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Fórum Seixal debateu ampliação e requalificação 
Obras na Escola Básica da Quinta de Santo 
António em Amora já se iniciaram

As obras de ampliação e requalificação da Escola Básica da 
Quinta de Santo António já estão no terreno e foram motivo 
para uma sessão do Fórum Seixal. A iniciativa decorreu no dia 
7 de junho no ginásio do estabelecimento de ensino e recebeu 
contributos da comunidade escolar.
A obra prevê a qualificação do edificado existente, a cons-
trução de um edifício novo e a beneficiação dos espaços ex-
teriores. O investimento da Câmara Municipal do Seixal é de  
1 675 894,28 euros e a duração da obra está estimada em  
12 meses. 4, 5
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No dia 20 de maio de 
1993, amora foi elevada a cidade, 
uma conquista pelo progresso e 
qualidade de vida desta freguesia. 
a celebração dos 26 anos sobre 
este acontecimento foi assinalada 
com uma sessão solene em que se 
soltaram memórias de como era 
amora em 1974 e se falou da sua 
evolução ao longo dos 45 anos de 
Poder Local democrático.

a sessão decorreu no Centro 
Cultural e desportivo das Paivas, 
precedida pela atuação da can-
tautora Elizabete, artista da ter-
ra, acompanhada à guitarra por 
Paulo Menezes.

Nesta sessão estiveram pre-
sentes Joaquim Tavares, vice- 
-presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, vereadores da autar-
quia, Manuel araújo, presidente 
da Junta de Freguesia de amora, 
e seu executivo, Higino Coutinho, 

em representação da assembleia 
de Freguesia de amora, eleitos 
das juntas de freguesia do con-
celho e representantes de diver-
sas instituições, da comunidade 
educativa e do movimento asso-
ciativo. Helena Quinta, secretária 
da junta de freguesia, dirigiu os 
trabalhos.

Higino Coutinho lembrou como 
assistiu ao desenvolvimento de 
amora: «Vi acontecer na freguesia 
coisas muitas boas e só desejo a 
esta cidade que continue na senda 
do progresso».

Manuel araújo recordou como, 
em 1974, em amora «havia um 
atraso enorme em termos de equi-
pamentos e infraestruturas» e foi 
«com a dinâmica do novo Poder 
Local democrático e das comis-
sões de moradores» que se iniciou 
o desenvolvimento da freguesia.

«a freguesia conheceu então 

um crescimento que a levou ao 
topo das maiores do país, em con-
sequência da elevação a vila em 
1989, e a cidade quatro anos de-
pois, em 1993. Hoje, os problemas 
e as necessidades são outras», 
afirmou o presidente da Junta de 
Freguesia de amora.

Manuel araújo elencou algu-
mas dessas necessidades, referin-
do que «a responsabilidade e as 
competências repartem-se pelo 
Estado central e autarquias, o que 
nem sempre é compreendido pela 
população, que quer ver os seus 
problemas resolvidos».

o presidente da junta de fre-
guesia falou ainda sobre a des-
centralização de competências do 
Estado para as autarquias, refe-
rindo que se trata de «uma mera 
transferência de encargos, mu-
nicipalizando muitas áreas que 
deveriam manter-se na esfera do 

Estado, tentando garantir uma 
igualdade e coesão territorial que 
as autarquias, tendo capacidade e 
dimensão diferentes, não podem 
garantir».

Também Joaquim Tavares falou 
sobre esta descentralização: «No 
tempo em que se pretende impor 
às autarquias locais uma descen-
tralização autoritária e se conti-
nua a querer esquecer o imperati-
vo constitucional de concretizar a 
regionalização, impõe-se a neces-
sidade de fazer junto do Governo 
reivindicações fundamentais para 
a nossa população».

algumas dessas reivindicações 
são o alargamento da rede do me-
tro de superfície, a construção do 
hospital no Seixal e do Centro de 
Saúde de Foros de amora.

Quanto à intervenção da Câma-
ra Municipal do Seixal, o vice-
presidente falou sobre projetos 

recentemente realizados e em 
desenvolvimento em amora (ver 
caixa).

Joaquim Tavares afirmou estar 
convicto de que, «juntos, municí-
pio e freguesia, saberemos honrar 
a memória de todos os amorenses 
e alcançar todos os objetivos a que 
nos propormos na construção di-
ária da cidade de amora».

a sessão contou ainda com in-
tervenções dos representantes 
dos partidos com assento na as-
sembleia de freguesia, do movi-
mento associativo, da comunida-
de educativa e das associações de 
bombeiros. n

aniversário da elevação de amora a cidade

Honrar a memória de todos os amorenses

• Novo pavilhão do Clube Des-
portivo e Recreativo Águias Unidas;
• Centro Cultural de Amora (em 
projeto);
• Loja do Cidadão (lançamento do 
concurso para início das obras);
• Continuação da requalificação 
da zona ribeirinha (em projeto); 
• Aquisição do edifício do Grémio 
da Lavoura Almada-Seixal, no Fo-
gueteiro, para instalar a Univer-
sidade Sénior do Seixal;
• Requalificação do espaço público 
na rua 25 de Abril, na Cruz de Pau, 
nas ruas Manuel Teixeira Gomes e 

Emídio Guilherme Garcia Mendes;
• Implementação do Laboratório 
Vivo para a Descarbonização na 
zona ribeirinha;
• Construção do Espaço Agrícola 
da Quinta das Sementes;
• Reorganização de estaciona-
mento na rua Dr. Luís Sá;
• Continuação do processo de rea- 
lojamento em Vale de Chícharos e 
requalificação da zona; 
• Núcleo de Náutica de Recreio de 
Amora – instalação de cais de atra-
cagem e desenvolvimento da 2.ª 
fase com instalação de passadiço;

• Aquisição do terreno para criação 
do centro náutico de Amora;
• Requalificação do Mercado 
Municipal da Cruz de Pau (novo 
concurso);
• Novo Centro de Treinos do Amora 
Futebol Clube;
• Construção do novo quartel dos 
Bombeiros de Amora (em conclu-
são);
• Colocação de 17 oleões na via 
pública;
• Construção de um parque cani-
no;
• Intervenções na rede de água e 

saneamento e nos espaços verdes 
e repavimentação das vias;
• Construção de rotunda no cru-
zamento junto ao colégio Novo Dia 
(em projeto); 
• Reorganização do espaço públi-
co no Largo da Cruz de Pau;
• Requalificação do nó desnivela-
do da Cruz de Pau;
• Requalificação do Estádio da 
Medideira (para concurso);
• Nova sede da Associação 
Desportiva e Cultural da Azinhaga 
das Paivas;
• Monumento aos Operários 

Vidreiros na rotunda da Avenida 
Silva Gomes;
• Casa das Artes (em projeto).
• Instalação de 173 contentores 
semienterrados; 
• Recolha porta a porta de resídu-
os urbanos biodegradáveis

Projetos realizados e em desenvolvimento em Amora
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A cidAde do Seixal assi-
nalou o 26.º aniversário no dia 
1 de junho. A cerimónia decor-
reu na Quinta da Fidalga e contou 
com uma sessão comemorativa e 
com um concerto do quarteto de 
Vítor Paulo.

O cantor apresentou um re-
portório de música tradicional e 
popular, evocando em especial 
a herança de José Afonso, poeta 
e músico que nas suas canções e 
letras trabalhou as diversas in-
fluências populares, do norte ao 
sul do país, continente e ilhas. O 
espetáculo conjugou memória e 
futuro numa linguagem de afini-
dade e afeto e despertou a curio-
sidade das muitas pessoas que 
visitavam o espaço.

A cidade do Seixal tem uma 
área de cerca de 12 km2 e uma po-
pulação estimada em 30 mil habi-
tantes, correspondendo a cerca 
de 2400 habitantes por km2. O 
seu território engloba a totalida-
de da freguesia do Seixal e cerca 
de 2/3 da freguesia de Arrentela.

«A cidade do Seixal é resultado 
de todo o desenvolvimento que 
nos últimos tempos se tem veri-
ficado um pouco por todo o con-
celho», saudou António Santos, o 
qual sublinhou a qualificação do 
núcleo urbano do Seixal «que se 
tornou uma apetecível centrali-
dade, com uma forte atratividade 
para a fixação de novos morado-
res oriundos de todo o país, mas 
também de outros países euro-
peus».

O presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela 

e Aldeia de Paio Pires salientou 
ainda a «ligação ao rio e à nossa 
baía», assim como a «proliferação 
de várias atividades industriais» 
que foi conferindo um cariz mais 
urbano ao território até então ru-
ral e ligado à faina fluvial da atual 
cidade do Seixal. António Santos 
defendeu ainda «a reposição da 
autonomia administrativa das 
históricas freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires 
e lembrou que a nossa população 
esteve «sempre na linha da frente 
da consolidação da democracia, 
da liberdade e de uma cidadania 
plena e com direitos». 

em representação da assem-
bleia da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, delfina Pereira saudou «a 
cidade das gentes, das tradições e 
da história» e afirmou o papel do 
Poder Local na ampliação da de-
mocracia e na representação das 
populações em Portugal. «Aqui, 
o Poder Local democrático não 
será um mero espaço de exercício 
de poder e continuaremos em-
penhados em defender os servi-
ços públicos, o acesso à saúde e à 
educação, à cultura e ao desporto, 
à proteção social, à habitação e à 
mobilidade, o ambiente e o patri-
mónio natural do concelho, a va-
lorização dos trabalhadores e os 
direitos da população e do povo», 
asseverou. 

«estamos num tempo novo 
de luta, no qual devemos envol-
ver as nossas populações para 
podermos preservar e repor as 
nossas freguesias, mas também 

na área da saúde o hospital e a 
construção de centros de saúde, 
nos transportes a necessidade de 
investimento nos serviços públi-
cos, nas áreas da educação e do 
ambiente», defendeu Américo 
costa, em representação da 
Assembleia Municipal do Seixal 
que considerou ainda «este tem-
po de luta necessário, para me-
lhor servirmos as populações da 
cidade e do concelho do Seixal».

O presidente da câmara 
Municipal do Seixal saudou «uma 
cidade nova para um tempo novo, 
que se prepara no presente pa-
ra os novos desafios do futuro». 
Joaquim Santos referiu a neces-
sidade de «apoiar aqueles que 
querem investir e criar emprego 
com direitos no concelho, mas 

também os mais fragilizados eco-
nómica e socialmente com pro-
moção de políticas de equidade e 
desenvolvimento social». 

O autarca lembrou o trabalho e 
a luta pela «qualificação da escola 
pública, pelo reforço dos cuida-
dos de saúde, pela promoção de 
estilos de vida saudáveis, pelo 
aumento de uma oferta cultural 
diversa e com qualidade, pela 
qualidade ambiental e bem-estar 
animal, pelo desporto para todos 
e pela construção de uma cidade 
mais participada pelas suas ins-
tituições, mas também por cada 
um individualmente».

Joaquim Santos afirmou ain-
da a necessidade de «regiões 
administrativas, previstas na 
constituição de 1976, sinónimo 

de desenvolvimento local e de-
mocrático em toda a europa» e 
assegurou que «vamos continuar 
a ser uma cidade de Abril, livre e 
participada, com cidadãos cons-
cientes e ativos na sua constru-
ção». n

cidade do Seixal completou 26 anos de existência 

Terra de Abril, construída 
por cidadãos e instituições
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Ouvir Os moradores sobre a melhor 
intervenção a realizar numa árvore borra-
cheira que se encontra plantada na Alameda 
25 de Abril em Miratejo foi a intenção da ses-
são do Fórum seixal que decorreu no dia 30 
de maio na delegação da Junta de Freguesia 
de Corroios nesta localidade.

Plantada por moradores há mais de 20 
anos, a árvore da espécie Ficus elastica é de 
origem tropical, com crescimento rápido e 
folha persistente. O exemplar cresceu desme-
suradamente e encontra-se demasiado pró-
ximo de dois edifícios, causando diferentes 
tipo de incómodos. A situação tem sido alvo 
de participações dos residentes nos prédios 
contíguos, que se queixam da sujidade, de ja-
nelas completamente tapadas ou da possibi-
lidade de alguns ramos poderem quebrar ou, 
em dias de mais vento, baterem nas janelas e 
entrarem pelas casas. 

Outra situação denunciada prende-se com 
o crescimento das raízes, rebentando a cal-
deira da árvore e desnivelando o chão na en-
volvente. Estas raízes tenderão igualmente a 
rebentar as infraestruturas enterradas, o que 
com o tempo acabará por condenar a possi-
bilidade de continuar a crescer neste lugar. A 
Câmara Municipal do seixal apresentou duas 
possibilidades de intervenção, procurando 
encontrar a melhor solução para a compati-
bilização da arborização com a vida dos cida-
dãos: a realização uma poda significativa ou o 
abate e substituição por duas árvores de ou-
tra espécie mais adequada ao meio urbano.

Joaquim Tavares apresentou os resulta-
dos de uma avaliação realizada pelo instituto 
superior de Agronomia – Laboratório de 
Patologia vegetal veríssimo de Almeida, con-
cluída em maio, e que identificou um elevado 
risco de perigosidade para a queda de ramos. 
O vereador com os pelouros do Ambiente e 
Espaço Público lembrou ainda uma interven-

ção realizada há alguns anos, quando «as raí-
zes começaram a levantar o pavimento e em 
que, para preservar a árvore, foi executada 
a caldeira elevada agora existente» e subli-
nhou que «independentemente da decisão 
tomada, o espaço será sempre arborizado 
ou com o exemplar já existente ou com duas 
novas árvores. Por cada árvore abatida têm 
de ser plantadas pelo menos outras duas», 
defendeu.

As intervenções da população foram vá-
rias e incluíram testemunhos de moradores 
diretamente afetados e de munícipes que 
frequentam as esplanadas sob a sua sombra 
ou a apresentação de legislação, aprovada 
posteriormente à plantação da árvore, que 
fazem do exemplar inadequado para coexis-
tência com o meio urbano, em especial no que 
diz respeito à distância a que se encontra dos 
edifícios. 

O presidente da Junta de Freguesia de 
Corroios sublinhou o consenso em torno do 
facto de ninguém querer abater árvores e 
considerou «o mais importante ouvir e ter em 
conta a opinião das pessoas que ali moram e 
que são as mais afetadas por toda esta situa-
ção». Eduardo rosa chamou ainda a atenção 
para a legislação em vigor sobre a plantação 
de árvores em contexto urbano, segundo a 
qual «aquela árvore, atualmente, não poderia 
ser ali plantada». 

Joaquim Tavares explicou ainda que «os 
riscos identificados pelo estudo indicam que 
a árvore deverá ser eliminada ou levar uma 
redução muito significativa da sua copa, sen-
do que nunca ficará exatamente com o vo-
lume atual». O vereador referiu que «abater 
árvores não é uma decisão que tomemos de 
ânimo leve» e assumiu a decisão pela «poda 
significativa, com acompanhamento do de-
senvolvimento das suas raízes, que futura-
mente acabará por levar ao seu abate». n

As ObrAs de ampliação e requa-
lificação da Escola básica da Quinta de 
santo António já estão no terreno e fo-
ram motivo para uma sessão do Fórum 
seixal. A iniciativa decorreu no dia 7 
de junho no ginásio do estabelecimen-
to de ensino e recebeu contributos da 
comunidade escolar, em especial da 
coordenadora da escola e da diretora 
do Agrupamento de Escolas Terras de 
Larus, assim como do presidente da 
Junta de Freguesia de Amora.

