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«Todos os trabalhadores, 
sem distinção de idade, sexo, raça, 
cidadania, território, de origem, re-
ligião, convicções políticas ou ideo-
lógicas, têm direito: (...) A prestação 
do trabalho em condições de higie-
ne, segurança e saúde». A alínea c) 
do artigo 58.º da Constituição da 
República Portuguesa ficou grava-
da no monumento inaugurado no 
dia 1 de maio que homenageia os 
sinistrados do trabalho, na rotun-
da do Mirante em Paio Pires.

A inauguração do primeiro 
monumento em território euro-
peu que homenageia os traba-
lhadores sinistrados revestiu-se 
de especial simbolismo ao de-
correr no dia Internacional do 
Trabalhador e contou com a pre-
sença de vários eleitos do Poder 
Local, sindicatos, população, ele-
mentos da Associação Nacional 

dos deficientes sinistrados do 
Trabalho (ANdsT), do autor da 
obra e população. A Banda da so-
ciedade Filarmónica democrática 
Timbre seixalense animou a ini-
ciativa.

o elemento escultórico é da au-
toria de sérgio Vicente e é com-
posto por seis figuras que fazem 
adivinhar de um sétimo elemento, 
percetível através da união de ca-
da duas figuras pela aresta. Esta 
presença de uma ausência lembra 
aqueles que faleceram ou se en-
contram de baixa em resultado de 
acidentes no local do trabalho e 
no exercício de funções. o escultor 
referiu que, após pesquisa para o 
trabalho, reconheceu «a necessi-
dade sincera e real de realizar esta 
obra sobre uma realidade mar-
cante» e mencionou a opção por 
um trabalho mais metafórico do 

que literal. «É o conjunto e a união 
destas figuras e dos trabalhadores 
que confere o verdadeiro sentido à 
obra», concluiu.

A realidade marcante denun-
ciada pela obra gritou ainda mais 
alto nos números apresentados 
pelo presidente da direção da 
ANdsT. Luís Machado revelou que 
«Portugal é um dos países da União 
Europeia onde mais ocorrem aci-
dentes no trabalho, só em 2018 se-
gundo as estatísticas oficiais, que 
ainda assim pecam por defeito, 
registaram-se mais de 200 mil aci-
dentes de trabalho, dos quais re-
sultaram 130 mortes». o dirigente 
mencionou que o monumento é o 
primeiro na Europa e lembrou José 
subtil, dirigente da associação já 
falecido, que certamente afirmaria 
que «finalmente os sinistrados no 
trabalho têm um símbolo que não 

vai deixar esquecer os que sofre-
ram, mas também os que lutaram, 
lutam e continuarão a lutar pelo 
trabalho digno e com direitos e por 
lugares de trabalho seguros».

António santos, presidente da 
União das Freguesias do seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
congratulou sérgio Vicente pela 
obra e enfatizou a localização do 
monumento «em Aldeia de Paio 
Pires, uma terra de trabalho, e jun-
to a uma das empresas mais em-
blemáticas do concelho e do nosso 
país, a siderurgia Nacional».

Joaquim santos assegurou que 
«há muitos anos que queríamos 
ver resolvido um problema de si-
nistralidade rodoviária neste local, 
confluência de duas estradas na-
cionais. Após diversas solicitações 
junto das entidades competentes, 
tomámos em mão a construção 

desta rotunda». o presidente da 
Câmara Municipal do seixal con-
siderou a implementação da obra 
um «trabalho coletivo de trabalha-
dores e eleitos da autarquia e de 
dirigentes da ANdsT, no espírito 
de equipa e parceria que fez com 
que este concelho passasse de um 
município rural a um dos mais de-
senvolvidos do nosso país».

Afirmou ainda esperar que esta 
homenagem «possa mobilizar ou-
tras forças, como o governo e enti-
dades empresariais, para replicar 
esta justa homenagem em outros 
territórios, denunciando esta rea-
lidade e combatendo efetivamente 
os números trágicos aqui referi-
dos». A intervenção do autarca ter-
minou com um sentido viva ao 25 
de Abril, aos trabalhadores e ao 1.º 
de Maio.  n

Monumento único na Europa fica situado em Aldeia de Paio Pires

Homenagem da Câmara do Seixal 
ao trabalhador sinistrado

O aumento do salário mínimo pa-
ra 850 euros foi uma das reivin-
dicações mais ouvidas durante a 
manifestação do Dia Internacional 
do Trabalhador, que decorreu em 
Lisboa, no dia 1 de maio. O pro-
testo contou com a participação 
de eleitos, comissões de utentes 
e trabalhadores do município do 
Seixal, que desta forma juntaram 
a sua voz aos muitos milhares 
de pessoas que se deslocaram à 

Alameda Afonso Henriques para 
lembrar quanto ainda falta fazer 
para cumprir o 25 de Abril de 1974 
no que respeita a direitos dos tra-
balhadores.
Para além da fixação do salário mí-
nimo num valor mais de 200 euros 
acima do atual, a manifestação or-
ganizada pela CGTP-IN assinalou 
outras necessidades prementes 
da política laboral, como o aumen-
to geral dos salários dos trabalha-

dores, pensões e apoios sociais, 
a valorização das profissões, a re-
vogação das normas da legislação 
do trabalho, a par da rejeição da 
proposta laboral do atual Governo, 
já aprovada na generalidade no 
Parlamento, que insiste no banco 
de horas grupal de 150 horas anu-
ais de trabalho não pago, alarga os 
contratos de muito curta duração e 
mantém outras normas gravosas.

Manifestação do Dia Internacional do Trabalhador, na Alameda
Contra a proposta laboral do Governo
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O Clube do Pessoal da 
Siderurgia Nacional, em Aldeia de 
Paio Pires, recebeu no dia 11 de 
maio mais uma edição do Fórum 
Seixal. O encontro deu a conhecer à 
população os resultados do estudo 
sobre as partículas que se deposi-
tam em edifícios e viaturas e que 
podem estar relacionadas com a 
atividade do parque industrial.

O estudo encomendado pela 
Câmara Municipal do Seixal ao 
Centro de Ciências e Tecnologias 
Nucleares do Instituto Superior 
Técnico pretendeu determinar 
a sua natureza. Após análises às 
partículas efetuadas por um labo-
ratório especializado na Hungria, 
os resultados agora apresenta-
dos concluíram que não apresen-
tam perigo para a saúde pública. 
A sessão surgiu na sequência da 
anterior reunião do Fórum Seixal, 
realizada a 16 de março, sobre os 
impactos ambientais do complexo 
da Siderurgia Nacional (SN). 

     Análise às partículas
 «As partículas da nossa amos-

tragem realizada no cemitério de 
Aldeia de Paio Pires, com o intuito 
de termos partículas que resultas-
sem de uma emissão recente, não 
apresentam perigosidade para  a 
saúde pública. Por apresentarem 
um diâmetro elevado não pene-
tram no aparelho respiratório. Mas 
pelas suas características é previ-
sível que a fonte emissora se en-

contre próxima de Aldeia de Paio 
Pires», afirmou a professora Marta 
Almeida, do Instituto Superior 
Técnico durante a apresentação.

A professora informou a popu-
lação presente, Joaquim Tavares, 
vice-presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal, Manuela Calado, 
vereadora da autarquia, António 
Santos, presidente da união das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires, a deputada 
Paula Santos e representantes de 
instituições do concelho sobre as 
conclusões do estudo. «Da análise 
à composição química das partícu-
las concluímos que se aproxima da 
composição de partículas amos-
tradas em zonas industriais com 
siderurgia, possuem elevadas con-
centrações de ferro, manganês e 
crómio». O que leva a concluir que 
«pode existir uma ligação entre o 
parque industrial aqui localizado e 
os episódios de aumento dos níveis 
de partículas no ar». e explicou «as 
partículas de elevada dimensão, 
como é o caso, têm um tempo de 
residência na atmosfera curto e, 
por isso, viajam distâncias muito 
reduzidas».

     Continuidade do estudo
Marta Almeida sublinhou que, 

perante os resultados obtidos, de-
finiram-se trabalhos futuros para: 
«Identificar a origem do pó. A ideia 
é colaborarmos com as indústrias 
para recolhermos e fazermos a 

caracterização química de mate-
riais armazenados na SN e noutras 
empresas do parque empresarial». 
Para depois «amostrar partículas 
finas (PM2.5), fazer a sua determi-
nação química e utilizar modelos 
no recetor para identificar as fon-
tes emissoras» e por fim «efetuar 
o mapeamento dos elementos uti-
lizando técnicas de biomonitori-
zação (líquens e morangueiros). 
Aí vamos envolver a população na 
biomonitorização com as folhas de 
morangueiro».

Para António Santos, este é o iní-
cio para determinar a origem do 
problema. «A questão da poluição 
nesta zona é acompanhada pela 
autarquia desde sempre. Quem 
devia estar a intervir eram as en-
tidades governamentais com com-
petência na matéria. Mais uma vez, 
a Câmara Municipal do Seixal está 
a fazer o trabalho de outros». 

Envolvimento 
da população
A população que será parte in-

tegrante do futuro estudo esteve 
presente na sessão e colocou ques-
tões. João Carlos Pereira congra-
tulou-se com o estudo, mas a sua 
preocupação mantém-se: «O es-
tudo prova que as partículas são 
inaláveis. Agora se entram ou não 
no organismo e os efeitos na saúde 
estão por provar». Por seu lado, 
eurico Durão frisou que «embora a 
autarquia possa manter a pressão 

existem entidades com competên-
cia para intervir». 

Já Nuno Silva questionou se a 
autarquia tem conhecimento das 
escórias enterradas junto a areei-
ros e «se contaminam os solos». 
Manuel Soares mostrou dúvidas 
quanto «à recetividade da empresa 
SN-Seixal ao estudo que depende 
da sua colaboração». André Nunes 
questionou se o facto da amostra-
gem não ter sido efetuada durante 
os dias em que a emissão excedeu 
os valores permitidos pode con-
taminar o resultado do estudo. Já 
Álvaro Jesus considerou «positiva 
a continuidade do estudo. Pois com 
o decorrer do tempo as empresas 
deixam de fazer manutenções de-
vido ao custo financeiro». 

Quem também interveio foi a de-
putada Paula Santos que saudou a 
iniciativa da autarquia, referindo 
que «o estudo realizado e o apro-
fundamento da investigação são 
importantes para percebermos o 
que se está a passar» e lembrou 
que «existem entidades com com-
petência nas áreas da fiscalização 
e monitorização ambiental e da 
saúde que, até ao momento, não 
realizaram qualquer ação para 
proteger a população». 

Relativamente às questões dos 
munícipes, a professora Marta 
Almeida esclareceu que o estudo 
incidiu sobre a caracterização da 
composição das partículas. «Não 
estudámos o pico de emissão. 

Mesmo que em determinados dias 
tenha havido mais partículas, a sua 
composição manteve--se». 

O vice-presidente da autar-
quia, Joaquim Tavares, falou so-
bre o facto de a câmara municipal 
ter assumido o compromisso de 
dar a conhecer o estudo à popu-
lação, «foi isso que fizemos hoje». 
Quanto às questões dos muníci-
pes referiu: «este é o único estudo 
que conhecemos, pela parte das 
autoridades que licenciam e fis-
calizam a atividade industrial não 
conhecemos qualquer estudo. As 
entidades não se podem desres-
ponsabilizar das suas competên-
cias». Relativamente às escórias, 
sustentou que «o terreno está 
licenciado e não existe perigo de 
contaminação».

Quanto aos próximos passos, 
sublinhou: «estamos a efetuar um 
estudo epidemiológico do qual 
daremos conhecimento em final 
de junho, estamos a elaborar a 
Carta da Qualidade do Ar e vamos 
dar continuidade ao estudo sobre 
as partículas com a componente 
do envolvimento da população. 
Continuamos a substituir o Poder 
Central, vamos assumir mais esta 
responsabilidade financeira para 
responder à expectativa da popu-
lação. estamos empenhados em 
identificar a origem do problema 
para dar melhor qualidade de vida 
à população», finalizou. n

Fórum Seixal sobre partículas em Aldeia de Paio Pires

Autarquia apresentou 
resultado do estudo 
do Instituto Superior Técnico
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Com o objetivo de conhecer a ativida-
de e as necessidades do Centro de Assistência 
Paroquial de Amora (CAPA), o presidente da 
Câmara municipal do Seixal, Joaquim Santos, 
acompanhado da vereadora manuela Calado, 
visitou nos dias 26 de abril e 8 de maio as 
instalações da instituição de solidariedade 
social constituídas pelos edifícios do patro-
nato e o jardim de infância Caracol. A receber 
o executivo estavam os elementos da direção, 
juntamente com as crianças que usufruem 
das respostas disponibilizadas pelo CAPA.

o CAPA dá resposta a cerca de 300 crianças 
com idades entre os 4 meses e os 11 anos, 
distribuídas pelas respostas sociais: creche 
familiar (56 crianças), creche (36 crian-
ças), pré-escolar (175 crianças), atividades 
de tempos livres (40 crianças). Na vertente 
social, apoia 560 famílias das freguesias de 
Amora e Corroios, no âmbito do protocolo de 
Rendimento Social de Inserção; em relação 
ao Programa operacional para as Pessoas 
mais Carenciadas (PoAPmC), apoia cerca de 
368 pessoas também de Amora e Corroios. 
Através da cantina social serve diariamente 
30 refeições e acompanha cerca de 40 utentes 
na resposta social de refeitório sociocultural. 
o CAPA integra ainda o consórcio do Projeto 
Tutores de Bairro – 7.ª Geração do Programa 
Escolhas, na qualidade de entidade gestora.

o padre Geraldo Finatto, presidente da di-
reção do CAPA, agradeceu a visita do execu-
tivo municipal e referiu «a necessidade da 
substituição de mobiliário no refeitório e em 
algumas salas de atividade e de uma inter-
venção no espaço exterior do edifício do pa-
tronato, nomeadamente na requalificação do 
espaço de jogos e recreio, para que as crianças 
possam ter melhores condições».

Por sua vez, o vice-presidente do CAPA, 
manuel Pires, retratou a realidade socioeco-
nómica das famílias das crianças que frequen-
tam o CAPA, «muitas das crianças pagam a 

mensalidade mais baixa, o que representa um 
desafio para a sustentabilidade da institui-
ção». mas a grande preocupação da direção 
prende-se com o jardim de infância Caracol, 
localizado nas Paivas: «Neste momento só 
temos duas salas de pré-escolar a funcionar 
com 50 crianças. Em causa está a definição 
da questão da transferência da titularidade 
do espaço e a requalificação do equipamento. 
Temos um projeto de arquitetura para am-
pliação com 5 salas de aulas e a construção de 
um pavilhão multiusos», disse.

o presidente da Câmara municipal do 
Seixal, Joaquim Santos, destacou o trabalho 
social que o CAPA realiza em prol das famí-
lias. «Já tinha conhecimento dessa realidade, 
mas quisemos ver in loco, no âmbito do pé-
riplo que estamos a fazer pelas instituições 
da área social. Queremos ver de que forma 
podemos ajudar a instituição, numa partilha 
de recursos com a comunidade. Com a visita 
temos conhecimento do que é prioritário, 
para que as nossas crianças possam crescer 
num ambiente de qualidade e igualdade de 
oportunidades». 

Quanto ao jardim de infância Caracol, após 
a reunião, o autarca referiu que a câmara mu-
nicipal vai tratar do protocolo para que a es-
critura do imóvel seja realizada, bem como 
analisar a questão da adequação do PDm e 
índice de construção e apresentar uma can-
didatura a fundos europeus para construção 
do novo equipamento. Por sua vez, o CAPA 
procederá à revisão do projeto de arquitetura, 
a sua submissão à Segurança Social e ao de-
senvolvimento do projeto de especialidades. 

Para Joaquim Santos «com esta visita ao 
Caracol e reunião com a direção pudemos 
analisar as hipóteses para viabilizar a cons-
trução de um equipamento de interesse pú-
blico». n

A mão de obra dos associados 
do Clube de Canoagem de Amora (CCA) 
foi responsável pela beneficiação e am-
pliação do hangar de armazenamento 
de embarcações e palamenta dos atle-
tas da coletividade. A «carolice» dos 
sócios e familiares permitiu que a obra, 
que recebeu um investimento de 8 mil 
euros da Câmara municipal do Seixal, 
ficasse menos dispendiosa.

o equipamento recebeu a visita de 
Joaquim Santos e José Carlos Gomes, 
presidente e vereador com o pelouro 
do Desporto e Empreitadas da Câmara 
municipal do Seixal, respetivamente, 
que puderam reconhecer no local a 
qualidade da obra. A intervenção, que 
teve coordenação de Gonçalo Ferreira, 
um associado da coletividade, foi reali-
zada entre dezembro e a primeira prova 
desta época desportiva e já permitiu 
ao CCA crescer de cerca de 90 para 115 
atletas.

Na sequência da visita, os eleitos da 
Câmara municipal do Seixal reuniram-
-se com João Paulo Duarte e Cláudia 
oliveira, o presidente e a vice-presi-
dente da direção do CCA, tendo entre 
os pontos principais em discussão a 
gestão do pontão em «T», assente em 
módulos flutuantes, com um passadiço 
de acostagem e ponte de embarque, 
que a autarquia instalou em Amora 
como ponto de acesso à água para os 
atletas do CCA e da Associação Naval 
Amorense (ANA). 

