dança Desportiva
Org.: Associação de Setúbal  
de Dança Desportiva
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

IV Taça AKGP
Karaté
Org.: Casa do Povo de Corroios
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho

10 horas
Dia da Mulher – Várias  
Atividades Desportivas
Org.: Clube Desportivo  
e Recreativo Águias Unidas
Parque do Fanqueiro

Dia da Mulher – Aulas Abertas  
e Caminhada
Org.: Câmara Municipal do Seixal  
e Junta de Freguesia de Amora
Marginal de Amora

Das 14 às 18.30 horas
Circus Slackline Park
Março Jovem 2019
Equilíbrio e artes circenses
Parque Urbano da Quinta da Marialva,  
Corroios

15 horas
Patchwork de Papel
Oficina . Inscrições (3)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

17.30 horas
Plim, Plão, Toca no Coração!
Ritmos e melodias para pais e bebés
Bebés dos 6 aos 11 meses, acompanhados  
por um adulto
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

21.30 horas
Tiago Bettencourt
Comemoração 
do Dia Internacional da Mulher
Música . M/ 12 anos . Ingresso: 10 euros
Auditório Municipal do Fórum Cultural  
do Seixal

22 horas
N. Drew + Rosalez + NDM
Março Jovem 2019
Concerto de hip-hop . Entrada livre
Sociedade Filarmónica Operária Amorense

Festival de Música Moderna  
de Corroios 2019 – 2.ª Sessão
Bandas: Homem Sombra (Seixal), Marciano 
(Leiria) e Sardinha Também É Peixe (Oliveira 
de Azeméis)
Cineteatro do Ginásio Clube de Corroios

10 mar. domingo
Das 9 às 20 horas
Estágio de Seleção Regional  
de Setúbal
Dança
Org.: Associação de Setúbal 
de Dança Desportiva
Pavilhão Desportivo Escolar  
António Augusto Louro

10 horas
13.º Grande Prémio  
de Fernão Ferro
Atletismo
Org.: Zatopeques de Fernão Ferro e União 
Recreativa da Juventude de Fernão Ferro
Ruas de Fernão Ferro

Área de Participação do Seixal
Várias atividades desportivas
Parque da Quinta dos Franceses, Seixal

12 mar. terça
21.30 horas
Raiva
Ciclo Cinema Liberdade
Comemoração do 45.º aniversário  
do 25 de Abril
M/ 14 anos . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum  
Cultural do Seixal

15 mar. sexta
Das 15.30 às 16.30 horas
Prendas e Prendinhas
Ateliê de comemoração do Dia do Pai
Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares
Biblioteca Municipal do Seixal

21.30 horas
João Espadinha 5teto
Apresentação do disco «Kill The Boy»
M/ 6 anos . Ingresso (6)
Cinema S. Vicente

16 mar. sábado
11.30 horas
Ler Faz Crescer
Março Jovem 2019
Workshop de leitura
Jovens dos 12 aos 18 anos . Inscrição (4)
Org.: Projecto Ficções
Centro de Apoio ao Movimento  
Associativo Juvenil

Das 14.30 às 20 horas
Encontro Cante na Margem Sul
Entrada livre . Inscrição (9)
Serviços Centrais da Câmara Municipal  
do Seixal

Das 15 às 17 horas
À Roda de Uma Olaria
Visita temática . Inscrição (1)
Núcleo da Olaria Romana  
da Quinta do Rouxinol e área envolvente

15 horas
Dia do Meio Fundo
Atletismo
Org.: Grupo Desportivo do Cavadas
Complexo Municipal de Atletismo Carla 
Sacramento

16 horas
Fórum Seixal – Poluição Industrial
Entrada livre
Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional

17 horas
E Se… as Palavras  
Pudessem Cantar?
Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

17.30 horas 
Apresentação do Livro 
 «Alexandra Philips», de Adriana 
Rolo Duarte
Março Jovem 2019 
Entrada livre
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

21.30 horas
Free Pantone Trio
Música . M/ 6 anos . Ingresso (7)
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

Subsolo
Teatro . M/ 16 anos . Ingresso: 5 euros
Org.: Animateatro
Espaço Animateatro, Amora