O estabelecimento de ensino está im-
plantado numa malha urbana consoli-
dada, com entrada pela rua Luís Câmara 
Pestana, na Cruz de Pau, um acesso resi-
dencial, sem saída. A obra prevê a quali-
ficação do edificado existente, a constru-
ção de um edifício novo e a beneficiação 
dos espaços exteriores. uma vez que esta 
é uma escola de referência para alunos 
surdos do distrito de setúbal, foi igual-

mente dada atenção especial à sinaléti-
ca luminosa. O investimento da Câmara 
Municipal do seixal é de 1 675.894,28 
euros e a duração da obra está estimada 
em 12 meses.

A empreitada teve início com a mon-
tagem do estaleiro e vedação da área da 
obra, sempre assegurando a segurança 
dos alunos. igualmente já realizada foi a 
remoção dos equipamentos existentes 
no recreio e o início da implantação do 
novo edifício. A intervenção no edifica-
do existente irá ser realizada durante 
a interrupção letiva do verão, estando 
prevista a sua conclusão no início do pró-
ximo ano letivo.

No edifício atual, as obras visam a al-
teração de duas salas de aula para salas 
de jardim de infância, a reformulação 
das instalações sanitárias, a alteração/
substituição da rede elétrica, a execução 
de pinturas no exterior,  a implemen-

Árvore em Miratejo afeta a vida 
de residentes
Fórum Seixal debateu 
intervenção na 
Alameda 25 de Abril

Fórum seixal debateu ampliação e requalifi cação 

Obras na Escola Básica da Quinta 
de Santo António já se iniciaram
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Os mOradOres da Quinta do 
Brasileiro deram um importante contri-
buto para a definição dos últimos porme-
nores da intervenção de requalificação 
urbana que vai acontecer na praceta entre 
a rua das Flores e a rua das Palmeiras, em 
miratejo. O projeto esteve em discussão 
na edição do Fórum seixal que se realizou 
neste local, em miratejo, no dia 1 de junho.

a sessão foi muito participada e os pe-
didos para que fosse instalado um bebe-
douro, de colocação de mais bancos com 
costas, de eliminação de um grelhador co-
munitário ou de implementação de equi-
pamentos de exercícios geriátricos foram 
alguns dos contributos dados pelos mu-
nícipes que a Câmara municipal do seixal 
se comprometeu a refletir na execução da 
obra. a pedido dos moradores, será igual-
mente instalado junto ao ecoponto um 
oleão, para reciclagem de óleos alimenta-
res usados.

Para estudo ficaram solicitações de aba-
te de algumas árvores e a sua substituição 
por outras, assim como de alargamento 
de uma curva, para facilitar a passagem de 
autocarros de passageiros nos dois senti-
dos em simultâneo. Uma alteração do piso 
inicialmente pensado, que deixará de ser 

em calçada portuguesa, mais escorregadia 
no inverno, mais propensa a desníveis e a 
formação de poças de água, deverá ainda 
aumentar o investimento previsto, que 
ronda já os 170 mil euros.

eduardo rosa, presidente da Junta de 
Freguesia de Corroios, esteve presente e 
saudou a realização da iniciativa na Quinta 
do Brasileiro, uma vez que «este projeto 
vai ser implementado para servir as neces-
sidades dos seus moradores» e conside-
rou ainda que «os contributos dados pela 
população são muito importantes, sendo 
certo que aqueles que recebemos nesta 
sessão vão melhorar e enriquecer muito o 
projeto inicialmente pensado».

a presidir à sessão, Joaquim santos ex-
plicou que «o projeto surge em resposta 
a um desafio que nos foi lançado por po-
pulares, numa ação integrada de limpe-
za e valorização de espaços públicos que 
decorreu em miratejo». O presidente da 
Câmara municipal do seixal afiançou: «va-
mos alterar este projeto para introduzir as 
diferentes sugestões recebidas e para ir ao 
encontro das expectativas dos moradores, 
após o que vamos adjudicar a intervenção, 
sendo previsível que a obra seja iniciada 
ainda em setembro deste ano».  n

Intervenção na praceta entre 
a rua das Flores e a rua das Palmeiras
Ouvir os moradores 
sobre requalificação 
em Miratejo

Fórum seixal debateu ampliação e requalifi cação 

Obras na Escola Básica da Quinta 
de Santo António já se iniciaram

tação de novas caixilharias e estores e 
a substituição integral da cobertura. a 
intervenção de construção do novo edifí-
cio inclui a criação de uma sala polivalen-
te, instalações sanitárias, uma das quais 
adaptada, seis novas salas de aula, sala de 
professores, gabinete de trabalho, sala de 
apoio educativo, biblioteca, assim como 
áreas para arrumos, técnicas e portaria.

a vereadora do pelouro da educação 
da Câmara municipal do seixal enfatizou 
que «esta é uma obra necessária há muito 
tempo e vai criar melhores condições pa-
ra os trabalhadores da escola, mas tam-
bém possibilitar uma melhor aprendi-
zagem para os alunos que a frequentam, 
com especial atenção aos alunos com 
necessidades especiais, nomeadamente 
a população surda do distrito de setúbal 
que tem aqui uma escola de referência». 
manuela Calado enfatizou ainda a «im-
portante missão de uma escola pública 

dinâmica e inclusiva».
de acordo com o presidente da Câmara 

municipal do seixal, «a realização deste 
fórum, com a obra já no terreno, tem co-
mo objetivo acompanhar as expectativas 
e corresponder às necessidades reco-
nhecidas pela comunidade escolar des-
te estabelecimento de ensino, para ir ao 
encontro das sugestões daqueles que a 
vivem no seu quotidiano». 

Joaquim santos assegurou que «em 
2019, a Câmara municipal do seixal está 
a implementar um plano de interven-
ções de qualificação em 12 escolas do 
concelho, num investimento superior a 
3 milhões de euros», sendo que neste 
caso «vamos não só a qualificar o exis-
tente, como construir um edifício novo, 
consolidando a oferta pedagógica atual 
e reforçando a sua resposta educativa no 
futuro».  n

Novo edifício (investimento de 1 221 579,92 euros)
Piso 0 e piso 1; sala polivalente; 4 instalações sanitárias e 1 adaptada; 6 salas de 
aula; sala de professores e instalação sanitária; gabinete de trabalho; sala de apoio 
educativo; biblioteca; arrumos; áreas técnicas; portaria

Edifício existente ( investimento de 306 853,44 euros)
Alteração de 2 salas de aula para salas de jardim de infância (pinturas e revestimen-
tos); reformulação das instalações sanitárias (pinturas, revestimentos, loiças sanitá-
rias); alteração/substituição de toda a rede elétrica; pinturas – exterior; caixilharias e 
estores; substituição integral da cobertura

Qualificação de espaços exteriores (investimento de 147 460,94 euros)

Investimento total: 1 675 894,28 euros
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Escola Básica dos Redondos, em Fernão Ferro
Obras de ampliação de espaços exteriores
Na Escola Básica dos Redondos, em Fernão Ferro, prosseguem as obras de constru-
ção de um recinto desportivo e da nova portaria e estacionamento. Encontram-se a 
decorrer os trabalhos de compactação do piso do campo de jogos para colocação 
do revestimento. Neste campo vão ser ainda colocadas duas balizas, duas tabelas 
de basquetebol e redes de proteção para bolas e vão ser realizadas pinturas para 
separação de zonas de  jogos. Encontram-se concluídos os pavimentos em pavê na 
envolvente do campo (nas cores amarelo, vermelho e cinza), bem como o acesso à 
escola através de uma rampa. 
Prosseguem os trabalhos na portaria, pinturas, instalações sanitárias, iluminação, 
janelas e portas. Após estes trabalhos, vai ser colocado um telheiro a tardoz desde 
a nova portaria até à entrada da escola e telas de ensombramento na entrada prin-
cipal.

Paio Pires Futebol Clube
Nova  bancada e áreas de apoio

A requalificação das instalações é uma antiga aspiração do Paio Pires Futebol Clube 
(PPFC), motivo pelo qual a comissão de gestão liderada por Jorge Lopes se reuniu 
com o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, e com o verea- 
dor José Carlos Gomes. O encontro decorreu no dia 27 de maio, nas instalações 
dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal. 
Existe já uma proposta de projeto para a requalificação das infraestruturas do 
PPFC, o qual foi apresentado pelo arquiteto responsável durante esta reunião. O 
projeto prevê a implantação de uma bancada com cerca de 900 lugares, quatro 
balneários para equipas, centro de apoio ao estudo, bar e nova sede social. O 
projeto vai agora ser adaptado com as alterações que foram propostas no decurso 
da reunião. 
Joaquim Santos disse que «esta é uma obra a concretizar em 2020, realizada no 
âmbito de um conjunto de intervenções que estamos a apoiar no campo educati-
vo, cultural e desportivo, no sentido de qualificar equipamentos importantes para 
a vida das populações». 

Vale de Chícharos
Trabalhos de britagem dos resíduos
Em Vale de Chícharos, no Fogueteiro, encontram-se a decorrer os trabalhos de 
britagem dos resíduos resultantes da demolição do edifício do lote 10. Neste edi-
fício habitavam 64 famílias em condições precárias.
Serão ainda demolidas as paredes de betão da cave, trabalho após o qual se ini-
ciam os trabalhos de preenchimento de terras limpas na zona da cave, bem como 
a sua compactação.
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Rua da Casa Branca, Fernão Ferro
Remodelação da rede de abastecimento de água
Encontra-se a decorrer a remodelação da rede de abastecimento de água na Rua da Casa 
Branca, em Fernão Ferro. O objetivo desta intervenção da Câmara Municipal do Seixal é garantir 
o transporte de água de abastecimento, bem como os níveis de pressão regulares em toda a re-
de do novo Centro de Distribuição de Água de Fernão Ferro para a população. 
No decorrer das obras, o trânsito será condicionado na zona de intervenção, no entanto será 
colocada sinalização para garantir todas as condições de segurança. 
Poderá ainda ser necessário proceder à interrupção do abastecimento de água, pelo que a autar-
quia solicita a compreensão da população.
Em Fernão Ferro, será ainda remodelado o nó da rede de abastecimento de água no cruzamento 
entre a Avenida 10 de Junho e a Avenida Casal do Sapo, adaptando-se à construção da futura 
rotunda.

 

Santa Marta do Pinhal, Corroios
Remodelação da rede de águas
A Câmara Municipal do Seixal está a realizar obras de remodelação da rede de abastecimento 
de águas na Avenida Rui Grácio, em Santa Marta do Pinhal, em Corroios.
O trânsito e o estacionamento estarão condicionados na zona de intervenção, mas serão as-
seguradas as condições de circulação no decurso dos trabalhos e estacionamento alternativo.
Informa-se ainda que poderá haver interrupção do abastecimento de água, pelo que se solicita a 
compreensão da população.

Centro Comunitário de Santa 
Marta de Corroios
Novas instalações para o centro 
lúdico e de apoio social
O Centro Comunitário de Santa Marta de Corroios, com gestão da 
Santa Casa da Misericórdia do Seixal (SCMS), está em funcionamento 
desde 2003, tendo como objetivo prestar apoio social à comunidade 
do bairro de Santa Marta de Corroios. Dispõe de jardim de infância, 
com 36 crianças no pré-escolar, de um centro lúdico frequentado por 
cerca de 50 jovens até aos 16 anos e de animação cultural, com ativi-
dades como capoeira, judo ou dança.
Na área de ação social, são atendidas cerca de 200 famílias e tra-
tados 75 processos de Rendimento Social de Inserção, articulando 
ainda com o Contrato Local de Desenvolvimento Social as ações de 
intervenção comunitária. Segundo explicou Edison Dias, provedor da 
SCMS, a instituição gere ainda uma creche familiar em Santa Marta de 
Corroios, abrangendo cerca de 60 crianças.
O jardim de infância funciona num edifício separado do centro lúdico, 
onde decorrem as restantes atividades. As instalações do centro 
lúdico são deficitárias e já não respondem às necessidades atuais 
do centro comunitário. Por este motivo, a Câmara Municipal do Seixal 
cedeu um terreno e atribuiu um apoio de 70 mil euros para implemen-
tação de um novo edifício para o centro comunitário, cujas obras estão 
a decorrer.

 
Avenida Pinhal do Arneiro, Verdizela
Remodelação da rede
de abastecimento de água
A Câmara Municipal do Seixal está a proceder à remodelação da rede 
de abastecimento de água na Avenida Pinhal do Arneiro, na Verdizela.
Estão a ser instalados um total de 1290 metros de conduta de várias 
dimensões, vão ser substituídos todos os ramais domiciliários e ins-
talados dois marcos de incêndio, uma boca de rega e duas descargas 
de fundo.
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A CâmArA municipal do 
Seixal aprovou, na reunião de 5 de 
junho, uma tomada de posição pe-
la alteração do Plano Nacional de 
Investimentos 2030. O executivo 
municipal aprovou ainda o pro-
cedimento para a aquisição de 74 
imóveis destinados ao realojamen-
to das famílias residentes nos lotes 
13, 14 e 15 de Vale de Chícharos.

A tomada de posição, relativa ao 
Plano Nacional de Investimentos 
até 2030, refere que este foi apre-
sentado pelo Governo como ins-
trumento de planeamento do pró-
ximo ciclo de investimentos estra-
tégicos de âmbito nacional.

O presidente da Câmara muni-
cipal do Seixal, Joaquim Santos, 
referiu que muitos dos investi-
mentos constantes no PNI 2030 
correspondem a antigas reivindi-
cações das autarquias locais e do 
tecido produtivo nacional, «obras 
cuja concretização só peca por tar-
dia». No entanto, o plano não inclui 
infraestruturas em áreas como a 
educação e a saúde. Incide sobre-
tudo nos setores da mobilidade e 
transportes, do ambiente, energia 
e do regadio, «pelo que recomen-
damos ao Governo que tenha em 
conta a redefinição do PNI 2030, 
para que seja efetivamente um ins-
trumento de trabalho ao serviço 
do país».

A autarquia aprovou ainda o 
procedimento para a aquisição de 

74 imóveis destinados ao realoja-
mento dos agregados familiares 
residentes nos lotes 13, 14 e 15 do 
loteamento de Vale de Chícharos, 
a atribuir em regime de arrenda-
mento apoiado. Todas as imobili-
árias e proprietários serão convi-
dados a apresentar imóveis para 
aquisição pelo município, tendo 
em conta um conjunto de caracte-
rísticas pré-definidas. recorde-se 
que a primeira fase de realojamen-
to dos moradores do lote 10 decor-
reu em dezembro de 2018, com a 
atribuição de 64 novas casas que 
acolheram os 187 moradores do 
referido lote. Até 2022, a autarquia 
pretende realojar as 234 famílias 
recenseadas.