Joaquim Santos enfatizou a neces-
sidade de entendimento entre as duas 
coletividades em torno da estrutura, 
através de um protocolo celebrado com 
a Câmara municipal do Seixal, de modo 
a que sejam as duas entidades associati-
vas a colaborar na sua gestão, construí-
da com investimento da câmara munici-

pal para servir as suas atividades.
os dirigentes referiram o entendi-

mento entre as duas coletividades, com 
colaborações pontuais no transporte de 
embarcações, por exemplo, e expressa-
ram abertura para se reunirem nova-
mente com a coletividade congénere e 
encontrarem soluções que permitam 
levar a bom porto a gestão do pontão 
por uma ou por ambas as coletividades.

outro dos temas abordados foi a cria-
ção do Centro de Recursos Náuticos 
que a Câmara municipal do Seixal está 
a projetar construir junto às atuais ins-
talações da Venamar e cujo objetivo é 
servir embarcações tradicionais, nau-
tas, pescadores, a ANA e o CCA, com 
diferentes estruturas de resposta para 
as diversas atividades. Joaquim Santos 
revelou ainda a possibilidade do «pro-
jeto ser alargado e englobar uma área 
ainda maior do que a inicialmente pen-
sada» e assegurou que «este será um 
ano de decisões em relação ao centro, 
que contamos construir já neste man-
dato autárquico».

A possibilidade foi encarada com 
agrado pelos dirigentes associativos 
que consideraram a localização «ideal, 
porque fica junto ao canal de Amora, 
onde existe sempre acesso à água», nas 
palavras do presidente da direção do 
CCA, que sublinhou «a necessidade de 
espaço, que neste local é sempre limi-
tado». os dirigentes sublinharam ain-
da o atravessamento da estrada pelos 
atletas e a insuficiência dos balneários 
para o número de praticantes que os 
frequentam, pelo que a mudança é de-
sejada e será certamente muito bem 
acolhida por todos. n

Visita ao Centro de Assistência 
Paroquial de Amora
Crescer com igualdade 
de oportunidades

Clube de Canoagem de Amora
Autarquia apoiou 
ampliação do hangar
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Centro de Recolha Oficial de Animais 
de Companhia do Seixal – CROACS

Investimento 
de 150 mil euros 
no bem-estar animal

O Serviço Municipal de Proteção 
Civil (SMPC) conta com um novo 
veículo todo o terreno com tração 
integral para reforçar a prestação 
do serviço público e de apoio ao 
socorro. A viatura foi apresentada 
no dia 9 de maio, durante a realiza-
ção de um simulacro de evacuação 
na Escola Básica de Miratejo que 
serviu para fornecer à comunidade 
educativa formação em segurança 
contra incêndios. O simulacro con-

tou com a presença do presidente 
da autarquia, Joaquim Santos. 
O veículo, um investimento da 
Câmara Municipal do Seixal no va-
lor de 46 494 euros, funcionará co-
mo veículo de coordenação tática e 
de primeira intervenção, para situ-
ações que envolvam acidentes em 
estruturas com desalojados. Está 
dotado de comunicações rádio, de 
gerador elétrico, motobomba para 
drenagem, mantas térmicas, sina-

lização rodoviária, equipamento 
para delimitação de zonas de risco, 
iluminação de emergência e um re-
boque que permite deslocar uma 
tenda de campanha com 40 m2. 
A viatura duplica «a capacidade de 
intervenção do SMPC, nomeada-
mente em situações meteorológi-
cas adversas, em que é fundamen-
tal o reconhecimento no terreno 
para a mobilização de meios. Tal 
como em outras áreas de atuação 

Serviço Municipal de Proteção Civil reforça capacidade de socorro
Apresentação de nova viatura 

O CentRO de Recolha 
Oficial de Animais de Companhia 
do Seixal (CROACS) recebeu uma 
intervenção de qualificação e am-
pliação, tendo em vista o aumen-
to da sua capacidade e melhores 
condições de bem-estar animal. A 
intervenção correspondeu a um 
investimento de 150 mil euros 
por parte da Câmara Municipal do 
Seixal e o espaço, que agora pode 
acolher até um máximo de 150 
animais, o dobro da capacidade 
anterior, recebeu a visita do presi-
dente da autarquia e do vereador 
Joaquim tavares, responsável por 
esta área de trabalho, no dia 10 de 
maio.

A visita coincidiu com a entrada 
no CROACS de Charlie, um cão arra-

çado de pastor alemão, recolhido 
na freguesia de Fernão Ferro no 
dia anterior. O Charlie teve assim 
oportunidade de estrear o novo es-
paço, onde ficará à espera de novos 
donos, uma vez que o município foi 
um dos primeiros no país a decidir 
implementar uma política de não 
abate de animais, pelo que o pa-
pel da comunidade é aderir a esta 
causa através de adoções respon-
sáveis que a autarquia tem promo-
vido com diversas campanhas. A 
decisão da autarquia precede mes-
mo em muitos anos a lei aprovada 
em 2016 que generalizou esta prá-
tica a todos os municípios a partir 
de 2018. 

O desejo de Charlie é que a sua 
permanência no novo espaço se-

ja de curta duração. Os adotan-
tes têm de ter mais de 18 anos de 
idade e devem assinar um termo 
de responsabilidade de posse e/ 
/ou detenção de animais, deven-
do disponibilizar uma cópia de 
um documento de identificação. 
O proponente deve ter em conta 
que o animal será um membro na 
família e necessita de um espaço 
adequado ao seu porte, alimenta-
ção, acompanhamento veteriná-
rio, exercício físico e, claro, de mui-
to afeto.

note-se igualmente que a autar-
quia tem a decorrer um concurso 
para dois médicos veterinários, 
assim como para mais assistentes 
operacionais para o novo espaço. n

Eleições para o Parlamento Europeu 2019
Alterações no exercício de voto

Em agosto de 2018 foram publicadas diversas alterações às leis eleito-
rais e à lei do recenseamento eleitoral. As alterações com maior impacto 
são as seguintes:
Abolição do número de eleitor
Os cadernos de recenseamento são ordenados por ordem alfabética. 
Para votar, basta indicar o seu nome completo e entregar o seu Cartão de 
Cidadão ou Bilhete de Identidade. Poderá utilizar outro documento oficial 
com fotografia atualizada (carta de condução ou passaporte). 
Recenseamento de residentes no estrangeiro é automático
Os cidadãos nacionais residentes no estrangeiro e que tenham Cartão 
de Cidadão são automaticamente inscritos no recenseamento eleitoral.
Estes cidadãos podem requerer o cancelamento da sua inscrição junto 
das comissões recenseadoras no estrangeiro.
Voto antecipado com novas regras
Os cidadãos eleitores recenseados em Portugal e deslocados no estran-
geiro ou em mobilidade podem exercer o seu direito de voto antecipada-
mente. Devem comunicar a sua intenção por via postal, correio eletrónico 
ou em votoantecipado.mai.gov.pt, indicando nome completo, data de 
nascimento, número de identificação civil, morada, endereço de correio 
eletrónico ou contacto telefónico e mesa de voto onde pretende votar 
(distrito ou ilha). 

Onde votar
 Para saber o local onde irá votar, pode utilizar as seguintes opções:
- Na Internet em www.recenseamento.mai.gov.pt; 
- Através de SMS (gratuito) para 3838, com a mensagem «RE (espaço) 
número de CC/BI (espaço) data de nascimento, no formato aaaammdd. 
Exemplo: «RE 7424071 19820803»;
- Instalando no seu telemóvel a app Mai Mobile;
- Através da Linha de Apoio ao Eleitor 808 206 206 (custo de chamada 
local);
 - Na junta de freguesia do seu local de residência.

Recenseamento eleitoral de moçambicanos no Seixal
O recenseamento eleitoral de moçambicanos residentes no concelho do 
Seixal realiza-se no dia 25 de maio, entre as 9 e as 18 horas, no Auditório 
do Miratejo, da Junta de Freguesia de Corroios.

Alteração de secções de voto
Nas próximas eleições para o Parlamento Europeu, existem alterações 
em algumas secções de voto. 
Se até agora votava na Estação da Fertagus no Fogueteiro, passará a votar 
na Escola Básica do Casal do Marco, na Rua do Desembargador, no Casal 
do Marco. Quem votava na Piscina Municipal de Corroios passa a votar na 
Escola Básica de Santa Marta do Pinhal, na Rua Martinho D’Assunção, 
em Corroios. Se votava na Escola Básica dos Foros de Amora, agora o seu 
local de voto é no Pavilhão Multiusos Águias Unidas, mesmo ao lado da 
escola. Para mais informações, contacte a sua junta de freguesia.
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Na reuNião de 8 de maio, 
a Câmara Municipal do Seixal 
aprovou, entre outras matérias, 
uma tomada de posição pela con-
clusão urgente das obras na escola 
Secundária João de Barros (eSJB) 
e a abertura dos procedimen-
tos das empreitadas do Parque 
Metropolitano da Biodiversidade 
e do Centro internacional de 
Medalha Contemporânea. 

as obras na eSJB iniciaram-se 
em outubro de 2010, obrigando os 
cerca de 1200 alunos,  professores 
e funcionários a trabalhar e apren-
der em contentores prefabricados 
ao lado de um estaleiro, até hoje. 
Segundo a Parque escolar Sa, res-
ponsável pela obra, esta estaria 
concluída no espaço de um ano 
e meio, mas em 2011 parou pe-
la primeira vez e desde então os 
trabalhos têm sido interrompidos 
e os prazos sucessivamente adia-
dos, sem um fim à vista para uma 
situação que se arrasta incompre-
ensivelmente há nove anos. 

a abertura do concurso públi-
co para a empreitada do Parque 
Metropolitano da Biodiversidade 
tem como preço base do procedi-
mento 280 225,31 euros, acresci-
dos de iVa, e um prazo de execu-
ção de 300 dias a partir da data da 
consignação. este espaço irá dar 
resposta à população nas áreas do 
lazer e do ambiente. 

o valor da empreitada do 
Centro internacional de Medalha 
Contemporânea é de 169 467 eu-
ros. este equipamento será ins-
talado num edifício a remodelar 
da Quinta da Fidalga, procurando 
preservar a identidade histórica 
do conjunto do local. o centro des-
tina-se ao estudo e promoção da 
medalha no âmbito das artes plás-
ticas e vai ao encontro da tradição 
existente no concelho de valoriza-
ção da arte da medalhística.

Deliberações
Presidência 
• Tomada de posição pela con-

clusão urgente das obras na escola 
Secundária João de Barros.
•  Ata  da  reunião  ordinária 

de 24 de abril de 2019. aprovação.
• Pronúncia no âmbito do dis-

posto no n.º 2 do art.º 69.º do 
Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de 
janeiro, retificado a 25 de março 
pela Declaração de retificação n.º 
10/2019. Transferência de com-
petências no domínio da educação. 
• Protocolo de colaboração ce-

lebrado entre a Meo – Serviços de 
Comunicações e Multimédia, Sa, 
o Município do Seixal e a Junta de 
Freguesia de Corroios, no âmbito 
da implementação de um projeto-
piloto de cobertura integral de re-
de de fibra ótica de nova geração. 
ratificação do despacho n.º 862- 

-PCM/2019, de 30 de abril. 
• Protocolo de cedência de via-

tura chaimite entre o exército e 
a Câmara Municipal do Seixal. 
aprovação de minuta.
• Contratação pública. Concurso 

público para a prestação de servi-
ços na área de seguros com a publi-
cação de anúncio no Jornal Oficial 
da União Europeia. abertura de 
procedimento.
• Hasta pública para cessão de 

exploração do bar da Ponta dos 
Corvos. abertura de procedimen-
to. 

Pelouro da Educação, 
Desenvolvimento Social, 
Juventude e Gestão 
Urbanística
• Feira de Projetos Educativos. 

apoio à participação das escolas. 
Contratos-programa e compartici-
pações financeiras. 

Pelouro do Desporto, 
Empreitadas, 
Administração Geral e 
ModernizaçãoAdministrativa
• Contratação pública. Proce-

dimento por ajuste direto para 
a empreitada do Centro inter-
nacional de Medalha Contem-
porânea. Processo n.º 09/P/2017. 
abertura de procedimento.

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

curso público para a empreita-
da do Parque Metropolitano da 
Biodiversidade. Processo n.º 
05/P/2019. abertura de procedi-
mento.
•  Protocolo  de  colaboração 

entre o Município do Seixal e a 
administração Conjunta da auGi 
FF 71, Pinhal do General. execução 
da deliberação n.º 150/2018-CMS 
de 30 de maio. aprovação.
•  Regulamento  de  Taxas  do 

Município do Seixal. alteração. 
aprovação.
•  Abertura  de  procedimento 

concursal, para recrutamento ex-
cecional, para ocupação de dois 
postos de trabalho, na carreira e 
categoria de técnico superior 
(Área de Recursos Humanos), na 
modalidade de contrato de traba-
lho em funções públicas por tempo 
indeterminado. aprovação.

Pelouro do Património 
Histórico e Cultural
• Aceitação de doação de máqui-

nas tipográficas para integração 
do acervo museológico municipal. 
aprovação.

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

reunião de câmara de 8 de maio

Seixal exige conclusão das obras 
na Escola Secundária João de Barros

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com a redação atualizada, torna-se público que a Câmara 
Municipal do Seixal emitiu em 4-4-2019 o 3.º aditamento ao alvará de 
licença de loteamento n.º 3/2015 (n.º 4/2019), em nome de Comissão 
de Administração Conjunta da AUGI FF126, Quinta das Laranjeiras, na 
sequência do Despacho n.º 527/VMJM/2019, de 11/03/2019, relativo 
ao loteamento sito em Quinta das Laranjeiras, freguesia de Fernão Ferro, 
deste município. 
Do presente aditamento consta o seguinte
- É aditado ao alvará identificado em epígrafe o prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial do Seixal sob o n.º 897/19980625 da 
freguesia de Fernão Ferro;
 - Os lotes n.º G1A e G1B são a destacar do prédio identificado 
(897/19980625) e não do prédio 8086 da freguesia de Arrentela, atual 
Fernão Ferro, conforme consta do 2.º aditamento ao alvará.
Seixal, 15 de abril de 2019

O presidente da CâmaraMunicipal do Seixal
Joaquim Cesário Cardador dos Santos

Quinta das Laranjeiras, freguesia de Fernão Ferro 
Licença de loteamento n.º 3/2015

 Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação atualizada, 
torna-se público que a Câmara Municipal do Seixal emitiu em 29/03/2019 o 2.º aditamento ao alvará de 
licença de loteamento n.º 29/2002 (n.º 3/2019), em nome de Manuel Pires Tomazinho, Soc. Construções, 
na sequência dos despachos n.os 1794/VMJM/2018, de 20 de novembro, e 578/VMJM/2019, de 25 de 
março, proferidos no uso das competências delegadas/subdelegadas através do Despacho n.º 2020/ 
/PCM, de 23/08/2018, relativo aos prédios sitos na Quinta da Marialva de Baixo, freguesia de Corroios, 
descritos na Conservatória do Registo Predial de Amora, sob os n.os 6791/20021114, 6792/20021114, 
6793/20021114, 6794/20021114, 6795/20021114, 6796/20021114, 6797/20021114 e 
6798/20021114, da freguesia de Amora e inscritos respetivamente na matriz predial urbana sob os artigos 
n.os 11548, 11549, 11550, 11555, 11556, 11557, 11568 e 11558, da referida freguesia deste município.
O presente aditamento altera os polígonos de implantação dos edifícios a construir nos lotes n.os 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 e 15, conforme planta constante no loteamento. 
Seixal, 22 de abril de 2019

O presidente da Câmara Municipal do Seixal
Joaquim Cesário Cardador dos Santos

Alvará de licença de loteamento n.º 29/2002
Aditamento n.º 3/2019



Envolvente à Escola Básica Paulo da Gama, em Amora
Prosseguem obras de requalificação
     
Prosseguem as obras de requalificação da área envolvente à Escola Básica Paulo 
da Gama, em Amora, com mais uma frente de trabalho na Avenida Afonso Costa. 
Encontram-se a decorrer intervenções na rede de abastecimento de água, mas 
também relacionadas com a mobilidade e o ordenamento do espaço, na zona com-
preendida entre a Avenida Marechal Silva Gomes, a Avenida Afonso Costa, a Rua 
Manuel Teixeira Gomes e a Rua Ana de Castro Osório.
A empreitada inclui a remodelação da rede de abastecimento de água. A Câmara 
Municipal do Seixal está a proceder à substituição da rede existente em fibroci-
mento por PVC e a remodelar todos os acessórios de rede, bem como dos ramais 
domiciliários, incluindo o ramal de abastecimento à escola.
Em termos de mobilidade, está a ser requalificado todo o percurso pedonal envol-
vente à escola, procurando ordenar o espaço de forma a permitir a criação de novos 
percursos pedonais e novos lugares de estacionamento. 
A Câmara Municipal do Seixal pede desculpa pelos incómodos causados durante a 
realização das obras. 
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Pinhal do General
Obras de pavimentação
A Câmara Municipal do Seixal procedeu à pavimentação do cruzamento da 
Avenida Almirante Reis com a Avenida dos Descobrimentos, no Pinhal do 
General, em Fernão Ferro.
Esta intervenção resulta de um protocolo com a AUGI FF 71 – Pinhal do General, 
estando prevista a pavimentação da restante via da Avenida Almirante Reis.

