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Fórum Seixal debateu poluição ambiental
em Aldeia de Paio Pires
Defender o ambiente e a saúde pública

Para fazer um ponto da situação sobre a poluição industrial 
em Aldeia de Paio Pires e esclarecer as dúvidas da população, 
realizou-se, no dia 16 de março, um Fórum Seixal que decorreu 
nas instalações do Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional. 
Pela primeira vez ao longo de muitos anos em encontros para 
debater esta situação em Aldeia de Paio Pires, marcaram pre-
sença as entidades com responsabilidade nesta matéria. 3
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A sede social da Associação 
desportiva e Cultural da Azinhaga das 
Paivas (AdCAP) já tem as portas abertas 
para a população do bairro. O novo equipa-
mento fica localizado na Praceta da Quinta 
das sementes e a inauguração teve lugar no 
dia 9 de março, coincidindo com o assinalar 
do 23.º aniversário da coletividade, cumpri-
do a 27 de fevereiro. 

A AdCAP nunca teve sede própria e ao 
longo de 23 anos desenvolveu várias ativi-
dades, tendo em vista a dinamização social, 
desportiva, cultural e recreativa do bairro 
da Azinhaga das Paivas. Atualmente, pos-
sibilita a prática de ballet, dança criativa, 
ginástica fitness e pilates, judo e ioga para 
adultos e crianças. A nova sede social te-
ve um investimento de 77 100 euros da 
Câmara Municipal do seixal, através da ce-
lebração de contratos-programa entre a 
autarquia e a AdCAP.

O dia da inauguração foi assinalado 
com comes e bebes e abrilhantado por 
atuações dos Tocá Rufar, escola de dança 
Impacto, espaço Reyel e escola de Artes do 
Independente Futebol Clube Torrense. A 
inauguração contou com diversas presen-
ças institucionais, entre as quais do padre 
Geraldo Finatto, pároco de Amora, e Júlio 
Marquês, vice-presidente da Associação 
das Colectividades do Concelho do seixal.

Na presença de Gabriela silva, presidente 
da direção da AdCAP, coube ao presidente 
do conselho fiscal intervir em nome da co-
letividade. Arlindo silva considerou o «ani-
versário especial» devido à inauguração 
da nova sede, resultado de «uma luta muito 
difícil ao longo de muitos anos», dirigin-
do uma palavra de agradecimento «a este 
executivo da Câmara Municipal do seixal 
e ao seu atual presidente, que ficará para 
sempre ligado à história do nosso bairro e 
da nossa associação». 

O dirigente lembrou que a coletividade 

nasceu «com uma ligação muito forte a este 
bairro» e que a nova sede «é um equipa-
mento para o servir e às suas famílias», con-
vidando «todos os moradores a tornarem-
-se sócios e a participar mais na vida e nos 
corpos sociais da coletividade».

O presidente da Junta de Freguesia de 
Amora dirigiu igualmente uma saudação à 
população e à coletividade. Manuel Araújo 
lembrou o trabalho desenvolvido pela cole-
tividade ao longo de mais de duas décadas, 
«quase sempre em casas emprestadas», 
e sublinhou «o resultado da atividade da 
AdCAP, muito maior do que a sua dimensão 
poderia fazer pensar». saudou ainda a lo-
calização da associação, junto de «uma po-
pulação que se identifica com o seu bairro e 
gosta de aqui viver».

O presidente da Câmara Municipal do 
seixal saudou «esta obra, um investimento 
partilhado entre a câmara, a junta de fre-
guesia e outras entidades» que considerou 
«demonstrativa da grande aposta que o 
município efetua desde o 25 de Abril no mo-
vimento associativo do concelho, principal 
veículo de promoção do desporto, da cultu-
ra e do lazer junto das nossas populações».

Joaquim santos elencou ainda alguns in-
vestimentos pensados para o bairro e para 
a zona da Cruz de Pau, nomeadamente a 
requalificação da Casa das Artes, a consig-
nação de um espaço de hortas urbanas na 
Quinta das sementes, a requalificação da 
escola Básica da Quinta das sementes, a 
ampliação e requalificação da escola Básica 
da Quinta de santo António, a qualificação 
do Mercado Municipal da Cruz de Pau e 
a instalação da nova Loja do Cidadão no 
edifício Alentejo. «Planeamos, investimos 
e trabalhamos para a nossa população, para 
responder às suas expectativas e necessida-
des», assegurou igualmente o presidente da 
Câmara Municipal do seixal. n

A AssINATuRA do contrato-pro-
grama para a execução da obra de requa-
lificação da Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos do Fogueteiro 
(ARPIF) decorreu no dia 4 de março. este 
foi celebrado entre o presidente da dire-
ção da ARPIF, Amândio Freitas, e o pre-
sidente da Câmara Municipal do seixal, 
Joaquim santos. O contrato, de 18 849,91 
euros, representa um reforço de verba 
para a substituição da cobertura do edi-
fício e vem no seguimento do apoio já 
comparticipado à ARPIF para a reparação 
dos equipamentos de cozinha e obras no 
edificado, no valor de 42 332 euros. entre 
2009 e 2018, a autarquia apoiou a ARPIF 
em 107 mil euros.

A ARPIF, criada em 1993, iniciou em 
2000 uma nova etapa ao mudar-se para 
um edifício construído de raiz. Aqui pres-
ta apoio a idosos e outras franjas da popu-
lação, através das valências de centro de 
dia,  com 20 utentes, e apoio domiciliário, 
com 25 utentes. A associação dinamiza 
atividades como hidroginástica, pas-

seios, o grupo de teatro e o Grupo Coral As 
Papoilas do Fogueteiro.

Na sua intervenção, Amândio Freitas 
evidenciou o apoio da câmara municipal, 
«o qual já se traduziu na reparação de 
equipamentos de cozinha e agora per-
mitirá a substituição da cobertura». O 
dirigente falou ainda sobre a segurança 
social, cujas comparticipações são insu-
ficientes, «o que leva a dificuldades de 
subsistência das instituições sociais, as 
quais são colmatadas devido ao empenho 
da autarquia».

Joaquim santos felicitou «a ARPIF pela 
resposta que presta às pessoas que, de 
outra forma, não teriam apoio. são vocês 
os principais atores na intervenção so-
cial». O autarca falou sobre a atuação mu-
nicipal no âmbito do apoio às instituições 
sociais do concelho: «estamos a realizar 
visitas durante as quais verificamos as 
condições de trabalho e analisamos a for-
ma de apoio que podemos prestar».

As obras de requalificação tiveram iní-
cio no dia 11 de março. n 

Associação desportiva e Cultural 
da Azinhaga das Paivas
Uma nova sede para 
servir a comunidade

Assinatura de contrato-programa 
Obras avançam na 
associação de reformados 
do Fogueteiro
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Nos aNos sessenta do 
século passado, a siderurgia 
Nacional instalou-se em aldeia de 
Paio Pires, criando milhares de em-
pregos. Muitos dos trabalhadores 
fizeram daquela localidade a sua 
casa, formando família e criando 
raízes.

a siderurgia Nacional foi priva-
tizada e deu origem à sN seixal, 
do grupo espanhol Megasa. a 
convivência com esta empresa 
continuaria a ser pacífica, se não 
houvesse danos para o ambiente e 
para a saúde. a população queixa- 
-se de ruído, de partículas de escó-
rias e de pó branco e pó preto que, 
dispersas pelo vento, se depositam 
nas habitações, nos veículos e nas 
roupas estendidas e se misturam 
no ar que respiram.

a Câmara Municipal do seixal, 
junta de freguesia e população têm 
efetuado várias diligências junto 
da sN seixal e de entidades gover-
namentais com responsabilidade 
na área do ambiente, no sentido de 
que se respeitem os condiciona-
mentos legais relacionadas com a 
vertente ambiental, nomeadamen-
te as relacionadas com o volume de 
asIC (agregado siderúrgico inerte 
para construção), emissão de fu-
mos, partículas e ruído.

Para fazer um novo ponto da si-
tuação e esclarecer as dúvidas da 
população, realizou-se, no dia 16 
de março, um Fórum seixal sobre 
poluição industrial, que decor-
reu nas instalações do Clube do 
Pessoal da siderurgia Nacional. 

Estiveram presentes Joaquim 
santos, presidente da Câmara 
Municipal do seixal, Joaquim Ta-
vares, vereador do ambiente da 
autarquia, antónio santos, presi-
dente da União das Freguesias do 

seixal, arrentela e aldeia de Paio 
Pires, alfredo Monteiro e américo 
Costa, presidente e primeiro se-
cretário da assembleia Municipal 
do seixal, a deputada Paula santos, 
Paulo do Carmo, da Quercus, e re-
presentantes de instituições e as-
sociações do concelho.

Pela primeira vez em encontros 
para debater esta situação em 
aldeia de Paio Pires, marcaram 
presença as entidades com respon-
sabilidade nesta matéria: Julieta 
Ferreira, da agência Portuguesa do 
ambiente (aPa), Cristiano amado, 
da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de 
Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), 
e João Pimentel, da agência para 
a  Competitividade e Inovação, do 
Ministério da Economia.

Autarquia promove 
estudos
Em 2017, a aPa emitiu uma nova  

licença ambiental à empresa sN 
seixal, que a Câmara Municipal do 
seixal considerou que não garantia 
o escrupuloso cumprimento das 
normas ambientais.

Joaquim Tavares explicou que 
a autarquia sentiu, por isso, «ne-
cessidade de tomar medidas», 
pelo que encomendou um estudo 
epidemiológico e ambiental, a ela-
boração da Carta da Qualidade do 
ar, a medição do nível de ruído e a 
análise das partículas para deter-
minação da sua origem e natureza. 
o objetivo é dar conhecimento à 
população dos resultados obtidos.

«Quem tem a responsabilidade 
de fazer estes estudos não são as 
autarquias. Mas a verdade é que é 
preciso resolver a situação e é fun-
damental que a laboração da sN 
seixal cumpra as normas ambien-

tais nacionais e europeias», disse 
antónio santos.

As entidades 
governamentais
sobre a licença ambiental atri-

buída à empresa pela aPa, Julieta 
Ferreira disse que «a qualquer mo-
mento, e sempre que a entidade 
competente assim o considere, e 
tendo razões para isso, poderá im-
plementar novas medidas». 

Também João Pimentel disse 
que a última vistoria que o IaPMEI 
fez à sN seixal data de final de 2017 
e que foram impostas medidas à 
empresa que foram cumpridas.

o facto de haver apenas uma es-
tação a medir a qualidade do ar no 
concelho é, para Cristiano amado, 
«plenamente suficiente». No en-
tanto, admite que, desde o início 
do ano, tem havido uma «situação 
preocupante» pois já houve 21 ex-
cedências ao valor limite diário de 
partículas inaláveis, quando o má-
ximo anual é de 35.

Vai também entrar em vigor 
uma medida proposta pelas autar-
quias do concelho: «sempre que 
se verificarem situações de vários 
dias de excedência e se preveja que 
vão continuar, será feito um alerta 
à população. E as empresas têm de 
adotar medidas sos para baixar 
os valores de partículas na atmos-
fera», afirmou Cristiano amado. 
Disse ainda que vai ser instala-
do em Paio Pires um medidor de 
PM2,5 (partículas cujo tamanho 
chega até 2,5 micrómetros).

A empresa
Luís Morais, da sN seixal, afir-

mou que um dos principais pro-
blemas é que a empresa não tem 
divulgado as medidas que tem 

Fórum seixal debateu poluição ambiental em aldeia de Paio Pires

Defender o ambiente e a saúde pública

Próximas sessões do Fórum Seixal
O Fórum Seixal vai continuar, promovendo o debate e a apresentação 
de projetos à população. Participe, porque a sua opinião conta!

Dia 28 de março, quinta-feira, 21 horas
Estacionamento condicionado na Urbanização de Santa Rita
Igreja da Torre da Marinha
 Dia 2 de abril, terça-feira, 18 horas
Abate de árvore na Praça Luís de Camões
Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil (CAMAJ), Seixal 
 Dia 11 de abril, quinta-feira, 18 horas
Apresentação do projeto de reordenamento do trânsito em várias ruas 
de Amora
Sede da Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de 
Amora

tomado e o que vai ainda fazer, 
nomeadamente um novo sistema 
de despoeiramento, uma barreira 
acústica e uma barreira arbórea 
com a plantação de mais de 600 
árvores, entre outras.

«Nem tudo está perfeito, mas 
estamos a avançar, e é esse o com-
promisso que têm da nossa parte», 
afirmou Luís Morais.

A população
Maria João santos questionou 

sobre uma deposição de asIC que 
foi feita na Cucena. Julieta Ferreira 
explicou que é um produto inerte e 
foi ali depositado com autorização 
das autoridades.

alexander semedo quis saber se 
o limite de excedências for ultra-
passado, que consequências legais 
haverá para a empresa. segundo 
a CCDR-LVT, quem vai ficar em in-
cumprimento é o Estado português 
que terá que se explicar perante a 
União Europeia.

Paulo do Carmo, da Quercus, 
perguntou às entidades estatais 

porque não se faz a medição de me-
tais pesados. Cristiano amado res-
pondeu: «Tem a ver com questões 
orçamentais, mas vamos fazer uma 
dentro de um mês ou dois.»

«Não basta identificar os proble-
mas, é preciso tomar medidas com-
plementares. É da qualidade am-
biental e da saúde pública que es-
tamos a falar», disse Paula santos, 
deputada municipal e residente em 
aldeia de Paio Pires.

Balanço positivo
Como balanço do Fórum seixal, 

o presidente da Câmara Municipal 
do seixal afirmou: «as entidades 
estão a demonstrar que estão a 
agir no terreno. Há um conjunto 
de medidas que vão ser implemen-
tadas. E a população pode confiar 
na Câmara Municipal do seixal. 
Estamos a fazer tudo o que é pos-
sível para garantir que as entidades 
intervêm sobre a fábrica, que não 
há poluição excessiva e que estão 
assegurados os direitos, a saúde e a 
qualidade de vida da população.» n
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Novo passe social entra em vigor 
a partir de 1 de abril
Autarquia investe dois milhões 
de euros para viabilizar solução

Os contratos interadministrativos referentes aos novos passes sociais 
da Área Metropolitana de Lisboa (AML) foram assinados pelo Governo 
e as respetivas autarquias no dia 18 de março, numa cerimónia que 
decorreu na Gare do Oriente, em Lisboa. O novo passe representa uma 
poupança muito relevante para o orçamento das famílias e recebe um 
investimento significativo do Poder Local da AML, como acontece no 
caso da Câmara Municipal do Seixal que viabilizou a criação do mes-
mo com um investimento de dois milhões de euros. 
Presente na cerimónia, Joaquim Santos contextualizou: «uma medida 
muito benéfica financeiramente para as famílias, que poderão poupar 
dezenas ou centenas de euros mensais e ao mesmo tempo uma ação 
de extrema importância para o ambiente, pois representa um incen-
tivo à utilização do transporte público, contribuindo assim para um 
futuro mais sustentável».
O presidente da Câmara Municipal do Seixal lembrou igualmente 
haver «outras metas que precisamos alcançar e que têm que ver com 
o reforço dos transportes no concelho, nomeadamente mais compo-
sições da Fertagus, a expansão do Metro Sul do Tejo, mais e melhores 
autocarros e mais barcos. Precisamos, portanto, de mais respostas de 
transportes públicos no nosso município, pelo que continuaremos a 
trabalhar nesse sentido».

