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Fernão Ferro foi a fre-
guesia que acolheu as celebrações 
do Dia Municipal do Bombeiro, as-
sinalado todos os anos no dia 29 
de junho, Dia de S. Pedro e feriado 
municipal no concelho do Seixal. 

A celebração começou na rua da 
Igreja, onde decorreu um desfile 
de bombeiros e viaturas e a for-
matura dos corpos de bombeiros 
das associações humanitárias de 
bombeiros mistos de Amora e do 
concelho do Seixal. o momento 
teve a participação da banda da 
Sociedade Filarmónica União 
Arrentelense e foi seguido de uma 
deslocação ao novo quartel de 
Fernão Ferro (ver texto ao lado), 
onde decorreu o descerrar da pla-
ca de inauguração do equipamen-
to e uma sessão solene comemo-
rativa.

A secção da Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Mistos do 
Concelho do Seixal (AHBMCS) em 
Fernão Ferro permite alargar a 
área de abrangência territorial de 
intervenção e diminuir o tempo 
de resposta no socorro às popula-
ções, possibilitando uma melhor 
qualidade de permanência aos 
bombeiros de serviço. em parti-
cular, no socorro à população e no 
apoio de emergência médica à fre-
guesia de Fernão Ferro, caracteri-
zada por extensas áreas urbanas e 
florestais, e onde de janeiro até 17 
de junho deste ano se verificaram 
465 emergências médicas e 17 in-
cêndios, num total de 560 ocorrên-
cias, envolvendo 1100 bombeiros. 

«Por questões operacionais te-
mos muitos bombeiros envolvidos 
na prestação de socorro porque os 

bombeiros não param e têm de es-
tar sempre prontos para entrar ao 
serviço», referiu na primeira inter-
venção do dia o comandante dos 
Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal. José raimundo afirmou 
ainda que a inauguração do novo 
quartel constitui «um dia muito es-
pecial» que «assinala a conclusão 
do plano estratégico da AHBMCS 
que definiu a distribuição de bom-
beiros e equipamentos deste cor-
po de bombeiros por todo o terri-
tório do concelho».

o presidente da direção da 
AHBMCS explicou que a constru-
ção do novo quartel em Fernão 
Ferro teve «como objetivo princi-
pal promover a adaptação às alte-
rações climáticas e a prevenção e 
gestão de riscos». Brázio romeiro 
salientou de igual modo que, além 

dos apoios à construção deste 
quartel, a Câmara do Seixal deli-
berou «já em 2019 um apoio de 1,1 
milhão de euros para o funciona-

mento da AHBMCS» e assegurou 
que «o quartel está construído e 
pronto a funcionar», após o que 
manifestou a intenção de transfe-
rir para o espaço a Unidade Local 
de Formação da escola nacional 
de Bombeiros.

«no apoio aos bombeiros em 
Portugal tem faltado o Poder 
Central e subsiste uma dívida para 
com os bombeiros e sobretudo com 
os portugueses e as portuguesas 
para com quem o estado tem uma 
missão de proteção civil, de emer-
gência médica e de socorro aos 
seus bens e vidas, que é sobretudo 
um direito constitucional», denun-
ciou o presidente da Assembleia 
Municipal do Seixal, Alfredo Mon-
teiro. «É necessário que o Poder 
Central assuma as suas obrigações 
e competências», enfatizou.

Secção de Fernão Ferro inaugurada no Dia Municipal do Bombeiro 

Novo quartel dos bombeiros g arante maior 
capacidade de resposta à popu lação

A Semana da Proteção Civil 2019 pretendeu dar destaque às entidades que 
têm como missão socorrer e proteger a população. Decorreu de 24 a 29 de 
junho, culminando com as comemorações do Dia Municipal do Bombeiro, 
no dia 29 de junho.
Uma das iniciativas que também fez parte da Semana da Proteção Civil 
foi uma Exposição de Meios da Proteção Civil, patente nas estações da 
Fertagus do Fogueteiro, Foros de Amora e Corroios. O seu objetivo foi sensi-
bilizar a população para a importâncias das entidades que integram a pro-
teção civil, valorizando o seu papel no socorro e proteção das populações.
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, fez uma visita à 
exposição na estação dos Foros de Amora no dia 25 de junho, onde foi rece-
bido pelos administradores da Fertagus e pelos comandantes dos corpos de 
bombeiros mistos de Amora e do concelho do Seixal.