Deliberações 
Presidência
• Ata da reunião ordinária de 22 de 
maio de 2019. Aprovação.
• Protocolo de colaboração a ce-
lebrar entre o município do Seixal 
e a Confederação Portuguesa das 
micro, Pequenas e médias Empre-
sas. Aprovação de minuta.
• Contratação pública. Concurso 
público para a prestação de ser-
viços na área de seguros com a 
publicação de anúncio no JOUE. 
retificação de peças: do caderno 
de encargos, cláusulas técnicas e 
anexo I – automóvel. ratificação do 
despacho n.º 1150-PCm/2019, de 
29 de maio.

Pelouro da Educação, 
Desenvolvimento Social, 
Juventude e Gestão Urbanística
• XI Encontro Intercultural Saberes 
e Sabores. Contratos-programa e 
comparticipações financeiras.
• Contrato-programa a cele-
brar entre o município do Seixal 
e a Associação Unitária de refor-
mados, Pensionistas e Idosos de 
Amora. Comparticipação financei-
ra.
• Prolongamento de horário no 
Jardim de Infância da Quinta de 
S. Nicolau e no Jardim de Infância 
D. Nuno Álvares Pereira. Apoio 
financeiro aos agrupamentos. 
Aprovação.
• Apoio financeiro para pagamento 
das assinaturas de telefone às es-
colas básicas do 1.º ciclo e jardins 
de infância. 1.º semestre de 2019. 
Aprovação.
• Dia Municipal das Pessoas 
Idosas. União das Associações de 
reformados, Pensionistas e Idosos 
do Concelho do Seixal. Contratos-
-programa e comparticipações fi-
nanceiras.
• Cooperativa de Educação e Reabi-
litação de Cidadãos Inadaptados 
de Seixal e Almada, CrL. Contrato-
-programa e comparticipação fi-
nanceira.
• Seixal World Music. Associações 
de imigrantes do município do 
Seixal. Contratos-programa e com-
participações financeiras.

• Procedimento para aquisição 
de imóveis destinados ao realo-
jamento de agregados familiares 
residentes nos lotes 13, 14 e 15 do 
loteamento de Vale de Chícharos. 
Aprovação.

Pelouro do Desporto, 
Empreitadas, Administração 
Geral e Modernização 
Administrativa
• Protocolo celebrado entre 
município do Seixal e a Con-
federação Portuguesa das Colec-
tividades de Cultura, recreio e Des-
porto. Comparticipação financeira.
• Contratação pública. Concurso 
público com publicação de anún-
cio no JOUE, para o fornecimento 
de computadores pessoais e mo-
nitores. Processo n.º CP 03/2019. 
Abertura de procedimento.

Pelouro do Planeamento, 
Mobilidade, Cultura 
e Recursos Humanos
• Permuta do Lote 124, sito na 
Quinta do Fanqueiro, da freguesia 
de Amora, propriedade de manuel 
Carlos Dinis Silva, pelo Lote C-14, 
sito na Quinta Vinhas Cabrita, da 
freguesia de Amora, propriedade 
do município do Seixal. Processo 
n.º 214/B/93. Aprovação.
• Loteamento Municipal da 
Quinta Vinhas Cabrita, freguesia 
de Amora. Lote C-54. Proposta de 
reconhecimento de justificação 

notarial. Processo n.º 5/m/2006. 
Aprovação.
• Loteamento municipal da 
Quinta Vinhas Cabrita, freguesia 
de Amora. retificação das peças 
escritas e desenhadas que instru-
íram a alteração do loteamento 
municipal aprovada pela delibera-
ção n.º 290/2018-CmS, de 26 de 
setembro. Processo n.º 5/m/2006. 
Aprovação.
• Plano Diretor Municipal do Seixal. 
Alteração. Início do procedimento. 
Processo n.º 1/m/18. Aprovação.
• Revogação parcial do Plano de 
reconversão de Vale de milhaços, 
Pinhal do Vidal e Quinta da Aniza. 
1.ª fase. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de exe-
cução do parque infantil e espa-
ço exterior e reabilitação do poli-
desportivo no bairro da Cucena. 
Processo n.º 27/P/2017.EmP.
BC.PEXT. Abertura do procedi-
mento.

Pelouro do Património 
Histórico e Natural 
• Associação de Municípios do 
Portugal romano. Aceitação da al-
teração à redação dos estatutos. 
Aprovação.

As deliberações são publicadas na 
íntegra nas atas das reuniões, as quais 
podem ser consultadas em cm-seixal.pt. 

reunião de câmara de 5 de junho

Alteração do Plano Nacional 
de Investimentos 2030 e realojamento 
de moradores de Vale de Chícharos

Inscrições decorrem até 31 de julho
Transportes escolares para o ano letivo 2019-2020

As candidaturas aos apoios pres-
tados pela Câmara Municipal do 
Seixal no domínio dos transportes 
escolares estão a decorrer de 1 
de junho até 31 de julho.
Os alunos residentes no municí-
pio, menores de idade até à data 
de início do novo ano escolar e 
que frequentem escolas com cur-
sos reconhecidos pelo Ministério 
da Educação e Ciência que não 
existem no concelho do Seixal, 
devem apresentar a sua candi-
datura nos Serviços Centrais da 

Câmara Municipal do Seixal ou 
numa das Lojas do Munícipe. Por 
seu turno, os alunos que estudam 
em escolas do município devem 
proceder à inscrição nos respeti-
vos estabelecimentos de ensino.
A inscrição não tem custos e a se-
nha do passe será gratuita até ao 
terceiro ciclo do ensino básico e 
no ensino secundário o aluno pa-
ga 50 por cento do valor do título 
de transporte. No caso dos alunos 
com necessidades educativas es-
peciais, a comparticipação cor-

responde a 100 por cento.
Após o dia 31 de julho, só serão 
aceites as inscrições por motivos 
de transferência de escola, alte-
ração de morada ou matrícula re-
alizada tardiamente devidamente 
justificada pela direção da escola.
A informação regulamentar e 
os formulários necessários à 
formalização das candidaturas 
encontram-se disponíveis nos 
Serviços Online no site da Câmara 
Municipal do Seixal. 

Esclarecimento à população
Contactos fraudulentos 
para análises à qualidade da água

A Câmara Municipal do Seixal alerta que teve conhecimento de que 
existem indivíduos que estão a efetuar contactos telefónicos para os 
munícipes, dizendo ser funcionários da autarquia ou de empresas que 
trabalham para o município, com o objetivo de fazer análises à quali-
dade da água nas suas habitações, sendo que essa informação não 
corresponde à verdade.
A autarquia alerta que não está a fazer qualquer tipo de contactos ou 
visitas para a realização de análises à qualidade da água.
Os serviços municipais realizam com regularidade análises à qualida-
de da água da rede pública de distribuição, cumprindo  o Decreto-Lei n.º 
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, 
de 7 de dezembro. Qualquer esclarecimento deve ser solicitado atra-
vés dos contactos telefónicos 212 276 700 ou 210 976 000.
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Semana Municipal da Proteção Civil 2019
Secção dos Bombeiros 
em Fernão Ferro inaugurada 
no Dia Municipal do Bombeiro
A Semana da Proteção Civil 2019 decorre entre 24 e 29 de junho, 
dando destaque às entidades que têm como missão socorrer e 
proteger a população. 
O programa inclui uma exposição de meios da proteção civil nas 
três estações da Fertagus no concelho e a comemoração do Dia 
Municipal do Bombeiro, no dia 29 de junho, feriado municipal. 
Este dia irá ser assinalado com a inauguração da Secção Destacada 
dos Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal em Fernão Ferro. O no-
vo equipamento é um investimento fundamental para o aumento 
da capacidade de resposta do corpo de bombeiros na prestação de 
socorro à população de Fernão Ferro. 

Exposição de Meios da Proteção Civil
De 24 a 28 de junho
Estações da Fertagus do Fogueteiro, Foros de Amora e Corroios

Dia Municipal do Bombeiro
Dia 29 de junho, sábado
10.30 horas 
Formatura e desfile na Rua da Igreja, em Fernão Ferro
11.30 horas 
Inauguração da Secção Destacada dos Bombeiros Mistos 
do Concelho do Seixal em Fernão Ferro

A CâmArA municipal do 
Seixal participou, de 29 a 31 de 
maio, no CASCADE´19 – Exercício 
Europeu de Proteção Civil, o maior 
de sempre em território nacional. 
Ao longo de três dias, estiveram 
envolvidos nos cenários recria-
dos cerca de 372 operacionais 
de corpos de bombeiros, PSP, 
GIPS da GNr, Formação Sanitária 
do Exército, Cruz Vermelha 
Portuguesa, Equipa de Estruturas 
Colapsadas (mUSAr) da Croácia, 
Instituto da Segurança Social, 
Comissão municipal de Proteção 
Civil e serviços municipais. A ação 
contou ainda com 650 figurantes.

De destacar os principais mo-
mentos do exercício, na sequên-
cia do sismo (simulado) na Área 
metropolitana de Lisboa. No dia 28 
de maio, após o sismo, foi acionado 
o plano de operações e o exercício 
decorreu em modalidade de posto 

de comando. No dia 29 de maio, o 
exercício realizou-se no Pavilhão 
municipal da Torre da marinha e 
destinou-se a treinar a capacidade 
de instalar e sustentar uma zona 
de abrigo temporário. No dia 30 de 
maio, junto ao viaduto na alternati-
va à EN10, em Corroios, o colapso 
de parte do viaduto originou um 
acidente rodoviário com 150 víti-
mas. Simultaneamente, no antigo 
Hotel do muxito, após o sismo de-
flagrou um incêndio, encurralan-
do hóspedes. No campo de treinos 
da GNr, no Fogueteiro, o exercício 
testou as capacidades de busca e 
salvamento de vítimas soterradas.

O exercício serviu para testar o 
Plano municipal de Emergência 
e a articulação entre o Posto de 
Comando municipal e o Posto de 
Comando Distrital, no âmbito de 
uma catástrofe. Em termos mu-
nicipais, foi testado o que seriam 

as primeiras horas da resposta da 
proteção civil municipal a um sis-
mo e também a instalação e fun-
cionamento de uma zona de abrigo 
para a população (ZCAP). 

Este exercício pretendeu corri-
gir falhas de comunicação e proce-
dimentos, pelo que uma avaliação 
rigorosa demora tempo, mas, co-
mo afirmou o presidente da autar-
quia, Joaquim Santos, que esteve 
presente nos exercícios, «a Câmara 
municipal do Seixal conseguiu re-
produzir cenários de grande com-
plexidade e através da proteção 
municipal coordenar as forças de 
socorro e os serviços municipais 
para uma rápida resposta à popu-
lação».

Em Portugal, o CASCADE’19 mo-
bilizou mais de 3600 operacionais 
de entidades nacionais e equipas 
de 5 países: Alemanha, Bélgica, 
Croácia, Espanha e França. n

Exercício europeu de proteção civil

CASCADE’19 no Seixal

A Câmara Municipal do Seixal pro-
move regularmente sessões do 
Fórum Seixal para dar a conhecer 
projetos e intervenções da autarquia 
e ouvir sugestões e opiniões por par-
te da população.

Reconversão da Quinta 
das Lagoas, em Amora
A área de reconversão da Quinta das 
Lagoas ocupa uma área de aproxi-
madamente 134 mil m2, dividida em 
cerca de 240 parcelas de terreno de 
pequena dimensão.
Após o levantamento topográfico 
da área de reconversão da Quinta 
das Lagoas, foi realizada a assem-

bleia eletiva para a constituição 
da Comissão de Administração 
Conjunta da AUGI.
No Fórum Seixal, que se realiza no 
dia 15 de junho, sábado, às 10 ho-
ras, no Auditório José Queluz, em 
Corroios, pretende-se dar a co-
nhecer à população da Quinta das 
Lagoas as etapas subsequentes do 
processo de reconversão. 

Ampliação e requalificação 
da Escola Básica 
de Aldeia de Paio Pires
A Escola Básica de Aldeia de Paio 
Pires vai ser alvo de obras de amplia-
ção e requalificação. O Fórum Seixal 

pretende dar a conhecer à popula-
ção este projeto. A sessão decorre 
no dia 17 de junho, sexta-feira, às 18 
horas, na Escola Básica de Aldeia de 
Paio Pires.

Alteração ao Plano Diretor
Municipal
No dia 18 de junho, às 21 horas, 
realiza-se, no auditório dos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal, um Fórum Seixal com o te-
ma «Alteração ao Plano Diretor 
Municipal».
Decorridos quase cinco anos de vi-
gência da revisão do Plano Diretor 
Municipal do Seixal (PDMS), surge a 

necessidade de adequá-lo às novas 
regras de classificação e qualifica-
ção do uso do solo.
Nesta sessão do Fórum Seixal serão 
dadas a conhecer as principais alte-
rações.

Construção da Piscina
Municipal de Aldeia
de Paio Pires
Já está a ser colocado o estaleiro de 
obra para que construção da Piscina 
Municipal de Aldeia de Paio Pires 
possa começar. No dia 22 de ju-
nho, sábado, às 17.30 horas, na Av. 
Teófilo Braga, junto ao café Gabetos, 
venha conhecer o projeto.

Próximas sessões do Fórum Seixal
Apresentação de projetos e intervenções da autarquia

FÓRUM 
SEIXAL
MAIS
PARTICIPAÇÃO
MELHOR
FUTURO
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Terminou a 2.ª edição de Cafés 
Temáticos – Cof fee Break 
Empresarial. A última sessão 
decorreu no dia 22 de maio, nos 
Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal, e teve como 
tema «A Importância do Capital 
Humano».
Esta iniciativa gratuita da Câmara 
Municipal do Seixal permitiu a pes-
soas com uma ideia de negócio 
ou gestores de micro e pequenas 
empresas adquirirem ferramentas 
práticas para o desenvolvimento 

das suas atividades e área de ne-
gócio.
A 2.ª edição dos Cafés Temáticos 
teve início em setembro de 2018. 
As sessões foram bimestrais, divi-
didas por temas de carácter em-
presarial, organizadas e dinami-
zadas por Sónia Grazina, diretora 
executiva da empresa de consulto-
ria financeira Finance4You.
A iniciativa contou ainda com ora-
doras convidadas: Alice Telhado, 
diretora da WideConsulting, Paula 
Martins, da SkilUp, e Ana Imelda, 

SpikUP, e Teresa Peres, da HR4U.
Organizar e planear o trabalho, mo-
delo e plano de negócios, gestão 
de processos, contabilidade, coa-
ching, planeamento fiscal e marke-
ting digital foram alguns dos temas 
debatidos ao longo das sessões.

2.ª edição de Cafés Temáticos – Coffee Break Empresarial
Última sessão debateu a importância do capital humano

O Seixal foi distinguido com a 
Marca Estrela da Região de Lisboa 
por ter apresentado resultados de 
topo no Bloom Consulting Portugal 
City Brand Ranking.
Este ranking mede a perceção e o 
impacto da marca dos 308 muni-
cípios portugueses nas áreas de 
turismo (Visitar), investimento e 
exportações (Negócios) e talento 
(Viver). 