Passe Navegante já em abril
A partir de 26 de março já pode adquirir o seu passe Navegante, um 
passe social que abrange todas as empresas de transportes públicos 
nos 18 municípios da AML. O título poderá ser utilizado de 1 de abril 
em diante, sendo que o carregamento é válido para cada mês e já não 
por 30 dias. O novo passe tem um preço único de 30 euros, para circu-
lar dentro do município, e de 40 euros, para usufruir de todos os trans-
portes da AML, nos concelhos do Seixal, Alcochete, Almada, Amadora, 
Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, 
Oeiras, Palmela, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.
O passe Navegante é carregado no cartão Lisboa Viva e só quem ainda 
não o tem é que terá de o obter, sendo que após requisição do mesmo 
demora sensivelmente dez dias até que lhe seja entregue. Os novos 
passes sociais poderão ser carregados no Multibanco, nos quiosques 
ou nas máquinas automáticas das estações de metro e de comboio. 
Os passes exclusivos para cada operadora de transporte público, abai-
xo dos novos preços, deverão manter-se.  
O passe Navegante é também gratuito para crianças até 12 anos, 
existindo igualmente descontos para seniores, jovens e carenciados. 
Existe ainda um limite máximo no valor a despender por família, que 
será de dois passes individuais  (80 euros para toda a área metro-
politana, 60 euros dentro do município).  Não existe um limite para 
o número de pessoas do agregado familiar, sendo que por questões 
técnicas e legais o passe familiar só deverá estar disponível em julho.

A CâmArA municipal do 
Seixal aprovou, na reunião de 13 de 
março, um conjunto de comparti-
cipações financeiras a associações 
concelhias, para apoiar o desenvol-
vimento das suas atividades, uma 
tomada de posição por um conce-
lho mais amigo do ambiente e uma 
saudação ao Dia Internacional da 
mulher.

Na tomada de posição, a autar-
quia afirma que irá trabalhar para 
fomentar medidas mais amigas do 
ambiente no que concerne aos ma-
teriais com plástico, porque a sua 
utilização representa elevados ris-
cos ambientais, sendo os oceanos 
uma das potenciais vítimas deste 
produto.

Das várias comparticipações fi-
nanceiras a associações e entida-
des do concelho, destaca-se o apoio 
de 222 504,44 euros à Associação 
Humanitária de Bombeiros mistos 
de Amora, que acrescem aos 400 
mil euros já atribuídos anterior-
mente para a construção do novo 
quartel.

realce também para a abertu-
ra do concurso público para o 
fornecimento de refeições em 
refeitórios escolares, no valor de  
3 403 424 euros a repartir entre os 
anos de 2019 a 2022. 

Também foi aprovado um pro-
tocolo de colaboração com a 
AmArSUL, no âmbito do projeto 
recolher para Valorizar, para efe-
tuar a recolha seletiva porta a porta 
de resíduos urbanos biodegradá-
veis em 15 001 moradias, para cer-
ca de 45 003 habitantes município. 

Deliberações
Presidência 

• Saudação: Dia Internacional da 
mulher – 8 de março.
• Tomada de posição: Por um con-
celho mais amigo do ambiente.
•   Ata   da   reunião  ordiná -
ria de 27 de fevereiro de 
2019. Aprovação.
•  Associação  Humanitária  de 
Bombeiros mistos de Amora. 
Construção do novo quartel. Apoio 
financeiro. Aprovação.
• Procedimento para contratação 
de empréstimo para liquidação 
antecipada de empréstimo, nos 

termos do art.º 51.º do regime 
Financeiro das Autarquias Locais 
e das Entidades Intermunicipais, 
aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 
3 de setembro, na sua versão atua-
lizada. Aprovação do relatório final 
e adjudicação.

Pelouro da Educação, 
Desenvolvimento 
Social, Juventude 
e Gestão Urbanística

• Protocolo de colaboração para 
a criação e funcionamento de 
um Polo da Escola de Música do 
Conservatório Nacional celebra-
do entre o município do Seixal e a 
Escola de música do Conservatório 
Nacional e respetivo aditamento. 
Comparticipação financeira.
• 30.º Festival da Canção Jovem 
Cristã. Contrato-programa e com-
participação financeira.
•  3.º   Plano  Municipal   pa-
ra a Igualdade de Género e de 
Oportunidades do Seixal para o tri-
énio 2018/2020. Aprovação. 
• Contratação pública. Concurso 
público com publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia para o 
fornecimento de refeições em re-
feitórios escolares. Abertura de 
procedimento.
• Juízes sociais. Tribunais de meno-
res. Listagem. Aprovação.

Pelouro do Ambiente,
Serviços Urbanos, Energia
e Espaço Público

• Agência Municipal de Energia do 
Seixal. Contrato-programa e com-
participação financeira.
• Protocolo de colaboração cele-
brado entre o município do Seixal 
e a Comissão de melhoramentos 
da Urbanização da Quinta da 
Charnequinha. Aditamento.
• Protocolo de colaboração a cele-
brar entre o município do Seixal e 
a AMARSUL no âmbito do Projeto 
recolher para Valorizar – fase II. 
Aprovação de minuta.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada da rede 
de infraestruturas nos morgados 
II, Fernão Ferro (rua da Liberdade 
e Rua Júlio Dantas). Revisão de pre-
ços definitiva. 
• Contratação pública. Concurso 

público para fornecimento de mis-
turas betuminosas para o conce-
lho do Seixal para o ano de 2019. 
Processo n.º CP 46/2018. Abertura 
de procedimento.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de exe-
cução de sinalização horizontal. 
2019. Processo n.º CP 45/2018. 
Abertura de procedimento.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de exe-
cução da rede de drenagem de 
águas residuais domésticas e re-
modelação de drenagem de águas 
pluviais na Verdizela – fases I e II. 
Prorrogação do prazo de execução.

Pelouro do Desporto,
Empreitadas, 
Administração Geral 
e Modernização 
Administrativa

• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar en-
tre o município do Seixal e o Centro 
Cultural e Desportivo de Pinhal do 
Vidal. Comparticipação financeira.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de 
ampliação da EB Quinta de Santo 
António. Processo n.º 05/P/2017-
EMP. Alteração da repartição de 
encargos.

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

curso público designado de 
Centro Internacional da medalha 
Contemporânea.  Processo  n.º 
09/P/2017.EMP. Revogação da de-
cisão de contratar.

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

reunião de câmara de 13 de março

Por um concelho 
cada vez mais amigo 
do ambiente
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Projetos turísticos 
Os projetos turísticos previstos para o concelho do Seixal foram alvo de 
grande curiosidade por parte de investidores e da comunicação social. 
Destacam-se aqui os que foram apresentados na BTL.

Hotel Mundet – adjudicado
Unidade hoteleira de 4 estrelas, com implantação num terreno de 
3680 m2. Terá estacionamento subterrâneo, business center, spa e 
health club, piscina e bar na cobertura.
Tratando-se de um edifício da Mundet, aquela que foi a maior fábrica 
corticeira do mundo do século XX, este hotel terá o seu conceito asso-
ciado à indústria corticeira.
A obra foi adjudicada em dezembro de 2018 às empresas Marmequer 
− Empreendimentos Turísticos e Imobiliários, SA e Riverfront − 
Empreendimentos Turísticos e Imobiliários, SA.

Porto de Recreio e Hotel do Seixal
O próximo projeto que está a ser preparado para hasta pública é o 
Porto de Recreio e Hotel do Seixal. 
Localizado na Baía do Seixal e junto do núcleo urbano antigo, o fu-
turo Porto de Recreio do Seixal, entre o molhe da antiga ponte-cais 
da Transtejo e o estaleiro da Navaltagus, terá capacidade para 188 
embarcações. Constitui um dos locais com maior potencialidade para 
acolher espaços de hotelaria, restauração e lazer. 
O Hotel do Seixal proporcionará ao visitante uma experiência singular, 
com uma vista privilegiada sobre o plano de água e sobre o porto de 
recreio.

Eco Resort do Seixal
O Eco Resort do Seixal na Ponta dos Corvos é um projeto que está a ter 
bastante impacto e muitos interessados. Será instalado numa área 
com 90 hectares de reserva ecológica nacional. Está em elaboração 
um plano de pormenor para desenvolvimento de um projeto de ecotu-
rismo, ambientalmente sustentável.

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

Hotel e Porto de Recreio de Amora
Requalificação da área entre o estaleiro da Venamar e a Associação 
Naval Amorense, através de um projeto integrado que possibilitará a 
integração de um porto de recreio associado a uma unidade hoteleira.

O Seixal foi o município 
convidado da 31.ª edição da Bolsa 
de Turismo de lisboa (BTl), que 
se realizou na Fil, no Parque das 
Nações, entre 13 e 17 de março.

Sendo o turismo cada vez mais 
um setor estratégico para o nosso 
país, a realização da BTl reveste-se 
de uma enorme importância pa-
ra quem a realiza, para quem nela 
participa e para quem a visita. este 
ano, o evento decorreu nos quatro 
pavilhões da Fil e contou com mil 
expositores. 

O Seixal ficou instalado no pa-
vilhão 2, logo à entrada, com uma 
área maior do que habitualmen-
te, e um stande onde as tradições 
estiveram presentes: um balcão 
forrado a cortiça, remetendo para 
a indústria corticeira que existiu 
no concelho, e um pórtico que lem-
bra os arcos do Moinho de Maré de 
Corroios. 

O stande contou com a presença 
de vários parceiros, nomeadamen-
te operadores turísticos, náuticos, 
estaleiros navais, restaurantes e 
outras associações ligadas ao de-
senvolvimento turístico. 

Houve também passatempos e 
muita animação. Destaque para a 

atuação de Diamantina Rodrigues, 
fadista do concelho com uma car-
reira reconhecida.

Durante a BTl, a autarquia pro-
moveu ainda passeios a bordo do 
varino Amoroso, com partida e 
chegada na marina do Parque das 
Nações.

Visão de modernidade
No dia 14 de março, realizou-se, 

no stande do município, uma apre-
sentação sobre o Seixal e sobre o 
Hotel Mundet, projeto inovador 
que vai começar a ser construído 
este ano no concelho.

No evento, estiveram presen-
tes Joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Tavares e Manuela 
Calado, vereadores da autarquia, 
alfredo Monteiro e américo Costa, 
presidente e primeiro secretário 
da assembleia Municipal do Seixal, 
respetivamente, e representantes 
de empresas e instituições do con-
celho.

Na ocasião foi apresentado um 
vídeo sobre atividades, projetos 
e património, dando a conhecer 
as potencialidades turísticas do 
município, tendo Joaquim Santos 

afirmado: «O Seixal merece ser 
descoberto. Temos uma visão de 
modernidade, mas assente nas tra-
dições, e uma forte ligação à náuti-
ca e à Baía do Seixal».

O facto de o Seixal ter sido o 
município convidado da BTl «é 
motivo de grande satisfação e re-
conhecimento por parte de várias 
entidades do seu enorme potencial 
turístico». 

Para Joaquim Santos, o interesse 
pelo Seixal «é o resultado da estra-
tégia de desenvolvimento turístico 
que temos vindo a realizar ao lon-
go dos últimos anos, preparando 
o território para receber novas e 
diversificadas ofertas turísticas. 
estamos com uma grande dinâmi-
ca, com cada vez mais visitantes 
nacionais e internacionais».

O objetivo com esta forte pre-
sença no certame é «dizer que o 
Seixal tem todo este património, 
tem embarcações tradicionais, tem 
oferta e projetos turísticos de qua-
lidade, e que se pode configurar 
como um complemento a lisboa», 
afirmou o autarca. n

Município convidado na edição deste ano

Seixal em destaque na 
Bolsa de Turismo de Lisboa



 

Ligação ao pavilhão desportivo da Mundet
Rede de saneamento e de abastecimento 
de água
Está a ser executada pela Câmara Municipal do Seixal a rede de drenagem de 
águas residuais domésticas e pluviais na Mundet, para ligação ao novo pavilhão 
desportivo. Nesta intervenção serão utilizados 50 metros de coletor pluvial e 
cerca de 55 metros de coletor de águas residuais domésticas. 
Após as obras de saneamento, terão início as intervenções na rede de abasteci-
mento de água, com execução de 180 metros de conduta, para ligação da rede 
predial das instalações de apoio ao pavilhão e instalação de dois marcos de 
incêndio.

Vale de Milhaços
Pavimentação de troço 
da Avenida Vale de Milhaços
A Câmara Municipal do Seixal procedeu à pavimentação de um troço da Avenida 
Vale de Milhaços entre o cruzamento da Rua Cesário Verde e da Rua 31 de 
Dezembro, em Vale de Milhaços.
Trata-se de uma obra que integra o Plano Municipal de Pavimentações e na qual 
foram utilizados 140 toneladas de betuminoso.

 

Complexo Desportivo de Santa Marta do Pinhal
Vedação do terreno para início 
da construção
As obras de construção do Complexo Desportivo de Santa Marta do Pinhal vão co-
meçar. O terreno, situado entre a Rua António Garibaldi e a Avenida Vieira da Silva, 
em Santa Marta do Pinhal, já foi vedado para dar início à intervenção.
Para além da requalificação do campo de jogo e bancada do clube, que já existem no 
local, está prevista a construção de balneários, de um ginásio e de um edifício sede 
para a coletividade com dois pisos, assim como de um bar com esplanada. O projeto 
prevê igualmente a requalificação de espaços verdes.
Trata-se de um investimento da Câmara Municipal do Seixal no valor de 1 384 665 
euros.
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Fernão Ferro
Remodelação da rede pluvial
No cruzamento da Rua da República com a Rua António Sérgio, em Fernão 
Ferro, teve início a requalificação da rede pluvial. A obra inclui a remodelação de 
sumidouros e ampliação de um troço da rede pluvial.
A Câmara Municipal do Seixal irá depois proceder, no mesmo local, à remode-
lação de um troço da rede de abastecimento de água e de órgãos de manobra.
Estas intervenções visam adaptar as redes de drenagem pluvial e de abaste-
cimento de água às novas condições que resultarão da execução de um cruza-
mento elevado no local.