Semana da Proteção 
Civil 2019
Valorizar quem 
socorre e protege 
a população 

Em Fernão  Ferro, 
de janeiro até 
junho deste ano, 
verificaram-se 
465 emergências 
médicas e 17 
incêndios, num 
total de 560 
ocorrências



  11 JULHO 2019    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 735

DESTAQUE     3

Secção de Fernão Ferro inaugurada no Dia Municipal do Bombeiro 

Novo quartel dos bombeiros g arante maior 
capacidade de resposta à popu lação

Autarquia viabilizou construção
Câmara do Seixal investiu 
440 mil euros no novo quartel

A Secção Destacada da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Mistos do Concelho do Seixal (AHBMCS) em Fernão Ferro fica localiza-
da num terreno atribuído pela Câmara Municipal do Seixal, na Flor da 
Mata, junto à Estrada Nacional 378 e ao nó de acesso à A33. 
Iniciada após um parecer favorável do Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência do Uso de Recursos (POSEUR) da União 
Europeia, a obra foi comparticipada em 344 951,57 euros por fundos 
europeus. Contudo, foi a câmara municipal que viabilizou o equipa-
mento, garantindo o investimento nacional exigido pelo POSEUR. No 
total, o apoio municipal à obra ascendeu a 440 mil euros, a que se 
somam o apoio técnico e logístico na elaboração do projeto.
O destacamento foi construído pela Amazing Change – Engenharia 
e Construção Lda. e tem uma área coberta para estacionamento de 
viaturas operacionais e outra para albergar as áreas de comando, 
administração, operacionais e de apoio. 
A centralidade do equipamento em relação à área sul do concelho 
possibilita o aumento do raio de ação deste corpo de bombeiros, com 
a AHBMCS a manter aqui uma guarnição de cerca de 15 elementos, 
com viaturas de socorro e de combate a incêndios. Futuramente, 
o equipamento deverá acolher a Unidade Local de Formação da 
Escola Nacional de Bombeiros, em funcionamento na 2.ª secção da 
AHBMCS, localizada nos Foros de Amora.

Lembrando a comemoração 
do Dia Municipal do Bombeiro de 
há dois anos, quando foi inaugu-
rado o quartel de Santa Marta de 
Corroios e lançadas as pedras do 
novo quartel-sede da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Mistos de Amora e do quartel de 
Fernão Ferro, e acentuando a dife-
rença que faz do concelho um caso 
especial, Joaquim Santos afirmou 
que no Seixal «as pedras lançam- 
-se e a obra nasce». 

O presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal saudou a popula-
ção de Fernão Ferro e lembrou o 
Centro Distribuidor de Água da 
freguesia, em construção com um 
investimento de 1,5 milhões de eu-
ros da Câmara do Seixal, manifes-
tando a intenção de avançar com 
apoios para o Lar Social da Asso-

ciação de Reformados de Fernão 
Ferro, assim como avançar com  
projetos e obras para o cemitério 
municipal e um novo pavilhão 
desportivo municipal em Fernão 
Ferro.

Joaquim Santos afirmou a im-
portância do trabalho da proteção 
civil «para o qual os bombeiros 
são decisivos» e assegurou «que a 
câmara municipal vai continuar a 
investir e a reforçar o apoio às duas 
associações de bombeiros mistos 
do município». No dia em que a 
autarquia doou dez equipamen-
tos individuais de proteção para 
incêndios urbanos e florestais, o 
presidente da câmara assegurou 
que «uma vez encerrados os inves-
timentos em novos aquartelamen-
tos, passaremos a uma outra etapa 
de apoio para reforço dos meios de 

socorro e de equipamentos de pro-
teção individual para que os nos-
sos bombeiros tenham melhores 
condições de segurança e de pres-
tação de serviço às populações».

A sessão solene contou 
ainda com intervenções de 
João Ludovico, presidente da 
Federação dos Bombeiros do 
Distrito de Setúbal, Eduardo 
Correia, em representação da Liga 
dos Bombeiros Portugueses, e de 
Elísio Oliveira, em representação 
do Centro Distrital de Operações 
de Socorro de Setúbal da 
Autoridade Nacional de Proteção 
Civil. n

Maria João Macau, vereadora da 
Câmara Municipal do Seixal, par-
ticipou na tribuna pública em de-
fesa do transporte público que se 
realizou no dia 25 de junho, na es-
tação do Cais do Sodré. A iniciativa 
foi promovida pelas comissões de 
trabalhadores das empresas públi-
cas de transportes. Em causa está 
a degradação do serviço prestado e 

a diminuição de trabalhadores nas 
várias empresas. As dificuldades 
vividas no setor têm agora mais re-
levo com o aumento da procura por 
parte dos utentes, na sequência da 
entrada em vigor dos novos passes 
sociais, com valores mais acessí-
veis e condições mais vantajosas.
Na iniciativa foi referido que a re-
solução dos problemas passa por 

contratar mais trabalhadores.
Maria João Macau realçou que 
«mais uma vez, não desistimos, e 
reafirmamos aos utentes, aos tra-
balhadores e às populações que 
poderão continuar a contar com a 
Câmara Municipal do Seixal nesta 
luta por uma prestação de servi-
ços voltada para as necessidades 
das populações».