Queda de árvore em Miratejo
Remoção de resíduos
A Câmara Municipal do Seixal procedeu à remoção de uma árvore que caiu para 
a via na Rua Soeiro Pereira Gomes, em Miratejo. 
A árvore, uma Sterculia, não aparentava indícios de fragilidade ou patologias. 
A sua queda deveu-se a podridão radicular, cuja origem está ainda a tentar ser 
identificada. 
Assim que foi alertada para a situação, a autarquia mobilizou uma equipa para 
remoção dos resíduos. Na queda, foi danificada uma viatura.
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, esteve presente no 
local.

Fernão Ferro
Pintura de cruzamentos sobrelevados
A Câmara Municipal do Seixal procedeu à pintura de via em dois cruzamentos eleva-
dos em Fernão Ferro: entre a Rua Luís de Camões e a Rua Gil Vicente e entre a Rua 
António Sérgio e a Avenida da República.
Os cruzamento sobrelevados foram criados como medida de acalmia de tráfego, de 
forma que os automobilistas reduzam a velocidade no local.
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Prosseguem as ações 
integradas de valorização dos 
espaços públicos, de forma a in-
tervir em locais específicos do 
concelho. 

estas ações decorrem uma 
vez por semana num local di-
ferente e contam com cerca de 
50 trabalhadores municipais 
de várias áreas, como higiene e 
limpeza urbana, recolha de re-
síduos sólidos urbanos, salubri-
dade, manutenção e conserva-
ção urbana, água e saneamento, 
espaços verdes, entre outras.

as últimas ações realiza-
ram-se nos dias 30 de abril, 
em Fernão Ferro e, no dia 8 de 
maio, em Corroios, e contaram 
com a presença de Joaquim 
santos, presidente da Câmara 

municipal do seixal, e Joaquim 
Tavares, vice-presidente da 
Câmara municipal do seixal e 
responsável pelos pelouros do 
ambiente, serviços urbanos, 
energia e espaço Público.

os autarcas acompanharam 
as intervenções dos trabalha-
dores municipais e contactaram 
com os munícipes para recolher 
sugestões e opiniões sobre ou-
tras intervenções necessárias 
em cada área.

os trabalhadores munici-
pais intervieram ao nível da la-
vagem de contentores e ecopon-
tos, recolha de monos, repara-
ção de mobiliário urbano, varre-
dura e lavagem de ruas, despejo 
de papeleiras, desmatações, 
cortes de ervas e contenção das 

copas das árvores,  manutenção 
de canteiros, controlo de pra-
gas, desobstrução de coletores 
e sarjetas e reparação de asfalto 
e passeios. 

Foram também feitas verifi-
cações nos marcos e bocas de 
incêndio e nas bocas de rega, a 
manutenção preventiva da rede 
de saneamento e reparação de 
câmaras de visita e de sumidou-
ros, e ainda a conservação de 
sinalização vertical.

Durante as iniciativas, foi ain-
da analisada a iluminação públi-
ca, de modo a detetar anomalias 
que são reportadas à eDP no 
âmbito do contrato de conces-
são. n

ações integradas com 50 trabalhadores municipais

Valorização dos espaços públicos

A inauguração da 14.ª edição da Exposição de Energias Renováveis e 
Eficiência Energética decorreu no dia 28 de abril, no Pavilhão Multiusos do 
Parque Urbano da Quinta da Marialva, em Corroios.
Nesta iniciativa, várias empresas do setor da energia expuseram as tec-
nologias e produtos que comercializam. Quanto ao público, teve a oportu-
nidade de conhecer as novidades nesta área, como veículos e formas de 
mobilidade elétrica, e soluções de empresas com produtos de eficiência 
energética, como bombas de calor, painéis solares, iluminação LED e ba-
terias de condensadores. Os visitantes puderam até experimentar alguns 
dos produtos expostos.
A Exposição de Energias Renováveis e Eficiência Energética é também uma 
forma de sensibilizar o público para o uso de soluções alternativas que con-
tribuam para uma maior eficiência energética e cidades mais sustentáveis.
A iniciativa foi organizada pela AMESEIXAL – Agência Municipal de Energia 
do Seixal, com o apoio da Câmara Municipal do Seixal e da Junta de 
Freguesia de Corroios.
Joaquim Tavares, vereador do pelouro do Ambiente, Serviços Urbanos, 
Energia e Espaço Público da autarquia, esteve presente na iniciativa.

Exposição de Energias Renováveis e Eficiência Energética
Contribuir para cidades mais sustentáveis
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À Conversa com os Pais... 
A Confusão Está Instalada?

Sessão de 17 de maio 
tem como tema 
«Adolescência e Vivências»

A Câmara Municipal do Seixal tem 
estado a assinalar Maio, Mês do 
Coração, com um conjunto de ativi-
dades desportivas e relacionadas 
com a saúde a decorrer na Piscina 
Municipal de Corroios.
Nos dias 11 e 12 de maio, realiza-
ram-se rastreios de colesterol, dia-
betes e medição de tensão arterial. 
No dia 12 de maio houve duas ini-

ciativas: a Caminhada do Coração, 
com partida e chegada na piscina 
e percurso pelas ruas de Corroios, 
e a Aula Coração Saudável, sobre 
cuidados a ter para a saúde do nos-
so coração.
No programa de atividades cons-
tam ainda dois workshops de ali-
mentação saudável, a decorrer 
nos dias 18 e 19 de maio, das 10 

às 11.30 horas. No dia 18 o tema 
é «Marmitas, Lanches e Pequenos-
-Almoços Saudáveis» e no dia 19 
é «Refeições Equilibradas – o Que 
Comer Antes e Após o Exercício 
Físico».
 A participação é gratuita, basta 
inscrever-se na secretaria da 
piscina ou através do telefone  
210 976 130.

Piscina Municipal de Corroios
Atividades assinalam Maio, Mês do Coração

« A d o l E s C ê n C I A  E 
Vivências» é o tema da sessão 
do À Conversa com os Pais... A 
Confusão Está Instalada? que 
vai ter lugar excecionalmente na 
Feira de Projetos Educativos, no 
dia 17 de maio, às 19 horas. 

A iniciativa é promovida em 
parceria pela Câmara Municipal 
do seixal, Escola secundária dr. 
José Afonso (EsJA) e Unidade 
de Cuidados na Comunidade 
do Agrupamento de Centros de 
saúde (ACEs) Almada-seixal e 
pretende esclarecer sobre temá-
ticas relacionadas com a adoles-
cência, contando com a partici-
pação de especialistas nos temas 
abordados e dando espaço à colo-
cação de questões por pais e edu-

cadores para serem respondidas.
A sessão de 17 de maio tem co-

mo oradora Anabela lopes, psi-
cóloga clínica no Agrupamento 
de Escola Pedro Eanes lobato 
e conta com a moderação de 
Patrícia Pedroso, presidente da 
Associação de Pais da Escola 
Básica da Quinta da Courela. 

Apesar de anualmente a inicia-
tiva ser composta por três ses-
sões, uma por cada período leti-
vo, outra exceção este ano será a 
realização de uma quarta sessão, 
no dia 14 de junho, que terá lu-
gar no evento seixal, Município 
saudável, igualmente na zona ri-
beirinha de Amora. A sessão não 
será, no entanto, inteiramente 
nova, uma vez que se trata da re-

plicação da sessão realizada em 
22 de fevereiro, que teve como te-
ma «Adolescência e Resiliência» e 
contou com Rosário Vasconcelos, 
psicóloga clínica da Equipa 
de Tratamento de Almada da 
divisão de Intervenção em 
Comportamentos Aditivos da 
Administração Regional de 
saúde de lisboa e Vale do Tejo, 
e Ana serrano, médica inter-
na no serviço de pedopsiquia-
tria do Hospital Garcia de orta. 
Inteiramente igual também não 
será, uma vez que é a participa-
ção dos pais que faz a verdadeira 
diferença na iniciativa. 

Inscreva-se em ucc.seixal@ar-
slvt.min-saude.pt. E participe. n

Associação intermunicipal
reúne-se no Seixal
Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis elabora Atlas
da Saúde

O conselho de administração da Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis (RPMS) reuniu-se no dia 3 de maio, na sede do orga-
nismo, que fica localizada na freguesia do Seixal. O presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, participou na 
reunião enquanto presidente do conselho de administração da 
rede, tendo sido acompanhado por Manuela Calado, vereadora do 
Desenvolvimento Social da autarquia.
Integrada por 57 municípios, a RPMS é uma associação que tem a 
missão de apoiar a divulgação, implementação e desenvolvimento 
do projeto Cidades Saudáveis nos municípios que pretendam as-
sumir a promoção da saúde como uma prioridade da agenda dos 
decisores políticos.
Na reunião de 3 de maio, o conselho de administração da rede 
teve em apreciação o Atlas de Saúde, projeto em que os muni-
cípios se encontram a trabalhar e para o qual contam com uma 
parceria com a Universidade de Coimbra. O objetivo do Atlas de 
Saúde é caracterizar o estado de saúde da população e os seus 
determinantes nos municípios da Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis, assim como desenvolver uma plataforma online, com 
dados georreferenciados atualizáveis, que se constitua como fer-
ramenta dinâmica de suporte à elaboração do perfil de saúde e da 
carta de saúde de cada município.
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A 8.ª edição do Maio Social, com o 
tema «Ideias com Cores, Pessoas 
Brilhantes», começou a 3 de maio 
e decorre até 6 de junho e pro-
move diversas iniciativas, numa 
ação representativa dos projetos 
em desenvolvimento no concelho. 
Enquanto município que se pauta 
pela multiculturalidade, o Seixal 
abrange os públicos, de todas as 
origens culturais, promovendo a 
riqueza multicultural e as vivências 
dessas «pessoas brilhantes».
A iniciativa promovida pela Câmara 
Municipal do Seixal e pelas entida-
des parceiras da Rede Social conta 
com um vasto leque de atividades, 
do desporto aos eventos solidá-
rios, passando por debates sobre 
temas como a violência doméstica. 
Estas são dinamizadas pelas enti-
dades que integram a Rede Social 
do Seixal, numa mostra do traba-
lho desenvolvido pelos agentes do 
município nesta área.
A iniciativa teve início no dia 3 de 
maio, com o Fórum OpenEUropa 
promovido pela R@to – Associação 
para a Divulgação Cultural e 
Científica. Uma oficina que avaliou 
os impactos de programas euro-
peus no trabalho social de âmbito 
local, nomeadamente o progra-
ma Erasmus+ e o Corpo Europeu 
de Solidariedade. Seguiu-se um 
evento solidário no dia 11 de maio, 
com aula de zumba, música e jo-
gos tradicionais que serviu para a 
angariação de fundos para a cons-
tituição legal da Associação de 
Moradores da Quinta da Princesa. 
Organizado pela Comissão para a 
Proteção de Crianças e Jovens do 
Seixal decorreu ontem, dia 15 de 
maio, o Seminário sobre Ensino 
Doméstico/Ensino a Distância que 
abordou a recente legislação que 
prevê que os educadores possam 
optar por esta modalidade de ensi-

no. Em debate estiveram os cons-
trangimentos e benefícios deste 
tipo de educação, tendo em conta 
as diferentes comunidades locais 
e a experiência concreta do Seixal.
Este ano, o Maio Social foca-se nos 
objetivos do Plano Municipal para 
a Integração dos Migrantes e do 
Plano Municipal para a Igualdade 
de Género e Oportunidades. O 
evento assenta maioritariamente 
em atividades de sensibilização 
da Campanha Traduz-te em Força, 
promovida pela QI News – Quinto 
Império News, a que o Seixal se 
associou. O objetivo é transmitir 
uma mensagem de força às mu-
lheres imigrantes, liberta de este-
reótipos sociais e culturais. A cam-
panha será apresentada junto das 
comunidades locais da Quinta da 
Princesa, de Vale de Chícharos, de 
Santa Marta de Corroios, da Quinta 
do Cabral, de Miratejo e do Bairro 
da Cucena.

Programa
19 de maio, às 9 e às 14 horas
Caminhada da APCAS
Dá Rodas aos Sapatos e Mostra 
de Desporto para Tod@s 
Parque da Quinta dos Franceses
Destinatários: público em geral
 
21 de maio, 17.30 horas
Sessão de apresentação 
da campanha de sensibilização 
Mulher, Traduz-te em Força
Destinatários: moradores 
de Vale de Chícharos

 22 de maio, 17.30 horas
Sessão de apresentação 
da campanha de sensibilização 
Mulher, Traduz-te em Força
Centro Paroquial de Bem-Estar 
Social de Arrentela
Destinatários: moradores 
da Quinta do Cabral

 23 de maio, 9.30 horas
Debate sobre Dependências
Sociedade Filarmónica 
União Arrentelense
Destinatários: parceria da Rede 
Social e público em geral
 
24 de maio, 17.30 horas
Sessão de apresentação 
da campanha de sensibilização 
Mulher, Traduz-te em Força
Local a designar
Destinatários: moradores 
de Miratejo/Projeto Escolhas 
Estás na Mira
 
4 de junho, 14.30 horas
Seminário Violência Doméstica – 
Vítimas Indiretas ou Vicariantes
Tribunal Judicial da Comarca 
de Lisboa – Núcleo do Seixal
Destinatários: equipas técnicas 
da parceria
 
5 de junho, 9.30 horas
70.ª reunião plenária ordinária 
do Conselho Local de Ação Social 
do Seixal (CLASS) – 15 Anos 
de Rede Social – Ideias com Cores, 
Pessoas Brilhantes
Oficina de Artes Manuel 
Cargaleiro, Quinta da Fidalga
Destinatários: parceria do CLASS
 
Junho, hora a definir
Sessão de apresentação
da campanha de sensibilização 
Mulher, Traduz-te em Força
Destinatários: moradores 
da Cucena e de Santa Marta 
de Corroios

10.º Fórum para a Cidadania
Tráfico de seres humanos 
em debate

Cerca de meia centena de técnicos e representantes de várias en-
tidades participaram no 10.º Fórum para a Cidadania sobre o lema 
«Tráfico de Seres Humanos: Dimensões e Respostas», que se realizou 
no dia 30 de abril, no auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal. O encontro inseriu-se no programa das come-
morações do 45.º aniversário do 25 de Abril e do Dia Municipal da 
Comunidade Migrante (26 de abril).
A vereadora Manuela Calado, do Pelouro do Desenvolvimento Social 
da Câmara Municipal do Seixal, presidiu à mesa de abertura do fó-
rum, que também contou com a presença de Romualda Fernandes, 
do Alto Comissariado para as Migrações. 
A vereadora deu as boas-vindas e contextualizou a realização do 
fórum, o qual «se enquadra no âmbito das ações estabelecidas 
no 2.º Plano Municipal para a Integração dos Migrantes do Seixal 
2018/2020». Explicou que o fórum «consiste num espaço de debate 
temático, no âmbito da parceria do Pacto Territorial para o Diálogo 
Intercultural do Seixal», que «se dedica à articulação de medidas de 
apoio e resposta aos migrantes residentes no concelho, como, por 
exemplo, o serviço Espaço Cidadania». Acrescentou ainda que um dos 
objetivos do Fórum para a Cidadania é promover a sensibilização para 
a temática proposta, a qual consta também das ações previstas no 
3.º Plano Municipal para a Igualdade de Género e Oportunidades do 
Seixal 2018/2020 para esta área. 
Durante o fórum, foi apresentada a campanha Traduz-te em Força, 
cujo principal objetivo é transmitir uma mensagem de força às mulhe-
res imigrantes, que lhes cause um sentimento de conforto e identifi-
cação. Seguiu-se o visionamento da curta-metragem Terra Amarela, 
uma viagem ao mundo do tráfico de seres humanos na Europa.
Na mesa de comunicações sobre as dimensões e respostas sobre a 
problemática do tráfico de seres humanos, pretendeu-se sobretudo 
dar a conhecer as dimensões do fenómeno no contexto global e na-
cional, assim como as estratégias e respostas globais e locais, tendo 
como premissa o respeito e defesa dos direitos humanos e a proteção 
da vítima. 
Do fórum resultou um conjunto de pistas, orientações e recomen-
dações com vista à intervenção nesta área. Das várias recomenda-
ções, foram apontadas, entre outras, as alterações legislativas e de 
políticas públicas no sentido de melhorar a proteção dos direitos das 
pessoas vítimas de tráfico, assim como a definição, em parceria e 
assente num modelo de participação, de diretrizes que promovam 
a implementação do Protocolo Adicional à Convenção das Nações 
Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional relativo à 
prevenção, à repressão e à punição do tráfico de pessoas, em espe-
cial de mulheres e crianças. 