Fernão Ferro
Saneamento, água e cruzamento sobrelevado
A Câmara Municipal do Seixal realizou obras na rede de saneamento e de abasteci-
mento de água no cruzamento entre a Rua Luís de Camões e a Rua Gil Vicente, em 
Fernão Ferro.
Foram remodelados dois sumidouros e executado um pequeno troço de rede pluvial 
e dois novos  sumidouros. Na rede de abastecimento de água foram substituídas as 
válvulas de seccionamento.
Seguidamente, foi criado um cruzamento sobrelevado, como medida de acalmia de 
tráfego, de forma a que os automobilistas reduzam a velocidade no local. Nesta obra 
foram utilizadas 57 toneladas de betuminoso.
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Associação Naval Amorense
Requalificação das instalações

Ao abrigo do contrato-programa celebrado entre a Câmara Municipal do Seixal 
e a Associação Naval Amorense (ANA), concretizou-se o apoio para as obras 
de requalificação dos balneários das instalações da ANA, no valor de 35 855 
euros. Após a execução da obra, o presidente da autarquia, Joaquim Santos, 
visitou as instalações, acompanhado pelo presidente da direção do clube, Rui 
Pinheiro. 
A intervenção possibilitou a adaptação da instalação elétrica, a execução da 
nova canalização, a aplicação de dez chuveiros de parede e a ampliação das 
instalações sanitárias, o que segundo Rui Pinheiro «vai qualificar a resposta e 
permitir maior conforto dos atletas». Já em 2016, a autarquia tinha apoiado as 
obras de reabilitação na cobertura da sede. 
Com 27 anos, a ANA teve na vela a modalidade pioneira, onde cedo os atletas se 
impuseram a nível nacional na classe Optimist. Atualmente tem 180 atletas, e 
daqui tem saído inúmeros campeões que marcam presença em campeonatos 
europeus e circuitos internacionais. Com um plano de água com excelentes 
condições para a prática náutica, o clube promove a natação, o triatlo, a canoa-
gem e a vela, para além da participação no projeto Seixal Férias, no qual duran-
te as férias escolares crianças e jovens participam nas atividades promovidas 
pela ANA.
O presidente da ANA, Rui Pinheiro, agradeceu o apoio da autarquia «não só na 
requalificação dos balneários, mas também da cobertura. Sem esse apoio não 
tínhamos conseguido concretizar esta intervenção. Assim conseguimos impri-
mir uma nova imagem às nossas instalações e prestar um serviço de qualidade 
aos utilizadores do espaço». O dirigente falou ainda sobre o projeto desportivo 
do clube: «Acreditamos no que fazemos para a promoção do desporto e de hábi-
tos de vida saudáveis através da prática de atividades náuticas».
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, esclareceu que 
neste mandato: «Estamos a partilhar parte significativa dos recursos para a 
requalificação e ampliação das instalações do movimento associativo. Hoje 
testemunhamos a intervenção realizada na ANA que confirma o empenho de 
quem está à frente das coletividades na promoção e formação desportiva, cul-
tural e de lazer». 
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A sAúde, enquanto resul-
tado do bem-estar físico, mental 
e social, premissa que presidiu à 
criação da Rede Portuguesa de 
Municípios saudáveis (RPMs), 
esteve em discussão na reunião 
que juntou Joaquim santos, pre-
sidente do conselho de adminis-
tração desta rede, e Graça Freitas, 
diretora-geral da saúde.

O encontro teve lugar nesta 
direção-geral, no dia 6 de feve-
reiro, e contou igualmente com a 
participação de Manuela Calado 
e Ana Umbelino, vereadoras com 
o pelouro do desenvolvimento 
social das câmaras municipais do 
seixal e de Torres Vedras, respe-
tivamente, e de Ricardo Oliveira, 
vereador com o pelouro da saúde 
da Câmara Municipal de setúbal.

 «O objetivo da nossa presen-
ça nesta reunião foi apresentar 
a RPMs à nova diretora-geral da 
saúde, dando a conhecer os obje-
tivos da rede, ficando estabeleci-
da a realização de novas reuniões 

para estabelecer os termos de 
colaboração entre as duas enti-
dades para que possamos reali-
zar as boas práticas de reforço e 
defesa da saúde junto das nossas 
populações», explica Joaquim 
santos.

O também presidente da 
Câmara Municipal do seixal re-
fere ainda que «futuramente 
estabeleceremos um segundo 
protocolo de colaboração en-
tre a direção-Geral da saúde e a 
RPMs para a efetivação de polí-
ticas que beneficiem a saúde das 
populações», destacando ainda o 
trabalho das autarquias, que «for-
malizam parcerias, mobilizam re-
cursos, envolvem a comunidade, 
delineiam estratégias e desenvol-
vem uma ação multidisciplinar e 
intersetorial com fim último na 
efetivação de políticas de saúde 
junto das populações». O presi-
dente da Câmara Municipal do 
seixal solicitou ainda à diretora- 
-geral da saúde particular aten-

ção para a situação da poluição 
industrial na área da siderurgia 
Nacional».

A RPMs foi criada em outubro 
de 1997 e é composta por mu-
nicípios que assumem a promo-
ção da saúde como prioridade de 
agenda na decisão política, con-
tando atualmente com mais de 
50 municípios a nível nacional, 

sendo que apenas os municípios 
do seixal e de Viana do Castelo 
fazem parte da Rede europeia de 
Cidades saudáveis. 

A atuação da rede assenta nu-
ma visão holística da saúde, defi-
nindo projetos que contribuem 
para a promoção do bem-estar 
físico e mental, a prevenção de 
comportamentos de risco, o in-

centivo da literacia e educação 
para a saúde, para a equidade, a 
cidadania e a igualdade de géne-
ro, assim como para a qualifica-
ção ambiental e desenvolvimento 
territorial. As cinco áreas de in-
tervenção constituem priorida-
des de ação para a Organização 
Mundial da saúde e para o plano 
europeu e nacional de saúde. n

Encontram-se a decorrer, no Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento e no Pavilhão 
Municipal da Torre da Marinha, aulas de pós-parto, com enfermeiras da Unidade de Cuidados na 
Comunidade (UCC) do Seixal do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) de Almada e Seixal.
O Curso Pós-Parto, composto por aulas teóricas e práticas, surgiu da necessidade das recém- 
-mamãs inscritas nas unidades de saúde do município do Seixal obterem aconselhamento sobre 
a melhor forma de cuidar dos seus bebés, bem como recuperarem a sua forma física. Trata-se 
de uma resposta que vem complementar o trabalho realizado durante os Cursos de Preparação 
para o Nascimento e Parentalidade, projeto realizado em parceria pela UCC do Seixal do ACES 
Almada e Seixal, a Câmara Municipal do Seixal, o Hospital Garcia de Orta e a PSP.
Assim, após o nascimento do bebé, as mamãs podem continuar a ter o apoio de que necessitam 
através do Curso Pós-Parto. Praticam exercício físico de recuperação pós-parto e massagem ao 
bebé nas aulas práticas e nas aulas teóricas abordam temas como amamentação, choro, cólicas, 
sono, desenvolvimento psicomotor, entre outros. Para mais informações, poderá contactar a UCC 
Seixal através do telefone 212 274 819 ou do email ucc.seixal@arslvt.min-saude.pt.

Projeto Preparação para o Nascimento e Parentalidade
Curso pós-parto ajuda recém-mamãs

Iniciativa inclui aula de zumba e uma caminhada
Dia Mundial da Saúde é assinalado a 7 de abril

Comemorado a 7 de abril, o Dia 
Mundial da Saúde vai ser assinalado 
no próprio dia, domingo, a partir das 
10 horas, com uma aula de zumba, 
a formação de uma cruz vermelha e 
uma caminhada. As duas primeiras 
iniciativas decorrem na Delegação 
Foz do Tejo da Cruz Vermelha 
Portuguesa – Seixal, sendo que a 
caminhada tem arranque do mesmo 
local, às 11 horas, com destino às 
antigas instalações da Companhia 
de Lanifícios de Arrentela.
A iniciativa é uma organização da 
Câmara Municipal do Seixal e 
da Delegação Foz do Tejo da Cruz 
Vermelha Portuguesa – Seixal e assi-
nala igualmente a data de criação da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), órgão afeto à Organização das Nações Unidas (ONU) e que 
é responsável pela orientação, acompanhamento e regulação de normas de saúde nas Nações 
Unidas.
«Cobertura Universal de Saúde para Todos, em Todo o Lado» é o tema escolhido pela OMS para 
assinalar a data, à semelhança do mote selecionado no último ano, sublinhando assim aquela 
que é a principal motivação para a promoção de políticas transversais que efetivem o direito à 
saúde de todos os seres humanos. 
A repetição do tema dá também visibilidade a uma realidade alarmante, de que metade da po-
pulação mundial carece de cobertura completa de serviços essenciais de saúde ou que mais de 
800 milhões de pessoas (12 por cento da população mundial) despenderam 10 por cento dos 
orçamentos familiares para pagar cuidados de saúde.

Municípios saudáveis reúnem-se com a direção-Geral da saúde

Realizar boas práticas de reforço 
e defesa da saúde das populações
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Integradas no novo modelo de higiene 
urbana da Câmara Municipal do seixal, realizaram-se 
mais quatro ações integradas de valorização dos es-
paços públicos. no dia 20 de fevereiro, decorreu em 
amora e, no dia 27 de fevereiro, na Quinta do outeiro, 
no seixal. Já em março, no dia 6, teve lugar na Quinta 
da Prata, no Casal do Marco, e no dia 13, em Bacelos 
de gaio, em aldeia de Paio Pires.

nas ações marcaram presença Joaquim santos, 
presidente da Câmara Municipal do seixal, e os ve-
readores Joaquim tavares e Maria João Macau, que 
acompanharam os trabalhos, mas também contac-
taram com os munícipes para recolher sugestões e 
opiniões sobre as necessidades de intervenção em 
cada local.

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

de acordo com as necessidades de cada área, tam-
bém se realizam outras intervenções, nomeadamen-
te na rede de saneamento ou de abastecimento de 
água. nestas ações, são utilizados veículos como 
minivarredouras mecânicas, viaturas de lavagem de 
contentores de resíduos sólidos urbanos e ecopon-
tos, viaturas para recolha de monos, entre outros. n

seixal, amora, Casal do Marco 
e aldeia de Paio Pires

Ações 
de valorização 
dos espaços 
públicos
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Delegação do Seixal da Ordem dos Advogados 
promove colóquio sobre violência doméstica
Trabalho no Seixal em destaque
A violência doméstica foi tema de uma conferência promovida pela Ordem 
dos Advogados, através do seu Conselho Regional de Lisboa – Delegação 
do Seixal, que teve lugar no dia 20 de fevereiro, no auditório dos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do Seixal.
A iniciativa incluiu um enquadramento geral do Plano Municipal para a 
Igualdade de Género e Oportunidades do Seixal, onde se insere a Rede 
Municipal contra a Violência Doméstica e de Género do Seixal, e que conta 
com medidas de intervenção social e promoção de respostas de âmbito 
municipal de prevenção e combate à violência doméstica e promoção da 
igualdade de oportunidades entre mulheres e homens, delineadas para 
o concelho do Seixal através do Conselho Local de Ação Social da Rede 
Social do Seixal e do Conselho Consultivo para a Igualdade de Género e 
Oportunidades do Seixal (CONCIGO) para o combate à violência de género.
Na ocasião decorreu ainda a apresentação da estrutura de funcionamento 
da Rede Municipal contra a Violência Doméstica e de Género do Seixal, inse-
rida na Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, promovi-
da pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG).

Seminário final do Projeto Empoderar
A educação e a participação
das mulheres ciganas
Realizou-se no dia 28 de fevereiro, no Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal, o seminário final do Projeto Empoderar: Educação e Participação 
das Mulheres Ciganas.
O projeto foi desenvolvido pela Rede Portuguesa de Jovens para a Igualdade 
(REDE) e pela Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas 
Portuguesas (AMUCIP), com o apoio da Câmara Municipal do Seixal, Centro 
Qualifica da Escola Secundária de Amora e do Centro Paroquial de Bem-Estar 
Social de Arrentela, contando com o financiamento do Alto Comissariado 
para as Migrações e da República Portuguesa.
Este projeto permitiu abrir uma turma para alfabetizar 15 mulheres, entre 
jovens e adultas. 
A sessão de abertura do seminário contou com a participação da vereadora 
Manuela Calado, do Pelouro do Desenvolvimento Social da autarquia, Nora 
Kiss, da REDE, e Noel Gouveia, da AMUCIP.
Os painéis abordaram a temática geral «empoderar» e o processo pedagógi-
co com a comunidade; as interações e construções no território e ainda os 
diálogos sobre novos desafios que se colocam, que reuniram as entidades 
envolvidas no projeto.
O seminário concluiu que esta parceria tem provado ser unida para solução 
dos problemas relativos à comunidade cigana, estando a ser elaborado o 
Plano Local para a Inclusão das Comunidades Ciganas, que será um docu-
mento de diagnóstico e planeamento das necessidades locais que abran-
gem esta população, apontando soluções e indicando as entidades que irão 
ser envolvidas na promoção das respostas.

A CArtA Social Muni-
cipal do Seixal foi apresentada 
no dia 8 de março, no auditório 
dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal. trata-se de 
um documento que faz o diag-
nóstico social do concelho e pro-
jeta as respostas sociais que o 
município necessita num hori-
zonte temporal de 10 anos.

Segundo a Carta Social 
Municipal do Seixal, o concelho 
necessita de 25 novos equipa-
mentos, estimados em 65 mi-
lhões de euros, dirigidos a crian-
ças e jovens, pessoas idosas, 
pessoas em situação de depen-
dência, pessoas com deficiência, 
família e comunidade.

Pretende-se atingir um total 
de 141 respostas sociais, abran-
gendo um total de 7861 uten-
tes nas diferentes tipologias de 
equipamentos, entre as quais se 
encontram estruturas residen-
ciais para pessoas idosas, lares 
sociais, centros de dia, unidades 
de cuidados continuados, cre-
ches, centros de reabilitação, 
centros de acolhimento tempo-
rário, lares de infância e juven-
tude, centros de atendimento e 
acompanhamento para pessoas 
com deficiência e serviços de 
apoio domiciliário.

Na apresentação da Carta 
Social Municipal do Seixal estive-
ram presentes Joaquim Santos, 
presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Manuela Calado e 
Manuel Pires, vereadores da au-
tarquia, António Santos, presi-
dente da União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de 

Paio Pires, e parceiros da rede 
Social concelhia que ficaram a 
conhecer melhor a estratégia 
municipal para a área da ação 
social.