Tribuna pública em defesa do transporte público
Contratar mais trabalhadores e investir nas frotas
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A trAnsferênciA de 
competências da Administração 
central para a Administração 
Local foi rejeitada na Assembleia 
Municipal do seixal, na 3.ª sessão 
ordinária deste ano, que decor-
reu no dia 27 de junho no edifício 
dos serviços centrais da câmara 
Municipal do seixal. O tema foi 
discutido no período da ordem do 
dia e votado em diferentes pontos 
(ver caixa) com resultado idênti-
co: a recusa da delegação de com-
petências nos termos em que foi 
definida pelo Governo. 

Joaquim santos explicou que 
«com este processo, o Governo 
quis iludir as autarquias e o Poder 
Local e alguns autarcas deixaram-
se iludir», salientando que dos 
19 diplomas lançados até então 
«apenas temos conhecimento de 
dois, de resto não sabemos mais 
nada». 

O presidente da câmara 
Municipal do seixal deu o exem-
plo das áreas portuárias que po-
derão passar a ser geridas pelo 
município e afirmou que «sendo 
do nosso interesse que assim seja, 
não existe sequer um mapa que as 
defina, quais os encargos que têm, 
nem sequer há ninguém que faça 
essa avaliação connosco. Assim 
acontece igualmente com a educa-
ção ou a saúde, áreas demasiado 
importantes para aceitarmos res-
ponsabilidades que não sabemos 
quais são e com encargos que des-
conhecemos».

neste período foi igualmente 
aprovado o ponto que prevê que a 
câmara municipal dê início ao pro-

cesso negocial para a compra do 
edifício dos serviços Operacionais 
da autarquia. Joaquim santos ex-
plicou «a obrigação de avançar-
mos com a opção de compra do 
edifício, que teve uma intervenção 
de qualificação entre abril do últi-
mo ano e junho deste, e mantém 
hoje condições para um bom fun-
cionamento e prestação de servi-
ço público, sendo esta uma opção 
menos dispendiosa para o muni-
cípio do que a construção de um 
novo equipamento».

Além da aprovação destes e 
doutros pontos (ver caixa), o pe-
ríodo serviu igualmente para a 
assembleia receber informação 
e questionar a câmara munici-
pal sobre a atividade e situação 
financeira da autarquia. neste 
âmbito, o presidente da câmara 
assegurou «um bom desempenho 
financeiro da autarquia, obtendo 
maior receita e realizando mais 
investimento do que em idêntico 
período de 2018, demonstrativo 
de que o município dispõe de mais 
recursos e condições para prestar 
um melhor serviço público à po-
pulação». 

no questionamento da assem-
bleia municipal ao executivo da 
câmara, os eleitos municipais co-
locaram questões sobre 26 temá-
ticas distintas relacionadas com 
candidaturas e fundos europeus; 
estacionamentos, mobilidade e 
transportes; educação; saúde; 
juventude; novos equipamentos 
desportivos municipais no con-
celho; salubridade, higiene urba-
na e ambiente; fiscalização sobre 

condições de bem-estar animal; 
proteção civil; ação social; Loja 
do cidadão em Amora e o centro 
Distribuidor de Água de fernão 
ferro.

Período antes 
da ordem do dia
no período antes da ordem do 

dia, foram apreciados diversos 
documentos. De entre estes, me-
receram a unanimidade uma mo-
ção de homenagem do concelho 
do seixal aos bombeiros, os vo-
tos de pesar pelo falecimento de 
Agustina Bessa-Luís e de ruben 
de carvalho e uma saudação às 
greves climáticas estudantis. 
Unanimidade dos presentes re-
cebeu ainda uma saudação ao Dia 
Mundial dos refugiados. 

igualmente aprovados, por 
maioria, foram uma moção que 
defende a adesão da Assembleia 
Municipal do seixal à recém-cria-
da Associação de Assembleias 
Municipais, uma recomendação 
de medidas de inclusão da co-
munidade surda do seixal; uma 
saudação ao Dia Mundial do 
Ambiente; uma recomendação 
para melhorar a qualidade da 
escola Básica de santa Marta do 
Pinhal; uma recomendação por 
mais e melhores parques urba-
nos; um voto de pesar sobre o 30.º 
aniversário dos acontecimentos 
de tiananmen; uma saudação à 
20.ª Marcha do Orgulho LGBti+ 
de Lisboa; assim como uma mo-
ção que defende a renacionali-
zação dos ctt e reabertura das 
estações encerradas em Amora e 