Foram analisadas a performan-
ce económica, turística e social 
através de dados estatísticos e da 
procura e desempenho online. 
A Marca Estrela é atribuída aos 
que conseguiram, através de ex-
celentes resultados, destacar-se 
e alcançar posições importantes 
nas importantes nas respetivas 
regiões ou dimensões do Portugal 
City Brand Ranking.

Bloom Consulting Portugal City Brand Ranking
Seixal distinguido com Marca Estrela 
da Região de Lisboa

A partir de 17 de junho, 
nos serviços municipais
Utilize o código PIN 
da assinatura digital

A Câmara Municipal do Seixal está a desenvolver o processo de 
modernização administrativa.
Melhor atendimento, transformação digital e simplificação são 
as palavras-chave para um serviço municipal mais rápido e mais 
eficaz.
Um dos objetivos desta modernização é a redução da utilização de 
papel, eliminando a necessidade de impressão, e o aumento da 
utilização de documentos de forma digital. 
Mas, para que os documentos sejam válidos, é necessária a assi-
natura digital.
A assinatura digital permite:
•Maior segurança do que uma assinatura normal;
•Maior facilidade e velocidade de transmissão;
•Facilidade em confirmar a autenticidade do documento.
Assim, sempre que recorrer aos serviços municipais, deve fazer- 
-se acompanhar do código PIN da assinatura digital do seu Cartão 
do Cidadão, constituído por quatro números, que consta na carta 
para levantamento do Cartão do Cidadão após a sua emissão ou 
renovação. 
A partir de 17 de junho, a assinatura digital é obrigatória para tratar 
os processos da área de Urbanismo e para os restantes requeri-
mentos é recomendável e preferencial. O objetivo é que os docu-
mentos possam tramitar de forma totalmente eletrónica.
Sem impressão, papel zero e maior eficiência!

Passeio a bordo do varino Amoroso
Ação de promoção turística

A Câmara Municipal do Seixal organizou uma ação de promoção 
turística do concelho que incluiu um passeio a bordo do varino 
Amoroso pela Baía do Seixal e pelo estuário do Tejo.
No evento participaram representantes da Associação Industrial 
Portuguesa, da Associação do Comércio, Indústria, Serviços e 
Turismo do Distrito de Setúbal, investidores e outros promotores 
nacionais e regionais.
O concelho esteve representado por Joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Tavares e Maria João 
Macau, vereadores da autarquia, Alfredo Monteiro e Américo 
Costa, presidente e primeiro secretário da Assembleia Municipal 
do Seixal, respetivamente.
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Os impactOs da lei-
-quadro da descentralização de 
competências do Estado para 
as autarquias e entidades inter-
municipais, na área da educa-
ção, foram debatidos no dia 31 
de maio, no seminário Educação 
– autonomia? transferência de 
Encargos ou Descentralização? 
que decorreu no auditório dos 
serviços centrais da câmara 
municipal do seixal.

a transferência de recursos 
humanos, patrimoniais e finan-
ceiros, com alterações à Lei das 
Finanças Locais, terá enormes 
impactos nas estruturas das au-
tarquias locais. «Um processo 
que deve ser reavaliado antes 
de 2021», data em que deve es-
tar concluído para acompanhar 
o ciclo autárquico. Esta opinião 
foi partilhada pelos professores, 
pais, técnicos e autarcas presen-
tes no seminário promovido pe-
la associação de municípios da 
Região de setúbal (amRs).

Um documento preparatório 

estima que as autarquias assu-
mam a responsabilidade por  
43 262 funcionários, 996 estabe-
lecimentos e 3 552 edifícios. No 
seixal, pretende o Governo que 
o o município fique com a res-
ponsabilidade das oito escolas 
básicas dos 2.º e 3.º ciclos e cinco 
escolas secundárias com 3.º ci-
clo do ensino básico, integrando 
mais 600 trabalhadores na au-
tarquia.

Processo imposto
O encontro dividiu-se num con-

junto de painéis que abordaram 
temas como o direito à educa-
ção garantido pela constituição 
ou o processo de auscultação 
aos municípios. como referiu 
alfredo monteiro, vice-presi-
dente da associação Nacional de 
municípios portugueses, «o que 
se pretende não é descentralizar, 
mas transferir os problemas. Não 
houve um processo de ausculta-
ção, os pareceres dos municípios 
não foram apreciados».  

«além do incumprimento da 
constituição, das imposições ao 
poder Local, é um processo em 
que se verifica o desrespeito pela 
autonomia das escolas», susten-
tou antónio carvalho, diretor do 
agrupamento de Escolas João de 
Barros. «as áreas que nos últi-
mos 10 anos sofreram forte de-
sinvestimento do ministério da 
Educação passam a ser compe-
tência das câmaras municipais, 
como a requalificação dos edi-
fícios e a aquisição de equipa-
mentos» E deu como exemplo, 
«na nossa escola, nem cadeiras 
temos». 

Rui Garcia, presidente da 
amRs, falou sobre o processo de 
transferência de competências 
que representa uma reconfigura-
ção do Estado, «que levanta dúvi-
das. Existem mais de 20 normati-
vos  que remetem para legislação 
posterior». Falou ainda sobre a 
autonomia do poder Local, «im-
põem-se rácios na contratação e 
recursos insuficientes».

também as freguesias passam 
a ter novas competências nas 
pequenas reparações nos edifí-
cios escolares. O que leva o coor-
denador distrital da associação 
Nacional de Freguesias, João 
miguel, a afirmar: «está em causa 
o trabalho de proximidade às po-
pulações, impõem novas respon-
sabilidades sem meios». 

a vereadora da Educação, 
manuela calado, referiu que du-
rante uma reunião a secretária 
de Estado adjunta e da Educação 
afirmou que a partir de 2021 te-
rá a vida mais facilitada, «já os 
municípios passam a ter a vida 
muito dificultada. isto esclarece o 
processo em curso».

Joaquim santos, presidente 
da câmara municipal do seixal, 
mencionou que a educação 
é uma prioridade municipal. 
«atualmente, temos grandes in-
tervenções em duas escolas, em 
aldeia de paio pires e amora, com 
um investimento municipal de 
mais de 3 milhões de euros». 

para o autarca, o Decreto-Lei 
n.º 21/2019 representa uma 
transferência forçada, «sem 
acautelar a universalidade do 
acesso à educação, ou a prepara-
ção das equipas municipais para 
novas realidades». após meses 
de espera, o Estado enviou para 
as autarquias os mapas com os 
encargos que transfere, o que o 
leva a questionar: «será possível 
reabilitar 8 escolas dos 2.º e 3.º 
ciclos e 3 secundárias com 220 
mil euros/ano?». 

O município do seixal delibe-
rou não aceitar a transferência 
de competências em 2019, bem 
como não aceitar os mapas finan-
ceiros e de património a trans-
ferir. «muitas são as dúvidas que 
temos quanto ao financiamento, 
ao pessoal não docente e à gestão 
das escolas. É necessário tempo 
para preparar um processo que 
pode resultar em dificuldades 
para as escolas e autarquias, pre-
judicando a escola pública e o fu-
turo das nossas crianças».  n

seminário Educação – autonomia? transferência de Encargos ou Descentralização?

Defender a escola pública

Nos dias 8 e 22 de maio, no 
Cinema S. Vicente e no Auditório 
Municipal, respetivamente, o pro-
jeto Fénix das escolas básicas 
da Quinta da Courela e do Bairro 
Novo teve os seus espetáculos de 
apresentação, dando oportunida-
de aos alunos para celebrarem 
o trabalho realizado ao longo do 
ano letivo.
Com estes espetáculos, as crian-

ças desenvolvem a sua capaci-
dade de memorização e compre-
endem que tudo é possível com 
um pouco de trabalho. O projeto 
Fénix requer determinação, rigor 
e trabalho de equipa, com que se 
devem comprometer alunos, pro-
fessores e pais. O modelo consiste 
na criação de Turmas Fénix, de-
signadas ninhos, nas quais são 
temporariamente integrados alu-

nos necessitados de maior apoio, 
permitindo recuperar aprendiza-
gens através de um ensino mais 
individualizado e observador de 
diferentes ritmos de aprendiza-
gem, com resultados visíveis no 
sucesso educativo.
São ainda criados ninhos para alu-
nos com elevada taxa de sucesso, 
permitindo o desenvolvimento da 
excelência.

Talento dos alunos das escolas básicas sobe ao palco
Espetáculos de apresentação do projeto Fénix
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CerCa de 50 mil pesso-
as participaram nos dois dias do 
Nick Fest, que decorreu no Parque 
Urbano da Quinta da Marialva, em 
Corroios, nos dias 31 de maio e 1 
de junho.

Foi com este festival cheio de 
música, animação, jogos e a pre-
sença dos heróis da Nickelodeon 
que o dia Mundial da Criança foi 
celebrado no concelho, de forma 
totalmente gratuita.

O programa foi dedicado es-
pecialmente às crianças e aos 
jovens e às suas famílias. No dia 
31 de maio, os alunos do 1.º ci-
clo do ensino básico do concelho 
tiveram o recinto por sua con-
ta, onde foram recebidos pela 
apresentadora do Nickelodeon 
Catarina Perez e pela youtuber 
Mafalda Creative, acompanhadas 
pelas personagens mais famosas 
do canal: SpongeBob e Patrick, 
Marshall e Chase, e as Tartarugas 

Ninja, Miguel Ângelo, Leonardo, 
Donatelo e Rafael.

as crianças puderam visitar 
vários espaços com diferentes 
atividades distribuídos pelo par-
que, como a Piscina de Slime, o 
Minigolfe da Patrulha Pata, a Caça 
à alforreca, o Vira-Latas, a Oficina 
de artes, a Cabine de Fotos e o 
Casting repórter Nickelodeon.

Nos dois dias, câmara mu-
nicipal, escolas e movimento 
associativo proporcionaram 
atividades como dança infantil, 
pinturas faciais, trampolins, in-
sufláveis,  jogos tradicionais e a 
Oficina Para, escuta e Pinta. O 
Centro de recolha de animais de 
Companhia do Seixal dinamizou 
demonstrações de treino canino e 
de agility, dando ainda a conhecer 
a campanha de adoção de animais 
da autarquia.

as forças de segurança também 
marcaram presença, nomeada-

mente a GNr, com exercícios de 
busca e salvamento e passeio com 
cavalos; a PSP, com veículos e o jo-
go de sinais de trânsito; e os bom-
beiros do concelho, com exercí-
cios diversos, em que as crianças 
puderam sentir por alguns minu-
tos como é ser um soldado da paz.

No âmbito da 24.ª edição do 
Festival Sementes, houve também 
teatro, com as peças «rosa», do 
C’art Comic education (ltália) e 
«Côte Confiture», de Les Soeurs 
Kif Kif (Canadá).

O s  a r t i s t a s  TaY,  ÁTOa , 
Fernando daniel, Paulo Sousa e 
d.a.M.a tiveram a seu cargo os 
momentos musicais, com con-
certos que encheram o Parque 
Urbano da Quinta da Marialva e 
que ajudaram a fazer desta festa 
um verdadeiro sucesso.

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, este-
ve presente neste evento. 

Festa no concelho para crianças, jovens e suas famílias

Dia Mundial da Criança reuniu 50 mil pessoas



  14 JUNHO 2019    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 733

EDUCAÇÃO     13

Festa no concelho para crianças, jovens e suas famílias

Dia Mundial da Criança reuniu 50 mil pessoas
O autarca falou sobre esta ini-

ciativa da Câmara Municipal do 
Seixal: «Quisemos comemorar 
de forma diferente o Dia Mundial 
da Criança, proporcionando aos 
alunos do 1.º ciclo das escolas do 
concelho, quer públicas, quer pri-
vadas, mas também aos jovens e 
às famílias, atividades e espetá-
culos nesta parceria com o canal 
Nickelodeon. Há imensa alegria 
nas crianças, que estão muito sa-
tisfeitas por participar nesta fes-
ta com os seus amigos e os seus 
ídolos da televisão. Espero que 
levem a melhor memória destes 
dias de festa e convívio que foram 
organizados a pensar neles, para 
que cresçam felizes.» n

Quinta da Fidalga e Oficina 
de Artes Manuel Cargaleiro
Teatro e artes plásticas 
no Dia Mundial da Criança
O Dia Mundial da Criança também foi celebrado na Quinta da 
Fidalga e na Oficina de Artes Manuel Cargaleiro, com atividades 
que decorreram no dia 2 de junho.
Na Oficina de Artes Manuel Cargaleiro (OAMC), realizou-se a oficina 
Patchwork de Papel, com 34 participantes. O patchwork é a técnica 
de unir retalhos de tecido formando uma infinidade de desenhos, 
muito variados. Tendo a obra de Ermelinda Cargaleiro e a cerâmica 
do seu filho, Manuel Cargaleiro, como inspiração, os participantes 
deram asas à imaginação a partir de pedacinhos de papel. 
Neste dia, a OAMC contou com 225 visitantes que aproveitaram 
as iniciativas para conhecer o espaço e a exposição de Manuel 
Cargaleiro, A Essência da Forma.
No âmbito da 24.ª edição de Sementes – Mostra Internacional de 
Artes para o Pequeno Público, a Quinta da Fidalga recebeu o espe-
táculo «Crazy Crew», da companhia Mr. Pejo’s Wandering Dolls, da 
Rússia.
Esta companhia de teatro, fundada em 1993 em São Petersburgo, 
na Rússia, mescla o teatro de máscaras com o grotesco e cria 
espetáculos de grande interatividade com o público, onde os ato-
res encantam com as suas máscaras terríveis e belas, histórias 
misteriosas e mágicas, tiradas das melhores tradições do Carnaval 
europeu. Na Quinta da Fidalga, personagens loucas envolveram o 
público no espetáculo, provocando muitas gargalhadas! 
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Praia da Ponta dos Corvos
Ação de limpeza

O Dia Mundial do Ambiente é celebrado 
todos os anos a 5 de junho como forma 
de sensibilizar a população mundial para 
a implementação de práticas que ajudem 
a proteger e a preservar o ambiente. No 
concelho do Seixal, este dia foi assinalado 
com várias iniciativas.
O destaque foi para a Eco-Troca Lixo por 
Plantas, que se realizou no dia 2 de junho, 
na Quinta da Fidalga, e que contou com 
170 participantes. Nesta iniciativa, que te-
ve o apoio da  Amarsul, os munícipes pude-
ram trocar resíduos recicláveis por plantas 
do Viveiro Municipal. No total, foi possível 
entregar 340 plantas, árvores, arbustos e 
herbáceas em troca da recolha de 18 sa-
cos com papel e cartão no total de 400 kg, 
e 18 sacos com embalagens diversas, gar-
rafas de água de plástico com tampa e em-
balagens de metal, com cerca de 117 kg. 
Foram ainda recolhidos cerca de 20 kg de 
pilhas e 10 kg de rolhas de cortiça. 
Quem não conhecia a Quinta da Fidalga e 
a Oficina de Artes Manuel Cargaleiro tam-
bém pôde participar nas visitas guiadas a 
estes espaços.
No dia 5 de junho, três turmas do 8.º ano 
da Escola Básica Dr. António Augusto 
Louro fizeram uma visita à empresa Mani – 

Indústrias Plásticas, SA, em Aldeia de Paio 
Pires, para conhecer o trabalho de produ-
ção de embalagens que defende o concei-
to de reutilização e respeita o ambiente.