Para a concretização dos 25 
equipamentos que são neces-
sários, é preciso financiamen-
to. Sobre esta matéria, Joaquim 
Santos esclareceu: «todos 
sabemos que o investimen-
to necessário nesta área não é 
da competência exclusiva da 
Câmara Municipal do Seixal, mas 
principalmente do Estado cen-
tral. Estamos interessados em 
investir, mas claramente não o 
podemos fazer sozinhos. É pre-
ciso que o Estado assuma as suas 
responsabilidades.»

E porque não foram abertas 
novas linhas de financiamento 
pelo governo, existem projetos 
no concelho que estão parados: 
«O lar de idosos de Corroios 
tem terreno cedido pela Câmara 
Municipal do Seixal desde 2014, 
projeto aprovado pela autarquia 
e Segurança Social, mas está há 5 
anos à espera de financiamento 
do Estado. temos também pre-
vista uma residência autónoma 
para pessoas com deficiência 
e uma Unidade de Cuidados 
Continuados Integrados em 
Arrentela, numa parceria com 
a Santa Casa da Misericórdia do 
Seixal, para os quais também já 
temos terreno e projeto.»

Manuela Calado, vereadora 
do Desenvolvimento Social, lem-
brou que «desde o 25 de Abril 
que, no concelho do Seixal, a área 
social tem sido um grande de-

safio. Construímos as 11 sedes 
das associações de reformados, 
pensionistas e idosos do Seixal, 
apoiámos a construção dos dois 
lares e de muitos outros equipa-
mentos sociais».

Quanto à Carta Social, a vere-
adora considera que é um tra-
balho de enorme importância, 
«que só se faz em parceria», sa-
lientando que a rede Social do 
concelho tem mais de 200 par-
ceiros nas diferentes áreas.

Entre esses parceiros estão a 
Associação de Paralisia Cerebral 
de Almada-Seixal. José Patrício, 
presidente da direção, conside-
ra que a Carta Social é um do-
cumento muito importante: «A 
Carta Social já existia, mas fazia 
falta esta reformulação, tendo 
em conta o novo diagnóstico do 
concelho. Ajuda a enquadrar 
as necessidades, ao planear, ao 
fasear, ao priorizar aquilo que é 
necessário. Acaba por dar uma 
visão a todas as instituições 
do concelho em que ponto es-
tão e com o que podem contar 
nos próximos anos, nomeada-
mente com o auxílio da Câmara 
Municipal do Seixal. É funda-
mental que haja um documento 
orientador para todo o tecido 
social do concelho.»

Fernando Marques, presiden-
te da direção da Criar-t, também 
destacou o papel da Carta Social, 
que «permite o planeamento e a 
definição de todas as respostas 
sociais a criar no concelho bem 
como das instituições que as po-
dem assegurar». n

Apresentação da Carta Social Municipal

O concelho precisa de 
mais 25 equipamentos
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O Dia internacional da 
Mulher é celebrado a 8 de março 
e assinala a luta das mulheres por 
melhores condições de vida e de 
trabalho, pela igualdade de opor-
tunidades, pelos direitos e pela 
dignidade nos planos sociais, 
laborais e outros. Centenas de 
mulheres pagaram com a vida as 
lutas que travaram. Para perpe-
tuar a memória dessas mulheres, 
Clara Zetkin propôs, em 1910, 
na 2.ª Conferência internacional 
de Mulheres, a criação de um Dia 
internacional da Mulher, o que 
só foi oficializado em 1975 pela 
Organização das Nações Unidas.

a Câmara Municipal do Seixal 
comemorou o Dia internacional 
da Mulher com um conjunto de 
atividades, como um concerto 
com Tiago Bettencourt, no dia 9, 
no auditório Municipal, um jan-
tar de convívio e a reabertura do 
serviço de atendimento à vítima 
de violência doméstica. as fre-
guesias e o movimento associa-
tivo do concelho também promo-
veram iniciativas neste dia, como 
atividades desportivas e exposi-
ções, como a que a aRTES inaugu-
rou na galeria do independente 
Futebol Clube Torrense.

 
Homenagem 
às trabalhadoras
De manhã, o presidente da au-

tarquia, Joaquim Santos, parti-
cipou na entrega de lembranças 
às trabalhadoras dos serviços 
municipais. Mais tarde, realizou-
-se um jantar para homenagear 
as mulheres trabalhadoras, pro-

movido pela câmara municipal 
e pela associação dos Serviços 
Sociais dos Trabalhadores das 
autarquias do Seixal (aSSTaS), 
evento que incluiu ainda um mo-
mento de animação musical.

as mais 550 participantes elo-
giaram a iniciativa.

No palco das intervenções, es-
tiveram representantes do exe-
cutivo municipal, da aSSTaS e da 
Comissão Sindical. 

Para almira Santos, da direção 
da aSSTaS, este dia «é especial 
para as mulheres» por ter «um 
significado de batalhas históricas 
pela justiça, igualdade e direitos». 
Lembrou que em Portugal, com a 
Revolução de abril, as mulheres 
conquistaram «um conjunto de 
importantes» direitos, os quais 
«têm sofrido alguns revezes com 
as políticas de direita», mas ga-
rantiu que as mulheres «vão con-
tinuar a lutar para consolidar» os 
seus direitos a todos os níveis.

Joaquim Santos, presidente da 
autarquia, saudou as trabalha-
doras e deixou uma mensagem 
de «reconhecimento e agradeci-
mento, porque as mulheres são 
trabalhadoras empenhadas, cria-
tivas, são o símbolo da força e da 
determinação. Estamos convosco 
para cumprir abril na vossa vida, 
para que possam viver, trabalhar 
e participar em igualdade». 

Considerou que a igualdade de 
direitos e a valorização do papel 
das mulheres no trabalho e na so-
ciedade «são fundamentais para 
a democracia e para uma socieda-
de mais justa». Recordou que, na 

autarquia, as mulheres represen-
tam a maioria dos trabalhadores 
e quase 60 por cento dos dirigen-
tes são mulheres, o que «confir-
ma a importância das mulheres 
no nosso projeto autárquico». 

O autarca deixou também o 
compromisso para com a valo-
rização dos trabalhadores e tra-
balhadoras, pois o executivo está 
«determinado em qualificar e 
modernizar a forma como tra-
balhamos e como prestamos o 
serviço público». Mas afirmou 
também a necessidade de con-
tinuar a lutar para avançar, refe-
rindo as recentes conquistas a 
nível laboral, como as 35 horas, 
o descongelamento das carreiras 
e o regresso dos subsídios por 
inteiro.

Gabinete de Atendimento
à Vítima de Violência
Doméstica 
O dia 8 de março ficou tam-

bém marcado pela reabertura 
do Gabinete de atendimento à 
Vítima de Violência Doméstica, 
em amora, momento que con-
tou com a presença da vereadora 
Manuela Calado, do pelouro do 
Desenvolvimento Social, e repre-
sentantes de várias entidades e 
instituições parceiras da rede so-
cial municipal, designadamente 
da delegação local da Ordem dos 
advogados, da Divisão Policial 
do Seixal, dos agrupamentos 
de Centros de Saúde – Unidade 
de Cuidados Continuados na 
Comunidade e da Criar-t – 
associação de Solidariedade.

O equipamento constitui uma 
importante resposta social às ví-
timas de violência doméstica e 
funciona na Rua Rodrigues Lapa, 
n.º 2 e 2a, amora.

O espaço foi inaugurado em 
2009, mas esteve desativado du-
rante um período, tendo o grupo 
operativo da parceria municipal 
da área da violência doméstica 
proposto o restabelecimento da 
parceria alargada para reabrir o 
gabinete e restabelecer o funcio-
namento em rede das entidades 
que integram esta parceria, na 
promoção das respostas e acom-
panhamento às vítimas de vio-
lência doméstica que venham aí a 
ser acompanhadas. n

Homenagem às trabalhadoras, reabertura de equipamento e concerto

Dia Internacional da Mulher
comemorado no Seixal
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Um projeto para a in-
fância construído de raiz para 
proporcionar atividades e vivên-
cias às crianças de Fernão Ferro, 
a creche do Centro paroquial de 
Bem-estar Social de Fernão Ferro 
(CpBeSFF) integra ainda as va-
lências de berçário e pré-escolar 
e funciona num edifício moder-
no, inaugurado em setembro 
de 2013 ao abrigo do programa 
pAreS III. No dia 22 de feverei-
ro, joaquim Santos, presidente 
da Câmara municipal do Seixal, 
acompanhado da vereadora do 
pelouro do Desenvolvimento 
Social, manuela Calado, visitou o 
equipamento com o objetivo de 
conhecer o projeto educativo e a 
realidade da instituição.

«Das 7 às 19.30 horas, procu-
ramos assegurar as condições de 
conforto e segurança e desenvol-

ver competências e capacidades 
tendo em conta a faixa etária de 
cada criança. este é um trabalho 
muito gratificante. Somos um 
apoio para as famílias, recebe-
mos muitos irmãos pois estamos 
numa freguesia em crescimen-
to», refere a coordenadora ge-
ral, maria Aline de pinho. A lista 
regista 212 crianças à espera de 
vaga.

A construção do equipamen-
to teve um custo de 1 milhão e 
500 mil euros. o investimento da 
autarquia foi de 413 350 euros, 
incluindo o apoio à construção, o 
valor do terreno e o arranjo de es-
paços exteriores. passados cinco 
anos da inauguração, o balanço é: 
«extremamente positivo. Devido 
à procura das famílias, temos já 
necessidade de ampliar as insta-
lações. A procura acentua-se nas 

crianças dos 3 aos 4 anos», re-
vela a responsável. Atualmente, 
o equipamento tem duas salas 
de berçário, quatro para creche e 
três salas de pré-escolar. recebe 
crianças com necessidades edu-
cativas especiais e tem acordo pa-

ra 76 crianças em creche e 75 em 
jardim de infância.

para além da organização do 
ambiente educativo e das rotinas, 
para que a creche dê resposta, 
os maiores desafios dizem res-
peito à manutenção dos equipa-
mentos, «representam custos 
adicionais com impacto no nosso 
funcionamento», diz a coordena-
dora. Quanto a necessidades pre-
mentes, prendem-se com a subs-
tituição de brinquedos no espaço 
de jogo e recreio, a colocação de 
toldo na zona frontal da creche e 
o reforço do parque informático.

joaquim Santos visitou o equi-
pamento e evidenciou «as boas 
condições das instalações e o 
trabalho que fazem em prol das 
crianças e das famílias». Quanto 
às necessidades da instituição, 
referiu que «a Câmara municipal 

do Seixal tem condições para 
apoiar o centro. Nesse sentido, 
iremos avaliar as formas de con-
cretizar esse apoio». 

o autarca contextualizou a visi-
ta: «estamos a visitar os equipa-
mentos sociais do concelho para 
conhecer a sua realidade e mani-
festar apoio ao trabalho que rea-
lizam, seja na área da infância ou 
da terceira idade, e que responde 
às necessidades da população». o 
presidente da Câmara municipal 
do Seixal explicou que, segundo a 
Carta Social municipal do Seixal, 
são necessários 25 novos equi-
pamentos sociais no valor de 65 
milhões de euros para dar res-
posta aos 160 mil habitantes do 
concelho. para isso, «precisamos 
que o estado crie linhas de finan-
ciamento já que a área social é da 
sua responsabilidade», frisou. n

Visita ao Centro paroquial de Bem-estar Social de Fernão Ferro

Um equipamento de referência

Encontro Intercultural 

Saberes e Sabores 2019

A 12.ª edição do Encontro 
Intercultural Saberes e Sabores 
realiza-se de 3 a 7 de abril, no 
Pavilhão Municipal do Alto do 
Moinho. O programa integra ativi-
dades lúdicas e culturais, entre as 
quais noites temáticas com gas-
tronomia do mundo e espetáculos 
interculturais. Também as tertúlias 
literárias, as exposições e a venda 
de artesanato fazem desta iniciati-
va um ponto de encontro marcante 
entre participantes e visitantes.
Uma troca de experiências e lega-

dos culturais, no qual todos par-
tilham um pouco do que os seus 
locais de origem têm de mais tradi-
cional, em genuínos momentos de 
interculturalidade que contam com 
a participação de países de várias 
latitudes geográficas.
Este é também um evento soli-
dário, a Associação Nacional de 
Cuidadores Informais, sediada em 
Amora, é a instituição apoiada nes-
ta edição. Ao beber um café com 
aroma solidário estará a ajudar es-
ta associação.

O Encontro Intercultural Saberes e 
Sabores é organizado pela Câmara 
Municipal do Seixal, Junta de 
Freguesia de Corroios e pelo Centro 
Cultural e Recreativo do Alto do 
Moinho e tem o apoio de embai-
xadas, associações de imigrantes, 
parceiros do Pacto Territorial para o 
Diálogo Intercultural do Seixal e de 
organizações não governamentais. 
De 3 a 7 de abril, um mundo de 
culturas estará à sua espera, no 
Saberes e Sabores. Participe!

De 3 a 7 de abril, no Pavilhão Municipal do Alto do Moinho
Encontro Intercultural Saberes e Sabores

O equipamento
procura 
dar resposta  
às necessidades 
das familias 
numa freguesia 
em crescimento
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Agrupamento 253 do Corpo Nacional
de Escutas
Escuteiros Marítimos do Seixal 
realizam cerimónia de promessa

A Igreja de Nossa Senhora da Conceição, situada no núcleo urbano antigo 
do Seixal, acolheu a cerimónia de realização de promessas dos elemen-
tos do Agrupamento 253 do Corpo Nacional de Escutas – Escuteiros 
Marítimos do Seixal.  A iniciativa decorreu no dia 23 de fevereiro e consis-
tiu no assumir do compromisso voluntário com a orientação moral e os 
valores preconizados pelo movimento, reconhecendo a existência dos 
seus deveres enquanto elementos do Corpo Nacional de Escutas. 
O agrupamento de Escuteiros Marítimos do Seixal desenvolve diferentes 
projetos e atividades em meio marítimo, como acampamentos, canoa-
gem, intervenção social, jogos tradicionais e vela. 