22 horas
Festival de Música Moderna  
de Corroios 2019 – 3.ª Sessão
Bandas: Lumear (Lisboa), O Incrível Homem 
Bomba (Porto) e We Are Plant (Caldas da 
Rainha)
Cineteatro do Ginásio Clube de Corroios

17 mar.  domingo
9 horas
Campeonato Regional de Fundo
Canoagem
Org.: Clube de Canoagem de Amora
Zona ribeirinha de Amora

Das 9.30 às 12 horas
Aulas Abertas de Canoagem
Org.: Associação Náutica do Seixal
Rampa da Misericórdia do Seixal

10 horas
Área de Participação do Seixal
Várias atividades desportivas
Parque da Quinta dos Franceses, Seixal



Contacte a Biblioteca Municipal do Seixal
t

De 19 a 22 de março
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 ou das 
14.30 às 16.30 horas
À Descoberta  
de Uma Máquina a Vapor
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Extensão na Fábrica de Pólvora de Vale  
de Milhaços

À Roda de Uma Olaria
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Olaria Romana da Quinta  
do Rouxinol e área envolvente

20, 21 e 22 de março
Quarta-feira, das 14 às 16 horas
Quinta-feira, das 14.30 às 16.30 horas
Sexta-feira, das 15 às 17 horas
Passeio Acompanhado  
a Bordo do Varino «Amoroso»
Grupos . Inscrição (1)
Varino «Amoroso»

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

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

Até 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

Até 29 de março
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 30 de março
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
MDM (1968-2018): 50 Anos.  
Mulheres Fazendo História
Exposição . Entrada livre
Biblioteca Municipal do Seixal

Até 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
Entrada livre
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

Até 30 de abril
De segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas
Cante Paris 2014
Exposição cedida pela Casa do Cante  
de Serpa/Câmara Municipal de Serpa, 
da autoria de José Serrano (fotógrafo)
Entrada livre
Átrio dos Serviços Centrais  
da Câmara Municipal do Seixal

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 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, 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

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) Inscrição: 919 281 980 | paulaperdigao@gmail.com
5) Inscrição de 7 a 15 de março: 210 976 100 |  
biblioteca.seixal@cm-seixal.pt
6) Ingresso: 5 euros (50 % de desconto para jovens  
até 25 anos, reformados e trabalhadores das autarquias  
do Seixal)
7) Ingresso: 6 euros (50 % de desconto para jovens  
até 25 anos, reformados e trabalhadores das autarquias  
do Seixal)
8) Ingresso: 8 euros (50 % de desconto para jovens  
até 25 anos, reformados e trabalhadores das autarquias 
do Seixal)
9) Inscrição: servicossociais@gmail.com 
10) Inscrição: desenvolvimento.economico@cm-seixal.pt
__________________
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

Das 14 às 19 horas
Torneio de Natação G8
Org.: Associação Naval Amorense
Piscina Municipal de Amora

19 mar. terça
Das 10 às 12 ou das 14.30 às 16.30 horas
Uma Prenda para o Pai
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

21.30 horas
Mandela: Longo Caminho  
para a Liberdade
Ciclo Cinema Liberdade
Comemoração do 45.º aniversário  
do 25 de Abril
M/ 12 anos . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural  
do Seixal

20 mar. quarta
Das 9.15 às 13.15 horas
Cafés Temáticos – Coffee Break 
Empresarial
Micro e pequenas empresas e pessoas  
com uma ideia de negócio
Gratuito . Inscrição (10)
Dinamização: Finance4you
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal

21 horas
Dia Especial Pré-Mamã  
no Dia do Pai
Natação
Piscina Municipal de Corroios

21 mar. quinta
Das 10 às 12 horas
Dia Europeu da Criatividade  
Artística – Criatividade,  
para Que Te Quero
Oficina . Grupos . Inscrição (3)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

21.30 horas
Mestre Eduardo Isaac (Argentina)
Recital de guitarra clássica, comentado 
pelo maestro António Victorino D’Almeida
M/ 6 anos . Ingresso (8)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

e ainda…
7 a 21 mar.
8, 15 e 29 de março, sexta-feira
Das 10 às 12 ou das 14.30 às 16.30 horas
À Descoberta da Fotografia
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

Quem Conta Um Conto  
Acrescenta-lhe Um Ponto…
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