Comemorações do Dia Mundial do Ambiente
Sensibilizar para a proteção do ambiente

A AMESEIXAL – Agência Municipal de Energia 
do Seixal participou no projeto Eficiência 
Energética Solidária, com 11 instituições de 
solidariedade social, duas das quais localiza-
das no Algarve. A iniciativa, financiada pela 
ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços 
Energéticos, pretendeu contribuir para mudar 
o plano de gestão energética nas entidades 
aderentes.
Com o projeto, a meta era implementar uma 
redução nos consumos de eletricidade de, pe-
lo menos, 15 por cento. Numa primeira fase, a 
medida teve a participação de 10 instituições 
para um projeto-piloto que aferiu boas práti-
cas de gestão de energia. Na segunda fase, 
participaram 60 instituições.
No Seixal, numa primeira fase, a campanha 
de sensibilização para a eficiência energética 
em instituições particulares de solidariedade 
social decorreu na Associação de Reformados 
e Idosos da Freguesia de Amora, Associação 
Unitária de Reformados, Pensionistas e 
Idosos (AURPI) do Seixal e Associação Unitária 
de Reformados, Pensionistas e Idosos de 
Corroios e estendeu-se depois a outras oito 
instituições. O projeto incluiu visitas técni-
cas, sessões de sensibilização dirigidas aos 
funcionários das instituições, com a entrega 
de um analisador de corrente elétrica, a con-

tagem dos equipamentos consumidores de 
energia nas instituições e a elaboração do 
relatório de diagnóstico energético.
No concurso, as instituições com quem a 
AMESEIXAL trabalhou obtiveram as seguin-
tes classificações: 6.º, AURPI Amora; 8.º, 
Núcleo Especializado para o Cidadão Incluso 
– Algarve; 16.º, ARPI Arrentela; 21.º, Cruz 
Vermelha Portuguesa – Delegação Foz do 
Tejo; 26.º, AURPI Seixal; 29.º, AURPI Corroios; 
35.º, Casa do Povo de São Bartolomeu de 
Messines; 49.º, Centro Paroquial de Bem-
Estar Social de Fernão Ferro; 50.º, Centro 
Paroquial de Bem-Estar Social de Arrentela; 
51.º, AURPI Torre da Marinha; 52.º, ARIFA. 
A AMESEIXAL organizou no dia 30 de maio 
uma sessão de divulgação dos resultados do 
concurso, seguida de um almoço de convívio 
na Sociedade Filarmónica União Seixalense, 
com a participação dos funcionários das ins-
tituições envolvidas no projeto. Na ocasião, 
o vereador do Ambiente, Joaquim Tavares 
destacou «a forma como as instituições se 
envolveram ativamente no concurso. Todos 
devemos contribuir para uma sociedade mais 
sustentável e ações como as que foram de-
senvolvidas com o projeto constituem uma 
importante ferramenta para a mudança de 
comportamentos que é necessário fazer».

AMESEIXAL participa em campanha nacional 
Projeto Eficiência Energética Solidária

Cerca de 50 pessoas participaram 
na ação de limpeza da Praia da 
Ponta dos Corvos que se realizou 
no dia 19 de maio, em mais uma 
iniciativa organizada pelo Grupo 
Seixal Ambiental.
O Grupo Seixal Ambiental integra 
um conjunto de entidades par-
ceiras, entre as quais a Câmara 
Municipal do Seixal, e tem como 
objetivo a promoção de atividades 
e iniciativas de defesa ambiental. 
O grupo de voluntários dividiu-se 

em brigadas para recolher os resí-
duos e para proceder ao arranque 
de chorão, uma planta caracterís-
tica das dunas das praias do litoral 
português que tem o estatuto de 
planta infestante. 
Nesta ação participaram voluntá-
rios de forma individual e em repre-
sentação de instituições como a 
Associação 10 Milhões na Berma 
da Estrada, Associação Naval 
Amorense, Associação Náutica 
do Seixal, Juventude da Cruz 

Vermelha Portuguesa – Delegação 
Foz do Tejo (Margem Sul) e Colégio 
do Cantinho dos Amigos.
Entre os resíduos recolhidos, os 
que tiveram mais expressão foram 
as garrafas de vidro, mas também 
plásticos diversos como embala-
gens e garrafas, cotonetes, caricas 
e papel. 
O vidro ficou acondicionado nos 
dois vidrões existentes, o chorão e 
os restantes resíduos foram reco-
lhidos pelos serviços municipais.
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A 2.ª edição do Seixal, Município 
Saudável acontece de 14 a 16 
de junho, na frente ribeirinha de 
Amora. Este é um evento dedicado 
à promoção da saúde, envolven-
do os parceiros do projeto Seixal 
Saudável, com um vasto programa 
dirigido a toda a população.
No dia 14 de junho, decorrerá a 
comemoração do 20.º aniversário 
do projeto Prevenir em Coleção, 
com a presença das 600 crianças 
das escolas e jardins de infância 
aderentes ao projeto. Na base do 
projeto está um material preventivo 
lúdico que consiste numa coleção 
de cromos e respetiva caderneta 
que são o ponto de partida para 
abordar temas que visam a preven-
ção de comportamentos de risco.
Neste mesmo dia, o Seixal, Muni-
cípio Saudável recebe uma sessão 
extra do  À Conversa com os Pais. A 
Confusão Está Instalada?, excecio-
nalmente realizada no âmbito do 

evento e com lugar na zona ribei-
rinha de Amora. A sessão começa 
às 19 horas e não será, no entanto, 
inteiramente nova, uma vez que 
se trata da replicação da sessão 
realizada em 22 de fevereiro, que 
teve como tema «Adolescência e 
Resiliência» e contou com Rosário 
Vasconcelos, psicóloga clínica da 
Equipa de Tratamento de Almada 
(DICAD/ARSLVT) e Ana Serrano, 
médica interna no Serviço de pe-
dopsiquiatria do Hospital Garcia 
de Orta. 
O dia 15 de junho vai ser dedicado 
à prevenção da diabetes, doença 
que afeta cerca de um milhão de 
portugueses, bem como à sensibili-
zação para a dádiva de sangue. Os 
participantes vão ter oportunidade 
de conhecer os benefícios de tera-
pias como o ioga e o reiki, com a 
realização de aulas práticas.
A família e a parentalidade estão 
em destaque no dia 16 de junho, 

com a realização da 11.ª edição 
da iniciativa Caminhar por Uma 
Gravidez Saudável e do 6.º Passeio 
de Bebés. Para os interessados 
basta aparecer e participar, os 
mais pequenos vão ter direito a 
uma lembrança.
Durante estes três dias dedicados 
à promoção da saúde vão realizar- 
-se workshops, palestras e ras-
treios de saúde (pressão arterial, 
colesterol, glicemia, acuidade vi-
sual, entre outros). A iniciativa con-
ta com cerca de 30 expositores, 
entre os quais o Agrupamento de 
Centros de Saúde Almada-Seixal 
com a Unidade de Cuidados na 
Comunidade do Seixal e a Unidade 
de Saúde Pública e o Hospital 
Garcia de Orta. A iniciativa terá o 
seguinte horário: sexta-feira, das 
10 às 21 horas; sábado, das 10 às 
19 horas; domingo, das 10 às 13 
horas. Conheça o programa com-
pleto em cm-seixal.pt. 

Decorreu no dia 29 de maio, na 
Câmara Municipal de Lisboa, uma 
reunião das redes nacionais de ci-
dades saudáveis da Europa.
O presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Joaquim Santos, que 
é também presidente da Rede 
Portuguesa de Municípios Sau-
dáveis (RPMS), presidiu à sessão 
de abertura desta reunião, convo-
cada pela Organização Mundial 
da Saúde para debater as diretri-
zes da 7.ª fase (próximos 5 anos) 
do Movimento dos Municípios 
Saudáveis, em consonância com 
os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda 2030, das 
Nações Unidas.
Marcaram presença representan-
tes de 33 países europeus e ain-
da de Cabo Verde, Guiné-Bissau 
e Brasil, onde o movimento está 
também a ser implementado.
Manuela Calado, vereadora do pe-
louro do Desenvolvimento Social, 
também esteve presente nesta ini-
ciativa.
No dia 30 de maio, os represen-
tantes da Organização Mundial da 
Saúde e dos vários países foram 
recebidos no município do Seixal 
por Joaquim Santos, onde tiveram 

contacto com o concelho, com a 
comida portuguesa e com o fado. 

Jornadas de Saúde Mental da 
Área Metropolitana de Lisboa
Também como presidente da 
RPMS, Joaquim Santos esteve 
presente nas II Jornadas de Saúde 
Mental da Área Metropolitana de 
Lisboa, que se realizaram no dia 21 
de maio, nas instalações do ISCTE 
– Instituto Universitário de Lisboa.
O autarca fez uma intervenção 
sobre «Saúde Mental na Rede de 
Municípios Saudáveis», lembran-
do que, em Portugal, um em cada 

cinco indivíduos sofreu ou sofre 
de alguma perturbação mental, 
e que somos um dos países da 
Europa com piores indicadores de 
respostas médicas públicas. Para 
Joaquim Santos, esta é uma lacu-
na «que representa a falta de aces-
so a cuidados de saúde mental e os 
deficitários modelos de interven-
ção, nomeadamente programas 
de tratamento e de reabilitação psi-
cossocial».
«Entendemos que uma política 
transversal e multidisciplinar, com 
a devida alocação de recursos é 
essencial para que esta área tenha 

o destaque que merece e para que 
a saúde mental dos portugueses 
possa ser vista sem estigma, possa 
ser diagnosticada, prevenida e tra-
tada ao abrigo do Serviço Nacional 
de Saúde», disse ainda o presiden-
te da RPMS.
Organizado pela AlertaMente 
– Associação Nacional para a 
Saúde Mental, o evento teve como 
tema «Saúde Mental, Economia 
Solidária e o Papel dos Setores 
Público e Privado em Portugal e 
Além-fronteiras: Experiências e 
Melhores Práticas a Partilhar».

De 14 a 16 de junho, na frente ribeirinha de Amora
Promover a saúde

Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis
Seixal preside a eventos de âmbito nacional e europeu



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 733    14 JUNHO 2019

16     CULTURA

   Os acOrdes da viola 
de fado e da guitarra portugue-
sa ecoaram na zona ribeirinha de 
amora, para receber a primeira 
edição do Fado Food Fest que, nos 
dias 8 e 9 de junho, juntou à mesa 
fado e gastronomia, numa genuí-
na experiência sensorial.

O evento em que não faltaram 
petiscos e música teve como cura-
dora diamantina rodrigues, fa-
dista do concelho que nos falou 
sobre este desafio. «Tentámos 
trazer o fado mais tradicional e 
também projetos que, pela sua 
criatividade, nos provam que o 
fado é para todas as idades. Ter 
este público todo aqui é motivo de 
satisfação».

O festival, organizado pela 
câmara Municipal do seixal, com 
o apoio da acIsTds – associação 
do comércio, Indústria, serviços 
e Turismo do distrito de setúbal, 
teve como objetivo promover o 
fado e a gastronomia da região.

a nova geração do fado veio 

ao seixal, no dia 8 de junho, 
com o palco principal a receber 
cuca roseta, ana Laíns e Helder 
Moutinho, que trouxeram a pai-
xão por esta forma tão portugue-
sa de cantar, mas com uma ima-
gem renovada. se cuca roseta 
é uma das novas vozes mais re-
conhecidas e Helder Moutinho 
já leva 26 anos de carreira como 
fadista, poeta e produtor musical, 
ana Lains destacou-se no palco 
pela interpretação não só do fado, 
como dos sons da portugalidade. 
No palco secundário atuou M-Pex, 
artista que cruza os sons da gui-
tarra portuguesa com sonorida-
des da eletrónica.

     No dia 9 de junho, diamantina 
rodrigues atuou em casa e le-
vou aos presentes um repertório 
que incluiu criações de alguns 
dos mais emblemáticos fadis-
tas. seguiu-se stereossauro, o dJ 
e produtor que juntou hip-hop 
com fado no disco de eletrónica, 
lançado em fevereiro. Vento foi a 

primeira canção que escreveu e a 
voz de Gisela João foi a escolhida 
para a interpretar, o que aconte-
ceu no evento. Gisela João deu voz 
às palavras de poetas da atualida-
de e visitou temas tradicionais. 
No palco secundário, atuou Bela 
ensemble, projeto nascido em 
alfama que apresenta uma nova 
versão da canção nacional, o fado 
experimental, a provar que este 
se renovou, mas mantém a sua 
essência.

Neste universo de sensações 
houve muita animação, com flash 
mobs de fado que trouxeram as 
raízes do fado que era cantado 
espontaneamente na rua. estas 
aconteceram na zona de gastro-
nomia que contou com a presen-
ça de produtores e restaurantes 
locais, os quais presentearam o 
público com petiscos tradicionais 
e receitas originais. Também não 
faltaram os vinhos da região de-
gustados num wine court, ao som 
do fado que continua a emocionar 

amora recebeu evento que juntou fado e gastronomia

Fado Food Fest, uma  combinação perfeita 

O Gajo e Marta Pereira da Costa atuam 
no Auditório Municipal
Tradição das cordas portuguesas 
nas mãos de instrumentistas 
de excelência

Nos dias 25 e 31 de maio, o palco do Auditório Municipal recebeu 
dois concertos com dois artistas que se encontram a trilhar cami-
nhos artísticos muito pessoais e em nome próprio. 
No primeiro destes dias, a sala de espetáculos recebeu a guitarrista 
Marta Pereira da Costa, uma das raras mulheres a tocar guitarra 
portuguesa. A ocasião serviu de oportunidade para revisitar alguns 
temas do álbum de 2016 que reúne sonoridades que abraçam o 
fado, o jazz e a world music. Entre os vários temas interpretados, 
a instrumentista visitou a música cabo-verdiana, com a interpreta-
ção de Sal Rei, apresentou o tema novo, Dia de Feira, executou de 
forma apaixonada Verdes Anos, da autoria de Carlos Paredes, que 
com grande maestria soube fundir com Summertime, de Georges 
Gershwin. 
Com um percurso de 30 anos associado à música punk rock, João 
Morais subiu ao mesmo palco com o projeto O Gajo. Neste concer-
to, o público do Auditório Municipal conseguiu comprovar a força 
impressiva e verdadeiramente revolucionária que o vocalista e 
guitarrista dos Gazua empresta à viola campaniça, um instrumento 
tradicional, desenvolvendo linhas de identidade portuguesa de 
forma intemporal e idílica. O Gajo é efetivamente um nome a ter 
em conta no que traz de novidade a um instrumento antigo que faz 
parte do ser e sentir português.
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Amora recebeu evento que juntou fado e gastronomia

Fado Food Fest, uma  combinação perfeita 
quem o ouve e quem o canta. 