5.ª edição do Sons na Aldeia
Um concerto, duas sonoridades

A 5.ª edição do Sons na Aldeia realizou-se no dia 16 de fevereiro, na 
Sociedade Musical 5 de Outubro, em Aldeia de Paio Pires, com as bandas 
portuguesas AbztraQt Sir Q, de Lisboa, e The Black Koi, de Aldeia de Paio 
Pires.
A noite abriu com os paiopirenses The Black Koi, um projeto de David 
Figueira e Pedro França que surgiu em Aldeia de Paio Pires no início de 
2017. Sonoridades energéticas com pinceladas de rock, de metal e com 
uma dose bem medida de experimentalismo à mistura foi o que ofereceu 
a atuação da dupla, que surgiu acompanhada por músicos convidados.
A segunda parte ficou por conta dos AbztraQt Sir Q, de Lisboa. Trata-se de 
uma banda de qorn pop com um som multicultural e desenraizado, que 
cria um universo musical muito próprio. 
A organização dos Sons na Aldeia é da CoopA – Associação Aldeia 
Cooperativa de Artes, com o apoio da União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, da Sociedade Musical 5 de Outubro e da 
Câmara Municipal do Seixal.

Até Ao final do mês, o 
Março Jovem continua a animar as 
novas gerações com diversas ati-
vidades que incluem arte urbana, 
dança, concertos, encontros, expo-
sições e desportos radicais. Uma 
destas atividades, o X Peddy Paper 
do Agrupamento 719 de Arrentela, 
decorre no dia 30 de março, mas 
tem já inscrições fechadas.

Amanhã, sexta-feira, dia 22 de 
março, às 23 horas, Plutonio e Dj 
Dadda, dois nomes cimeiros do 
hip-hop nacional e bastante reco-
nhecidos pelos jovens, atuam na 
Sociedade Filarmónica operária 
Amorense. No dia seguinte, sá-
bado, às 19 horas, os Chocolate 
Negro, banda de pop/rock do con-
celho do Seixal com seis anos de 
existência, composta por bateria, 
duas guitarras e baixo, atua no 
Espaço 58, no CAMAJ – Centro de 
Apoio ao Movimento Associativo 
Juvenil.

No mesmo dia 23 e no dia 30 

de março, sábados, entre as 10 às 
13 horas, a oficina da Juventude 
de Miratejo recebe o It Coffee, 
workshop de competências avan-
çadas na área das tIC, complemen-
tar à formação escolar dos cursos 
de informática. A atividade é pro-
movida pela R@to – Associação 
para a Divulgação Cultural e 
Científica.

Ainda no dia 23 de março, sá-
bado, entre as 10 e as 12 horas 
e das 14 às 18 horas, a atividade 
Street no Park BMX decorre no 
Parque Urbano de Fernão Ferro e 
dá oportunidade aos praticantes 
de BMX de mostrarem a sua prá-
tica e está aberta a todos quantos 
queiram marcar presença. Dia 30 
de março, outro sábado, das 15 às 
18 horas, no Jardim do Seixal, a ini-
ciativa Move-te: Parkour consiste 
numa tarde dedicada à prática fí-
sica, em particular desta modali-
dade cujo nome deriva da palavra 
«percurso» e tem como finalidade 

encontrar percursos alternativos, 
procurando o trajeto mais curto 
em detrimento do mais acessível, 
superando todos os obstáculos em 
ambiente natural ou urbano. 

Destaque ainda para a final do 
Canta! – Concurso Interescolas 
de talentos Musicais, que ocupa o 
palco do Auditório Municipal do 
Fórum Cultural do Seixal na sexta- 
-feira, dia 29 de março, às 21.30 ho-
ras, com 10 finalistas selecionados 
entre cinco escolas secundárias 
do concelho, que neste espetáculo 
atuam ao vivo acompanhados por 
uma banda.

o Março Jovem termina no dia 
30 de março, sábado, às 22 horas, 
com a atuação dos HMB, na Arena 
Multiusos de Paio Pires. o concerto 
com a formação de Héber Marques 
(voz), Fred Martinho (guitarra), 
Daniel Lima (teclas), Joel Silva (ba-
teria) e Joel Xavier (baixo) tem en-
trada gratuita.

Vive a tua Cena! n

Março Jovem dá oportunidade de viveres a tua cena

HMB atuam 
em Aldeia de Paio Pires 
no dia 30 de março
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A Câmara Municipal do Seixal traz a cultura mais perto de si

Samuel e Toy dão concertos
com entrada gratuita
SAMuel e Toy foram os 

dois protagonistas dos mais re-
centes concertos de entrada gra-
tuita que a Câmara Municipal do 
Seixal se encontra a promover 
nas diferentes freguesias para 
levar a cultura mais perto de si. 

No dia 24 de fevereiro, Toy su-
biu ao palco da Associação de 
Amigos do Pinhal do General. o 
espetáculo comprovou a apti-

dão do cantor sadino para criar 
nos seus espetáculos momentos 
especiais, em que para além do 
seu talento vocal e capacidade 
de escrita de canções, sobres-
saem o seu sentido de humor e 
extraordinária capacidade de 
improvisação.  

Integrado no programa come-
morativo do 45.º aniversário do 
25 de Abril, o cantor e compo-

sitor Samuel encontra-se a re-
alizar um conjunto de atuações 
dedicadas à canção de protesto 
e liberdade. os mais recentes 
concertos do cantor decorre-
ram na Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre Seixalense, 
dia 23 de fevereiro, com a pri-
meira parte a cargo da escola 
de Artes do Independente 
Futebol Clube Torrense, e no dia 

9 de março, na Associação dos 
Amigos do Pinhal do General, 
com a abertura a competir a um 
quarteto da mesma associação.

As próximas atuações de 
Samuel decorrem no dia 6 de 
abril, sábado, às 21.30 horas, 
no Clube Recreativo da Cruz 
de Pau, antecedida pela atua-
ção do Grupo Coral operário 
Alentejano do Centro Cultural 

e Desportivo das Paivas; e 
no dia 12 de abril, sexta-feira, 
à mesma hora, no Centro de 
Solidariedade Social de Pinhal 
de Frades com abertura da res-
ponsabilidade da escola de mú-
sica da coletividade. n

A mostra do trabalho realizado pelo 
movimento associativo do Seixal 
vai na 8.ª edição. Durante dois dias, 
sexta-feira, dia 22 de março, e sába-
do, dia 23, o Auditório Municipal do 
Fórum Cultural do Seixal vai receber 
diferentes artes performativas, do 
teatro à música, com as coletivida-
des do concelho a apresentar o que 
fazem na área da cultura. 
Com entrada gratuita, aqui fica o 
convite para assistir no dia da aber-
tura à peça «Sementeira», uma 
narrativa de vida onde se inserem 
múltiplas vivências: as de ganhões 
e malteses, em tempos de latifún-
dio e repressão, as de operários e 
sem-abrigo na grande cidade, em 
tempos de medo, a festa do 25 de 
Abril e o sabor que a Revolução dei-
xou… Mas se a sua preferência vai 
para a música, o dia 23 está repleto 
de diferentes géneros: jazz, músi-
ca popular e tradicional, onde está 
também incluída a atuação de um 

rancho folclórico.
A VIII Mostra Cultural Associativa 
inclui ainda uma exposição e ven-
da de materiais pela Associação 
de Artes e Ofícios do Concelho do 
Seixal que estará patente no foyer 
durante a iniciativa. A organização 
é da Câmara Municipal do Seixal e 
do movimento associativo do con-
celho.

Programa
Dia 22 de março
21 horas
Abertura
21.30 horas
Associação Cultural e Recreativa 
O Grito: peça de teatro 
«Sementeira»

Dia 23 de março
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  

Dias 22 e 23 de março
VIII Mostra Cultural Associativa
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As comemorações do Dia Interna-
cional do Livro Infantil no concelho 
integram atividades de promoção 
e animação do livro infantil junto da 
comunidade escolar e do público em 
geral, as quais vão decorrer de 30 de 
março a 12 de abril.
O workshop Aprender a Contar 
Histórias vai realizar-se já no dia 30 
de março, das 17 às 19 horas, na bi-
blioteca municipal, destinado a pais, 
encarregados de educação e educa-
dores. A atividade visa  a promoção e 
informação de técnicas para contar 

histórias, bem como dos diferentes 
formatos de livros existentes no mer-
cado e a sua adequação às diferen-
tes faixas etárias.
A iniciativa é gratuita e com marca-
ção prévia, até 29 de março, através 
do telefone 210 976 100 ou do email 
biblioteca.seixal@cm-seixal.pt.
De 2 a 12 de abril, pode visitar a 
exposição A Magia das Histórias: a 
Hora do Conto Vista pelas Crianças, 
direcionada a todos os públicos. 
Trata-se de uma apresentação de 
trabalhos realizados pelas crianças 

que assistem à Hora do Conto, vi-
sando materializar expressivamente 
as impressões que a atividade lhes 
provocou.
As comemorações culminam com a 
sessão Vitória, Vitória… Não Acabou 
a História!, no dia 6 de abril, às 21 
horas, na Biblioteca Municipal do 
Seixal. Podem participar crianças 
e público em geral.  A participação 
nesta sessão é gratuita e com mar-
cação prévia, de 26 de março a 4 de 
abril, pelos contactos já referidos. 

De 30 de março a 12 de abril
Dia Mundial do Livro Infantil

Peças Unem Pessoas: Oficinas de 
Jogos de Estratégia é o nome da 
iniciativa que está a decorrer ao lon-
go do ano na Biblioteca Municipal 
do Seixal, aos quartos sábados do 
mês, a qual visa a promoção e ex-
perimentação de jogos de tabuleiro 
modernos, as suas curiosidades e 
potencialidades. Ao mesmo tempo, 
esta atividade também estimula o 
convívio intergeracional entre os 
participantes.
As oficinas destinam-se ao públi-

co em geral e já se realizaram as 
sessões de 26 de janeiro e 23 de 
fevereiro, com uma boa participa-
ção, o que demonstra o interesse 
da oferta.
As próximas sessões vão decorrer 
nos dias 23 de março, 27 de abril, 
25 de maio, 22 de junho, 28 de se-
tembro, 26 de outubro e 23 de no-
vembro, sempre às 17.30 horas, na 
Biblioteca Municipal do Seixal.
Participe, a iniciativa é gratuita e 
destina-se a todos os públicos, sen-

do a lotação de 20 pessoas por ses-
são. 
As oficinas são organizadas em par-
ceria pela Biblioteca Municipal do 
Seixal e pelo Clube de Estratégia do 
Seixal. 
O clube naceu em 2015 e integra 
jogadores que organizam eventos 
com jogos estratégicos, de tabulei-
ro, de cartas colecionáveis, de mi-
niaturas e narrativos.
Para saber mais detalhes, pode te-
lefonar para o número 210 976 100. 

Próxima sessão é já no dia 23 de março
Jogos de estratégia para todas as idades

Dia 28 de março, na zona ribeirinha 
Marcha Seixal, Marés de Leitura

No sentido de assinalar a Semana da Leitura e demonstrar a impor-
tância das bibliotecas nas escolas, o envolvimento dos alunos nas su-
as diversas atividades e promover a importância do livro e da leitura 
junto da população, vai realizar-se a marcha Seixal, Marés de Leitura, 
no dia 28 de março, das 9 às 12.30 horas.
A marcha decorrerá entre a Escola Básica Paulo da Gama, na zona 
ribeirinha de Amora, e o Parque da Quinta dos Franceses, no Seixal.
A iniciativa contará com cerca de 800 alunos dos vários ciclos de en-
sino e respetivos professores. A população em geral também se pode 
associar. Haverá surpresas ao longo do percurso.
Trata-se de uma atividade que resulta da parceria entre a Biblioteca 
Municipal do Seixal, as bibliotecas escolares do concelho e a Rede de 
Bibliotecas Escolares. 

De 5 a 7 de abril
Venha descobrir um moinho

O Seixal comemora o Dia Nacional dos Moinhos e o Fim de Semana 
dos Moinhos Abertos. 
A visita acompanhada À Descoberta de Um Moinho, para o público 
escolar, realiza-se a 5 de abril, das 10 às 12 ou das 14 às 16 horas. 
A visita O Mosteiro do Carmo e Corroios: Memória e Património de 
Nuno Álvares Pereira no Seixal, destinada ao público em geral, acon-
tece no dia 6, sábado, das 9.30 às 16.30 horas. Inclui deslocação a 
Lisboa e ao Moinho de Maré de Corroios, em autocarro municipal.  
A visita À Descoberta de Um Moinho, no dia 7, domingo, integra a 
atuação dos Tocá Rufar e realiza-se das 15 às 17 horas, no Moinho de 
Maré de Corroios.
A participação é gratuita, sujeita a inscrição prévia, pelo telefone 210 
976 112 ou email ecomuseu.se@cm-seixal.pt.
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Grupo Recreativo de Santo António

O sonho de construir 
um polidesportivo
O GRupO Recreativo de 

Santo António (GRSA) foi funda-
do por pessoas oriundas de vá-
rios pontos do país e que se radi-
caram no Casal de Santo António, 
à procura de melhor vida. Hoje, o 
clube desenvolve atividades des-
portivas, culturais e recreativas 
que envolvem cerca de 100 atle-
tas nas modalidades de jogos tra-
dicionais e de mesa, airsoft, pesca 
desportiva, ténis de mesa, karaté 
e futsal em seniores e veteranos, 
sendo campeões nesta categoria 
no Torneio do Concelho do Seixal 
e bicampeões na Seixalíada de 
2018.

O GRSA festejou o 54.º aniver-
sário no dia 10 de março, com 
uma sessão solene em que não 
faltaram animadas intervenções, 
a entrega de diplomas aos mem-
bros com 25 e 50 anos de associa-
dos, a atuação dos jovens atletas 
de karaté e baile.

para Leonel Encarnação, presi-
dente da direção, a dinâmica que 
a coletividade tem hoje deve-se 
ao «empenho de muitos na re-
solução das dificuldades», pro-
cesso «acompanhado de muitas 
alegrias e de uma grande vontade 
de realizar todos os sonhos», as-
sim como o da construção de um 
polidesportivo, «para dar maior 
dinâmica e desenvolvimento ao 
grupo e ao bairro», tendo solicita-
do o apoio da autarquia para esse 
objetivo. 

Manuel Carvalho, do executi-
vo da união das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de paio 
pires, felicitou o GRSA, o qual 
«continua a desempenhar um 

papel inestimável junto da po-
pulação do bairro, garantindo 
aos sócios o acesso à cultura, ao 
desporto e ao lazer», e expressou 
a gratidão ao clube pelos «bons 
serviços prestados à população, 
que muito honram e prestigiam 
as freguesias e o concelho do 
Seixal». 

Joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
mencionou que a Constituição 
da República consagra o direito 
à cultura, ao desporto e ao lazer 
nos territórios e a todas as po-
pulações, para sublinhar que no 
concelho do Seixal «o principal 
veículo de cultura, desporto e 
lazer têm sido as coletividades, 
por isso a aposta do poder Local 
Democrático tem sido sempre 
nesta grande força social, como é 
exemplo o GRSA, que no seu bair-
ro dá o melhor de si para poder 
oferecer mais expressão cultu-
ral, mais movimento desportivo, 
mais convívio, lazer, associati-

vismo». Frisou ainda que neste 
processo tem faltado o apoio do 
Estado Central ao movimento as-
sociativo.