Maio Social tem como lema «Ideias com Cores, Pessoas Brilhantes»
Uma reflexão sobre a multiculturalidade
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25 restaurantes em torno da Baía do Seixal

Tour do Pitéu promove 
restauração local

A 2.ª edição do Bazar Sustentável 
vai realizar-se no dia 19 de maio 
no Mercado Municipal do Seixal, 
das 10 às 19 horas.
Esta iniciativa tem como objetivo 
divulgar a mensagem de que um 
estilo de vida sustentável está ao 
alcance de todos e tem impacto 
no planeta Terra e em cada um 
de nós.
O bazar irá incluir o mercado sus-

tentável, uma área destinada à 
venda de produtos que promo-
vem um estilo de vida com zero 
desperdício ou com baixo impacto 
e produtos biológicos.  Aqui es-
tarão presentes marcas que são 
referência neste ramo e marcas 
do Seixal que se destacam no âm-
bito da sustentabilidade a nível 
nacional.
Haverá bancas de alimentação 

biológica e dois foodtrucks no pá-
tio do mercado; o Swap Market, 
destinado à troca de roupa, calça-
do e acessórios; e o Mercado de 
Troca de Livros. 
Durante a iniciativa, realiza-se a 
palestra Verão Zero Waste, às 11 
horas, sobre alternativas susten-
táveis e sem desperdício para as 
férias, e showcooking: hambúr-
gueres vegetarianos (12 horas); 

lanches saudáveis (16 horas) e 
aprender a fazer e a usar probióti-
cos (17 horas).
As crianças terão um programa 
próprio, com música (10.30 ho-
ras), oficina de carimbos (11.30 
horas), sessão de leitura com ioga 
(15 horas), meditação (16 horas) 
e ateliê de reciclagem (17 horas).
O Bazar Sustentável é organiza-
do pela Casa Capaz, com o apoio 

da Câmara Municipal do Seixal, 
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires e 
da Saponina.
Para mais informações, consul-
te o site casacapaz.pt, a página 
facebook.com/bazarsustentavel-
seixal/ ou contacte a organização 
através do email info@casaca-
paz.pt.

Dia 19 de maio, no Mercado Municipal do Seixal
2.ª edição do Bazar Sustentável

Uma cerveja e um pes-
tisco por apenas 3 euros levaram 
milhares de pessoas a degustar as 
ofertas dos 25 estabelecimentos 
da área da restauração de amora, 
arrentela e Seixal que aderiram ao 
Tour do Pitéu.

O evento gastronómico que 
decorreu entre 4 e 12 de maio 
foi promovido pela associação 
do comércio, Indústria, Serviços 
e Turismo do Distrito de Setúbal 
(acISTDS) e contou com o apoio 
da câmara municipal do Seixal. 
Queijinho de vaca grelhado, choco 
frito, chips & bacon, espetada de 
falafel com molho terra e mar, ca-
marão com manjericão e maionese 
de caril e alho, tosta de bacalhau, 
bucho e maranho da Sertã, paste-
lão alentejano com tosta trufada 
e meia desfeita de bacalhau com 
broa de milho foram algumas igua-
rias disponibilizadas no evento.

em representação do restauran-

te mundet Factory, joão macedo 
explicou que esta iniciativa «des-
mistifica o mundo demasiado 
competitivo da restauração e cria 
um clima de amizade e parceria, 
necessário para melhor servir os 
clientes.»

O Pátio da monsôa confecionou 
uma mini alentejaninha, uma mini 
francesinha alentejana, recriação 
da iguaria portuense feita com 
pão alentejano. Francisco antunes 
acredita que seria benéfico haver 
«mais iniciativas como esta» .

a Brisa da Baía propôs uma 
bruschetta à baía, uma inovação de 
um espaço que é todo ele inovador: 
conceito, arquitetura e implemen-
tação. Fernando jorge garante que 
o espaço tem «uma localização úni-
ca» e por isso procura igualmente 
ter uma oferta diferenciada. 

exatamente do lado oposto da 
Baía do Seixal fica o chá d’amora. 
a proposta da casa foi um scone 

de linguiça, desafio feito à equipa, 
mais dada à confecção de doces. 
Teresa Nunes diz que esta foi «uma 
forma de participar sem fugir ao 
conceito de casa de chá».

O presidente da direção da Dele-
gação do Seixal da acISTDS diz que 
muitos dos estabelecimentos «já 
eram associados e outros aprovei-
taram para se juntar aos mil asso-
ciados já existentes». 

De acordo com o presidente da 
câmara municipal do Seixal, «esta 
é uma iniciativa que faz todo o sen-
tido receber o apoio da autarquia, 
com o objetivo de dar a conhecer a 
excelente restauração existente no 
nosso concelho». 

joaquim Santos disse ainda que 
o evento gastronómico é demons-
trativo de que «somos um conce-
lho em evolução, com um enorme 
dinamismo e um tecido económico 
que quer progredir e avançar». n

Laranja da Baía e varinos do Seixal
Doces do Seixal nomeados para 
7 Maravilhas Doces de Portugal

Laranja da Baía e varinos do Seixal, dois doces do concelho do Seixal, 
foram nomeados candidatos ao concurso 7 Maravilhas Doces de 
Portugal.
Fernanda Carmona Rodrigues, formadora de pastelaria do Instituto 
de Emprego e Formação Profissional, é a criadora dos doces varinos 
do Seixal.
Iolanda Bernardes e Fátima Pires, do Centro Paroquial de Bem-Estar 
Social de Arrentela – Centro Comunitário Várias Culturas, Uma Só 
Vida, são as autoras de laranja da Baía. Aliás, foi com este doce que 
ganharam, no ano passado, o Concurso de Doçaria de Natal, integra-
do na Aldeia Natal do Seixal.
A edição de 2019 do 7 Maravilhas Doces de Portugal é dedicada à 
doçaria portuguesa, entre a tradição e a inovação, dando atenção aos 
produtos únicos de cada região utilizados na arte da doçaria.
A seleção dos doces a concurso foi feita por um painel de especia-
listas formado por personalidades com sabedoria e conhecimento 
na área da doçaria, uma tarefa que não foi fácil, pois a organização 
recebeu 907 candidaturas.
Estes especialistas vão reduzindo a lista de candidatos para 21 e, 
posteriormente, para sete candidatos por distrito e regiões autóno-
mas. Depois, quem vai decidir é o público. O grande vencedor será co-
nhecido a 7 de setembro, na grande final a ser transmitida pela RTP.
Estas nomeações, juntamente com a distinção obtida pelo pastel da 
Fidalga, evidenciam a qualidade e inovação da doçaria do concelho.
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A primeirA edição do 
Festival do maio foi um verdadeiro 
sucesso com a participação de mais 
de 6 mil pessoas. O evento decorreu 
no novo parque Urbano do Seixal, 
que revelou ser o espaço ideal para 
iniciativas como esta, ao ar livre, e 
com cheiro a liberdade.

Foram dois dias de espetáculos, a 
10 e 11 de maio, com música de in-
tervenção e de crítica política e so-
cial, onde não faltou o ativismo am-
biental, as lutas contra a discrimi-
nação de raça e género, passando 
pelas questões relacionadas com a 
defesa das identidades culturais e 
dos direitos à autodeterminação.

O cartaz assentou em dois eixos: 
a preservação da memória, trazen-
do o legado histórico da música de 
protesto, e as lutas atuais, dando 
voz a novos artistas. 

Fausto Bordalo Dias era um dos 
nomes previstos para o dia 10, mas 

por motivos de saúde não pôde 
comparecer, tendo sido substituído 
por Fernando Tordo.

Seguiu-se Capicua, que convidou 
Sara Tavares e a rapper angolana 
eva rapdiva para compor o proje-
to mulheres da Lusofonia, e o re-

alizador sérvio emir Kusturica, a 
recriar, com a sua The No Smoking 
Orchestra, clássicos das bandas so-
noras dos seus filmes. 

No dia 11, houve pedro Jóia e 
Quarteto Arabesco, canções de pro-
testo ibero-americanas com novos 
arranjos pela Orquestra Sinfonietta 
de Lisboa e coro e solistas como 
António Zambujo, Lura, Uxía e 
Vitorino.

O festival fechou com o DJ set de 
Luís Varatojo, que foi o diretor ar-
tístico deste evento. A revolução 
Não passa na Televisão, com a 
participação do VJ (Video Jokey)
Homem do Leme, foi uma seleção 
de música revolucionária de vários 
pontos do globo feita propositada-
mente para o evento.

Centralidade cultural
Joaquim Santos, presidente da 

Câmara municipal do Seixal, esteve 

música de intervenção no parque Urbano do Seixal

Primeira edição do Festival 
do Maio foi um sucesso

O Festival do 
Maio deu espaço 
à música
de intervenção e 
de crítica política 
e social com um 
cartaz que reu-
niu passado 
e presente
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Música de intervenção no Parque Urbano do Seixal

Primeira edição do Festival 
do Maio foi um sucesso

em palco para se dirigir à popula-
ção, acompanhado de Maria João 
Macau, vereadora do pelouro da 
Cultura, e Luís Varatojo, diretor ar-
tístico do Festival do Maio.

 Para Joaquim Santos, a realiza-
ção do Festival do Maio contribui 
«para a centralidade cultural que 
queremos para a Mundet, para es-
ta antiga fábrica de cortiça, que foi 
uma âncora do desenvolvimento 
económico do concelho e que que-
remos transformar numa âncora 
do desenvolvimento cultural».

O autarca frisou ainda que «o 
evento serve para mostrar que, 45 
anos depois do 25 de Abril de 1974, 
a música continua a ser uma arma 
para transformação da sociedade. 
Há novas formas de intervenção, 
novas dinâmicas, novos grupos 
musicais e este é um espaço para se 
continuarem a exprimir».  n

O PrOgrAMA de entre-
tenimento «Aqui Portugal», da 
rTP1, esteve em direto do Jardim 
do Seixal no dia 11 de maio, du-
rante quase todo o dia. Os apre-
sentadores foram Joana Teles, 
Hélder reis e Catarina Camacho 
que receberam vários convida-
dos para darem a conhecer o con-
celho do Seixal. 

João Batista, jovem artista do 
concelho, falou sobre o À Babuja 
– Festival de Street Art do Seixal, 
que dá espaço aos jovens para 
criarem arte urbana.

Manuel Lima, professor e co-
nhecido autor de diversas obras 
sobre o património natural e his-
tórico do concelho, também par-
ticipou no programa.

O Festival do Maio, a decorrer 
naquele mesmo dia, foi apresen-
tado por Luís Varatojo, diretor 
musical do projeto, e o Tour do 
Pitéu, que se realizou entre 4 e 
12 de maio no Seixal, foi dado a 
conhecer por Celso Machado, da 
organização do evento.

Laranja da Baía, de Iolanda 
Bernardes e Fátima Pires, e va-
rinos do Seixal, criados por 
Fernanda rodrigues, são dois 
doces candidatos ao concurso 
7 Maravilhas Doces de Portugal 
que foram apresentados no 
programa. Também o pastel 
da Fidalga, que conquistou a 
Medalha de Ouro no 8.º Concurso 
Nacional de Doçaria rica 
Tradicional Portuguesa, na cate-
goria «Pastel», foi apresentado 
pela sua autora, Dina Oliveira.

A Associação Náutica do Seixal 
e as atividades náuticas desen-
volvidas na Baía do Seixal, bem 
como as embarcações tradicio-
nais recuperadas pela Câmara 
Municipal do Seixal, também es-
tiveram em destaque. Fernando 
Dâmaso mostrou as miniaturas 
de embarcações que constrói.

ricardo Silva, médico, e Jorge 
Canhoto, técnico municipal, fala-
ram sobre o projeto Diabetes em 
Movimento, e Anabela Soares e 
Soraia Issufo, da Câmara Munici-
pal do Seixal, foram as entrevista-
das sobre o Projeto Municipal de 
Teatro Sénior (Des)Dramatizar. 
Outros projetos municipais da-
dos a conhecer foram o da leitu-

ra pública, com Susana Filipe, da 
Biblioteca Municipal do Seixal, 
que apresentou uma Hora do 
Conto. Francisco Partidário e 
Modeste Mendes falaram sobre 
o desenvolvimento do xadrez 
no Independente Futebol Clube 
Torrense.

Vitória Neto, da Associação de 
S. Tomé e Príncipe, foi falar sobre 
o trabalho da associação e apre-
sentar iguarias daquela ilha.

O artista plástico Hugo Casta-
nheira mostrou alguns trabalhos, 
em que utiliza vários materiais.

ricardo Toscano, jovem prodí-
gio do jazz do Seixal, falou sobre o 
seu trabalho e sobre o SeixalJazz 
e ainda tocou saxofone ao vivo.

Do concelho do Seixal atuaram 
Banza, Diamantina, a Banda da 
Sociedade Filarmónica Demo-
crática Timbre Seixalense e a 
Classe Talentos sem Fronteiras, 
do Centro Cultural e recreativo 
do Alto do Moinho.

Cathy, Francisca gomes, Cle-
mente, Mariza Duvall, Homem 
Espantalho e Telmo Pires com-
pletaram o alinhamento musical.

Qualidade de vida
Joaquim Santos, presidente da 

Câmara Municipal do Seixal, em 
entrevista, falou sobre a estraté-
gia de desenvolvimento dos últi-
mos anos, «preparando o territó-
rio para receber empresas, novas 
ofertas turísticas, mas também 
as famílias que procuram o Seixal 
para viver». 

Afirmou que, no Seixal, há 
eventos durante todo o ano. Os 
próximos são o Nick Fest, o Seixal 
World Music, o Fado Food Fest 
e o início das Festas Populares 
em junho, MTV Sunset Party 
Seixal e Seixalíada em setembro, 
SeixaJazz em outubro, Festival 
de Teatro em novembro e Aldeia 
Natal do Seixal em dezembro.

«Pretendemos dar qualidade 
de vida à nossa população, para 
que não tenha de sair do conce-
lho para assistir a um concerto 
ou para se divertir, mas também 
atrair visitantes e, com isso, con-
tribuir para o desenvolvimen-
to do nosso concelho», disse 
Joaquim Santos. n

Uma grande festa na televisão nacional

«Aqui Portugal» 
esteve em direto do Seixal



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 731    16 MAIO 2019

14     CULTURA

Este ano as crianças podem fes-
tejar o Dia Mundial da Criança, 1 
de junho, no mundo dos livros, ao 
participar na iniciativa Uma Noite 
na Biblioteca, a qual tem por obje-
tivo proporcionar uma noite dife-
rente a crianças entre os 8 e os 11 
anos de idade, as quais, acompa-
nhadas por técnicos da Biblioteca 
Municipal do Seixal, participam em 
ateliês de leitura e escrita criati-
va, descobrem os sons fantásticos 
da biblioteca no período noturno e 

dormem ao som de histórias infan-
tis, regressando a casa só no dia 
seguinte. 
A atividade vai realizar-se nos dias 
1 e 2 de junho, entre as 21 e as 
11.30 horas. 
Mas para participar é preciso pro-
ceder à inscrição, até 24 de maio, 
de terça a sexta-feira, das 10 às 
20.30 horas, no Espaço Júnior da 
Biblioteca Municipal. Inscrições e 
informações pelo telefone 210 976 
100 ou email biblioteca.seixal@

cm-seixal.pt. Sugere-se a consulta 
das normas de participação no site 
cm-seixal.pt ou no Espaço Júnior. 

Inscrições de 14 a 24 de maio
Crianças podem passar uma noite na biblioteca

O Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal prossegue uma 
programação regular, diversa e de 
grande qualidade. Os espetáculos 
de abril incluíram stand-up come-
dy, uma atuação de Vitorino e a mú-
sica de Cole Porter interpretada por 
Afonso Dias e João Paulo Esteves 
da Silva.
Silent Words foi o nome do espe-
táculo que teve lugar na principal 
sala de espetáculos do concelho 
no dia 30 de abril, assinalando o 
Dia Internacional do Jazz. A atua-

ção, com a música de Cole Porter, 
contou com Afonso Dias na guitarra 
e João Paulo Esteves da Silva no 
piano e propôs um regresso à pau-
ta do compositor norte-americano, 
matriz para uma renovação criativa 
num contexto de concerto ao vivo.
Integrado nas comemorações do 
45.º aniversário do 25 de Abril, o 
espetáculo de Vitorino decorreu no 
dia 13 de abril e trouxe ao Seixal o 
cantor nascido no Redondo que so-
ma já 23 álbuns na discografia. No 
Seixal, Vitorino evidenciou os dotes 

vocais e o talento musical que fize-
ram do alentejano um intérprete 
multifacetado dentro de diferentes 
estilos musicais e projetos de ca-
rácter distinto.
A stand-up comedy de Diogo Ba-
táguas esteve em palco no dia 5 de 
abril. O comediante trouxe ao Seixal 
o espetáculo Quero Lá Saber, em 
que fica evidente que é no palco 
que Diogo Batáguas se sente livre 
para dizer tudo aquilo que lhe ape-
tece, sem limites, nem tabus.