A vereadora da Cultura da 
Câmara Municipal do Seixal, 
Maria João Macau, marcou pre-
sença no evento e falou sobre o 
fado enquanto expressão tipi-
camente portuguesa, reconhe-
cido como Património Imaterial 
da Humanidade pela UNESCO. 
«Cabe-nos a nós, entidades públi-
cas, divulgar e criar oportunida-
des para fazer acontecer o fado. 
Neste festival associamos o fa-
do, a gastronomia e os vinhos da 
região, no sentido do desenvol-
vimento e promoção territorial. 
Estamos a afirmar o Seixal como 
um destino turístico e cultural». E 
adiantou: «pelo sucesso creio que 
podemos pensar numa próxima 
edição, para fazer deste um even-
to que na sua génese tem o con-
ceito de descentralização, porque 
acreditamos que a cultura tem de 
estar ao alcance de todos». n
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Nos dias 7, 8 e 9 de junho, 
o À Babuja – Festival de street art 
do seixal voltou a promover inter-
venções artísticas no núcleo urba-
no antigo do seixal.

os artistas Mosaik, Mar, Trafic e a 
dupla draw & Contra foram convi-
dados a pintar em locais de grande 
visibilidade, entre eles o mural do 
Mercado Municipal do seixal, que 
até agora apresentava um trabalho 
de Eduardo Palaio realizado há 30 
anos. Eduardo Palaio é também o 
autor do novo projeto que agora 
foi executado por Mosaik e Mar. o 
novo mural foi criado pelo artista 
para aquele local, como forma de 
renovar a antiga pintura. 

outra grande intervenção foi fei-
ta numa empena da santa Casa da 
Misericórdia, na Praça 1.º de Maio, 
pelos portuenses draw & Contra, e 
é uma pintura de um carpinteiro de 
machado, em homenagem a uma 

arte importante na história de tra-
balho do concelho.

Trafic pintou os quatro lados de 
um posto de transformação situa-
do no parque de estacionamento 
dos bombeiros. através de uma 
interpretação abstrata de uma em-
barcação a atravessar um mar de 
cubos, representa as dificuldades 
de quem fez da navegação tradicio-
nal no Tejo a sua profissão.

as escolas do concelho tam-
bém foram parte ativa neste festi-
val e, durante os três dias, alunos 
das secundárias de amora, João 
de Barros e dr. José afonso estive-
ram no jardim do seixal a pintar os 
«cubos» do festival, transforman-
do o espaço num ateliê ao ar livre.

o núcleo urbano antigo do seixal 
foi ainda palco de workshops de 
beat box e graffiti e o palco instala-
do no jardim recebeu vários con-
certos de hip-hop e dJ sets.

Arte para todos
Manuela Calado, vereadora res-

ponsável pela área da Juventude 
na Câmara Municipal do seixal, 
e antónio santos, presidente da 
União das Freguesias do seixal, 
arrentela e aldeia de Paio Pires, 
estiveram presentes na iniciativa, 
visitando o circuito do festival.

Para a vereadora, o Festival 
de street art do seixal tem como 
mais-valia «estabelecer uma par-
ceria entre artistas mais conceitu-
ados e jovens das escolas secundá-
rias que estão a dar os primeiros 
passos nas artes». 

outro aspeto que destacou foi o 
programa desta iniciativa: «Esta é 
também uma festa que reúne gen-
te de todas as idades em torno da 
arte, dando a oportunidade de par-
ticipar nos workshops, e em torno 
da música, com as várias atuações 
que este evento inclui». n

À Babuja – Festival de street art do seixal

Seixal é galeria 
viva de arte urbana
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Grupo motoqueiro de Corroios faz dez anos
Moto Clube de Corroios organiza
evento solidário no dia 15 de junho

O Parque Urbano da Quinta da Marialva, em Corroios, acolheu o 10.º 
aniversário do Moto Clube de Corroios nos dias 17 e 18 de maio. A come-
moração incluiu um desfile motard, bike show, música rock pelo DJ Slim e 
o DJ Speaker, oportunidade para fazer tatuagens ou jogar matraquilhos, 
assim como uma noite de metal com Nuggyland e Dá Cá, esta última uma 
banda de tributo aos AC/DC.
A próxima confraternização do grupo motoqueiro de Corroios é um Moto 
Churrasco Solidário que visa apoiar a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal e que se vai realizar no quartel 
da corporação. O evento conta com música ao vivo e com a atuação da 
Escola de Dança Impacto e tem como objetivo angariar fundos para a 
aquisição de uma ambulância. Participe.

Sede fica nas Cavaquinhas
Grupo Coral e Instrumental Os 
Flamingos celebrou 10.º aniversário

O Grupo Coral e Instrumental Os Flamingos celebrou o 10.º aniversário no 
dia 2 de junho. A comemoração decorreu no Clube Recreativo e Desportivo 
das Cavaquinhas, onde o grupo nasceu e se encontra sediado. A iniciativa 
recebeu a presença de José Carlos Gomes, vereador do Desporto da Câmara 
Municipal do Seixal, e atuações do Grupo Coral Voz do Alentejo, da Quinta do 
Conde, e do Grupo Musical Harmonia, do Lavradio. 
O grupo soma 15 elementos femininos e masculinos, com idades entre os 
60 e os 77 anos, pese embora não exista uma idade mínima para participar 
e gostasse de integrar pessoas mais novas. A sua atividade não tem fins lu-
crativos, sendo que o reportório é de música tradicional portuguesa e soma 
mais de 80 músicas, entre as quais alguns originais. O grupo já foi convidado 
para atuar em vários pontos do país, assim como no estrangeiro.

Primeiro começou 
por ser o Grupo Juvenil das 
Paivas. Logo a seguir ao 25 de 
Abril de 1974, transformou- 
-se em Vitória das Paivas. A 30 
de maio de 1979, mudou para 
Centro Cultural e Desportivo 
das Paivas (CCDP), com uma 
sede construída pela própria 
população.

Faziam-se bailes, via-se te-
levisão em grupo, convivia-se 
e construía-se pouco a pouco a 
freguesia de Amora, sempre em 
comunidade, numa altura em 
que todo o concelho estava em 
franco desenvolvimento.

Fernando Teixeira Félix, pre-
sidente da direção do CCDP, 
lembrou esses tempos, há 40 
anos, em que a sede «era uma 
construção grande» e impo-
nente na zona conhecida como 
Paivas Velhas. 

Hoje, «as instalações são pe-
quenas, fruto da evolução da 
freguesia e do clube», afirmou 
o dirigente, que explicou como, 
durante o dia, recebem turmas 
da Unisseixal – Universidade 
Sénior do Seixal, perfazen-
do um total de 50 turmas por 
semana e, das 17 até às 21.30 
horas, recebem mais de 200 
atletas e alunos nas várias ativi-
dades da coletividade.

Judo, ballet, capoeira, futsal, 
ginástica e manutenção, kara-
té, pilates e malha são algumas 

das modalidades ali pratica-
das, bem como música, com 
iniciação à guitarra e a ativi-
dade do Grupo Coral operário 
Alentejano.

Apesar de valorizar as me-
mórias, Fernando Teixeira Félix 
afirma que o CCDP «tem uma 
visão de futuro».

A sessão solene de aniver-
sário do clube decorreu no 
dia 1 de junho e contou com 
a atuação do grupo Artes 
do Barulho, da Unisseixal. 
estiveram presentes manuela 
Calado, vereadora do pelouro 
do Desenvolvimento Social da 
Câmara municipal do Seixal, 
manuel Araújo, presidente da 
Junta de Freguesia de Amora, 
e Júlio marquês, em repre-
sentação da Associação de 
Colectividades do Concelho 
do Seixal e da Confederação 
Portuguesa das Colectividades 
de Cultura, recreio e Desporto.

A sessão foi dirigida por 
manuel martins Nobre, vice-
presidente da assembleia geral 
do CCDP.

Júlio marquês lembrou «que 
o CCDP foi essencial na promo-
ção social das populações a se-
guir ao 25 de Abril» e acredita 
que continuará a ser, «porque 
as coletividades são cada vez 
mais importantes na vida das 
nossas populações».

manuel Araújo também lem-

brou os primeiros tempos do 
CCDP e deixou uma palavra de 
reconhecimento «a todos os di-
rigentes que passaram por esta 
casa», reconhecendo «o traba-
lho que o movimento associa-
tivo presta à nossa população».

o presidente da Junta de 
Freguesia de Amora afirmou, 
no entanto, que o movimento 
associativo tem um grande de-
safio para o futuro: «Cativar e 
motivar os jovens para que eles 
considerem  estas casas como 
um espaço seu e para que deem 
continuidade ao trabalho do 
movimento associativo».

«o Seixal é reconhecido por 
ser um município com um 
movimento associativo forte, 
que trabalha em parceria pelo 
bem comum», disse manuela 
Calado. 

A vereadora deu o exemplo 
do CCDP que «oferece ativida-
des desportivas, culturais e re-
creativas à comunidade, mas 
também abre as portas a outras 
instituições para que possam 
utilizar as suas instalações, co-
mo é o caso da Unisseixal». n

Aniversário do Centro Cultural 
e Desportivo das Paivas

Um clube com 
memórias fortes 
e visão de futuro
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Grupo Coral Alentejano Lírio Roxo
Celebração do 31.º aniversário

O Grupo Coral Alentejano Lírio Roxo, de Aldeia de Paio Pires, celebrou o 31.º aniversário, 
tendo realizado um espetáculo comemorativo no dia 25 de maio, na Sociedade Musical 5 de 
Outubro.
Além do grupo aniversariante, atuaram vários convidados, nomeadamente o Grupo Coral 
Amigos do Cante, de Alvito, o Grupo Coral Vozes Além Tejo, de Santo André, os Cantadores 
do Cabeço do Diabo, da Vidigueira, o Grupo Coral Misto Desfrutar Destinos, da Aldeia de 
Rouquenho e Gasparões, o Grupo Coral os Ganhões, de Castro Verde, e o Grupo Coral e 
Instrumental Em Cantos, do Casal do Marco.
Maria João Macau, vereadora do pelouro da Cultura da Câmara Municipal do Seixal, e 
António Santos, presidente da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, estiveram presentes na iniciativa.

A Associação de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Pinhal de Frades (ARPIPF) cele-
brou 29 anos de trabalho em prol dos idosos. 
Esta instituição serve diariamente refeições 
no centro de dia, presta apoio domiciliário e 
oferece aos seus utentes várias atividades 
culturais e desportivas. 
Para assinalar a data, foi realizada, no dia 24 
de maio, uma sessão solene comemorativa, 
em que estiveram presentes utentes, asso-
ciados, movimento associativo e convida-
dos, nomeadamente Manuela Calado, vere-
adora do pelouro do Desenvolvimento Social 
da Câmara Municipal do Seixal, Fernando 
Sousa, presidente da União das Associações 
de Reformados, Pensionistas e Idosos do 
Concelho do Seixal, e António Santos, pre-
sidente da União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires.
A festa foi abrilhantada pela atuação 
do Grupo Coral e Instrumental Laços de 
Ternura, da ARPIPF, e das classes de ginásti-
ca da instituição.
António Tereso, presidente da direção, agra-
deceu a todos os que contribuem para o fun-
cionamento diário da ARPIPF, destacando o 
papel das funcionárias, «que tratam todos 

os idosos com a dignidade e os cuidados que 
merecem».
Disse ainda que o objetivo da direção «é con-
tinuar a trabalhar para que a associação seja 
cada vez maior e com mais qualidade».
Fernando Sousa, presidente da União das 
Associações de Reformados, Pensionistas 
e Idosos do Concelho do Seixal, afirmou que 
quem tem responsabilidades na área social 
é o Estado. No entanto, têm sido a Câmara 
Municipal do Seixal e as juntas de freguesia 
a dar-nos o apoio de que precisamos para 
continuar».
António Santos destacou o dinamismo da as-
sociação e o esforço e empenho da direção, 
mas também da sua equipa.
Manuela Calado também salientou o papel 
da direção e das funcionárias «que traba-
lham para que os idosos tenham melhores 
condições de vida».
A vereadora destacou o trabalho conjunto 
entre as autarquias do concelho e as as-
sociações de reformados, pensionistas e 
idosos para o bem-estar dos utentes «que faz 
com que o município seja uma referência na 
área social».

Reformados, Pensionistas e Idosos de Pinhal de Frades
Associação cada vez maior 
e com mais qualidade

A Associação de Reformados, Pensionistas 
e Idosos do Fogueteiro (ARPIF) assinalou no 
dia 22 de maio o 26.º aniversário. Em dia 
de festa, os utentes tiveram oportunidade 
de assistir às atuações do grupo de ginás-
tica de manutenção e do Grupo Coral As 
Papoilas do Fogueteiro, ambos da instituição. 
Quanto a convidados, foram eles: o Grupo 
Lírio Roxo da Sociedade Musical 5 de Outubro 
e o Grupo Coral e Instrumental Os Alegres, 
da Associação Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Paio Pires.
A ARPIF foi criada em 1993, mas em 2000 
iniciou uma nova etapa ao mudar-se para um 
edifício construído de raiz, onde desde então 
se situa a sua sede. Aqui presta apoio a idosos 
e outras franjas da população residente na 
freguesia de Amora, através das valências de 
centro de dia, atualmente com 20 utentes, e 
apoio domiciliário, com 25 utentes. A asso-
ciação dinamiza ainda atividades como hidro-
ginástica, passeios, bailes, grupo de teatro e 
Grupo Coral As Papoilas do Fogueteiro.
Este tem sido um percurso pautado por algu-
mas dificuldades, como frisou o presidente da 
direção da ARPIF, Amândio Freitas, ao qual «só 
tem sido possível responder devido ao apoio 

da Câmara Municipal do Seixal, entidade com 
quem assinámos um contrato-programa no 
valor de 18 849,91 euros para reparações, 
intervenção que já está concluída». De refe-
rir que este vem no seguimento do apoio já 
comparticipado à ARPIF pela autarquia, para 
a reparação do telhado, dos equipamentos 
de cozinha e obras no edificado, no valor de 
42 332 euros.
Quanto ao presente e futuro, destaca o empe-
nho para com a ARPIF: «Estamos a comemo-
rar um duplo aniversário, o 21.º aniversário do 
Grupo Coral As Papoilas do Fogueteiro e o 26.º 
da nossa associação. E para que esta prossi-
ga a sua missão de ajudar as pessoas que nos 
procuram, é importante a participação dos 
sócios na vida da instituição». E enfatiza «te-
mos de ser persistentes e enfrentar as dificul-
dades, nomeadamente a situação financeira 
com que nos deparamos.  A direção tem feito 
um esforço para equilibrar as contas, já baixá-
mos o défice. Estamos a dar o nosso melhor 
pela continuidade da associação».