Sobre a parceria da câmara 
municipal com o movimento as-
sociativo, o autarca frisou que 
esta «é feita de ações determi-
nantes», referindo o «vastíssimo 
investimento de apoio às nossas 
coletividades ao longo de 4 déca-
das», e a recente requalificação 
das instalações do GRSA, com um 
investimento municipal de mais 
de 85 mil euros. 

Reforçou que as coletividades 
do concelho «têm usado de for-
ma rigorosa e criteriosa» estes 
dinheiros públicos e que o inves-
timento que o município está a 
realizar no movimento associa-
tivo, que já vai em 6 milhões de 
euros, tem sido fundamental para 
podermos qualificar e aumentar 
a resposta das nossas coletivida-
des às populações». n

Centro de Solidariedade Social de Pinhal
de Frades fez 37 anos
Gala Frades d’Ouro 

Um aniversário cheio de estilo foi o que se viveu em Pinhal de Frades 
no dia 16 de fevereiro, quando pela passadeira dos Frades d’Ouro pas-
saram os convidados para o jantar de gala do Centro de Solidariedade  
Social de Pinhal de Frades (CSSPF). Foi desta forma que o clube assi-
nalou os 37 anos. A vereadora da Câmara Municipal do Seixal Manuela 
Calado esteve presente no evento.
A Gala Frades d’Ouro premiou os melhores em categorias como: Super 
Atleta, Mister e Miss Frade d’Ouro, Super Sócio, os atletas mais irrequie-
tos receberam o Frade d’Ouro Hiperativo, os mais faladores arrecada-
ram o Frade d’Ouro Tagarela e os mais bem-dispostos levaram para casa 
o Frade d’Ouro Cara Alegre. O pavilhão sede trajou-se a rigor para receber 
atletas e famílias, treinadores, dirigentes e sócios. Mais do que um jantar 
de gala com demonstrações das classes de ballet, de dança criativa e de 
ginástica rítmica, e da atuação da escola de música (na foto), este foi um 
convívio entre os que sentem o clube como uma segunda casa.
«Uma instituição com 37 anos é naturalmente uma coletividade nova, 
a tentar satisfazer as necessidades dos atuais e futuros associados! O 
CSSPF é uma peça fundamental na nossa localidade, preservando as 
suas raízes e procurando apoiar o crescimento dos nossos jovens. O 
centro é de todos nós e agradeço aos que têm contribuído para o seu 
crescimento», afirmou o presidente do CSSPF, Diogo Luís.
O CSSPF conta com mais de 850 associados. Tem ainda uma academia, 
um projeto pensado para os mais novos, onde se realizam atividades 
lúdicas, desportivas, pedagógicas e psicopedagógicas. Karaté, ginás-
tica rítmica, ballet, aeróbica, zumba, pilates, natação e krav maga são 
algumas das modalidades que promove. O andebol é a modalidade 
rainha, e no final de janeiro os iniciados consagraram-se campeões re-
gionais. Quanto às atividades culturais, o clube dinamiza o Grupo Coral e 
Musical Diversos do Alentejo, o Rancho Folclórico Andorinhas do Pinhal, 
a Academia de Concertinas e a Escola de Música.
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O XV Torneio Torrense/Cidade do 
Seixal decorreu nos dias 9 e 10 de 
fevereiro, no Pavilhão Municipal da 
Torre da Marinha, envolvendo atle-
tas dos escalões de cadetes, inicia-
dos, juniores e infantis, em masculi-
nos e femininos. 
Este torneio, organizado pe-
lo Independente Futebol Clube 
Torrense com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal, foi pontuável 
para a Classificação Nacional de 
Atletas da Federação Portuguesa de 
Ténis de Mesa– Categoria Super A. 

Classificações
Cadetes masculinos: 1.º, Pedro 
Nunes, Clube Desportivo 1.º de 
Maio (CD1M). Equipas: 1.ª, Sporting 
Clube de Portugal (SCP).
Cadetes femininos: 1.ª, Inês Matos, 
Boa Hora Futebol Clube (BHFC). 
Equipas: 1.ª, BHFC.
Iniciados masculinos: 1.º, Dinis Ye, 
Grupo Desportivo e Cultural Atuais 
e Antigos Alunos de Guilhabreu. 
Equipas: 1.ª, Montamora Sport 
Clube (MSC).
Iniciados femininos: 1.ª, Letícia 

Charamba, Grupo Desportivo do 
Centro Social do Juncal (GDCSJ).
Equipas: 1.ª, GDCSJ.
Juniores masculinos: 1.º, Tiago 
Li, Clube Desportivo de São Roque 
(CDSR). Equipas: 1.ª; CDSR.
Juniores femininos: 1.ª, Inês Matos, 
BHFC. Equipas: 1.ª, SCP. 
Infantis masculinos: 1.º, Tiago 
Abiodun, SCP. Equipas: 1.ª, MSC.
Infantis femininos: 1.ª, Mariana 
Costa, Associação Recreativa de 
Canidelo. Equipas: 1.ª, GDCSJ.

XV Torneio Torrense/Cidade do Seixal
Centenas de jovens a praticar ténis de mesa

Paula Guedes e Mário Boucinha, 
atletas da Associação A Natureza 
Ensina, conquistaram quatro pó-
dios para a coletividade nos Cam-
peonatos Nacionais de Veteranos 
em Pista Coberta que decorreram 
em Braga nos dias 2 e 3 de março. 
Mário Boucinha conquistou a ter-
ceira posição nas competições 
de 800 metros e 1500 metros e 
Paula Guedes conseguiu igual-
mente dois terceiros lugares nos 

1500 e 3000 metros. 
O clube destaca ainda as pres-
tações de Hélder Carminé e de 
Carlos Costa, 5.º e 6.º lugares 
nas distâncias em que correram, 
tendo ambos melhorado os seus 
tempos e atingido novos recordes 
pessoais. Destaque ainda para a 
prestação de estreia de António 
Mouro, que conquistou um novo 
máximo pessoal e ficou perto do 
pódio e de Marco Fatêlo, posicio-

nado em 5.º lugar na prova em que 
participou, 
Na classificação por equipas, nu-
ma edição que registou um recor-
de de participantes com a presen-
ça de 457 atletas em representa-
ção de 82 clubes, a associação de 
Corroios ficou na 32.ª posição em 
femininos entre 39 equipas e em 
17.º entre 68 equipas masculinas.

Associação A Natureza Ensina conquista pódios em veteranos
Paula Guedes e Mário Boucinha 
entre os melhores nacionais

Entre as quatro finalistas
Lobatos Volley disputou Taça 
de Portugal de seniores femininas
A Pedro Eanes Lobato Voleibol/Lobatos Volley, clube com sede no 
Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato, participou pela segunda 
vez em três anos na Final 4 da Taça de Portugal de voleibol em seniores 
femininos. A prova decorreu no fim de semana de 9 e 10 de março, na 
Póvoa de Varzim, e foi disputada entre a equipa do Seixal, o Leixões Sport 
Clube, o Clube Kairos e a Academia José Moreira.
A primeira fase da competição decorreu no dia 9 e opôs a Academia José 
Moreira à equipa seixalense, com vitória da primeira por 3-0 e o Clube 
Kairos ao Leixões Sport Clube, com um resultado final de 3-2. A final 
acabou por ser disputada pela Academia José Moreira e o Clube Kairos, 
com vitória para a equipa que eliminou a Pedro Eanes Lobato Voleibol/ 
/Lobatos Volley novamente por expressivos 3-0.

1.º Circuito Nacional de Dança Desportiva 
Espetáculo juntou 400 bailarinos

O 1.º Circuito Nacional de Dança Desportiva em Standard e Latinas rea-
lizou-se no dia 9 de março, no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha. A 
prova organizada pela Associação de Setúbal de Dança Desportiva con-
tou com a participação de pares de dança desportiva de vários clubes, do 
norte a sul, passando pelos Açores, com a representação da Academia 
Rítmica Terceirense. No total foram cerca de 400 participantes. 
Pelo concelho do Seixal, participaram o Clube Recreativo e Desportivo de 
Miratejo, o Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro e a Sociedade 
Musical 5 de Outubro.
A dança desportiva é praticada numa ampla variedade de estilos e 
formas , da valsa ao tango, rock ‘n’ roll ou salsa. O circuito nacional está 
distribuído ao longo do ano por 7 provas e no final, em cada escalão sairá 
o vencedor do circuito nacional. Nos escalões open, os pares vencedores 
representarão Portugal nos campeonatos do mundo e da Europa.
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Os atletas da secção de tiro da Casa 
do Povo de Corroios conquistaram 
dois brilhantes segundos lugares do 
pódio ao participarem, no dia 10 de 
fevereiro, no Torneio Dia Olímpico 
FPT 2019, uma prova que decorreu 
no Complexo Desportivo Nacional do 
Jamor, em Lisboa, nas modalidades 
de pistola 10 m e carabina 10 m.

O atleta Tiago Carapinha classificou-
-se no 2.º lugar na prova, em mascu-
linos absolutos. Na mesma moda-
lidade, Margarida Cardoso, atleta 
ainda júnior, impôs-se perante as 
restantes finalistas, todas seniores, 
e classificou-se no 2.º lugar. 
Os atletas da Casa do Povo de 
Corroios deslocaram-se também a 

França, no dia 13 de fevereiro, in-
tegrados na seleção nacional para 
disputar o 9.e Grand Prix de France 
em Fleury. Os dois atletas tiveram 
uma boa prestação, ficando Tiago 
Carapinha em 12.º no 1.º jogo e em 
13.º no segundo. Margarida Cardoso 
ficou em 17.º e 24.º, respetivamente.

Casa do Povo de Corroios no Torneio Dia Olímpico FPT 2019
Atletas de Corroios conquistam o 2.º lugar em tiro

Integrado nos Jogos do Seixal 2019, 
vai ter lugar o tradicional evento 
desportivo Convívio da Primavera, 
no dia 23 de março, sábado, a 
partir das 16 horas, na Sociedade 
Filarmónica Operária Amorense 
(SFOA).
Este convívio é organizado em par-
ceria pela Câmara Municipal do 
Seixal, Junta de Freguesia de Amora 
e movimento associativo concelhio, 
com o apoio da SFOA.
A iniciativa reúne coreografias apre-
sentadas pelas várias classes de 
dança e turmas de competição das 
coletividades do município, desde o 
ballet à dança contemporânea, pas-
sando pelo breakdance e o hip-hop. 

Um espetáculo imperdível de movi-
mento, cor e luz, dinamizado pelos 
professores de dança do concelho e 
protagonizado pelos nossos atletas 
mais pequeninos, até aos 12 anos 
de idade.
A poucos dias do evento, o alinha-
mento do espetáculo é o seguinte:
I Like To Dance – Mascotes, Espaço 
Movimento e Saúde (EMS) – Sara 
Gonçalves; Gyselle – Ballet I, Clube 
Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas (CDRAU); Mundo de Sonhos 
– Dança Criativa, Bamspot Studio; 
Once Upon a Dream – Ballet, Clube 
de Campismo Luz e Vida; Boom 
Dance Crew – Hip-Hop, Associação 
de Amigos do Pinhal do General; 

Tribal Fusion Inspired by Shahla – 
Classe Jovem de Dança Oriental, 
Espaço Reyel; Disney Mix – Dança 
Mix, Centro Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho (CCRAM); Violino 
no Telhado – Ballet II, CDRAU; 
Tempo de Mudar – Dança Contem-
porânea Fragmentos, Clube de 
Campismo Luz e Vida (CCLV); Vem 
na Vibe – Dança Jovem, EMS – Sara 
Gonçalves; Vaiana – Ballet II e III, 
Casa do Povo de Corroios; Mix Hip 
Hop – Hip-Hop, CCLV; Diz-me Coisas 
Bonitas – Dança Contemporânea, 
Bamspot Studio; Mix Águias Unidas 
– Hip-Hop | CDRAU; Energy – Cor-
pinhus, CCRAM; Time to Dance – 
Teen, EMS – Sara Gonçalves. 

Dia 23 de março, na Sociedade Filarmónica Operária Amorense 
Convívio da Primavera com mais de 200 participantes

Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional
Sarau reuniu desportistas 
de várias modalidades

No âmbito do 58.º aniversário do Clube do Pessoal da Siderurgia 
Nacional, que foi fundado a 22 de fevereiro de 1961, decorreu, no dia 
23 de fevereiro, um sarau comemorativo com a participação de todos 
os desportistas das diferentes modalidades em desenvolvimento na 
coletividade.
No pavilhão do Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional desfilaram 
os ginastas das várias classes de ballet, ginástica acrobática e rítmi-
ca. Estiveram em destaque demonstrações de atletismo, taekwondo, 
cross fight, boxe, aikido, minigym e ioga.
Fazendo jus às tradições do clube, a participação mais numerosa da 
tarde foi da responsabilidade dos atletas da patinagem artística, que 
executaram variadas coreografias. 