Música de Cole Porter e de Vitorino e stand-up comedy de Diogo Batáguas 
Auditório Municipal com programação diversa

Exposição de António Firmino 
Pintura com as cores 
e o ritmo de Cabo Verde

Ecos e Cores das Nossas Vivências é o nome da exposição de pin-
tura de António Firmino que está patente até 8 de junho na Galeria 
Municipal de Corroios.
António Firmino é professor de línguas e pintor autodidata, cuja pin-
tura é marcada por uma forte relação com a terra e o imaginário de 
Cabo Verde. A pobreza, a seca, a natureza das ilhas, as festas tradicio-
nais, os atos religiosos, paisagens marinhas, retratos, entre outros, 
são aspetos que surgem com frequência nas suas obras. Os tons 
quentes e a pincelada larga remetem-nos para os ritmos dolentes 
da morna. Não fosse António Firmino tocador de violão, compositor 
e presença assídua nas noites de serenata no Mindelo... Não é, por 
isso, de estranhar que, a 4 de maio, tenha convidado amigos para um 
encontro musical no local da exposição, entre os seus quadros.

Dar palco a projetos musicais dos jovens
Espaço 58 recebeu Fado ao Piano

Fado ao Piano foi a proposta que subiu ao palco do Espaço 58 no dia 
23 de março, para mais uma atuação e transmissão em live strea-
ming a partir do Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil 
– CAMAJ, no Seixal. 
Este é um projeto intimista composto pela fadista Leonor Duarte e 
pelo pianista Daniel Delaunay, que liga as raízes do fado com o piano, 
sob influências românticas e de jazz. 
O Espaço 58 continua a dar palco a projetos musicais desenvolvidos 
por jovens com idades entre os 14 e os 30 anos provenientes do dis-
trito de Setúbal.
Todos os concertos continuam disponíveis para ver e ouvir em cm- 
-seixal.pt/espaco-58 ou no canal oficial da autarquia no Youtube.
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Escola Artística de Música 
do Conservatório Nacional
Polo do Seixal com inscrições 
abertas
As inscrições para as provas de admissão ao ano letivo 2019-2020 
do Polo do Seixal da Escola Artística de Música do Conservatório 
Nacional estão abertas até ao dia 19 de maio. As candidaturas 
podem ser formalizadas online através do formulário disponível na 
página eletrónica da Escola Artística de Música do Conservatório 
Nacional.
Esta escola tem como objetivo qualificar os alunos através de 
uma sólida formação nas suas múltiplas vertentes, humanística, 
científica, histórica, ética, ecológica, estética, artística e musical, 
capacitando-os para uma opção profissional como músicos.
Após candidatura, os requerentes devem participar nas provas de 
admissão que terão lugar no Polo do Seixal, quer para instrumento, 
no dia 1 de junho de manhã, quer para iniciação musical e forma-
ção musical, no dia 6 de junho.
Saiba mais em emcn.edu.pt.

Pinhal do General e Redondos
Teatro em Fernão Ferro 
com entrada livre 
nos dias 18 e 25 de maio
Duas peças de teatro com entrada livre vão ter lugar na freguesia de 
Fernão Ferro, nos dias 19 de maio, domingo, e 25 de maio, sábado, 
e integram o programa de descentralização cultural com que a 
Câmara Municipal do Seixal procura levar a cultura mais perto da 
população.
Já este fim de semana, às 16 horas de dia 19 de maio, a Associação 
dos Amigos do Pinhal do General recebe a peça «Quando Ela... É 
Ele!», um texto de Rafael Ribeiro Rodrigues e Ricardo Mesquita de 
Oliveira. A comédia é uma produção C2E e conta a história de um 
casal homossexual que vive numa casa financiada pelo pai de um 
deles, que não sabe a orientação sexual do filho. Um dia, o pai deci-
de visitar o filho que, para não revelar ao pai este segredo, convida 
uma colega de trabalho para simular ser sua mulher. No entanto, 
nem tudo corre como previsto.
«Três Bicas e Um Carioca de Limão» é a outra proposta teatral e 
tem lugar na Associação de Moradores dos Redondos no dia 25 
de maio, sábado, às 21.30 horas. A representação está a cargo do 
Grupo de Iniciação Teatral da Trafaria e a autoria é do escritor Xico 
Braga, que assume ainda um dos papéis na peça. A ação passa-se 
num café, onde quatro amigos contam histórias e levantam proble-
mas, daqueles com que todos somos confrontados no nosso dia a 
dia. Com o tempo, saram-se as feridas e solidifica-se a amizade. E 
até uma atribulada história de amor chega a bom porto.

O 37.º aniversáriO do 
ecomuseu Municipal do seixal e 
o Dia internacional dos Museus 
comemoram-se a 18 de maio e in-
tegram o Maio Património 2019, 
com iniciativas a decorrem entre 
os dias 17 e 19.

O destaque vai para o con-
certo Zé soares Trio Convida 
Maria anadon – «seixalJazz 
2019 – Marca vinte», no dia 18, 
às 21.30 horas, no núcleo naval 
de arrentela, com entrada livre. 
aproveite a noite  dos Museus e 
visite este núcleo museológico, 
aberto excecionalmente das 21 
horas de dia 18 à 1 hora de dia 
19. Depois, embarque num dos 
Passeios Comemorativos da noite 
dos Museus, no bote de fragata 
Baía do Seixal, das 23 às 0 horas e 
das 0 à 1 hora. inscrições gratuitas 
até 17 de maio.

no dia 18, às 15 horas, junto 
aoespaço Memória – Tipografia 
Popular do seixal, na Praça Luís 
de Camões tem lugar o concerto 
com os alunos do Polo do seixal 
da escola artística de Música do 
Conservatório nacional a ativida-
de é gratuita e para o público em 
geral.

ainda no dia 18, às 17 horas, 
realiza-se a visita temática À 
roda de Uma Olaria, no núcleo 
da Olaria romana da Quinta do 
rouxinol.

no domingo, dia 19, das 9 às 
11.30 horas, participe na ativi-
dade reconhecer e Proteger o 
Património arqueológico, na 
Praia da Ponta do Mato / Ponta 
dos Corvos. De tarde, entre as 15 e 
as 17 horas, têm lugar as Oficinas 
abertas na extensão na Fábrica de 
Pólvora de vale de Milhaços, para 

o público em geral.
as famílias com crianças até 

aos 10 anos têm também opor-
tunidade de assistir ao teatro de 
fantoches «Um Perna-longa no 
Moinho», das 16 às 17 horas, no 
núcleo do Moinho de Maré de 
Corroios.

De referir ainda que o núcleo 
da Mundet – Centro de Docu-
mentação e informação acolhe, no 
dia 17, das 10 às 12 e das 14.30 às 
16.30 horas, o ateliê Um Postal pa-
ra o Museu, para o público escolar.

as inscrições para estas ativida-
des são gratuitas.

informações e inscrições pelo 
telefone 210 976 112 ou email 
ecomuseu.se@cm-seixal.pt. n

ateliês, concertos, exposições, 
teatro de fantoches

Museus em festa

Estão abertas as inscrições para a 
15.ª edição do Prémio Artes, na  mo-
dalidade de pintura. 
O Prémio ARTES é uma iniciativa bie-
nal, destinada a dinamizar o interes-
se pela arte no distrito de Setúbal.
Podem concorrer ao prémio todos 
os artistas com idade superior a 18 
anos e cada concorrente pode apre-
sentar dois trabalhos, no máximo. 
Todas as obras devem ser entregues 
devidamente acondicionadas e 
identificadas com o pseudónimo do 
autor, o nome da obra, as técnicas 
utilizadas e o valor atribuído a cada 

trabalho (que não pode ser superior 
a 1000 euros). 
O nome do autor, a sua morada e 
contactos (telefone e email) devem 
ser entregues em envelope fechado, 
identificado por fora com o pseudó-
nimo do autor.
A entrega dos trabalhos a concur-
so será efetuada até 1 de outubro, 
às terças-feiras, entre as 14.30 e 
as 17 horas, na Casa das ARTES – 
Associação Cultural do Seixal, na 
Quinta das Sementes, Cruz de Pau, 
Amora.
Um júri anunciará a decisão de atri-

buição do prémio e de eventuais 
menções honrosas ainda no mês de 
outubro, devendo ser realizada uma 
exposição com todos os trabalhos a 
concurso. 
O primeiro classificado receberá um 
prémio de 1000 euros.
A cerimónia de entrega do Prémio 
Artes 2019 será no dia 2 de novem-
bro.
Consulte o regulamento e inscreva-
se. Mais informações pelo telefo-
ne 212 241 228 ou 914 355 311 
e pelo email casadasartes1989@
gmail.com.

Entrega de trabalhos até 1 de outubro
Prémio Artes 2019
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A ApresentAção da 
edição número seis do Jornal 
Interescolar realizou-se no dia 9 
de maio, no auditório dos serviços 
Centrais da Câmara Municipal do 
seixal, com a presença dos alunos e 
professores que escreveram e ilus-
traram a publicação e daqueles que 
animaram o evento, assim como 
de representantes da comunidade 
educativa e eleitos das autarquias 
do concelho.

o jornal é um projeto integrado 
no plano educativo Municipal e a 
edição de 2018-2019 abordou o 
16.º objetivo de Desenvolvimento 
sustentável – paz, Justiça e Ins-
tituições eficazes, um número com 
20 páginas a cores, que incluiu 
artigos de pesquisa, entrevista e 
poesia, fotografia e desenhos da 
autoria dos alunos, com a colabora-
ção dos professores. A criatividade 
dos jovens focou o tráfico de seres 
humanos, a falta de liberdade, os 
migrantes, a multiculturalidade, a 
coragem de denunciar as injusti-
ças, a violência no namoro, a guerra 
e a coragem de ajudar os outros e 
não ficar indiferente.

Deram corpo a esta edição alu-
nos e professores das escolas se-
cundárias Alfredo dos reis silveira 
(esArs), de Amora (esA), Dr. José 
Afonso (esJA), João de Barros 
(esJB), Manuel Cargaleiro (esMC) 
e escolas básicas Dr. António 
Augusto Louro (eBAAL), Carlos 
ribeiro (eBCr) e paulo da Gama 
(eBpG). 

A sessão, que foi apresentada 
pelo aluno rafael Jesus, da escola 
Básica de Corroios, iniciou-se com 

um visionamento de um slide-show 
com os trabalhos sobre violência 
doméstica, realizados pelos alunos 
da esJB. seguiu-se música e poesia 
por alunos da esMC, leitura de um 
poema de Ary dos santos, em alba-
nês, por enio Mota, aluno da esArs, 
dança pela aluna Vânia Augusto, 
da esA, e uma performance com a 
pomba da paz, em grande formato, 
pelas alunas da esArs. 

os docentes, funcionários e 
alunos da eBAAL e da Unidade de 
Multideficiência criaram os marca-
dores com a pomba e elaboraram 
cravos. no átrio estiveram patentes 
os seguintes trabalhos dos alunos: 
painel sobre os oDs, da eBCr, pin-
turas alusivas ao 25 de Abril, do 
12.º I da esJA, e gravuras sobre a 
imigração, da esMC.

Inês Braga, da eBpG, participou 
pela segunda vez no projeto e disse 
que gostou «muito» da experiência, 
porque escreveu sobre a segunda 
Guerra Mundial, «um tema que me 
interessa muito e me sensibiliza. É 
importante sabermos o que acon-
teceu no passado para não repetir-

mos no futuro». 
Ana nogueira, Joana sousa, 

Ana Mendes, Maria Fernandes, 
thais silva, Jennifer Lomba e Her-
mengarda Lopes, da eBAAL, escre-
veram e desenharam sobre racis-
mo e violência e todas frisaram que 
«gostámos de participar» e para o 
ano «queremos voltar».

na sessão, a vereadora da edu-
cação, Manuela Calado, felicitou os 
alunos e agradeceu o contributo 
de todos neste projeto. A vereado-
ra referiu o tema escolhido, que 
permitiu aos jovens «trabalharem 
temas tão importantes» que os 
levaram a questionar que mundo 
querem nos seus 30 anos. Disse que 
a resposta a esta pergunta «compe-
te» aos jovens, porque «serão vocês 
a geração do futuro, com o vosso 
trabalho, resiliência, capacidade 
de fazer andar o mundo e torná-lo 
mais sustentável, mais solidário, 
em paz e onde todos tenham lu-
gar». n

Lançamento do Jornal Interescolar

Alunos escrevem 
e pintam a paz e a justiça

«Para os Bancos Vão Milhões, 
para a João de Barros Vão Tostões»
Manifestação defende 
conclusão de obras na escola 
secundária pelo Governo

A comunidade escolar da Escola Secundária João de Barros mani-
festou o seu descontentamento perante o cancelamento das obras 
que estavam a ser realizadas pelo Ministério de Educação (ME). A 
manifestação decorreu no dia 6 de maio, em Corroios, e contou com 
a presença da vereadora da Educação da Câmara Municipal do 
Seixal, Manuela Calado.
As obras de beneficiação começaram em outubro de 2010, dando 
início ao funcionamento do estabelecimento de ensino em conten-
tores prefabricados ao lado de um estaleiro. Com uma perspetiva 
de conclusão em ano e meio, a obra parou em 2011 pela primeira 
vez e desde então os trabalhos têm sido interrompidos e os prazos 
sucessivamente adiados.
Há nove anos que a escola é um estaleiro de obras, com caminhos 
de terra ou lama, sem qualquer espaço de qualidade para alunos, 
docentes e funcionários. Retomada algumas vezes, a obra foi nova-
mente interrompida em abril de 2019, deixando sem fim à vista o 
funcionamento da escola em condições cada vez mais degradadas, 
num espaço insuficiente para comportar mobiliário e com parca 
luminosidade. 
A biblioteca é exígua, as árvores e jardim da escola desaparece-
ram, o campo de jogos e o espaço livre de convivência também. 
Questões de segurança, conforto ou higiene são preocupações 
legítimas de trabalhadores e alunos do estabelecimento de ensino. 
As atuais condições afetam uma comunidade de aproximadamente 
1200 alunos, professores e outros trabalhadores da escola.
«Para os Bancos Vão Milhões, para a João de Barros Vão Tostões» foi 
a frase que os alunos exibiram numa faixa. 
A Câmara Municipal do Seixal considera mais do que justa a reivin-
dicação dos alunos e defende a necessidade urgente de criar condi-
ções necessárias à prestação de um ensino de qualidade e devolver 
a normalidade à comunidade educativa da Escola Secundária João 
de Barros, tendo aprovado, a 8 de maio deste ano, uma nova delibe-
ração que tem a escola como tema e em que defende a tomada de 
medidas urgentes e necessárias à conclusão das obras e enviado 
um pedido de reunião urgente com o ministro da Educação.
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 A FeirA de Projetos 
educativos 2019 encontra-se a 
decorrer até 18 de maio, na fren-
te ribeirinha de Amora. Trata-se 
de uma mostra dos trabalhos e 
projetos desenvolvidos pelos alu-
nos nas escolas do concelho ao 
longo do ano letivo e também um 
espaço para atividades culturais, 
desportivas e recreativas.

Os alunos que visitam a feira 
veem os seus trabalhos e projetos 
em exposição ou dão a conhecer 
aquilo de que são capazes, nome-
adamente na área da música ou 
da dança. Por outro lado, ficam a 
conhecer o que se faz nas outras 
escolas e podem participar em 
atividades divertidas. No fundo, a 
Feira de Projetos educativos pro-
move o convívio entre a comu-
nidade educativa num momento 
único de partilha.

A Feira de Projetos educativos 
é uma iniciativa da Câmara 
Municipal do Seixal, realizada em 
parceria com as juntas de fregue-
sia e a comunidade educativa do 
concelho.

«educação e Sustentabilidade» 
é o tema deste ano, por isso, ao 
longo do espaço, há uma expo-
sição com os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), que representam as prio-
ridades globais para 2030, e os 
projetos que têm sido desenvol-
vidos pela Câmara Municipal do 
Seixal com vista à superação des-
sas metas.

Ao longo da zona ribeirinha de 
Amora, há quatro tendas em for-
mato iglô, cada uma identificada 
com um elemento da natureza: 

água, terra, fogo ou ar. Nestes es-
paços, o programa inclui dança, 
música e teatro, ateliês, exposi-
ções, apresentações, vídeos, jogos 
e workshops.

No exterior há insufláveis, pin-
turas faciais, fantoches, o Jogo da 
Segurança rodoviária e Jogos do 
Ambiente, e decorrem atividades 
desportivas como patinagem, 
xadrez, slackline, tiro com arco, 
petanca, jogos tradicionais, dança 
do mastro com fitas, corfebol e 
canoagem.

A imprensa e rádio escolares 
também estão a funcionar duran-
te a Feira de Projetos educativos, 
com emissão própria, reporta-
gens e entrevistas.

Visitaram o evento Joaquim 
Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Manuela 
Calado, vereadora do pelouro 
da educação, e Manuel Pires, ve-
reador do Património, Manuel 
Araújo e eduardo rosa, presi-
dentes das juntas de freguesia de 
Amora e Corroios, respetivamen-
te, diretores de agrupamento e 
coordenadores de escolas e de 
bibliotecas escolares, professores 
e associações de pais.

Joaquim Santos falou sobre a 
importância da educação para 
o município: «Nós defendemos 
uma escola pública gratuita e de 
qualidade, essencial à formação 
integral das crianças, em que to-
dos têm acesso ao ensino, à cultu-
ra e ao desporto, ao conhecimen-
to, à criatividade e ao pleno de-
senvolvimento das suas potencia-
lidades, capacidades e vocações.»