Um Mapa para Descobrir
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

9 e 16 de março, sábado
Das 10.30 às 17 horas
CV – Caminhos & Valorização
Março Jovem 2019
Workshop . Jovens com mais de 17 anos, 
residentes no concelho do Seixal
Org.: R@to – Associação para a Divulgação 
Cultural e Científica
Oficina da Juventude de Miratejo

16.30 horas
Arca de Histórias
Dos 4 aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

De 9 de março a 20 de abril
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas
O Sentido do Desenho
Exposição de pintura de Cidália Rodrigues
Inauguração dia 9 de março, sábado, às 16 
horas
Entrada livre
Galeria Municipal de Corroios

10 e 17 de março, domingo
16 horas
As Histórias da Carochinha
Teatro . M/ 3 anos . Ingresso: 5 euros
Org.: Animateatro
Cinema S. Vicente
____________________________
12 e 19 de março, terça-feira
Das 10 às 12 e das 14 das 16 horas
Para, Escuta e Pinta
Oficina . Grupos . Inscrição (3)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

16 e 17 de março, sábado e domingo
Das 9 às 23 horas
Hip-Hop Unite – Mundial Qualifiers
Março Jovem 2019 
Ingresso: 5 euros
Org.: Hip-Hop United 
e Câmara Municipal do Seixal
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

16, 23 e 30 de março e 6 de abril, sábado
Das 15 às 18 horas
Aprender numa Tarde
Oficina de competências em tecnologias  
de informação 
Maiores de 16 anos. Gratuito. 
Inscrição (5)
Biblioteca Municipal do Seixal



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

Ganhe bilhetes  
para Free Pantone Trio
Composto por um pianista, um baixista e um baterista, o Free Pantone  
Trio é um agrupamento musical português que frequentemente assume a 
dimensão de quarteto. 
Assim acontece no espetáculo de dia 16 de março, sábado, no Auditório 
Municipal, onde o clarinetista Noel Taylor, que colaborou igualmente na 
gravação de «A blink of an eye to the nature of things», o primeiro álbum da 
formação, sobe ao palco com Manuel Guimarães (piano), Rui Sousa (baixo) e 
João Valinho (bateria).

Passatempo: Temos cinco bilhetes duplos para oferecer às primeiras 
respostas certas à questão: Qual o nome do clarinetista que atua com o Free 
Pantone Trio? Envie a resposta até às 17 horas do dia 12 de março, terça- 
-feira, para o email www@cm-seixal.pt, com o nome, n.º de BI ou CC e o n.º 
de telefone.

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

Passatempo  
para ver «As Histórias 
da Carochinha»
Carochinha e João Ratão não estão sozinhos nesta versão de «As Histórias 
da Carochinha», da companhia Byfurcação. Juntam-se a eles outras 
personagens divertidas que ajudam a contar o tão popular conto português. 
Vem conhecê-los e descobre qual o final desta história, já no dia 17 de março, 
domingo, às 16 horas, no Cinema S. Vicente. 

Ingresso: 5 euros. Reservas são feitas pela Animateatro, através do telefone 
212 254 184 ou do email comunicacaoanimateatro@gmail.com. 

Temos 2 bilhetes duplos para oferecer às primeiras respostas corretas à 
pergunta: Quais os principais personagens da história? Envie a resposta até 
às 17 horas do dia 11 de março, para o email www@cm-seixal.pt, com o nome, 
n.º de BI ou CC e o n.º de telefone.

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

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

Um livro sobre princesas  
e finais felizes
«Alexandra Philips» é uma história sobre várias princesas Disney que se juntam em 
aventuras repletas de coragem, ação, romance e muitos finais felizes! Mas nunca 
pensaram o que aconteceu às princesas Disney depois do seu final feliz?
Vem ouvir e conversar com Adriana Rolo Duarte, a jovem autora, que vem ao Seixal 
apresentar o seu livro, no dia 16.

Aos 13 anos, Adriana descobre que escrever lhe permite olhar o mundo de outra forma. 
Inicia a sua jornada, escrevendo contos e, em 2018, publica «Alexandra Philips».
Esta apresentação visa promover a literatura juvenil e os jovens autores.

Iniciativa integrada na programação do Março Jovem 2019.

16 de março, sábado | 17.30 horas | Galeria de Exposições Augusto Cabrita
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