Dia 31 de março, em Aldeia de Paio Pires 
Taça de Portugal de Halterofilismo
O concelho do Seixal tem o privilégio de receber pela primeira vez uma 
prova do calendário nacional da Taça de Portugal de Halterofilismo.
A competição realiza-se já no dia 31 de março, no Pavilhão do Clube 
do Pessoal da Siderurgia Nacional, sendo organizada pela Federação 
de Halterofilismo de Portugal e pela Box Crossfight, com o apoio do 
Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional. A prova será disputada nas 
instalações da Box Crossfight, sitas no pavilhão do Clube do Pessoal 
da Siderurgia Nacional, na Avenida da Siderurgia Nacional, Aldeia 
de Paio Pires. Para obter mais informações sobre o evento, recorra 
aos seguintes contactos: geral@halterofilismo.pt e facebook.com/
halterofilismo.pt. 
Não perca esta oportunidade para assistir a uma prova do calendário 
nacional de halterofilismo, com a presença dos melhores desportis-
tas portugueses da modalidade.
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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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707 127 127 

(*)

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

808 203 050 TRANSTEjO  

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

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 919 374 732

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

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

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

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

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
Silva Carvalho    7 
Quinta da Torre   8
Central da Amora   9
Vale Bidarra  10
Do Vale  11
Novais 12
Além Tejo 13  
Bairro Novo 14
Silva Carvalho 15
St.ª Marta do Pinhal 16 
Alves Velho      17
Matos Lopes 18
São Bento  19
Pinhal de Frades 20 

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
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União das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires

Executar projetos que vão 
ao encontro das expectativas 
da população
O território da união das freguesias do Sei-
xal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires rece-
beu uma ação de proximidade que juntou 
os eleitos da Câmara Municipal do Seixal 
e da união das freguesias na visita a diver-
sos locais. A iniciativa decorreu no dia 6 
de março de manhã e foi seguida de uma 
reunião onde foram abordados diferentes 
temas, das grandes intervenções de quali-
ficação às pequenas obras de manutenção 
do espaço público.
Outro dos propósitos destas ações de pro-
ximidade, que já decorreram igualmente 
nas freguesias de Amora e de Corroios, é 
o contacto com as populações, as institui-
ções e agentes do comércio local. Assim 
aconteceu na Unidade de Saúde Familiar 
(USF) de Pinhal de Frades, pertencente 
ao Agrupamento de Centros de Saúde de 
Almada-Seixal, mas também com os traba-
lhadores do Mercado Municipal da Torre da 
Marinha ou com moradores de diferentes 
localidades da freguesia.
«Os contributos da população são funda-
mentais», explica António Santos. O presi-
dente da União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires considera 

que «mesmo conhecendo bem o nosso ter-
ritório e tendo uma visão estratégica para o 
seu desenvolvimento e qualidade de vida, 
não há nada melhor do que ouvir as popu-
lações sobre as necessidades sentidas dia-
riamente. Esta tem sido a postura do nosso 
Poder Local ao longo de mais de quatro dé-
cadas e está na natureza do nosso projeto 
político», justifica.
O primeiro espaço a receber a visita dos 
executivos foi o novo parque de estacio-
namento da USF Pinhal de Frades. Nas 
imediações do mesmo os autarcas visita-
ram igualmente um espaço utilizado por 
jovens e crianças para jogar futebol, onde 
as autarquias pretendem construir um poli-
desportivo. A visita seguiu para o Mercado 
Municipal de Pinhal de Frades, espaço que 
deverá vir a ser alvo de beneficiação.
Na Torre da Marinha, os autarcas estiveram 
no mercado municipal e no Parque Fernan-
do Lopes-Graça, espaços para os quais es-
tão previstas intervenções de qualificação 
e também na praça central. Em Arrentela, 
entre outras, foram visitados diferentes 
espaços onde poderão ser aumentados ou 
criados novos lugares de estacionamento, 

tais como o bairro da Boa Hora ou o bair-
ro Manuel André. Os eleitos deslocaram- 
-se também a locais onde se equaciona a 
construção de novos espaços desportivos, 
como acontece no bairro 1.º de Maio.
Aldeia de Paio Pires recebeu igualmente a 
visita dos executivos que acompanharam a 
intervenção de construção da rotunda do 
Mirante, tendo sido igualmente abordadas 
questões relacionadas com estacionamen-
to na proximidade e a ocupação de imóveis 
junto à igreja. Os autarcas estiveram ainda 
junto da urbanização Colinas do Sul, no es-
paço para onde está destinada a constru-
ção da Piscina Municipal de Aldeia de Paio 
Pires, assim como um novo parque infantil. 
No Casal do Marco foi abordada a criação 
de zonas de estacionamento.
Já para a freguesia do Seixal, os assuntos 
abordados passaram pela intervenção que 
está a ser realizada no Parque Urbano do 
Seixal, no Alto de Dona Ana, a colocação de 
sanitários ao longo da frente ribeirinha, do 
Largo dos Restauradores até ao Núcleo Na-
val de Arrentela, a qualificação do merca-
do municipal, o porto de recreio e o Centro 
Náutico do Seixal, assim como a dotação 

da freguesia com um parque para autoca-
ravanas.
«As nossas autarquias têm um papel de-
terminante para a qualidade de vida das 
nossas populações e quanto mais coorde-
nadas forem as nossas intervenções mais 
pensados serão os nossos projetos, mais 
qualificada será a nossa intervenção, com 
maior eficácia e menores custos», explica 
Joaquim Santos.
O presidente da Câmara Municipal do Sei-
xal justifica assim «a importância destas 
visitas aos locais, do contacto com a popu-
lação e da reunião entre os dois executivos 
que realizamos da parte da tarde, com o 
objetivo de intervir onde é prioritário, maxi-
mizando os recursos da câmara e da união 
das freguesias para dar uma resposta ade-
quada a cada situação». De acordo com Jo-
aquim Santos, «a vida do Poder Local deste 
concelho é cumprir uma missão de serviço 
público, promovendo a proximidade com 
as nossas populações, de modo a executar 
obras e projetos que vão ao encontro das 
suas expectativas, qualificando o espaço 
público e aumentando a qualidade de vida 
no concelho».
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Já está a funcionar o ecorrestaurante inte-
grado no projeto Laboratórios Vivos para 
a Descarbonização, desenvolvido pela Câ-
mara Municipal do Seixal em parceria com 
o Instituto Politécnico de Setúbal. O Brisa 
da Baía irá produzir energia elétrica para 
autoconsumo, através de painéis fotovol-
taicos e minieólicas, que serão instalados 
na cobertura, nos chapéus de sol da es-
planada e no estacionamento. A confeção 
de refeições será feita em fornos solares.
As soluções de produção de energia re-
novável são assumidas pela câmara mu-
nicipal, sendo instaladas nos meses de 
abril/maio. Os Laboratórios Vivos para a 
Descarbonização são um projeto que vai 
permitir a implementação de um ecossistema vivo de tecnologia e cidadania na Baía 
do Seixal e no qual a autarquia vai investir cerca de 2,5 milhões de euros.

Restaurante sustentável
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A Estação Náutica Baía do Seixal tem con-
tribuído para a valorização da Baía e para 
a atratividade do rio Tejo, e tem sido essen-
cial na promoção do turismo e das ativi-
dades náuticas. Este equipamento está a 
atrair cada vez mais visitantes que recor-
rem ao conjunto de serviços oferecidos, 
como as excelentes condições de acosta-
gem e de fundeadouro. 
Em termos de equipamentos, a Estação 
Náutica do Seixal conta com um cais de 
recreio com cerca de 140 metros de zona 
de acostagem e amarração a largo em fun-
deadouro municipal, com capacidade para 
43 embarcações até 15 metros. Dispõe 
ainda de serviços como abastecimento de 
água e eletricidade, recolha de águas sanitárias de barco (pump-out), recolha de óleos 
usados e serviço de marinheiro, vai-vem, atendimento e informação.

União das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires

Investimentos previstos ou em curso

Estação Náutica Baía do Seixal

A Câmara Municipal do Seixal adquiriu 
e procedeu à requalificação do Estádio 
do Bravo, que é agora o Estádio Munici-
pal do Seixal. O equipamento tem sido 
alvo de uma intervenção faseada, no va-
lor de 2,2 milhões de euros. Com uma 
área total de 16 892 m2, inclui o campo 
principal de jogo, bancadas, balneários, 
arrecadações, bar e sanitários de apoio, 
área de receção, espaço administrativo e 
acolhimento de atletas, área de arrumos, 
salas de massagem e sala de arrumação/ 
/arrecadação. Acresce ainda um campo 
de treinos com uma área de 4704 m2.
O Seixal Clube 1925 ficou responsável 
pela gestão desta infraestrutura para a prática de futebol, sendo que a autarquia ga-
rante, através do contrato-programa, um apoio financeiro para a conclusão da obra. 

Estádio Municipal do Seixal 
O Hotel Mundet é um empreendimento 
turístico que vai nascer no Seixal e que 
terá em conta a memória do espaço fa-
bril ligado à cortiça. Foi adjudicado em 
dezembro de 2018 às empresas Mar-
mequer – Empreendimentos Turísticos e 
Imobiliários, SA e  Riverfront – Empreen-
dimentos Turísticos e Imobiliários, SA.
Trata-se de um empreendimento turístico 
com 4 estrelas, com 84 apartamentos, 
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 o início das obras ainda em 
2019, com um prazo de execução de 20 
meses. 

Hotel Mundet

Está em fase de conclusão a construção 
do Parque Urbano do Seixal. Com uma 
área de implantação de 5,3 hectares, o 
parque situa-se no Alto de Dona Ana, uma 
zona de cabeço naturalizada com uma 
cota de 28 metros acima do nível do mar. 
A requalificação a passou pela criação de 
uma praça de entrada no antigo terreiro, 
na Mundet, e de um anfiteatro natural. 
Foram recuperadas as áreas de pomar 
e olival, bem como a área de bosque de 
sobreiros e carvalhos, colocadas mesas, 
miradouros, zonas de estadia e caminhos 
ao longo de todo o parque. A obra repre-
senta um investimento da câmara muni-
cipal de cerca de 400 mil euros.

Parque Urbano do Seixal 

Localizado na Baía do Seixal e junto do 
núcleo urbano antigo, o futuro Porto 
de Recreio constitui um dos locais com 
maior potencialidade para acolher aloja-
mento turístico: o Hotel do Seixal. 
Esta unidade hoteleira de 4 estrelas ou 
superior constituirá um destino turístico 
de qualidade e diferenciador nos municí-
pios da margem esquerda do Tejo, bene-
ficiando de uma profunda ligação à Baía 
do Seixal, ao seu património histórico e 
cultural, às embarcações tradicionais e 
às atividades náuticas em geral.

Porto de Recreio 
e Hotel do Seixal
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Encontra-se em fase de concurso a im-
plementação do Centro Internacional de 
Medalha Contemporânea do Seixal num 
edifício da Quinta da Fidalga, que irá ser 
remodelado, procurando preservar a iden-
tidade histórica do conjunto dos edifícios 
da quinta. 
Este equipamento cultural, destinado ao 
estudo e promoção da medalha no âmbi-
to das artes plásticas, vai ao encontro da 
tradição existente no concelho de valoriza-
ção da arte da medalhística. 
O espaço irá incluir uma área para expo-
sições temporárias/sala polivalente, um conjunto de áreas destinadas a exposições 
de maiores dimensões, uma sala de reuniões/formação, sala de ateliês e centro de 
documentação.

O Mercado Municipal da Torre da Marinha 
é um equipamento do final dos anos 70. 
Apesar de ter maior visibilidade e acesso 
na fachada nordeste, a que está virada 
para a Rua Luís de Camões, o acesso do 
público foi inicialmente programado para 
a fachada que está virada para o jardim. 
A Câmara Municipal do Seixal pretende in-
tervir na área mais utilizada pelo público, 
tornando-a na entrada principal, para que 
o acesso ao mercado se torne mais apela-
tivo e funcional. Será colocada uma nova 
sinalética nessa entrada para identifica-
ção do mercado e dos serviços ali disponí-
veis. Prevê-se ainda a realização de várias intervenções gerais de melhoramento do 
mercado, nomeadamente limpezas, reparações e pinturas.

União das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires

Investimentos previstos ou em curso

Requalificação do Mercado 
Municipal da Torre da Marinha

Centro de Medalha 
Contemporânea 

Prosseguem as obras de requalificação do 
Centro de Dia da Associação Unitária de Re-
formados, Pensionistas e Idosos da Torre da 
Marinha.
A obra consiste na remodelação total do 
edificado, permitindo que a instituição pos-
sa ocupá-lo na totalidade. O piso térreo en-
contra-se já em funcionamento, estando em 
curso a remodelação do piso superior. 
A obra representa um investimento munici-
pal de cerca de 773 mil euros. 

Centro de Dia 
da Torre 
da Marinha

O espaço verde situado na Torre da Marinha 
foi construído na década de 80 no âmbito 
de uma ampla ação de requalificação urba-
na. No final da década de 90 foi colocada 
uma escultura do compositor Lopes-Graça 
e, em 2006, sofreu uma intervenção que 
passou pela renovação do material vegetal 
com reposição dos relvados, plantação de 
espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas, 
instalação de sistema de rega automático e 
substituição de papeleiras. 
A Câmara Municipal do Seixal está de mo-
mento a desenvolver um projeto para a re-
formulação do parque, para que o mesmo 
possa continuar a ser um local qualificado 
para usufruto de todos.

Parque Lopes-Graça 

A Câmara Municipal do Seixal está a de-
senvolver um projeto para a construção do 
novo Centro de Recolha Oficial de Animais 
de Companhia do Seixal (CROACS), maior 
e mais funcional. Prevê-se que o equipa-
mento seja instalado em Pinhal de Frades, 
numa área de 8 000 m2, dos quais 730 m2 
são destinados à construção de um edifí-
cio de serviços e cuidados para os animais 
residentes e a restante área para boxes 
de alojamento, parque de recreio animal 
(área agility), pet hotel, garagem e zonas 
técnicas exteriores. O novo CROACS deve-
rá albergar cerca de 150 cães e 50 gatos. 

Centro de Recolha de Animais 
de Companhia do Seixal

Está em fase de conclusão a construção 
do parque de estacionamento de apoio à 
Unidade de Saúde Familiar de Pinhal de 
Frades. 
Desde a criação da Extensão de Saúde de 
Pinhal de Frades, em outubro de 1996, 
que os cerca de 11 559 utentes inscritos 
nesta unidade de saúde familiar não dis-
punham de um estacionamento, utilizando 
um terreno anexo ao equipamento para o 
efeito. Quando a obra estiver concluída, os 
utentes passarão a dispor de um parque de 
estacionamento para cerca de 35 viaturas.

Parque de estacionamento 
em Pinhal de Frades
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A freguesia de Aldeia de Paio Pires tem no 
seu território dois  dos maiores parques 
económicos do município, que contri-
buem para o desenvolvimento económico 
do concelho e da região. Os parques do 
Seixal e do Casal do Marco têm cerca de 
200 empresas instaladas, com potencial 
de crescimento, como é o caso do anún-
cio recente da instalação da farmacêutica 
Hovione que vai criar centenas novos em-
pregos. Para potenciar a fixação de mais 
empresas, a Câmara Municipal do Seixal 
tem em marcha um plano de intervenção 
para estes locais que passa pela identificação toponímica das ruas, indicação das em-
presas e limites dos parques, limpeza e desmatação de terrenos e redes pluviais e 
requalificação das áreas de estacionamento, dos pavimentos e vias. 

Terá início em junho de 2019 a ampliação 
da Escola Básica de Aldeia de Paio Pires, 
uma intervenção que prevê a construção 
de um novo edifício para criação da valên-
cia de jardim de infância, construção de 
uma nova área para portaria e requalifica-
ção do edifício atual. 
A obra prevê a substituição do alpendre 
por um novo volume de dois pisos, passan-
do assim a contemplar as 8 salas de aula; 
instalações sanitárias requalificadas; ves-
tiários; área polivalente; recreio coberto; 
gabinetes de apoio; biblioteca e arrumos.
O novo edifício, destinado ao jardim de in-
fância, terá três salas de atividades, refeitório/sala polivalente, cozinha, copa, instala-
ções sanitárias e gabinetes de apoio.