A Feira de Projetos educativos 

é «um espaço onde as crianças po-
dem brincar, aprender e, ao mes-
mo tempo, descobrir interesses e 
fazer amigos. e tudo com base nos 
projetos desenvolvidos durante 
o ano nas escolas, integrados no 
Plano educativo Municipal, um 
instrumento fundamental para 
trabalhar as mais diversas áreas 
com os alunos e com programas 
de apoio que permitem a sua re-
alização.»

Sobre o tema desta edição 
da feira, «educação e Sustenta-
bilidade», Manuela Calado afir-
mou que «permitiu aos alunos 
desenvolver projetos tendo como 
ponto de partida os ODS, com vis-
ta a erradicar a pobreza, construir 
a paz e um mundo cada vez mais 
igualitário e sustentável». 

Disse ainda que o projeto edu-
cativo do concelho «só é possível 
realizar com a parceria entre au-
tarquia e comunidade educativa, 
construindo uma escola de refe-
rência para as nossas crianças e 
jovens».

Atividades para a família 
Durante a semana, as ativida-

des são dedicadas às escolas, mas 
no último dia, sábado, 18 de maio, 
são dirigidas à população em ge-
ral, com música, teatro, oficinas 
de artes plásticas, jogos tradicio-
nais, xadrez, uma aula de zumba 
e uma caminhada. Consulte o pro-
grama em cm-seixal.pt. n

Feira de Projetos educativos 2019 

Mostra do trabalho 
realizado nas escolas
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O Centro Cultural e Recreativo do 
Alto do Moinho (CCRAM) celebrou 
o 44.º aniversário no dia 29 de 
abril, com uma sessão solene 
pontuada de atuações musicais 
e dança de jovens talentos da 
coletividade, na qual também 
participou o grupo de cordas da 
Unisseixal. 
Na ocasião foram ainda atribui-
das medalhas aos atletas que se 
sagraram campeões na época de 
2017-2018.
Aurélio Fernandes, presidente da 
direção do CCRAM, realçou os 44 
anos de «muita e boa cultura» que 
se desenvolve no clube, recor-
dando as dezenas de dirigentes 
que «fizeram desta casa aquilo 
que ela é hoje».
O dirigente abordou as dificul-
dades sentidas pelo movimento 
associativo, a falta de apoio do 
Estado Central e a falta de diri-
gentes. Neste sentido, apelou 
aos jovens para «aparecerem, 
apresentarem ideias e disponi-
bilizarem-se para esta causa». 
Sobre os fortes «constrangimen-
tos» financeiros que existiam, dis-
se que hoje o CCRAM «está muito 
próximo de ultrapassar» essa si-
tuação.
Aurélio Fernandes afirmou que o 
clube vai «continuar a lutar para 
que os nossos jovens cresçam 
saudáveis, a trazê-los para convi-
ver, praticar desporto e fazer cul-
tura». Para isso, o CCRAM tem um 
vasto leque de voluntários, tra-
balhadores e o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal e da Junta de 
Freguesia de Corroios, bem como 
dos patrocinadores. 
Formulou o desejo de que esta 
coletividade de Abril «continue 
a crescer e se transforme num 
polo de desenvolvimento despor-
tivo, cultural, social e possamos 

continuar a promover os valores 
da ética desportiva, da paz, da 
cidadania, da igualdade e da to-
lerância».
Pedro Reis, da Junta de Freguesia 
de Corroios, deu os parabéns 
pelo aniversário e pelo trabalho 
realizado ao longo dos 44 anos, 
sublinhando que o CCRAM «é 
uma referência no desporto, na 
cultura e no trabalho social da 
freguesia e do concelho».
O vereador José Carlos Gomes, do 
pelouro do Desporto da Câmara 
Municipal do Seixal, saudou os 
dirigentes, sócios e todos os prati-
cantes de atividades desportivas 
e culturais, professores e técni-
cos, e destacou que o CCRAM é 
uma «grande e prestigiada cole-
tividade», que tem desenvolvido 
um «excelente trabalho, com 
os atuais dirigentes e todos os 
que nestes 44 anos contribui-
ram para o engrandecimento do 
CCRAM». 
O autarca agradeceu, em nome 
do município, por «terem acompa-
nhado estes jovens no desporto e 
na cultura e por ajudarem a pro-
mover o crescimento mais saudá-
vel e harmonioso das crianças e 
dos jovens, para serem melhores 
cidadãos». 
Expressou o apreço da câmara 
municipal pelo «trabalho extraor-
dinário da direção» que se revela 
no número «impressionante de 
atividades e modalidades e no 
número de atletas, designada-
mente com idade inferior aos 14 
anos». 
O vereador reforçou a confian-
ça da autarquia no CCRAM e no 
movimento associativo conce-
lhio pelo «trabalho «impagável» 
para benefício da população, 
em parceria com o Poder Local 
Democrático. 

Campões de 2017-2018
O momento mais ovacionado da 
noite foi a entrega de medalhas 
aos atletas do clube campeões 
regionais e nacionais na época 
2017-2018 nas várias modalida-
des de judo, jiu-jitsu, atletismo, 
andebol e trampolins. 
Trampolins: Sofia Lourinho, ju-
venil, campeã regional de duplo 
minitrampolim de juvenis; Sara 
Ribeiro, campeã regional de 
trampolim sincronizado de junio-
res; Diogo Palmas, campeão re-
gional e trampolim sincronizado 
de juniores. 
Judo: Silas Pereira, campeão 
nacional de ne wasa de sub-18; 
Célia Silvestre, campeã nacio-
nal de ne wasa de veteranos 
femininos absolutos; Henrique 
Fonseca, campeão nacional de 
ne wasa de sub-20 e sub18; Sara 
Queimado, campeã nacional de 
ne wasa de sub-21.
Atletismo: José Amigo, campeão 
nacional de estrada de vetera-
nos, 10 km; Nuno Alves, campeão 
nacional de estrada adaptado in-
visual, 10 km.
Andebol: a equipa de iniciados é 
campeã regional. 

Aniversário do Grupo Desportivo 
e Cultural de Fernão Ferro
Um clube a crescer e com procura

Foi há 25 anos, depois de um jogo de futebol entre solteiros e casa-
dos, que surgiu a ideia de fundar um clube em Fernão Ferro. Assim 
nasceu o Grupo Desportivo e Cultural de Fernão Ferro (GDCFF), uma 
coletividade dinâmica e profundamente integrada na comunidade, 
que cada vez tem mais procura devido ao grande crescimento da fre-
guesia e ao trabalho de qualidade e formação desportiva que oferece 
às crianças e jovens.
Futebol de 11, futsal, pilates, zumba, danças de salão e matraquilhos 
fazem parte das modalidades desenvolvidas pelo clube, que agora 
abraçou um novo projeto, o airsoft, e que quer voltar a oferecer em 
breve aos seus associados as danças orientais.
José Alberto Gonçalves, presidente da direção do GDCFF, está à fren-
te dos destinos do clube há quase tanto tempo quanto ele existe. A 
dedicação e o empenho são fundamentais num projeto como este: 
«É preciso lembrar todos aqueles que ajudaram a fundar o clube e a 
construir a sede, muitos deles já não estão entre nós. Mas foi com a 
ajuda de todos que o clube surgiu».
Ao longo dos anos, foram contando com o apoio das autarquias, lem-
brando o investimento mais recente no polidesportivo e balneários. 
Todo este trabalho é feito em prol da população: «Fernão Ferro está a 
crescer muito, há muitas famílias a virem viver para aqui, e somos ca-
da vez mais procurados para dar resposta à população, porque é nas 
coletividades que as crianças e jovens praticam desporto. Todos os 
dias temos pais a virem bater à nossa porta para inscrever os filhos. E 
é preciso dar resposta a essas pessoas, é esse o nosso papel», disse o 
presidente da direção.

Nova secção de airsoft
Para assinalar o aniversário do GDCFF, realizou-se, no dia 28 de abril, 
uma sessão solene comemorativa. Estiveram presentes no evento 
Maria João Macau, vereadora da Cultura da Câmara Municipal do 
Seixal, e Carlos Reis, presidente da Junta de Freguesia de Fernão 
Ferro.
Carlos Reis falou sobre a importância do movimento associativo, 
destacando o trabalho realizado pelo GDCFF e dando os parabéns à 
equipa «pela capacidade de gestão e entrega à causa pública».
Maria João Macau também salientou o papel do movimento associa-
tivo e a sua importância «para o desenvolvimento do território e pelo 
serviço que prestam junto das populações». Valorizou ainda o traba-
lho realizado pelo GDCFF «na cultura, desporto e formação».
A direção fez então a entrega de um troféu comemorativo dos 25 
anos do clube à câmara municipal e junta de freguesia, e Guilherme 
Oliveira, sócio fundador do GDCFF, fez essa mesma oferta ao clube.
Após a sessão solene, decorreu a inauguração da nova secção de 
airsoft, num espaço junto ao polidesportivo, que foi adaptado para 
o funcionamento da mesma. Valter Pedro é o presidente da secção, 
que tem o nome de Corvos do Sul e conta com cerca de 30 elementos.

Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho
Uma casa de campeões
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Mais de 900 pessoas es-
tiveram presentes na gala do 98.º 
aniversário do amora Futebol 
Clube que decorreu no dia 30 
de abril, no restaurante Quinta 
Valenciana, em Fernão Ferro.

O evento contou com um jantar, 
ao longo do qual se foi realizando 
uma cerimónia que homenageou 
quem muito deu ao clube, em que 
se fez um balanço do trabalho rea-
lizado, se celebraram vitórias e em 
que foi possível perceber quais os 
projetos de futuro.

entre as vitórias, destaca-se a 
subida à 1.ª divisão Nacional da 
equipa de juniores, a aposta ganha 
no futebol feminino, o aumento do 
número de equipas e do número 
de atletas de 150 para 525 em seis 
anos e a conquista de uma situação 
financeira estável.

Na cerimónia foram ainda da-
das a conhecer duas novidades: 
o apoio da Câmara Municipal do 
seixal em mais 250 mil euros pa-
ra a obra do Centro de Treinos do 
amora Futebol Clube e o anúncio 
de um projeto para a construção 

de um centro de estágios no Casal 
do Marco do amora Futebol Clube.

Na iniciativa estiveram presen-
tes sócios, atletas, famílias, amigos 
e órgãos sociais do amora Futebol 
Clube, para além de convidados, 
entre os quais Joaquim santos, pre-
sidente da Câmara Municipal do 
seixal, e Manuel araújo, presidente 
da Junta de Freguesia de amora.

sara Oliveira e Nelson Patriarca, 
diretores do clube, foram os apre-
sentadores da gala, e o grupo musi-
cal arte Música animou o público, 
numa noite em que o amora home-
nageou sócios, antigas glórias do 
clube e entregou emblemas aos só-
cios que atingiram a marca de 25 e 
50 anos de associados. Foram ain-
da distinguidos os atletas do ano 
em todos os escalões e apresenta-
do o novo patrocinador oficial do 
futebol feminino para as próximas 
duas épocas, a Ciphra.

a atleta diana santos, autora 
de um livro em que retratou a sua 
estada no amora e as suas vivên-
cias, ofereceu a sua obra ao presi-
dente da direção do clube, Carlos 

Henriques, e José Pequeno, ar-
quiteto, apresentou o projeto do 
estádio Municipal da Medideira e 
falou sobre o desenvolvimento da 
obra do centro de treinos.

Balanço positivo
Paulo silva, presidente da as-

sembleia geral do clube, fez um 
balanço muito positivo da vida 
do clube, referindo que, nos últi-
mos anos, «conseguimos pôr or-
dem nas contas do amora, e hoje 
o amora é reconhecido por todos 
como um clube cumpridor das su-
as obrigações». O dirigente deixou 
dois desejos: que no centenário do 
clube se esteja a inaugurar o novo 
estádio e que Carlos Henriques se 
recandidate para um novo manda-
to como presidente da direção.

Zuneid sidat, administrador do 
amora FC – Futebol sad, falou so-
bre «o esforço da atual direção do 
amora que, nos últimos seis anos, 
arregaçou as mangas para tirar o 
clube da situação crítica em que 
se encontrava», afirmando que 
«não há receitas mágicas», mas sim 

«trabalho, dedicação e devoção». 
acredita também que, após a pas-
sagem da equipa de juniores à 1.ª 
divisão, é possível terminarem es-
ta fase como campeões nacionais.

Também Carlos Henriques falou 
do que foi alcançado em seis anos, 
quer a estabilidade em termos fi-
nanceiros, quer o crescimento em 
termos desportivos: 10 títulos, fa-
zendo desta a direção mais titulada 
do amora, quer ainda o aumento 
do número de atletas e de equipas.

«Caminhamos a passos largos 
para nos tornarmos o maior clube 
do distrito de setúbal», afirmou o 
presidente da direção do amora 
FC, e para isso «é preciso solidi-
ficação da equipa diretiva, finan-
ceira, desportiva e investimento 
nas infraestruturas e investimento 
desportivo».

O dirigente agradeceu ainda 
o apoio da Câmara Municipal do 
seixal «que tem estado ao lado des-
ta direção».

«O amora tem sabido ultrapas-
sar as dificuldades com os pés bem 
assentes na terra, dando os passos 

corretos para uma evolução sus-
tentada. isto deve-se sobretudo ao 
trabalho da direção, não só na ges-
tão do dia a dia, mas numa visão de 
futuro que só um clube no patamar 
mais elevado consegue ter», disse 
Joaquim santos.

sobre o projeto do estádio 
Municipal da Medideira, referiu 
que «é um projeto extraordiná-
rio, muito ambicioso do ponto de 
vista técnico e financeiro» e que 
está previsto ainda para este ano 
o lançamento do concurso para a 
sua construção. Quanto ao Centro 
de estágios do Casal do Marco, «é 
um sonho do município e o amora 
agarrou esta oportunidade».

O autarca anunciou ainda a de-
liberação da Câmara Municipal do 
seixal em apoiar com mais 250 mil 
euros a obra do Centro de Treinos 
do amora Futebol Clube, para a 
qual a autarquia já tinha cedido o 
terreno e a atribuição de 750 mil 
euros. n

Gala do 98.º aniversário do amora Futebol Clube

Um clube com visão de futuro

O Grupo 269 – Fernão Ferro dos 
Escoteiros de Portugal já se en-
contra em funcionamento. A for-
malização decorreu no dia 5 de 
maio na Associação de Amigos 
do Pinhal do General, num dia de 
emoções fortes e muita felicidade, 
sobretudo para aqueles que des-
de maio de 2017 se empenharam 
para ver o sonho realizado e que 

viram, já no final de 2018, o grupo 
somar 25 elementos, 9 deles adul-
tos e 16 crianças e jovens. 
Já em maio de 2019, o grupo con-
ta com mais 10 elementos, sete 
dos quais candidatos a dirigentes 
e três colaboradores, contando ao 
dia da sua criação oficial com 31 
crianças, divididas pelas duas di-
visões, 20 lobitos na alcateia e 11 

escoteiros na tribo de escoteiros.
A cerimónia de criação do grupo 
consistiu na realização de compro-
missos de honra e na entrega de 
lenços de escoteiro, da parte dos 
elementos adultos, assim como 
nas promessas dos lobitos, e na 
realização de promessas e rece-
ção dos lenços por parte dos esco-
teiros da tribo. 

Grupo 269 dos Escoteiros de Portugal
Freguesia de Fernão Ferro já conta com grupo escotista
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A bAndA e a escola de música 
são as principais valências da Sociedade 
Fi larmónica  democrát ica  Timbre 
Seixalense (SFdTS), coletividade que nos 
seus pergaminhos conta com o facto de ser 
a mais antiga do concelho. O 171.º aniver-
sário foi assinalado no dia 28 de abril com 
uma sessão comemorativa, na qual foram 
entregues os diplomas de sócios de 25 e 50 
anos e o diploma de mérito a Jacinto Sado, 
músico na banda há 25 anos.

Quarenta e seis músicos dirigidos pelo 
maestro Jorge Azevedo integram a banda 
que divulga a singularidade e a contempo-
raneidade da música filarmónica. daqui 
saíram músicos que integram as bandas 
militares e orquestras nacionais. na escola 
de música é possível aprender vários ins-
trumentos. Mas a coletividade também es-
tendeu a sua atividade ao desporto, a mais 
recente modalidade é o taekwondo. 

Para assinalar o aniversário, decorreu 
a sessão solene e o concerto da banda. na 
ocasião, o presidente da mesa da assem-
bleia geral da SFdTS salientou que «a coleti-
vidade contribuiu para a formação musical 
de muitos jovens. Tentamos ser os dignos 
representantes do Seixal e do movimento 
associativo». neste momento, a SFdTS não 
tem direção, pelo que Rui Santos apelou «à 
participação de todos na vida da coletivi-
dade». 

na mesa de honra estiveram ainda Manuel 
Amaral, da Associação das Colectividades 
do Concelho do Seixal, Fernando Simões, da 
Sociedade Filarmónica União Seixalense, 
e Américo Costa, em representação da 
Assembleia Municipal do Seixal.