terceira sessão ordinária de 2019 da Assembleia Municipal do seixal

Município rejeita delegação 
de competências do Governo

Pontos aprovados no período 
da ordem do dia

No período da ordem do dia da 3.ª sessão ordinária de 2019 da 
Assembleia Municipal do Seixal foram aprovados os pontos:
• Exercício do direito de opção de compra para aquisição do edifício 
dos Serviços Operacionais da Câmara Municipal do Seixal com recur-
so à contratação de empréstimo e início do processo negocial.
• Transferência de competências da Administração Central para a 
Administração Local. Publicação de diplomas setoriais. Não aceitação. 
• Transferência de competências da Administração Central para a 
Administração Local no ano 2020, nos termos da alínea b) do n.º 2 do 
artigo 4.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto. Não aceitação.
• Mecanismos da nova estrutura orgânica dos serviços municipais. 
Estrutura nuclear. 
• Carta Social Municipal do Seixal.
• Regulamento de Acesso à Atividade de Mercados e Transportes em 
Táxi no Município do Seixal. Alteração. Versão definitiva. Processo  
n.º 16/P/2018. 
• Associação de Municípios do Portugal Romano. Aceitação de altera-
ção à redação dos estatutos.
• Desafetação do domínio público municipal para o domínio privado 
municipal de terreno com área de 315 m2, sito na Avenida de Vale de 
Milhaços, Corroios, freguesia de Corroios. Processo n.º 402/8/83.  
• Desafetação do domínio público municipal para o domínio privado 
municipal de terreno com área de 11,23 m2, sito na Rua Paiva Coelho, 
Seixal, união das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires. 

Aldeia de Paio Pires. 
no período de intervenção da 

população, foram apresentadas 
questões relacionadas com o es-
tacionamento no núcleo urbano 
antigo do seixal e com a pavimen-
tação da rua florbela espanca, 
localizada na zona dos Morgados. 

no que respeita a esta última situ-
ação, Joaquim tavares, vereador 
com o Pelouro do espaço Público, 
referiu que a pavimentação se en-
contra dependente da conclusão 
do projeto e da articulação com as 
áreas urbanas de génese ilegal que 
confinam com a referida rua.  n
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Presidente da câmara municipal recebeu 
delegação de município chinês

Cooperação entre 
Seixal e Tianjin

Visita à Espaço Exterior, em Corroios
Empresa líder de mercado 
em monopostes publicitários

Em mais uma visita ao tecido económico do concelho, Joaquim Santos, 
presidente da Câmara Municipal do Seixal, ficou a conhecer melhor 
a Espaço Exterior, empresa líder de mercado na área da publicidade 
exterior de grande formato. A visita decorreu no dia 7 de junho. Joaquim 
Santos foi recebido por Sérgio António Pica, fundador e CEO da Espaço 
Exterior, nas instalações da empresa em Corroios. Sediada no Seixal 
desde 1997, a Espaço Exterior tem a maior rede nacional de monopos-
tes publicitários, com 106 monopostes de dupla face espalhados por 
todo o país, ajudando a elevar e promover diversas marcas.
A utilização de monopostes permite às marcas ter 24 horas por dia de pu-
blicidade, ter posições premium com elevados índices de tráfego diário 
e gerar notoriedade, memorização e construção de imagem de marca.

O estabelecimentO de 
protocolos de cooperação e inter-
câmbio tecnológico, cultural, eco-
nómico, social e nas áreas da ju-
ventude e da educação é a princi-
pal conclusão da reunião entre o 
presidente da câmara municipal 
do seixal e o vice-presidente do 
governo municipal de tianjin, na 
República Popular da china. 

O encontro entre Joaquim 
santos e sun Wenkui decorreu 
nos serviços centrais da câmara 
municipal do seixal, no dia 25 de 
junho, e contou com a participa-
ção de alfredo monteiro, presi-
dente da assembleia municipal 
do seixal. Por sua vez, a delegação 
chinesa foi igualmente compos-
ta por agentes económicos e da 
administração local de tianjin, 
localidade com 12 mil km2 e 15 
milhões de habitantes. 

O presidente da câmara do 
seixal enfatizou o desenvolvi-
mento do concelho, assente nos 
eixos turístico, industrial e de 
habitação e qualidade de vida. 
apresentou o projeto silk Road, 
que visa a construção de um eco-
-tec resort, virado para a implan-
tação de empresas que operem 
nas áreas da tecnologia e ambien-
te e o desenvolvimento de uma 
smart city, com valências ecoló-
gicas. O projeto é internacional 
e liga a china a Portugal, com 
presença em vários países loca-
lizados na antiga Rota da seda. 
no nosso país está destinado ao 
Pinhal das Freiras, com uma área 
de 100 hectares para acolhimen-

to de atividades económicas.
Joaquim santos apresentou 

ainda possibilidades de investi-
mento, caso da lisbon south bay, 
com 536 hectares., os empreen-
dimentos monteverde, Quinta da 
trindade e a Quinta do Pinhão e o 
eco-resort do seixal, na Ponta dos 
corvos, um projeto de turismo 
sustentável. 

sun Wenkui agradeceu o con-
vite para estar no seixal e reco-
nheceu a «boa localização geo-
gráfica» do seixal, considerando-
-se igualmente «encorajado pela 
apresentação do silk Road», que 
afirmou tratar-se de «um bom 
projeto de desenvolvimento», 

após o que assegurou a disponi-
bilidade de tianjin para «desen-
volver projetos de cooperação 
e intercâmbio com o seixal». O 
vice-presidente do governo local 
dirigiu ainda um convite para que 
Joaquim santos visite tianjin, 
constituindo uma boa oportuni-
dade para assinar os acordos de 
cooperação.