União das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires

Investimentos previstos ou em curso

Requalificação da Escola 
Básica de Aldeia de Paio Pires

Valorizar os parques 
de atividades económicas

A marca Lisbon South Bay tem como obje-
tivo promover e valorizar os territórios do 
projeto do Arco Ribeirinho Sul: Siderurgia, 
no Seixal, Margueira, em Almada, e Qui-
miparque, no Barreiro, num total de 900 
hectares. O propósito é manter e valorizar 
o polo siderúrgico existente e captar novas 
empresas e negócios, permitindo a criação 
de milhares de postos de trabalho, essen-
ciais para o desenvolvimento económico 
do concelho.

Está em fase de conclusão a construção 
da rotunda no entroncamento da Avenida 
dos Metalúrgicos (EN378-1) com a Aveni-
da General Humberto Delgado (EN10-2), 
em Aldeia de Paio Pires. A rotunda conta-
rá ainda com um elemento escultórico de 
homenagem ao trabalhador sinistrado, es-
tando a sua inauguração agendada para o 
dia 1 de maio. O objetivo da implantação 
desta rotunda é melhorar as condições de 
circulação nesta intersecção, garantindo 
maior segurança e a melhoria da mobili-
dade pedonal. A obra foi executada pela 
Câmara Municipal do Seixal, apesar de ser 
uma responsabilidade da Infraestruturas 
de Portugal e do Governo.

Construção de rotunda

Após a cedência do terreno pela câmara 
municipal, a Associação Unitária de Re-
formados, Pensionistas e Idosos do Casal 
do Marco desenvolveu um projeto para a 
construção de raiz de um equipamento 
social, que prevê, na primeira fase, a cons-
trução do centro de dia, com capacidade 
para 40 utentes, e na segunda fase um 
lar de idosos para 52 utentes e serviço de 
apoio domiciliário, com capacidade para 
fornecer 60 refeições por dia. Contempla 
ainda uma cozinha, duas salas de conví-
vio, dois refeitórios, lavandaria, gabinetes 
médicos e amplos espaços de estadia.

Novo centro de dia do Casal 
do Marco

A empreitada para a construção da Piscina 
Municipal de Aldeia de Paio Pires, que terá 
início em setembro de 2019, representa um 
investimento da Câmara Municipal do Seixal 
na ordem dos 2 milhões de euros.
O equipamento inclui uma piscina desporti-
va com 25 metros x 12,5 metros, com seis 
corredores e uma profundidade variável 
desde 1,10 metros até 2 metros e destina- 
-se, para além da natação recreativa, à 
prática de natação de competição de nível 
regional e escolar e ao aperfeiçoamento e 
treino das técnicas de natação, podendo re-
ceber aproximadamente mil utentes por dia.

Piscina Municipal 
de Aldeia de Paio Pires 

Arco Ribeirinho 
Sul/Lisbon 
South Bay
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Dia Mundial  
do Teatro  
com espetáculo 
gratuito

No Dia Mundial do Teatro, 27 de março, os atores Sofia Alves e João de Carvalho sobem 
ao palco do Auditório Municipal para protagonizarem «Porta com Porta», texto de Lázaro 
Matheus, com direção de Celso Cleto. Dirigida a um público maior de 16 anos, a peça tem 
entrada gratuita, sujeita aos lugares disponíveis na sala.

«Porta com Porta» é uma coprodução do Teatro Dramax e do Município de Oeiras e 
estreou-se em 2017, no Auditório Municipal Eunice Muñoz, no mesmo concelho, 
constituindo um êxito tal que se mantém em digressão em Portugal desde então, 
superando já as 100 apresentações, em mais de 50 cidades. 

A comédia põe em cena duas personagens, Rute e Tony, que vivem lado a lado, ou seja, 
porta com porta, num mesmo edifício de prestígio. A mulher independente, com cerca 
de 40 anos, acaba de comprar e de se mudar para um apartamento novo, quando tem 
o primeiro contacto com o vizinho, um homem de 55 anos que se irá mudar para a casa 
do lado. Logo nesse encontro inicial acontecem os primeiros atritos entre os dois e cedo 
Rute percebe que Tony está muito longe de constituir o vizinho ideal para morar na porta 
do lado da sua casa nova.

Uma comédia imperdível no dia em que celebramos o teatro!

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

Arte à Solta na Fidalga
Se gosta de fotografia e de arte, tem aqui a sua oportunidade de aliar as duas, 
na oficina Arte à Solta na Fidalga, que se realiza no dia 30 de março, sábado, 
às 15 horas.

A iniciativa destina-se ao público em geral e decorre na Oficina de Artes 
Manuel Cargaleiro e na Quinta da Fidalga, em Arrentela.

Cada família é um grupo que, depois de uma visita de descoberta destes 
espaços, se aventura a fotografá-los. Escolhem duas fotografias que são 
impressas e expostas, para que todos os participantes possam ver e comentar.
É obrigatório trazer uma máquina fotográfica/telemóvel e cabo para 
descarregar as fotografias. 

Atividade gratuita, sujeita a inscrição. 
Contactos: 212 275 785 ou arte.se@cm-seixal.pt.

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

Recital de guitarra com 
o mestre Eduardo Isaac
O mestre Eduardo Isaac, virtuoso guitarrista argentino galardoado com os 
prémios Infanta Cristina e Andrés Segóvia, em Espanha, e Rainha Fabiola, na 
Bélgica, atua no dia 21 de março no Auditório Municipal do Fórum Cultural 
Seixal. O concerto será comentado pelo maestro António Victorino D’Almeida 
e constitui igualmente a primeira audição absoluta e mundial da obra Pequena 
Suite – Op. 30, da qual o compositor português é autor e que foi dedicada ao 
intérprete argentino. 

Federico Moreno Torroba (Espanha), Mario Castelnuovo-Tedesco (Itália), 
Marco Pereira (Brasil), Carlos Gardel (França/Argentina), Carlos Aguirre, Astor 
Piazzolla e Julián Plaza (Argentina) são outros nomes cujas composições 
serão interpretadas neste recital, pelas mãos de um guitarrista frequentemente 
convidado para o papel de solista por grandes maestros e orquestras de todo 
o mundo.
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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

22 mar. sexta 
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

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»

23 horas
Plutonio e DJ Dadda
Março Jovem 2019
Música . Entrada livre
Sociedade Filarmónica Operária Amorense

23 mar. sábado
 

9 horas
Campeonato Distrital  
de Ginástica Acrobática
Org.: Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional
Pavilhão do Clube do Pessoal da Siderurgia 
Nacional

Das 10 às 12 horas e das 14 às 18 horas
Street no Park – BMX
Março Jovem 2019
Entrada livre
Parque Urbano de Fernão Ferro

15 horas
À Descoberta da Fotografia
Ateliê . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

16 horas
Convívio da Primavera
Espetáculo de dança
Sociedade Filarmónica
Operária Amorense

17 horas
Conversas na Fidalga…  
sobre Arte Contemporânea
Tema: Arte e Arquitetura: o Azulejo da Minha 
Vida, com Manuel Cargaleiro
Ciclo de conversas . Inscrição (3)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

E Se… o Mundo Ficar de Pernas  
para o Ar?
Oficina de expressão corporal
Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

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

19 horas
Chocolate Negro no Espaço 58
Março Jovem 2019
Música . Entrada livre
Centro de Apoio ao Movimento Associativo 
Juvenil

22 horas
Festival de Música Moderna  
de Corroios 2019 – 4.ª Sessão
Bandas: Pink Pussycats From Hell  
(Almada/Lisboa), Green Leather (Cascais)  
e Jesters (Cascais)
Org.: Ginásio Clube de Corroios
Cineteatro do Ginásio Clube de Corroios

24 mar. domingo
9.30 horas
Campeonato Regional de Estrada
Atletismo
Org.: Grupo de Futsal Amigos  
da Encosta do Sol
Complexo Municipal de Atletismo Carla 
Sacramento

16 horas
Cinema na Fidalga…  
no Dia do Pai, o Universo Marvel
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

27 mar.  quinta 
21.30 horas
Porta com Porta
Teatro . M/ 16 anos . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum  
Cultural do Seixal

28 mar. quinta
Das 9 às 12.30 horas
Seixal, Marés de Leitura
Marcha comemorativa da leitura  
e das bibliotecas escolares
Baía do Seixal – Amora, Arrentela e Seixal

29 mar. sexta 
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

21.30 horas
Canta! – Concurso Interescolas  
de Talentos Musicais – Final
Música . Entrada livre
Org.: Associações de estudantes
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal

30 mar. sábado 
9 horas
V Torneio Primavera
Ténis de campo
Org.: Clube Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas (CDRAU)
Campos de ténis CDRAU

15 horas
Arte à Solta na Fidalga
Oficina . Inscrição (3)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro e Quinta 
da Fidalga

Move-te: Parkour
Março Jovem 2019
Entrada livre
Jardim do Seixal

Workshop de Dança
Org.: Associação Desportiva e Cultural 
Azinhaga das Paivas
Clube Recreativo da Cruz de Pau

15.30 horas
Festa dos Jogos do Seixal 2019
Várias atividades desportivas
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho

17.30 horas
1, 2, 3 – da Cabeça aos Pés!
Expressão corporal
Bebés dos 12 aos 23 meses, acompanhados 
por um adulto
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

21 horas
Ranking Pares
Setas
Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro

21.30 horas
Maria Emília  
Apresenta Casa de Fado
Música . M/ 6 anos . Ingresso: 8 euros
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal



t

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

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
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

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

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

De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas  
ou das 14.30 às 16.30 horas
Visitas Acompanhadas 
ao Ecomuseu Municipal
Grupos . Inscrição (1)
Núcleos e extensões do Ecomuseu Municipal

1) Inscrição: 210 976 112 | ecomuseu.se@cm-seixal.pt
2) Inscrição: 210 976 100 | biblioteca.junior@cm-seixal.pt
3) Inscrição: 212 275 785 | arte.se@cm-seixal.pt 
4) Inscrição até 29 de março: 210 976 100 |  
biblioteca.seixal@cm-seixal.pt
5) Ingresso: 5 euros (50 % de desconto para jovens 
6) 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) 
__________________
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

22 horas
Festival de Música Moderna  
de Corroios 2019 – Final
Cineteatro do Ginásio Clube de Corroios
Org.: Ginásio Clube de Corroios

HMB
Março Jovem 2019
Música . Entrada livre
Arena Multiusos de Paio Pires

++31 mar. domingo
? horas
Taça de Portugal de Halterofilismo
Org.: Federação de Halterofilismo de Portugal 
e Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional
Pavilhão da Siderurgia Nacional

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

2 abr. terça
21.30 horas
Operação Outono
Ciclo Cinema Liberdade
M/ 12 anos . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal

4 abr. quinta 
21 horas
Plenário de Coletividades  
Desportivas do Concelho do Seixal
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal

e ainda…

21 mar. a 4 abr.
22 e 23 de março
Sexta-feira e sábado, 21.30 e 15 horas
VIII Mostra Associativa Cultural
Música . Teatro . Exposição
M/ 6 anos . Entrada livre
Org.: Câmara Municipal do Seixal 
e movimento associativo do concelho
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

23 e 30 de março, sábado
Das 10 às 13 horas
It Coffee
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

24 e 31 de março, domingo
10 horas
Área de Participação do Seixal
Várias atividades desportivas
Parque da Quinta dos Franceses

16 horas
D. Quixote de La Mancha 
e Seu Amigo Sancho Pança
Teatro . M/ 3 anos . Ingresso: 5 euros
Org.: Animateatro
Cinema S. Vicente

De 26 a 29 de março
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 
ou das 14.30 às 16.30 horas
Dominó dos Cereais
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

26 de março e 2 de abril, 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

28, 29, 30 e 31 de março 
De quinta-feira a domingo,  
em diversos horários
Feira do Fumeiro de Amora 2019
Gastronomia, artesanato e animação
Entrada livre
Jardim do Fogueteiro, Amora

30 e 31 de março
Sábado, das 9 às 18 horas
Domingo, das 9 às 13 horas
Estágio Nacional de Karaté
Org.: Clube de Campismo Luz e Vida
Pavilhão Desportivo Escolar  
António Augusto Louro

De 4 a 7 de abril
De quinta-feira a domingo, 
em diversos horários
Encontro Intercultural 
Saberes e Sabores 2019
Entrada livre
Org.: Câmara Municipal do Seixal,  
Junta de Freguesia de Corroios e Centro 
Cultural e Recreativo do Alto do Moinho
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho



Festa 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

30 de março, 15.30 horas
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho, Corroios

Atividades desportivas: 
Ténis de mesa | futebol 3x3 | andebol | voleibol | xadrez e xadrez gigante 
| jogos de mesa | jogos tradicionais | corfebol | basquetebol | boccia | 
percursos gímnicos

Divertimentos lúdicos: 
Insufláveis | artes plásticas 

Aulas abertas e demonstrações

Organização: 
Câmara Muncipal do Seixal | juntas de freguesia | movimento associativo

Jogos do Seixal 2019
Mais saúde e desporto para todos!
14 modalidades • 47 locais • 12 meses de jogos  
Informações disponíveis em cm-seixal.pt

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

Oferecemos bilhetes 
para o teatro
Mais uma vez temos a companhia Byfurcação no Cinema S. Vicente, a 
convite da Animateatro, agora para apresentar a peça infantil «D. Quixote 
de La Mancha e Seu Amigo Sancho Pança», nos dias 24 e 31 de março, 
domingo, às 16 horas.

D. Quixote, fidalgo de triste figura, deambula por terras de Espanha no seu 
corcel Rocinante, à procura de dar justiça às injustiças. Leva a acompanhá-
-lo o escudeiro Sancho Pança e na mente a amada Dulcineia.

Ingresso: 5 euros. Reservas pelo telefone 212 254 184  
ou email comunicacaoanimateatro@gmail.com. 

Oferecemos dois bilhetes duplos para o dia 31 de março, se for dos primeiros 
a  responder certo à pergunta: Qual o nome do escudeiro?. Envie a resposta 
até às 17 horas do dia 26 de março para o e-mail www@cm-seixal.pt, com o 
nome, n.º de BI ou CC e o n.º de telefone.

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

HMB
 
30 de março, sábado
22 horas 
Arena Multiusos de Paio Pires

O concerto que marca o encerramento em alta do Março Jovem 2019. 

Os HMB são uma banda portuguesa com misturas de funk, soul e R&B.  
Os músicos adoram fazer festa e celebrar a vida! 

Entrada livre 
 
Organização:  Câmara Municipal do Seixal
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