Associação de Reformados, Pensionistas 
e Idosos do Fogueteiro
Ao serviço da comunidade
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O AgitA Seixal voltou a 
animar as frentes ribeirinhas de 
Arrentela, Amora e Seixal, com 
desporto, artesanato, cultura, pre-
venção e práticas de vida saudável. 
A iniciativa decorreu no dia 2 de 
junho e surgiu mais uma vez as-
sociada às comemorações do Dia 
Nacional das Coletividades.

Organizado em parceria pela 
Associação de Colectividades do 
Concelho do Seixal (ACCS), Câmara 
Municipal do Seixal, juntas de fre-
guesia e movimento associativo, 
o Agita Seixal tem como objetivo 
combater o sedentarismo e pro-
mover hábitos de vida saudável e 
a prática regular de atividade física 
devidamente orientada. 

«Esta é a 16.ª edição desta ini-
ciativa que mais uma vez coincide 
com a celebração do dia das co-

letividades e com a Milha Urbana 
Baía do Seixal, prova que integra 
o troféu de Atletismo do Seixal e 
os Jogos do Seixal 2019», explica 
Helder Rosa. O presidente da di-
reção da ACCS sublinha «a oferta 
muito variada de modalidades pe-
lo nosso movimento associativo, 
muitas delas disponíveis para se-
rem experimentadas pela nossa 
população no Agita Seixal».  

As demonstrações e possibilida-
de de praticar foram muitas: dan-
ça, caminhadas, ioga, zumba, ténis 
de campo, atividades gímnicas, 
futebol, badmínton, voleibol, artes 
marciais, trampolins, jogos de me-
sa e tradicionais, boccia, corridas 
de obstáculos em cadeira de ro-
das, tricicleta, corfebol e corfebol 
adaptado e simuladores de remo 
e ciclismo. 

Houve ainda insufláveis, ofici-
nas e atuações musicais, a par de 
espaços de saúde dedicados à pre-
venção de cancro e onde foi possí-
vel realizar rastreios da glicemia, 
pressão arterial e índice de massa 
corporal, entre outros.

«O Agita Seixal, a Seixalíada e 
os Jogos do Seixal são expressões 
claras da vontade do município de 
que o desporto seja uma prática 
alargada e acessível a toda a po-
pulação, juntando as parcerias do 
Poder Local e do movimento as-
sociativo do concelho», enquadra 
José Carlos gomes.

O vereador do Desporto da 
Câmara Municipal do Seixal subli-
nha que a iniciativa constitui uma 
«mostra de modalidades que a po-
pulação pode encontrar nas nossas 
coletividades, possibilitando às 

pessoas conhecerem a ampla ofer-
ta do movimento associativo e in-
centivando a que as procurem e se 
inscrevam, quer para uma prática 
regular e moderada, quer com ob-
jetivos de competição. Um objetivo 

cumprido, quando vemos os mui-
tos milhares de pessoas que, sem 
que participem no movimento as-
sociativo, celebram connosco este 
dia dedicado à prática desportiva 
e aos estilos saudáveis», conclui. n

Agita Seixal reúne oferta desportiva diversa das nossas coletividades

Milhares de pessoas agitam 
com desporto, cultura e saúde

A 27.ª edição da Milha Urbana Baía 
do Seixal, com partida e chegada 
nas ruas da Praça 1.º de Maio, no 
Seixal, correu-se no dia 2 de junho. 
Os melhores tempos pertenceram 
ao sénior Plácido Jesus com 4 min 
e 45 seg. e a Nicole Lima, atleta 
do escalão infantil com apenas 12 
anos que completou a prova em 5 
min e 47 seg. Na competição parti-
ciparam 314 atletas em represen-
tação de 26 clubes.
Na prova masculina, o 2.º lugar 

foi para Filipe Ramos e em 3.º fi-
cou José Oliveira, ambos seniores 
do Clube Pedro Pessoa. Em femi-
ninos, o 2.º lugar foi conquistado 
por Gerciline Sousa, do Grupo 
Desportivo do Cavadas, e em 3.º lu-
gar ficou Viviane Parrulas, do Vitória 
Futebol Clube, ambas atletas do 
escalão de iniciados.
Coletivamente, o Centro Cultural e 
Recreativo do Alto do Moinho foi o 
vencedor, seguido pela Associação 
Desportiva e Recreativa Benfi-

quista (ADRB) – SLB Casa do Ben-
fica do Seixal e na 3.ª posição ficou 
a Associação A Natureza Ensina.
A prova integrou o 32.º Troféu de 
Atletismo do Seixal e decorreu em 
circuito fechado, numa extensão de 
1609 metros, numa organização 
da Câmara do Seixal e da ADRB – 
SLB Casa do Benfica do Seixal, com 
a colaboração da Associação de 
Atletismo de Setúbal e da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires.

Milha Urbana Baía do Seixal contou com a participação de 314 atletas
Plácido Jesus e Nicole Lima vencem prova



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 733    14 JUNHO 2019

22     DESPORTO

A equipa do Grupo Desportivo e 
Cultural de Fernão Ferro ven-
ceu o Torneio de Futsal do 26.º 
Aniversário da Freguesia de Fernão 
Ferro.  O clube triunfou entre 6 equi-
pas, tendo a Associação de Amigos 
do Pinhal do General conquistado 
o segundo lugar e a Associação de 
Moradores dos Foros da Catrapona 

obtido a terceira classificação.
O torneio distinguiu ainda a dis-
ciplina, com a taça a ser atribuí-
da à União Recreativa Juventude 
de Fernão Ferro. O melhor mar-
cador da competição foi o jo-
gador Ricardo, que alinhou pela 
Associação de Moradores dos 
Foros da Catrapona, e a defesa me-

nos batida pertenceu à formação 
do Grupo Desportivo e Cultural de 
Fernão Ferro. 
O aniversário da freguesia foi 
igualmente assinalado no Parque 
Urbano de Fernão Ferro, no dia 
1 de junho, por ocasião das co-
memorações do Dia Mundial da 
Criança.

Torneio de Futsal do 26.º Aniversário da Freguesia de Fernão Ferro
Grupo Desportivo e Cultural de Fernão Ferro vence prova

A 6.ª edição dos Jogos do Futuro da 
Região de Setúbal decorre nos dias 
14, 15 e 16 de junho e tem como 
objetivo fomentar a atividade des-
portiva entre os mais jovens. 
As atividades acontecem em diver-
sos espaços desportivos, esperan-
do-se cerca de 4 mil participantes, 
com idades entre os 11 e os 16 
anos. O programa contempla mo-
dalidades adaptadas, permitindo 
que toda a população esteja inclu-
ída e possa participar. A Festa de 
Abertura realiza-se no dia 14 de 
junho, pelas 21 horas, no Parque 
José Afonso, na Baixa da Banheira, 
no concelho da Moita. A cerimónia 
contará com a presença de cerca 

de 300 atletas que vão demons-
trar a força do lema dos Jogos do 
Futuro de 2019: «Desporto ao longo 
da vida».
A edição deste ano conta com mo-
dalidades nas vertentes competi-
tiva e de convívio, como: andebol, 
atletismo, basquetebol, canoagem, 
boccia, futebol de 7, de 9 e de 11, 
futebol de praia, futsal, hip-hop, 
hóquei em patins, judo, karaté, na-
tação, orientação, patinagem, râ-
guebi, ténis, ténis de mesa, vela, 
voleibol e xadrez.
Esta edição dos Jogos do Futuro 
tem como patrono o ex-futebolista 
Luisão, tendo ainda um embaixador 
por município. Entre eles constam 

nomes como Inês Teixeira, tenista; 
Lucílio Batista, ex-árbitro de futebol; 
Miguel Minhava, ex-basquetebolista 
internacional; Silvestre Fonseca, 
praticante de halterofilismo; Gabriel 
Potra, atleta paralímpico de atletis-
mo; Rafael Reis, ciclista profissional; 
Nelson Costa, ex-futebolista; Durval 
Pinto, ex-internacional de futebol de 
praia; João Cabeçadas, velejador.
Os Jogos do Futuro são uma organi-
zação conjunta dos municípios da 
península de Setúbal, Associação 
de Municípios da Região de Setúbal 
em parceria com o Desporto 
Escolar, movimento associativo po-
pular e associações distritais de mo-
dalidades aderentes.

Competições decorrem nos dias 14, 15 e 16 de junho
Jogos do Futuro da Região de Setúbal 2019

CERIMÓNIA DE ABERTURA – 14 DE JUNHO 

PARQUE JOSÉ AFONSO – MUNICÍPIO DA MOITA

COMPETIÇÕES – 14, 15 E 16 DE JUNHO 

CONCELHOS DA REGIÃO DE SETÚBAL

Independente Futebol Clube Torrense
Grande Gala celebra trabalho 
realizado

A Grande Gala dos 94 anos do Independente Futebol Clube Torrense 
realizou-se no dia 18 de maio, no Pavilhão Municipal da Torre da 
Marinha.
Participaram no espetáculo centenas de alunos e atletas do clube, 
para fazer demonstrações das modalidades praticadas e performan-
ces culturais nascidas na Escola de Artes. Houve ginástica rítmica, 
ballet, karaté, judo, dança contemporânea, dança criativa, hip-hop 
com os Kids e os Renew, ginástica acrobática com os grupos Flexys e 
Agilys, danças sevilhanas e ainda a atuação do Bloco Servants, con-
junto de ginastas do IFCT e do Centro Cultural e Recreativo do Alto do 
Moinho que atuará na noite de Portugal no Gymnaestrada Mundial, 
em julho, na Áustria.
A maioria das atuações foi feita com música ao vivo tocada pela 
Orquestra Juventude, dirigida por Abel Chaves, que também foi a 
banda de suporte de Malabá, músico convidado. O rapper tem con-
vidado os alunos da Escola de Artes para participar com ele nos seus 
projetos musicais.
Mostraram ainda os seus dotes musicais o Coro Infantojuvenil da 
Escola de Artes e os alunos da Componente de Apoio à Família.
Todos os envolvidos na vida associativa da coletividade participaram 
nesta grande festa. Entre os presentes estiveram António Santos, 
presidente da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, e Maria João Correia, adjunta do vereador do pelouro do 
Desporto da Câmara Municipal do Seixal.
Foram ainda atribuídos os troféus Torrecas de Cristal 2018, organiza-
dos em sete categorias, e que distinguiram os atletas e alunos que se 
evidenciaram durante o ano anterior. José Manuel Silva, presidente 
da direção do IFCT, entregou um Torrecas à Câmara Municipal do 
Seixal, pelo apoio prestado ao movimento associativo do concelho.
Os 94 anos de história do Independente Futebol Clube Torrense fo-
ram comemorados este ano sob o lema «Todos por Um».
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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
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Sábados
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Sublinhados: com partidas de Setúbal, os restantes partem de Coina

(*) n Partida do Fogueteiro

Sublinhados: com destino a Setúbal, os restantes terminam em Coina. 
Aos dias úteis o comboio das 8.13 horas termina no Fogueteiro
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O atendimento público dos pelouros da Câmara Municipal 
do Seixal é realizado mediante marcação prévia, de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 17.30 horas, através dos gabinetes 
de apoio aos vereadores.

808 203 050 TRANSTEjO  

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

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 919 374 732

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

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

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

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

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

Serviço permanente

ABReU CARDoSo | R. Cidade Setúbal, 1-B, 
Corroios | 212 545 585
ALéM Tejo | Av. Dr. Arlindo Vicente, 20 A e 20 B 
Torre da Marinha | 212 223 736
ALVeS VeLHo | R. Luís de Camões, 27, 
Torre da Marinha | 212 211 132
BAIRRo NoVo | R. da Liberdade, 105-A,  
Bairro Novo | 212 220 959
BeNTo LINo | Av. de Vale de Milhaços, 34, 
Corroios | 212 532 601 
BIoTIFAR | R. José Carlos Ary dos Santos, 2-A,
Miratejo | 212 536 351
CeNTRAL | Av. General Humberto Delgado, 
9-11, Paio Pires | 212 210 365
CeNTRAL DA AMoRA | R. MFA, loja 22, Amora 
| 212 257 108
Do VALe | R. da Cordoaria, 5 B,Cruz de Pau
| 212 255 919
DUARTe RAMoS | Centro Comercial Belsul, 11, 
Lj. 29, Cruz de Pau | 212 268 930
FoGUeTeIRo | Av. 1.º de Maio, 93 A e B, 
Fogueteiro | 212 229 522
FoNSeCA | Pátio das Artes, 36 loja C8, 
Estrada dos Foros de Amora 
| 212 259 813
FoRoS De AMoRA | Estrada dos Foros 
de Amora, 120-A-B | 212 260 579
GoDINHo | Largo da Igreja, 51, Seixal 
| 212 213 580
HoLoN VALe De MILHAçoS | R. Alexandre 
Herculano, 2 A, Vale de Milhaços | 212 530 256
LUSITANA | Rua João Gil, 2, Arrentela 
| 212 277 959
PINHAL De FRADeS | R. Dr. Raul Machado, 
lote 52, Pinhal de Frades | 212 244 224
MAToS LoPeS | R. 25 de Abril, 20 r/c, Amora
| 212 246 355
MoURA CARNeIRo | RioSul Shopping, 
Loja 0.044 A | 212 277 868
NoBRe GUeRReIRo | Av. Marcos de Portugal, 
20-A, Amora | 212 276 470
NoVA AMoReNSe | R. Oliveira Martins, 4-B,   
Paivas | 212 268 818
NoVA De CoRRoIoS | Av. Rui Grácio, 84 - A/B, 
Santa Marta do Pinhal | 213 462 687
NoVAIS | Av. José António Rodrigues, 89-A, 
Aldeia de Paio Pires | 212 225 495
NUReI | R. da Igreja, Lt. 831 A, r/c, 
Fernão Ferro | 212 120 384
QUINTA DA ToRRe | Av. 25 de Abril, 65, 
Torre da Marinha | 212 224 750
RoMANA | R. Gil Vicente, 25, Vale de Milhaços 
| 212 546 293
São BeNTo | R. Ana Castro Osório, 10-A, Amora 
| 212 225 539
SeIxAL | Av. Vasco da Gama, 15, Seixal  
| 212 222 658
SeRUCA LoPeS | Trav. Paz, 4-B, Casal do Marco 
| 212 210 369
SILVA CARVALHo | Praceta Emídio Santana, 
6 – 6 A | Aldeia de Paio Pires | 210 993 415
SoUSA MARQUeS | Av. Luís de Camões, 2, 
Miratejo | 212 555 006
ST.ª MARTA Do PINHAL | R. Mário Sampaio 
Ribeiro, 7, St.a Marta do Pinhal | 212 255 300
UNIVeRSo | Av. 25 de Abril, 60 B, Corroios 
| 212 535 084
VALe BIDARRA | R. Luís de Camões, Lt. 350, 
Fracção A e B, Fernão Ferro | 212 121 121

Ficha Técnica
Propriedade e edição Câmara Municipal do Seixal – Alameda dos Bombeiros Voluntários, 45 – 2844-001 Seixal – Tel.: 212 276 700 · Fax: 212 276 701 – camara.geral@cm-seixal.pt – Coordenação – Divisão de Comunicação e Imagem –
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Festas Populares 
do concelho
do Seixal
FestAS DE S. PEDRO – SEIXAL

cm-seixal.pt

DE 21 A 30 DE JUNHO
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-----------------------------

Seixal World 
Music celebra 
diversidade 
cultural

O Seixal World Music realiza-se a 15 e 16 de junho, no Parque Urbano José Afonso, em 
Miratejo, com músicas populares que se fazem pelo mundo. 