Joaquim santos sublinhou que 
o «seixal é um concelho com tra-
dição de cooperação internacio-
nal e que procura captar investi-
mento», declarando o interesse 
em conhecer «as tecnologias que 
a china tem desenvolvido e pos-
to ao serviço da sua população 
na administração das cidades em 
questões como o saneamento, o 
abastecimento de água ou a mo-
bilidade, entre outras». O presi-
dente da câmara do seixal mani-
festou ainda a «importância do 
intercâmbio cultural para a apro-
ximação entre os nossos povos».

nesse mesmo mês de junho, 
dia 14, o presidente da câmara 
municipal do seixal já estivera 
reunido com o embaixador da 
República Popular da china em 
lisboa, cai Run, no âmbito das 
conversações que foram enceta-
das recentemente, com o objetivo 
de estabelecer uma cooperação 
profícua entre o município do 
seixal e agentes chineses de di-
versos setores, designadamente 
empresariais, científicos e aca-
démicos, com o objetivo final de 
contribuir para o desenvolvi-
mento do nosso concelho. n

Visita à Ambigroup Reciclagem
Um dos maiores centros 
de reciclagem do país

A Ambigroup Reciclagem, situada no Casal do Marco, é uma empresa do 
grupo Ambigroup que se ocupa da reciclagem de metais, tratamento de 
resíduos elétricos e eletrónicos e reciclagem de plástico. 
A génese do Ambigroup remete ao início da atividade de recolha e venda 
de sucatas, em 1978. Alguns anos depois, a empresa alargou o negócio 
a novas atividades, criando empresas para cada área de negócio. Uma 
delas foi a Ambigroup Reciclagem, que é hoje um dos maiores centros de 
reciclagem do país, com 120 trabalhadores. Joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, visitou a Ambigroup Reciclagem no dia 
7 de junho. Durante a visita, Nelson Além, um dos administradores do 
Ambigroup, deu a conhecer ao autarca um novo sistema de reciclagem 
de equipamentos de frio, um investimento no valor de 4 milhões de euros.

Joaquim Santos, 
presidente 
da Câmara 
Municipal 
do Seixal, 
manifestou 
a «importância 
do intercâmbio 
cultural para a 
aproximação 
entre os nossos 
povos»
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«Tornar o Seixal mais 
limpo é a finalidade dos investi-
mentos que temos vindo a fazer 
na renovação da frota de limpe-
za e higiene urbana, assim como 
na contratação de mais recursos 
humanos para as áreas da salubri-
dade e ambiente». as palavras do 
presidente da Câmara Municipal 
do Seixal foram expressas aquando 
da entrega de três novas varredou-
ras/aspiradoras mecânicas e de 
um veículo de recolha de resíduos 
sólidos urbanos (rSU). 

a entrega aos trabalhadores foi 
realizada por Joaquim Santos, no 
dia 21 de junho, ocasião em que 
pôde experimentar pessoalmente 
as condições de manobra, conforto 
e segurança dos novos equipamen-
tos. o presidente assegurou existi-
rem «ainda mais investimentos a 
realizar nestas áreas e vamos pros-
seguir na qualificação do serviço 
prestado nas áreas de limpeza e 
higiene urbana».

«a este investimento juntamos 
igualmente as diversas ações de 

sensibilização que temos vindo 
a realizar, de que são exemplos 
recentes as campanhas sobre a 
correta deposição e acondiciona-
mento de resíduos e a recolha dos 
dejetos caninos, contando com a 
nossa população para conseguir 
realizar este objetivo», explicou 
ainda Joaquim Santos.

as três varredouras/aspirado-
ras mecânicas significaram um 
investimento de 270 000 euros 
e juntam-se a quatro outras que 
a autarquia já tinha adquirido. 
Destinadas à limpeza de ruas, es-
tas viaturas são mais estreitas e 
mais leves do que as varredouras 
do seu segmento, permitindo uma 
economia de 30 por cento no custo 
de combustível e uma diminuição 
de 30 por cento nas emissões de 
CO₂. A velocidade máxima destes 
equipamentos é de 40 a 45 km/ho-
ra em deslocação e em trabalho de  
18 km/h, estando dotados com du-
as escovas frontais e um bocal de 
sucção, permitindo varrer e aspi-
rar resíduos, os quais são sugados 

para a respetiva caixa de resíduos 
em alumínio, com 2 m3 de capaci-
dade.