António Santos, presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, salientou a honra de ter na sua 
área administrativa coletividades cente-
nárias, como a Timbre, conhecida como 

Sociedade Velha, e que já atravessou três 
séculos. «no entanto, mantém a vitalidade 
e continua a desempenhar um papel impor-
tante na cultura». Lembrou ainda que foi na 
SFdTS que surgiu a primeira biblioteca do 
município. O autarca disse ainda que a vida 
coletiva mostra-se através do movimento 
associativo. «Estes são os verdadeiros con-
servatórios de música, através do trabalho 
que realizam nas escolas de música e ban-
das filarmónicas». Sublinhou as dificulda-
des de se encontrarem novos dirigentes pa-
ra o movimento associativo, «o segredo está 
em não desistir», e lembrou que «os sócios 
são a razão da existência das coletividades».

O vice-presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Joaquim Tavares, referiu que 
«a SFdTS ajudou a construir a liberdade, 
formou homens e mulheres com valores 
democráticos que contribuíram para o de-
senvolvimento do concelho. Quanto às di-
ficuldades, tenho a certeza de que a SFdTS 
irá superá-las e continuar a cumprir o seu 
papel na fruição cultural e recreativa». 

Relativamente ao Poder Local, mencio-
nou «o movimento associativo é o parceiro 
privilegiado para a construção de melhores 
condições de vida. O passeio ribeirinho do 
Seixal é exemplo do que fazemos para a 
população». E lembrou outra obra de Abril, 
«a aquisição da Mundet, onde temos um es-
paço museológico, estamos a construir um 
pavilhão para a prática do hóquei, abrimos 
o Parque Urbano do Seixal e está prevista 
a construção do Hotel Mundet. Para nós, 
o mais importante são as pessoas e as or-
ganizações, pelo que podem contar com a 
câmara municipal». n

O GRUPO Futsal Amigos Encosta 
do Sol (GFAES) foi fundado a 30 de março 
de 2005, por iniciativa de um conjunto de 
amigos que gostava de praticar futsal. O 
grupo sempre conseguiu imprimir uma 
forte dinâmica na comunidade onde se 
insere e cresceu, mobilizando à data cer-
ca de 80 praticantes nas modalidades de 
futsal, atletismo e malha, mas também 
promove intensa atividade cultural.

O GFAES celebrou o 14.º aniversário 
com uma sessão solene no dia 28 de abril. 
Paulo Couto, presidente da assembleia 
geral, abriu a sessão e apresentou a mesa.

Paulo Afonso, presidente da direção 
do GFAES, salientou que o que o grupo 
hoje tem «é resultado do trabalho e em-
penho de todos os que por cá passaram, 
mas estamos certos de que sozinhos não 
teríamos chegado tão longe». Lembrou 
que a coletividade teve sempre parceiros 
e amigos que «ajudaram nos tempos mais 
difíceis» e contaram sempre com o apoio 
da Câmara Municipal do Seixal e da união 
das freguesias.

O GFAES considera que «vale a pena 
continuar a causa do associativismo, que 
proporciona o convívio e prática despor-
tiva a jovens e menos jovens, não garanti-
dos pelo Poder Central». 

Paulo Afonso elencou as modalidades 
que o clube desenvolve e disse que pre-
tende em breve iniciar outras modalida-
des, como o ténis. 

O dirigente orgulhou-se de, em dois 
meses, o número de sócios ter aumen-
tado para mais 39 e acredita que «com 
melhores condições chegaríamos mais 
longe, a mais jovens e mais associados». 
nesse sentido, disse que um dos proje-
tos do clube é o alargamento e respetiva 
cobertura da esplanada do bar da sede, o 

melhoramento do circuito de manuten-
ção e passar a iluminação do polidespor-
tivo para lâmpadas LEd. «União, amiza-
de, qualidade, juntos vamos construir o 
futuro», todos pelo Grupo Futsal Amigos 
Encosta do Sol», concluiu.

Vanda Carvalho, da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires, lembrou quando a coleti-
vidade só tinha o ringue e «faltava aque-
la infraestrutura tão necessária, mas o 
homem sonha e a obra nasce, e agora já 
têm sede. Fico muito contente de saber 
que já entraram mais 39 sócios e espero 
que entrem muitos mais». desejou que 
estes novos sócios comecem a participar 
e a fazer parte das direções, referindo a 
importância de incluir os jovens no asso-
ciativismo. A autarca concluiu, dizendo 
que podem sempre contar com a união 
das freguesias.

A vereadora Manuela Calado, em re-
presentação da Câmara Municipal do 
Seixal, recordou que a ideia de criar a co-
letividade «surgiu há cerca de 20 anos, 
porque havia ali muita gente e muitas 
ideias». depois, «passou-se das ideias pa-
ra o papel e há 14 anos surgiu o GFAES, 
foi caminhando e construiu o seu futu-
ro», com «muito trabalho realizado», do 
qual a câmara municipal «tem orgulho». 
Afirmou que a autarquia «quer continuar 
este trabalho conjunto no desporto e na 
cultura, em partilha e em prol da comuni-
dade». Também sublinhou a importância 
de transmitir este legado das associações 
às gerações futuras, para que as famílias 
possam sentir e usufruir deste trabalho. A 
vereadora reafirmou ainda que a câmara 
municipal «está disponível para conti-
nuar a trabalhar convosco e para vós». n

Sociedade Filarmónica democrática 
Timbre Seixalense
Um espaço central 
na vida coletiva

Grupo Futsal Amigos Encosta do Sol
Proporcionar 
convívio e desporto 
à comunidade
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A 16.ª Estafeta Escolar da Freguesia 
de Amora decorreu no dia 29 de 
abril, no Parque Urbano das Paivas, 
com a participação de todas as esco-
las públicas do 1.º ciclo da freguesia, 
num total de 800 crianças.
As equipas participantes foram com-
postas por alunos dos 3.º e 4.º anos. 
Os jovens atletas correram voltas de 
sprint na rua Tomás de Almeida, ten-
do, em cada volta, passado o teste-
munho em mão ao respetivo colega 
de equipa. Esta prova de atletismo 
é um projeto da Junta de Freguesia 

de Amora, com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal, e visa estimular 
a prática desportiva escolar, a inte-
rajuda e o espírito de equipa, com-
petências importantes na formação 
dos jovens.
Esta prova ficou marcada pela reali-
zação de uma ação de solidariedade 
apelando à doação de fundos que se 
destinam a Emma Monte Blakeway, 
uma menina com paralisia cerebral, 
com 92 por cento de incapacidade, 
aluna da professora Paula Filipe da 
Escola Básica Infante D. Augusto. 

Os fundos recolhidos destinam-se à 
aquisição de uma cadeira de rodas 
elétrica e rampa de acesso para o 
carro da mãe de Emma, no valor to-
tal de 25 000 euros. 
A Emma também participou na es-
tafeta, na sua cadeira de rodas, au-
xiliada por Jorge Canhoto, técnico de 
desporto da Câmara Municipal do 
Seixal. Toda a turma da Emma vestiu 
uma t-shirt com o seu nome, como 
forma de apoio.
 Para apoiar esta causa, visite a pági-
na de Facebook O Mundo da Emma.

Estafeta Escolar da Freguesia de Amora
Prova de atletismo com apelo solidário

Cerca de 700 ciclistas participaram 
na 10.ª edição do Passeio Solidário 
em Bicicleta Seixal-Terena, que de-
correu no dia 27 de abril. A partida 
foi no Seixal, e passou por Vendas 
Novas, Montemor, Évora, Redondo 
e Alandroal, terminando em Terena, 
num total de 187 quilómetros.
Esta iniciativa é promovida pela 
Associação Anjos em Movimento, 
de Sérgio e Nelson Rosado, que for-
mam o grupo musical Anjos, e que 
decidiram juntar ao gosto por pe-

dalar a vontade de fazer mais pelos 
outros. Assim, o passeio teve um 
caráter solidário, com angariação 
de mais de cinco toneladas de bens 
alimentares e de higiene, que foram 
entregues a instituições ao longo do 
percurso, abrangendo 1200 pesso-
as. No concelho do Seixal, os produ-
tos angariados foram entregues ao 
Centro de Assistência Paroquial de 
Amora (CAPA). 
No local da partida, no Seixal, junto 
à Baía, estiveram presentes José 

Carlos Gomes, vereador do pelouro 
do Desporto da Câmara Municipal 
do Seixal, e representantes do 
CAPA.
Houve sete paragens oficiais ao lon-
go do percurso. A novidade foi a pa-
ragem no Redondo, que não existia 
nas edições anteriores.
Entre os ciclistas participantes esti-
veram alguns nomes nacionais e in-
ternacionais. Foi o caso de Ricardo 
Mestre ou João Rodrigues e as equi-
pas LA Alumínios e EFAPEL.

10.ª edição do Passeio Solidário em Bicicleta Seixal-Terena
700 ciclistas pedalaram e ajudaram o próximo

Campeonato Português de Jiu-Jitsu
Portugal Cultura e Recreio  
com campeões nacionais

A Geovanni’s Team, classe de jiu-jitsu do Portugal Cultura e Recreio 
(PCR), participou no campeonato português da modalidade que teve 
lugar no Pavilhão do Complexo Desportivo Municipal Casal Vistoso, 
em Lisboa, no dia 6 de abril, tendo alcançado vários pódios, entre os 
quais o de campeões nacionais no escalão juvenil masculino azul/ 
/galo, obtido por Tomás Gaspar, e no escalão de master 3 masculino 
marrom/super pesado, conquistado por João Leão. 
O PCR somou ainda 8 títulos de vice-campeão, obtidos por Guilherme 
Batista, Martim Gomes, Miguel Soares, Carolina Fernandes, Cláudio 
Soares, Ricardo Carvalho e Francelin Spencer.
A Geovanni’s Team obteve ainda o 3.º lugar no pódio com as presta-
ções de Henrique Santos, David Manso e Paulo Santos.

Casa do Povo de Corroios
Títulos conquistados no Match 
Ibérico de Tiro 2019

O atleta Tiago Carapinha, da Casa do Povo de Corroios (CPC), sagrou- 
-se campeão ibérico de tiro com pistola de ar comprimido a 10 metros 
(P10M) e, juntamente com Margarida Cardoso, tornou-se vice-cam-
peão ibérico em P10M por equipas mistas. Estes títulos foram con-
quistados na competição que decorreu no complexo desportivo do 
Jamor entre 26 e 28 de abril. Em carabina de ar a 10 metros (C10M), 
Catarina Botica, do CPC, classificou-se em 6.º lugar e, em equipas 
mistas, fez equipa com José Pereira, do Clube de Tiro de Torres 
Vedras, par que ficou em 5.º lugar. Margarida Cardoso (a mais jovem 
das atletas nesta prova) em P25M classificou-se em 6.º lugar.
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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
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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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(*)

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

808 203 050 TRANSTEjO  

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

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 919 374 732

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

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

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

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

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

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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Dias 31 de maio e 1 de junho,  em Corroios
Dia Mundial da Criança comemorado 
com Festival Nick Fest  

Programa 
31 de maio
10 horas – Início das atividades
10.30 horas – Abertura oficial 
com atividade no palco (MTV)
11horas – «Rosa» – Teatro C’Art Comic 
Education (Itália) (clown, dança, canto)
21 horas –Fernando Daniel
22.30 horas – ÀTOA
1 de junho
16 horas – Início das atividades

17 horas – «Côte Confiture» –
 Les Soeurs Kif Kif (Canadá) 
(teatro de rua, técnicas circenses)
21 horas – Paulo Sousa
22.30 horas – D.A.M.A
31 de maio e 1 de junho
 – Stande do Centro de Recolha Oficiais 
de Animais de Companhia (CROACS);
– Exposição de viatura do CROACS 
para recolha de animais;
– Parque com cães.

As comemorações do 26.º aniversário da vila de Corroios realizam-se no dia 18 de 
maio, a partir das 20.30 horas, no Pavilhão Multiusos do Parque Urbano da Quinta 
da Marialva. Esta festa pretende ser um momento de participação ativa das coleti-
vidades da freguesia de Corroios, com demonstrações de atividades desportivas e 
culturais do movimento associativo popular da freguesia e classes convidadas.
A festa começa com o desfile dos participantes no espetáculo, seguindo-se o haste-
ar das bandeiras e hino da freguesia pelo grupo Talentos sem Fronteiras, do Centro 
Cultural e Recreativo do Alto do Moinho. O momento protocolar tem início às 20.50 
horas, após o qual têm início as demonstrações do movimento associativo popular 
e classes convidadas.

O Festival Nick Fest acontece nos dias 31 de maio e 1 de junho no Parque Urbano da 
Quinta da Marialva, em Corroios. A iniciativa dedicada a todas as crianças do concelho 
realiza-se no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Criança é organizada pelo 
canal Nickelodeon, em parceria com a Câmara Municipal do Seixal. Vão ser dois dias de 
diversão com concertos que prometem levar ao rubro o público juvenil e onde não vão 
faltar atividades, jogos e passatempos para as crianças. A abertura do festival tem lugar 
no dia 31 de maio e, durante o dia, as atividades destinam-se à comunidade educativa, 
com a participação dos jardins de infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico de 
todo o concelho. No recinto vão estar os heróis do público infantil, o mítico SpongeBob, o 
seu companheiro Patrick e a dupla canina Marshall e Chase, da «Patrulha Pata». Quanto 
aos concertos que decorrem a partir das 21 horas e são dirigidos a toda a família, o can-
tor Fernando Daniel será o primeiro a entrar em palco, enquanto o concerto final está a 
cargo dos D.A.M.A que encerram o Nick Fest. A entrada é gratuita.

Dia 18 de maio, Parque Urbano da Quinta da Marialva
26.º aniversário da vila de Corroios

Amora foi elevada a cidade no dia 20 de maio de 1993 e o programa das comemora-
ções inclui iniciativas de índole cultural, educativa e desportiva. A Feira de Projetos 
Educativos anima a frente ribeirinha de Amora de 13 a 18 de maio. No dia 17, às 
16.30 horas, é inaugurada a exposição de artistas da ARTES – Associação Cultural do 
Seixal, no auditório da Junta de Freguesia de Amora. O desporto tem lugar obrigatório, 
destacando-se, entre outras, a realização do 37.º Jovemaio, dinamizado pelo Clube 
Desportivo e Recreativo Águias Unidas, com um conjunto de modalidades ao longo 
do mês, entre elas o Torneio de King – Taça Nacional e Taekwondo, a 18 de maio; o VIII 
Passeio de Cicloturismo e o Torneio de Malha, no dia 19.
A sessão solene comemorativa de aniversário tem lugar no dia 30 de maio, às 21 horas, 
no Centro Cultural e Desportivo das Paivas, com um momento musical e intervenções 
institucionais.

Desporto e cultura de mãos dadas
26.º aniversário da cidade de Amora

O Seixal recebe, nos dias 8 e 9 de junho, na zona ribeirinha de Amora, o Fado Food 
Fest, um evento dedicado ao fado, mas onde não falta animação e gastronomia. 
Diamantina Rodrigues, fadista do concelho, é a curadora do evento.
No dia 8 de junho, sábado, o palco principal recebe Helder Moutinho, Ana Laíns e 
Cuca Roseta. No palco secundário atua M-Pex. A animação está por conta de uma 
Flash Mob Fado com Luís Matos.No dia 9 de junho, domingo, Diamantina Rodrigues, 
Stereossauro e Gisela João sobem ao palco principal e Bela Ensemble atua no palco 
secundário. O Flash Mob Fado está por conta de Pedro Galveias. O evento encerra 
com um espetáculo piromusical. O Fado Food Fest é uma organização da Câmara 
Municipal do Seixal e da Delegação do Seixal da Associação do Comércio, Indústria, 
Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal. Bilhete diário: 7,50 euros; Passe 2 dias: 
10 euros; Bilhete pack grupo:15 euros. Entrada grátis até aos 12 anos (inclusive).

Dias 8 e 9 de junho, em Amora
Fado Food Fest

O Seixal World Music está de volta, com músicas populares que se fazem pelo mundo. 
Músicos, instrumentos, ritmos nativos originais e canções de diversas culturas e países 
promovem o conhecimento entre os povos através da música.
A edição de 2019 realiza-se a 15 e 16 de junho, no Parque Urbano José Afonso, em 
Miratejo, com sons vindos da Irlanda com os Téada, um dos principais expoentes da 
música tradicional irlandesa; do México com os Caña Dulce y Caña Brava, que trazem 
o som tradicional jarocho, oriundo de Vera Cruz; de Marrocos/Espanha com o grupo de 
música e dança oriental El Laff e de Portugal, com os Cindazunda, um projeto de música 
instrumental que tem como ponto de partida o baile folk europeu.
A edição deste ano envolve as associações imigrantes locais nas mais diferentes ex-
pressões, nomeadamente gastronomia, artesanato, música e dança, celebrando a di-
versidade cultural e permitindo descobrir mundos dentro do concelho do Seixal. Haverá 
ainda várias atividades lúdicas e ainda a exposição Vamos Tod@s pelos Objetivos 
Globais, chamando a atenção para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a 
palestra A Importância da Paz e Sustentabilidade do Planeta. A entrada é livre.