O programa inclui sons vindos da Irlanda com os Téada; do Brasil, com os Couple Coffee; 
do México com os Caña Dulce y Caña Brava; de Marrocos/Espanha com El Laff; e de 
Portugal com os Cindazunda.

A edição deste ano envolve as associações imigrantes locais nas mais diferentes 
expressões, nomeadamente gastronomia, artesanato, música e dança.

Celebre a diversidade cultural e descubra mundos dentro do concelho do Seixal. 

Mais informações em cm-seixal.pt.

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

Marchas Populares 
das Escolas
As Festas Populares do Concelho do Seixal começam já neste dia 21 de junho. 
O conjunto de festividades percorre as seis freguesias do concelho até dia 1 de 
setembro, data em que terminam as Festas de Corroios.
A primeira freguesia em festa será a do Seixal, com o dia 21 a acolher as 
emblemáticas Marchas Populares das Escolas, um projeto integrado no Plano 
Educativo Municipal. O desfile tem início às 21.30 horas e percorre a Rua Paiva 
Coelho e a Avenida D. Nuno Álvares Pereira, após o que a marcha de cada 
escola faz uma apresentação.

Participam na iniciativa o Jardim de Infância da Cruz de Pau, assim como  
as escolas básicas de Santa Marta de Corroios, Bairro Novo, Santa Marta do 
Pinhal, Quinta da Courela, Nun’Álvares, Quinta de S. João, Miratejo e da Quinta 
dos Franceses.

Mercado das Histórias: 
feira de troca de livros
O Mercado das Histórias está de volta. Realiza-se nos dias 15 e 22 de junho, 
sábados, das 15 às 19 horas, no espaço exterior da Biblioteca Municipal do 
Seixal, tendo como objetivos incentivar a troca de livros como forma de partilha 
e promoção da reutilização de materiais.

Se tem livros que já não quer, pode entregá-los no Mercado das Histórias e 
recebe um vale que serve para trocar por outro livro da feira. A participação na 
iniciativa é gratuita e não existe limite de livros a facultar para troca. 

A iniciativa integra o programa das comemorações do Dia Mundial da Criança.

Informações: 210 976 100 ou sic@cm-seixal.pt

DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA

SBM 733
14 de junho de 2019

14 a 27 de junho



14 jun. sexta
21 horas
Seixal Gym
Atividades gímnicas
Parque da Quinta dos Franceses

21.30 horas
D’Av3sso
Dança . M/ 6 anos . Ingresso: 3 euros
Org.: Grupo de Dança Contemporânea Terpsi, 
do Centro de Solidariedade Social de Pinhal 
de Frades
Cinema S. Vicente

15 jun. sábado
10 horas
7.º Torneio Corbillon 
em Ténis de Mesa
Centro Cultural e Desportivo 
de Pinhal do Vidal

Das 10 às 18 horas
Torneio de Futebol de 7
Jogos do Futuro 2019
Estádio Municipal do Bravo

14 horas
13.ª Jornada de Ténis de Mesa
Org.: Independente Futebol Clube Torrense
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

Prova de Canoagem
Jogos do Futuro 2019
Org.: Associação Naval Amorense 
e Clube de Canoagem de Amora
Zona ribeirinha de Amora

Das 15 às 18 horas
Oficina de Construção 
de Marionetas
Crianças a partir dos 5 anos e famílias
Gratuito . Inscrição (6)
Org.: ARTES – Associação Cultural do Seixal 
e Ângela Ribeiro
Parque da Quinta dos Franceses, Seixal

Das 15 às 19.30 horas
16.º Open FIDE 
de Xadrez de Arrentela
Sede do Independente Futebol Clube 
Torrense

17 horas
Autores da Nossa Terra – José Rui 
Rosário
Apresentação do livro 50 Voltas ao Sol pelo 
autor e pelo músico Gilvan Amorim, numa 
sessão que conta também com a ilustradora 
Sá Cortes
Entrada livre
Fórum Cultural do Seixal

Das 17 às 19 horas
Circuito da Pólvora Negra
Visita temática . Inscrição (1)
Extensão na Fábrica de Pólvora 
de Vale de Milhaços

18 horas
Concerto Couple Coffee (Brasil) – 
Homenagem a José Afonso
Seixal World Music 2019
Entrada livre
Parque Urbano José Afonso, Miratejo

19 horas
Concerto Cindazunda (Portugal)
Seixal World Music 2019
Entrada livre
Parque Urbano José Afonso, Miratejo

20 horas
Concerto Téada (Irlanda)
Seixal World Music 2019
Entrada livre
Parque Urbano José Afonso, Miratejo

21 horas
Seixal Night Run 2019
Caminhada e corrida
Org.: Academia de Atletismo do Seixal
Zona ribeirinha do Seixal

21 horas
10.ª Gala Gímnica
Atividades gímnicas
Org.: Clube Recreativo da Cruz de Pau
Pavilhão Desportivo Escolar Pedro Eanes 
Lobato

21.30 horas
Virtualidades
Teatro . M/ 6 anos . Ingresso: 5 euros
Org.: Animateatro
Espaço Animateatro, Amora

16 jun. domingo
 

8 horas
A Fuga
Airsoft
Org.: Associação dos Amigos 
do Pinhal do General
Vale Longo, Pinhal do General

Das 8 às 20 horas
4.º Torneio de Malha Fábrica 
da Pólvora – Ecomuseu
Inscrição (5)
Extensão na Fábrica de Pólvora 
de Vale de Milhaços

18.30 horas
Concerto Caña Dulce 
y Caña Brava (México)
Seixal World Music 2019
Entrada livre
Parque Urbano José Afonso, Miratejo

20 horas
Concerto El Laff (Marrocos/ 
/Espanha)
Seixal World Music 2019
Entrada livre
Parque Urbano José Afonso, Miratejo

17 jun. segunda
Das 10 às 12 ou das 14.30 às 16.30 horas
À Descoberta da Fotografia
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

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

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

18 jun. terça
Das 10 às 19 horas
3.º Aniversário da Oficina  
de Artes Manuel Cargaleiro
Entrada livre
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

21.30 horas
Batida de Lisboa
IndieLisboa 2019 – Festival Internacional 
de Cinema Independente – Extensão Seixal
Longa-metragem premiada da secção 
IndieMusic
M/ 16 anos . Ingresso (4)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

20 jun. quinta
10 horas
15.º Torneio Concelhio de Clubes
Atletismo
Complexo Municipal de Atletismo  
Carla Sacramento

Das 14 às 20 horas
Torneio de Futebol
Org.: Amora Futebol Clube
Campo do Amora Futebol Clube

21 jun. sexta
Das 16 às 18 horas
S. Pedro na Biblioteca,  
Manjericos na Ludoteca!
Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares
Biblioteca Municipal do Seixal

21.30 horas
Marchas Populares das Escolas
Festas Populares de S. Pedro
Ruas do Seixal

21.30 horas
Baile Popular
Festas Populares de S. Pedro
Palco 2 – Largo da Igreja

22 jun. sábado
Das 15 às 17 horas
Cargaleiro por Momentos
Oficina . Inscrição (3)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro 
e Quinta da Fidalga

Das 16 às 20 horas
Juntos em Festa
Programa de entretenimento da TVI
Jardim do Seixal 

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

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

18 horas
2.º Pinhal Gym
Atividades gímnicas
Centro de Solidariedade Social 
de Pinhal de Frades

19.30 horas 
Aula Aberta de Body Attack 
e Body Combat
Festas Populares de S. Pedro
Palco 2 – Largo da Igreja

20.30 horas
Zumba Solidária – Associação 
Dá-me a Tua Mão
Festas Populares de S. Pedro 
Palco 2 – Largo da Igreja

21 horas
VI Sarau Gímnico
Atividades gímnicas
Org.: Independente Futebol Clube Torrense
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

22 horas 
Raquel Tavares
Festas Populares de S. Pedro 
Palco 1 – Parque da Quinta dos Franceses

22.30 horas 
Animação Musical
Festas Populares de S. Pedro
Palco 2 – Largo da Igreja

seixal
acontece



15 de jun. sábado
10 horas
Fórum Seixal – Reconversão Urbanística  
da Quinta das Lagoas
Entrada livre
Auditório José Queluz, Corroios

17 de jun. segunda
18 horas
Fórum Seixal – Ampliação e Requalificação da Escola Básica 
de Aldeia de Paio Pires
Entrada livre
Escola Básica de Aldeia de Paio Pires

18 de jun. terça
21 horas
Fórum Seixal – Alteração ao Plano Diretor Municipal
Entrada livre
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal

22 de jun. sábado
17.30 horas
Fórum Seixal – Construção da Piscina Municipal 
de Aldeia de Paio Pires
Entrada livre
Avenida Teófilo Braga, junto ao café Gabetos

De 22 a 30 de junho
Festival Náutico Baía do Seixal
Festas Populares de S. Pedro
Estação Náutica Baía do Seixal – Núcleo 
de Náutica de Recreio do Seixal

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, 10.30 e 16.30 horas
«História de Um Gordo Chinês Que 
Estava de Barriga para o Ar»,  
de Álvaro Cunhal; ilustrações  
de Susana Matos – Hora do Conto
Um Chinês à Sombra – Ateliê 
complementar à Hora do Conto
Dos 4 aos 12 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal
 

De terça a sexta-feira, 
das 10 às 12 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
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) Ingresso: 2 euros (50 % de desconto para jovens  
     até 25 anos, reformados e trabalhadores 
     das autarquias do Seixal)
5) Inscrição: 915 521 512 (Francisco Moura – EMS) |  
     andressousa1956@gmail.com 
     (André Sousa – CASMP)
6) Inscrição: 914 355 311 | 933 787 744 | 
     casadasartes1989@gmail.com

_______________
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

23 jun. domingo
9 horas 
Campeonato Nacional  
de Field Target 
Org.: Casa do Povo de Corroios,  
Associação de Tiro do Sul e Federação 
Portuguesa de Tiro
Parque Municipal do Serrado

22 horas 
Anjos
Festas Populares de S. Pedro 
Palco 1 – Parque da Quinta dos Franceses

Sarau de Atividades do Clube 
de Campismo Luz e Vida
Festas Populares de S. Pedro 
Palco 2 – Largo da Igreja

24 jun. segunda
22 horas
I’m a Rock Star
Festas Populares de S. Pedro
Palco 1 – Parque da Quinta dos Franceses

Escola de Rock do Seixal
Festas Populares de S. Pedro
Palco 2 – Largo da Igreja

25 jun. terça
22 horas 
Tributo a Bon Jovi
Festas Populares de S. Pedro 
Palco 1 – Parque da Quinta dos Franceses

Animação Musical com Jean 
Cremona
Festas Populares de S. Pedro
Palco 2 – Largo da Igreja

26 jun. quarta
22 horas
Banza
Festas Populares de S. Pedro
Palco 1 – Parque da Quinta dos Franceses

Festival de Ranchos de Folclore
Festas Populares de S. Pedro
Palco 2 – Largo da Igreja

27 jun. quinta
22 horas
Toy
Festas Populares de S. Pedro
Palco 1 – Parque da Quinta dos Franceses

Espetáculo Pontes e Amigos
Festas Populares de S. Pedro
Palco 2 – Largo da Igreja

e ainda…
14 a 27 jun.
De 14 a 16 de junho
Sexta-feira, das 10 às 21 horas
Sábado, das 10 às 19 horas
Domingo, das 10 às 17 horas
Seixal, Município Saudável – 
2.ª edição
Várias atividades
Programa completo em cm-seixal.pt
Frente ribeirinha de Amora

15 e 22 de junho, sábado 
Das 15 às 19 horas
Mercado das Histórias: 
Feira de Troca de Livros
Exterior da Biblioteca Municipal do Seixal

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

De 15 de junho a 27 de julho
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas
À Sombra do Olhar
Exposição de Marcos Reis
Inauguração dia 15 de junho, 
sábado, às 17 horas
Entrada livre
Galeria Municipal de Corroios

16 e 23 de junho, domingo
9 horas
Manhãs Desportivas
Parque Urbano de Fernão Ferro

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

17 e 18 de junho, em diversos horários
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

18 e 25 de junho, terça-feira
Das 10 às 12 e das 14 das 16 horas
Para, Escuta e Pinta
Oficina . Grupos . Inscrição (3)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

20 e 27 de junho, quinta-feira
Das 10 às 12 e das 14 das 16 horas
Roubar o Artista
Oficina . Grupos . Inscrição (3)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro



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

O QUE NO SEIXAL ACONTECE
ESTÁ NA AGENDA MUNICIPAL

E AGORA NO SEU EMAIL
Subscreva a newsletter da Agenda Municipal em

cm-seixal.pt
-----------------------------

Programa 
«Juntos em Festa» 
da TVI
No dia 22 de junho, sábado, a TVI vem ao Seixal. Entre as 16 e as 20 horas, 
o canal de televisão generalista vai emitir em direto a partir do Jardim do 
Seixal o programa «Juntos em Festa».

O direto vai dar a conhecer o concelho, as suas gentes e forças vivas e 
promete realizar «a maior festa do país». O programa é um dos mais vistos 
aos sábados ao final da tarde e é abrilhantado por diversas reportagens, 
humor, assim como por grandes nomes da música nacional.

A emissão constitui uma oportunidade para acompanhar ao vivo a realização 
de um programa em direto, assim como para fazer a festa, tendo como fundo 
a Baía do Seixal.
A maior festa do país acontece aqui!

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

Batida de Lisboa
A extensão do Seixal do IndieLisboa – Festival Internacional de Cinema 
Independente termina no dia 18 de junho, depois de ter apresentado um 
conjunto de filmes premiados na edição de 2019.

«Batida de Lisboa» é exibido no Auditório Municipal. Assinado por Rita Maia 
e Vasco Viana, o documentário é a longa-metragem premiada da secção 
IndieMusic e apresenta uma viagem pelos subúrbios de Lisboa onde ficamos 
a conhecer diferentes gerações de músicos e produtores com origens em 
Angola, São Tomé, Cabo Verde ou Guiné-Bissau.

Passatempo: O Seixal Boletim Municipal tem bilhetes duplos para a 
sessão, que serão entregues às cinco primeiras pessoas que enviem um 
email com a resposta certa à pergunta: Que prémio distinguiu este filme 
na edição de 2019 do IndieLisboa? As respostas devem ser enviadas até 
às 17 horas do dia 17 de junho 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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