o veículo de recolha de rSU re-
cebeu um investimento de 162 000 
euros e é já o 16.º ao serviço da 
Câmara Municipal do Seixal. Está 
dotado de um sistema com capa-
cidade de atuação em relação a di-
ferentes tipos de contentores. Com 
esta nova aquisição, a autarquia 
prossegue uma política de substi-
tuição de viaturas mais antigas e 
dispendiosas, assim como menos 
confortáveis para os trabalhadores 
dos serviços.

a Câmara do Seixal tem sido pio-
neira no país na implementação de 
um novo modelo de resposta às di-
ferentes necessidades de limpeza 
urbana e na dotação da frota mu-
nicipal com equipamentos ágeis, 
com grande mobilidade e acessi-
bilidade e um custo de funciona-
mento e manutenção económicos, 
com vantagens na diminuição ou 
ausência de ruído e de contamina-
ção ambiental. n

Em matéria de defesa da floresta 
contra incêndios, a prioridade passa 
pela prevenção, vigilância e fiscaliza-
ção. Com o objetivo de alertar para 
a importância dos procedimentos 
a adotar em relação ao uso do fo-
go, à limpeza e à manutenção das 
faixas de gestão de combustível, a 
operação Floresta Segura 2019 da 

Guarda Nacional Republicana (GNR) 
realizou, até ao dia 23 de junho, cer-
ca de 6 mil ações de sensibilização. 
Relativamente à fiscalização, no pe-
ríodo de 1 de abril a 23 de junho, 
foram elaborados cerca de 2900 
autos de contraordenação devido à 
falta de manutenção das faixas de 
gestão de combustível, que consiste 

na limpeza dos terrenos, através do 
corte e remoção da biomassa ve-
getal. 
Na sequência das ações realizadas 
pela GNR, constatou-se que muitos 
terrenos continuam a necessitar de 
limpeza, para salvaguardar a ma-
nutenção das faixas de gestão de 
combustível e reduzir o número de 

incêndios. Recorde-se que os pro-
prietários deveriam ter procedido 
à limpeza dos seus terrenos numa 
faixa de 50 metros à volta das casas, 
ou seja, fazer a gestão do combustí-
vel, até ao dia 15 de março. 
Perante as situações de incumpri-
mento constatadas, a GNR está a 
realizar ações de fiscalização no 

concelho do Seixal. A falta de manu-
tenção das faixas de gestão constitui 
infração do foro contraordenacional 
e os responsáveis incorrem em coi-
mas de 280 a 10 000 euros, para 
pessoas singulares, e de 1600 a 
120 000 euros, para pessoas coleti-
vas. Lembre-se de que a floresta é de 
todos e a todos cabe preservar.

Operação Floresta Segura 2019
Manutenção das faixas de gestão de combustível 

novas varredouras e viatura de recolha de resíduos

Reforço nos meios 
de limpeza urbana

Comissão Municipal de Defesa da Floresta
Prevenção contra incêndios

A Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMCF) reuniu-se no dia 
28 de junho, nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal. 
Os trabalhos tiveram a presença de Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, e do vereador do Pelouro do Ambiente, 
Joaquim Tavares, além dos representantes das várias entidades 
que integram a comissão, como a Guarda Nacional Republicana, 
os corpos de bombeiros do concelho, o Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas e a Infraestruturas de Portugal.
À CMDF compete a elaboração do Plano Operacional Municipal 
(POM), o qual foi apresentado e aprovado durante a reunião. O POM 
é parte integrante do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra 
Incêndios, instrumento que implementa a estratégia nacional de 
defesa da floresta contra incêndios no âmbito municipal. O POM ope-
racionaliza os meios a empenhar nas ações de vigilância, deteção, 
fiscalização, primeira intervenção, combate, rescaldo e vigilância 
pós-incêndio.
No início dos trabalhos foi analisada a nova legislação, quanto ao 
papel da comissão municipal, na emissão do parecer vinculativo res-
peitante à aprovação dos licenciamentos para novas edificações em 
espaço rural.  Durante a reunião, foi mencionado que, no último ano, 
a ação da Câmara Municipal do Seixal na defesa da floresta passou 
pelo reforço dos meios técnicos e a realização de duas campanhas de 
sensibilização para a limpeza dos terrenos pelos proprietários. Além 
da participação na campanha nacional Portugal Chama, a qual mo-
biliza os cidadãos para o perigo dos incêndios e a promoção da ação 
de vigilância Floresta Verde, Floresta Segura, realizada com jovens do 
município, que visa a sensibilização das populações.
Foi ainda referido que o Serviço Municipal de Proteção Civil foi refor-
çado com um novo veículo e meios de comunicação que permitirão 
ampliar as ações de vigilância durante as situações de alerta por risco 
de incêndio. A reunião terminou com Joaquim Santos a alertar para «a 
importância da floresta, pelo que temos pautado a atuação pela pro-
moção de ações de sensibilização da população e reforço de meios».
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Portugal Cultura e Recreio
Início da construção do pavilhão
Já tiveram início as obras de construção do novo pavilhão do Portugal Cultura e 
Recreio. O pavilhão vai ser construído na zona do polidesportivo, que vai ser requali-
ficado, com fecho do recinto, instalação de cobertura, piso desportivo e construção 
de balneários.
As demolições já foram executadas e estão a ser construídas as fundações do equi-
pamento.
Esta obra está a ser executada com investimento da Câmara Municipal do Seixal no 
valor de 139 291 euros.