Dias 15 e 16 de junho, em Miratejo
Seixal World Music está de volta
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AMORA, ARRENTELA E SEIXAL



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

Maio  
Património 
2019  

A edição de 2019 do Maio Património oferece um leque de iniciativas de 17 a 19 deste mês.
Destaque para as comemorações do Dia Internacional dos Museus e para o 37.º aniversário 
do Ecomuseu Municipal do Seixal, a 18 de maio. 

Neste dia, junto ao Espaço Memória – Tipografia Popular do Seixal, na Praça Luís de 
Camões, Seixal, tem lugar um concerto com os alunos do Polo do Seixal da Escola Artística 
de Música do Conservatório Nacional. 

A música continua em alta, com o concerto Zé Soares Trio Convida Maria Anadon – 
«SeixalJazz 2019 – Marca Vinte», no Núcleo Naval de Arrentela, às 21.30 horas. Depois, 
visite este núcleo museológico, que está de portas abertas até à 1 hora do dia 19. Neste 
período, pode ainda embarcar nos Passeios Comemorativos da Noite dos Museus, no bote 
de fragata Baía do Seixal. 

No dia 19, têm lugar a atividade Reconhecer e Proteger o Património Arqueológico, na 
Praia da Ponta do Mato/Ponta dos Corvos, e as Oficinas Abertas na Fábrica de Pólvora. 
As famílias com crianças têm oportunidade de assistir ao teatro de fantoches «Um Perna-
longa no Moinho», no Núcleo do Moinho de Maré de Corroios.

As atividades são gratuitas e necessitam de inscrição prévia, pelo telefone 210 976 112 
ou email ecomuseu.se@cm-seixal.pt.

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

Uma guitarra 
portuguesa no Seixal
O público do concelho tem uma oportunidade única para ouvir Marta Pereira 
da Costa na guitarra portuguesa, no Auditório Municipal. 
A jovem é a primeira e única mulher, a nível mundial, a tocar profissionalmente 
guitarra portuguesa no fado. O seu álbum de estreia, homónimo, saiu em 
2016 e foi muito bem recebido pelo público e pela crítica. Desde então, os 
concertos não param.
No Seixal, a guitarrista faz-se acompanhar por Alexandre Diniz (piano e 
acordeão), António Pinto (viola clássica), Miguel Amado (contrabaixo) e André 
Sousa Machado (percussão). Ingresso: 8 euros. Telefone: 210 976 100.

Passatempo: Oferecemos cinco bilhetes duplos a quem responder certo à 
pergunta: Que instrumento toca Marta Pereira da Costa? Envie a resposta 
até às 17 horas do dia 21 de maio, para o email www@cm-seixal.pt, com o 
nome, n.º de BI ou CC e o n.º de telefone.

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

I Encontro de Carros 
Antigos e Desportivos
O núcleo urbano antigo do Seixal recebe, no dia 26 de maio, domingo, a partir 
das 10 horas, o I Encontro da Baía do Seixal de Carros Antigos e Desportivos.
Esta iniciativa tem por objetivo promover o convívio entre todos os que estão 
ligados pela paixão dos carros antigos e desportivos, assim como partilhar 
experiências e realidades.

O encontro é aberto ao público em geral. Os promotores da iniciativa pretendem 
proporcionar aos participantes passeios agradáveis e espaço para exposição 
das suas viaturas, levando animação aos locais onde se deslocam. 
Os participantes almoçam nos restaurantes da zona, dinamizando desta forma 
a economia local. 
O Grupo Motard Paladinos associa-se à iniciativa, acompanhando o cortejo.

26 de maio, domingo | 10 horas | Núcleo urbano antigo do Seixal

DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA

SBM 731 
16 de maio de 2019

16 a 30 de maio



seixal
acontece
17 mai. sexta
_______________
Das 10 às 12 ou das 14.30 às 16.30 horas
Hoje é Dia de Festa – Um Postal 
para o Museu
Maio Património 2019
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

_______________
21 horas
Seixal Gym
Atividades gímnicas
Parque da Quinta dos Franceses

13.º Sarau da ADCAP
Dança
Org.: Associação Desportiva e Cultural 
Azinhaga das Paivas
Sociedade Filarmónica Operária Amorense

18 mai. sábado
_______________
9 horas
1.º Torneio de Taekwondo
37.º Jovemaio
Org.: Clube Desportivo e Recreativo  
Águias Unidas
Pavilhão do clube

_______________
9.30 horas
9.º Torneio King
37.º Jovemaio
Org.: Clube Desportivo e Recreativo  
Águias Unidas
Sede do clube

_______________
Das 10 às 11.30 horas
Workshops de Alimentação 
Saudável
Maio, Mês do Coração
Marmitas, Lanches 
e Pequenos-Almoços Saudáveis
Gratuito . Inscrição (4)
Piscina Municipal de Corroios

_______________
Das 15 às 17 horas
À Roda de Uma Olaria
Maio Património 2019
Visita . Inscrição (1)
Núcleo da Olaria Romana da Quinta 
do Rouxinol e área envolvente

_______________
Das 15 às 16 horas
Concerto com os Alunos do Polo 
do Seixal da Escola Artística 
de Música do Conservatório 
Nacional
Maio Património 2019 | Noite dos Museus
Entrada livre
Junto ao Espaço Memória – Tipografia 
Popular do Seixal, Praça Luís de Camões
Seixal

_______________
17.30 horas
Plim, Plão, Toca no Coração!
Ritmos e melodias para pais e bebés
Bebés dos 12 aos 23 meses
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

_______________
Das 21.30 às 22.30 horas
Concerto Zé Soares 
Trio Convida Maria Anadon – 
SeixalJazz 2019 | Marca Vinte
Maio Património 2019 | Noite dos Museus
Entrada livre, sujeita à lotação do espaço
Núcleo Naval

_______________
Das 23 às 24 horas e das 0 à 1 hora  
(de dia 19 de maio)
Passeios Noturnos no Tejo – Bote  
de Fragata Baía do Seixal
Maio Património 2019 | Noite dos Museus
Gratuito . Inscrição (1)
Estação Náutica do Seixal

19 mai. domingo
_______________
8.30 horas
5.º Torneio Jogo da Malha  
e Petanca
37.º Jovemaio
Org.: Clube Desportivo e Recreativo  
Águias Unidas
Sede do clube

_______________
Das 9 às 11.30 horas
Reconhecer e Proteger 
o Património Arqueológico
Maio Património 2019
Passeio . Inscrição (1)
Praia da Ponta do Mato/Ponta dos Corvos

_______________
Das 9.30 às 13 horas
Caminhada Solidária da APCAS
Org.: Associação de Paralisia Cerebral  
de Almada-Seixal
Parque da Quinta dos Franceses

_______________
Das 10 às 11.30 horas
Workshops de Alimentação 
Saudável
Maio, Mês do Coração
Refeições Equilibradas – O Que Comer Antes 
e Após o Exercício Físico
Gratuito . Inscrição (4)
Piscina Municipal de Corroios

_______________
Das 10 às 19 horas
Bazar Sustentável
Mercado sustentável, área de alimentação, 
palestras/showcooking, swap market, 
mercado de troca de livros, atividades para 
crianças
Org.: Casa Capaz
Mercado Municipal do Seixal

_______________
14.30 horas
Aulas Abertas de Canoagem
Org.: Associação Naval Amorense
Prainha de Amora

_______________
Das 15 às 17 horas
Oficinas Abertas 
na Fábrica de Pólvora
Maio Património 2019
Visita . Inscrição (1)
Extensão na Fábrica de Pólvora 
de Vale de Milhaços

_______________
Das 15 às 18 horas
Torneio e Aula Aberta de Xadrez 
dos Jogos do Seixal
Praça 1.º de Maio, Seixal

_______________
16 horas
Quando Ela... É Ele!
Teatro de comédia . Entrada livre
Associação de Amigos do Pinhal do General

_______________
Das 16 às 17 horas
Um Perna-longa no Moinho
Maio Património 2019
Teatro de fantoches . Inscrição (1)
Famílias com crianças até aos 10 anos
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

_______________
16.30 horas
Aulas Abertas de Canoagem
Org.: Clube de Canoagem de Amora
Rampa no final do passeio ribeirinho 
de Amora

20 mai. segunda
_______________
Das 10 às 12 horas
Passeio Acompanhado 
a Bordo do Varino Amoroso
Grupos . Inscrição (1)
Varino Amoroso

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

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

21 mai. terça
_______________
21.30 horas
L’Île au Trésor
IndieLisboa 2019 – Festival Internacional 
de Cinema Independente – Extensão oficial
Longa-metragem da Secção Silvestre
Ingresso (6)
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal



t

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

_______________
19 e 26 de maio, domingo
9 horas
Manhãs Desportivas
Parque Urbano de Fernão Ferro

10 horas
Área de Participação do Seixal
Parque da Quinta dos Franceses

16 horas
As Voltas Que a Terra Dá
Teatro . Dos 12 meses aos 5 anos
Ingresso: 5 euros
Org.: Animateatro
Cinema S. Vicente

_______________
20 e 27 de maio, segunda-feira
Das 10 às 12 ou das 14.30 às 16.30 horas
À Descoberta da Fotografia
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

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

_______________
De 21 a 24 de maio
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

_______________
27 e 28 de maio
Segunda-feira, às 9 horas
Terça-feira, às 10 horas
Barcos Dragão
Org.: Junta de Freguesia de Amora  
e Associação Naval Amorense
Zona ribeirinha de Amora

_______________
Até 31 de maio
De quarta a sexta-feira, das 10 às 12  
ou das 14.30 às 16.30 horas
Gutenberg no Seixal
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Extensão no Espaço Memória – Tipografia 
Popular do Seixal

_______________
Até 18 de maio
De segunda a sexta-feira, das 9 às 12.30  
e das 14 das 17.30 horas
Sábado, das 14 às 19 horas
Feira de Projetos Educativos
Frente ribeirinha de Amora

_______________
Até 1 de junho
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Francisco Simões, Desenho, 
Cerâmica e Escultura
Exposição . Entrada livre
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

_______________
Até 8 de junho
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas
Ecos e Cores das Nossas Vivências
Exposição de pintura de António 
Firmino
Entrada livre
Galeria Municipal de Corroios

_______________
Até 30 de setembro
Bandeiras da Liberdade
Coletiva de artistas plásticos da ARTES – 
Associação Cultural do Seixal
Org.: ARTES – Associação Cultural do Seixal, 
com a colaboração e apoio da Câmara 
Municipal do Seixal
Parque da Quinta dos Franceses

_______________
De terça a sexta-feira, das 10 às 20 horas
Sábado, das 14.30 às 20 horas
Brincar Livre
Bebés dos 6 aos 36 meses, acompanhados 
por um adulto
Biblioteca Municipal do Seixal

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

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

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

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

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

Barcos, Memórias do Tejo
Exposição de longa duração
Núcleo Naval

_______________
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: secretaria da piscina ou pelo telefone  
210 976 130
5. Inscrição: desenvolvimento.economico@cm-seixal.pt
6. Ingresso: 2 euros (50 % de desconto para jovens até 25 
anos, reformados e trabalhadores das autarquias  
do Seixal)
7. Ingresso: 8 euros (50 % de desconto para jovens 
8. até 25 anos, reformados e trabalhadores das autarquias 
do Seixal)
9. Aquisição de pulseiras: 916 431 280 | 212 227 746 | 
dfoztejo.savelar@cruzvermelha.org.pt

 ____ ____ ____ ____
Contactos e informações
em cm-seixal.pt

22 mai. quarta
_______________
Das 9.15 às 13.15 horas
Cafés Temáticos – Coffee Break 
Empresarial
Temas: «A importância do capital humano» 
e «À conversa com...»
Micro e pequenas empresas e pessoas com 
uma ideia de negócio
Gratuito . Inscrição (5)
Dinamização: Finance4you
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal

24 mai. sexta
_______________
19 horas
Torneio da Primavera
Atletismo
Org.: Associação Desportiva e Cultural 
Azinhaga das Paivas
Complexo Municipal de Atletismo Carla 
Sacramento

_______________
21.30 horas
Arte Viva
Dança . M/ 6 anos . Ingresso: 3 euros
Org.: Centro Cultural e Recreativo  
do Alto do Moinho
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

25 mai. sábado
_______________
15 horas
Evento Solidário
Mega aula de zumba, dança, espaço infantil 
com insufláveis, food trucks
Ingresso: 5 euros/pulseira (8)
Org.: Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação 
de Foz do Tejo (Margem Sul)
Av. MUD Juvenil, edifício da antiga estação 
da CP, Seixal

_______________
Das 15 às 17 horas
A Igreja de Nossa Senhora 
da Consolação
Visita temática . Inscrição (1)
Igreja de Nossa Senhora da Consolação, 
Arrentela

_______________
17 horas
E Se… Descobríssemos 
os Maiores Tesouros do Mundo?
Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

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

_______________
21 horas
Gala de Danças de Salão
Org.: Clube Recreativo e Desportivo 
de Miratejo
Sede do clube

Gala Gímnica
Org.: Clube do Pessoal da Siderurgia 
Nacional 
Sede do clube

_______________
21.30 horas
Marta Pereira da Costa – Uma 
Guitarra Portuguesa
Música . M/ 6 anos . Ingresso (7)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

Três Bicas e Um Carioca de Limão
Teatro . Entrada livre
Associação de Moradores dos Redondos

26 mai. domingo
_______________
8 horas
A Fuga
Airsoft
Org.: Associação de Amigos  
do Pinhal do General
Vale Longo, Pinhal do General

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

_______________
10 horas
I Encontro de Carros Antigos
 da Baía do Seixal
Núcleo urbano antigo do Seixal

Aulas Abertas de Canoagem
Org.: Clube de Canoagem de Amora
Rampa no final do passeio ribeirinho 
de Amora

28 mai. terça
_______________
21.30 horas
Donzela Guerreira
IndieLisboa 2019 – Festival Internacional 
de Cinema Independente – Extensão oficial
Longa-metragem portuguesa . Ingresso (6)
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

30 mai. quinta
_______________
Das 9 às 18 horas
VI Torneio Primavera
Ténis de campo
Org.: Clube Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas
Campos de ténis do clube

e ainda…
16 a 30 mai.
_______________
18 e 25 de maio, sábado
Das 10 às 12 horas
Animação Desportiva de Arrentela
Zona ribeirinha de Arrentela (junto à Quinta 
da Fidalga)



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

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

Atividades para 
os miúdos na biblioteca
Plim, Plão, Toca no Coração! é uma atividade para bebés dos 12 aos 23 meses 
que acontece no dia 18, sábado, às 17.30 horas, na Biblioteca Municipal do 
Seixal. Cuidadores e bebés vão afinar as vozes, embalar o corpo e juntos criar 
ritmos de encantar para salvar o planeta.

As crianças dos 3 aos 12 anos e os familiares são os destinatários da oficina 
de fotografia E Se… Descobríssemos os Maiores Tesouros do Mundo?, que 
se realiza no dia 25, sábado, às 17 horas, na Biblioteca Municipal. A iniciativa 
assinala o Dia Internacional da Biodiversidade (22 de maio) e nela incentiva-
-se a olhar, observar atentamente e por meio de registos digitais eternizar e 
encantar-se com a vida que palpita ao redor. 
As duas atividades são dinamizadas pela Associação Acrescer. 

A participação é gratuita.
Contactos: 210 976 100 ou biblioteca.ludoteca@cm-seixal.pt.

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

Ganhe bilhetes 
para o teatro
«As Voltas Que a Terra Dá» é uma peça de teatro infantil, pela EmbalArte, que sobe ao 
palco do Cinema S. Vicente, no dia 26 de maio, domingo, às 16 horas. 

Trata-se de uma criação e interpretação de Ângela Ribeiro e Susana Rosendo. Um 
espetáculo que celebra o ciclo da vida e a beleza de como a natureza se renova e se recria.
 
Organização: Animateatro. Ingresso: 5 euros. Reservas pelo telefone 212 254 184 ou email 
comunicacaoanimateatro@gmail.com. 

Passatempo: Temos dois bilhetes duplos para oferecer às primeiras respostas certas 
à questão: Qual o nome das intérpretes? Envie a resposta até às 17 horas do dia 22 de 
maio, para o email www@cm-seixal.pt, com o nome, n.º de BI ou CC e o n.º de telefone.

                                                       

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

IndieLisboa 2019 
no Seixal
O 16.º IndieLisboa – Festival Internacional de Cinema Independente vai ter 
uma extensão oficial no Seixal.
As terças-feiras de 21 de maio a 18 de junho, às 21.30 horas, são de cinema 
independente no Auditório Municipal. O público do concelho tem a 
oportunidade de ver filmes nacionais e estrangeiros de todos os géneros 
(ficção, documentário, animação, filmes experimentais, longas e curtas- 
-metragens).
No dia 21, o Auditório Municipal recebe L’Île au Trésor e no dia 28 o filme 
Donzela Guerreira. Ingresso: 2 euros. 
Oferecemos 5 bilhetes duplos para a sessão de dia 21, a quem responder 
certo à questão: Qual a edição deste ano do festival? Envie a resposta 
até às 17 horas do dia 18 de maio, para o email www@cm-seixal.pt, com o 
nome, n.º de BI ou CC e o n.º de telefone.
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