Envolvente à Escola Básica Paulo da Gama, em Amora
Passeios e pavimentação
Prosseguem as obras de requalificação na área envolvente à Escola Básica Paulo da 
Gama, em Amora, na zona compreendida entre a Avenida Marechal Silva Gomes, a 
Avenida Afonso Costa, a Rua Manuel Teixeira Gomes e a Rua Ana de Castro Osório.
Depois das intervenções na rede de abastecimento de água, realizam-se obras rela-
cionadas com a mobilidade e o ordenamento do espaço. 
Está a ser requalificado todo o percurso pedonal envolvente à escola, procurando or-
denar o espaço, permitindo a criação de novos percursos pedonais e novos lugares de 
estacionamento. Neste momento, decorrem trabalhos de pavimentação.

 
Delimitação das freguesias
Protótipo de nova 
sinalética exterior
A Câmara Municipal do Seixal instalou, em Amora, 
uma nova sinalética exterior de delimitação da fre-
guesia. Esta sinalética pretende identificar as fre-
guesias nos seus  limites e principais localidades.
Trata-se de um protótipo que se encontra ainda 
em fase de testes. O objetivo é instalar cerca de 40 
totens em todas as freguesias, previsivelmente até 
ao final do ano.

Fernão Ferro
Pintura de cruzamento 
sobre-elevado
A Câmara Municipal do Seixal procedeu à pintura 
de passadeiras num cruzamento sobre-elevado 
em Fernão Ferro, entre a Avenida dos Redondos e a 
Avenida do Seixal e entre a Avenida dos Redondos e a 
Rua Barbosa do Bocage.
Os cruzamentos sobre-elevados foram criados como 
medida de acalmia de tráfego, para que os automobi-
listas reduzam a velocidade no local.

 
Chaminé da antiga 
fábrica Wicander
Obras de reabilitação
A chaminé da antiga fábrica Wicander, no Seixal, 
que foi mantida e preservada pelo município como 
património industrial, está a ser alvo de obras de 
reabilitação.
A intervenção inclui a lavagem integral da chaminé, 
a remoção das peças de tijolo refratário danificadas 
e substituição por novas, a reparação de todas as 
fendas, a impermeabilização de toda a superfície da 
chaminé e a aplicação de removedor de ferrugem em 
todas as escadas.
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Fogueteiro e Vale da 
romeira, em Arrentela, foram 
os locais em que decorreram as 
últimas ações integradas de va-
lorização dos espaços públicos 
realizadas por equipas multidis-
ciplinares da autarquia.

A iniciativa decorreu no dia 26 
de junho no Fogueteiro e, no dia 
3 de julho, em Vale da romeira, 
tendo sido acompanhadas por 
Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, e 
Joaquim tavares, vereador do 
Pelouro do Ambiente, Serviços 
urbanos, energia e espaço 
Público, que têm conversado 

com os munícipes para saber a 
sua opinião sobre estas e outras 
iniciativas e recolher sugestões.

estas ações, que contaram 
com cerca de 50 trabalhadores, 
incluíram varredura, corte de 
ervas, poda de árvores, desma-
tação, limpeza de caldeiras, apli-
cação da monda térmica, con-
trolo de pragas, lavagem de con-
tentores e ecopontos, recolha de 
monos, reparação de mobiliário 
urbano, limpeza e lavagem de 
ruas, desobstrução de coletores 
e sarjetas, reparação de asfalto e 
passeios, ações de conservação 
em betuminoso e conservação 

de sinalização vertical.
Foram ainda verificadas as 

condições de iluminação pú-
blica, dos marcos de incêndio e 
das bocas de rega, executada a 
manutenção preventiva da rede 
de saneamento, a reparação de 
câmaras de visita e a limpeza/ 
/manutenção de coletores do-
mésticos e pluviais, e sinaliza-
das as viaturas abandonadas na 
via pública. n

Ações de limpeza no Fogueteiro e em Vale da romeira

Valorização dos espaços públicos

Caminha connosco!

16-22 SETEMBRO 2019

SeixalEm 2019, realiza-se a 18.ª edição 
da Semana Europeia da Mobilidade, 
iniciativa que já faz parte do calen-
dário de muitas cidades e vilas por 
toda a Europa.
A Semana Europeia da Mobilidade 
realiza-se todos os anos de 16 a 22 
de setembro. Esta iniciativa euro-
peia sensibiliza vilas e cidades a 
promover meios de transporte sus-
tentáveis e convida as pessoas a 
procurar alternativas ao uso do au-
tomóvel particular.
Desde que teve início, em 2002, o 
impacto da Semana Europeia da 
Mobilidade tem vindo a aumentar, 
não só na Europa, mas em todo o 
mundo. Em 2018, a campanha ob-
teve um recorde de participações, 
com 2792 vilas e cidades de 54 pa-
íses a organizar atividades durante 
uma semana. Foram implementa-
das um total de 8848 medidas per-

manentes, sobretudo nas áreas da 
gestão da mobilidade, acessibilida-
de e novas ou melhoradas infraes-
truturas para bicicletas.
A Semana Europeia da Mobilidade 
culmina com o Dia Europeu sem 
Carros, em que as vilas e cidades re-
servam uma ou mais áreas apenas 
para peões, ciclistas e transportes 
públicos. Em 2018, 1153 vilas e ci-
dades celebraram este dia. 

Andar de bicicleta e a pé
O Seixal vai, mais uma vez, aderir a 
esta iniciativa, realizando atividades 
entre 16 a 22 de setembro (progra-
ma a anunciar nas próximas edi-
ções do Seixal Boletim Municipal).
Este ano, o slogan é «Caminha 
Connosco», tendo como tema cen-
tral os benefícios para a saúde e 
para o ambiente de caminhar e 
pedalar em segurança. Modos de 

transporte ativos como estes são 
livres de emissões e contribuem 
fortemente para manter os nossos 
corações e corpos saudáveis.
As cidades que promovem a cami-
nhada e o uso da bicicleta como for-
mas de mobilidade em vez do uso 
do automóvel particular são cidades 
mais atraentes, têm menos conges-
tionamento e apresentam uma me-
lhor qualidade de vida.
Quanto aos benefícios de «pedalar», 
estudos mostram que os regula-
res utilizadores de bicicleta vivem 
em média mais dois anos do que 
aqueles que não o fazem. No caso 
de andar a pé, com 25 minutos de 
caminhada rápida por dia, pode adi-
cionar até sete anos à sua vida!
Em setembro, caminhe connosco 
e experimente os benefícios que 
estas opções de mobilidade lhe po-
dem trazer.

Semana Europeia da Mobilidade
«Caminha connosco» é o lema de 2019
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O projeto A Casa das Emoções teve 
a sua festa de encerramento no dia 
8 de junho nos jardins da Quinta da 
Fidalga. A iniciativa contou com a 
presença de Manuela Calado, ve-
readora da Educação da Câmara 
Municipal do Seixal, autarquia que 
é parceira no projeto, o qual envol-
ve ainda a Associação Acrescer, a 
Equipa de Tratamento de Almada da 
Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo e os diversos 

jardins de infância aderentes.
Este ano letivo, o projeto A Casa 
das Emoções envolveu 13 educa-
doras, 12 auxiliares de ação edu-
cativa e 258 crianças e seus fami-
liares, de 11 salas dos jardins de 
infância do Fogueteiro, Fernão 
Ferro, Nun’Álvares, Quinta de S. 
João, Quinta dos Franceses, Quinta 
do Conde de Portalegre, Quinta 
das Inglesinhas, Santa Marta 
de Corroios e da Associação dos 

Serviços Sociais dos Trabalhadores 
das Autarquias do Seixal.
O projeto A Casa das Emoções pro-
move o desenvolvimento saudável 
e diversas competências através de 
atividades lúdicas, tendo por base 
uma casa de madeira enviada pela 
figura de uma Guardiã. A festa de 
encerramento contou com um total 
de 356 participantes, dos quais 114 
crianças e os restantes familiares e 
equipas das salas.

Iniciativa decorre nos jardins de infância do concelho
Projeto A Casa das Emoções envolveu 258 crianças 

No seguimento da reunião com a 
secretária de Estado da Saúde so-
bre os constrangimentos na urgên-
cia pediátrica no Hospital Garcia de 
Orta (HGO) e nos serviços de urgên-
cia de obstetrícia nos hospitais da 
Grande Lisboa durante os meses 
de verão, o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, e a vereadora Manuela 
Calado, do Pelouro da Saúde, estive-
ram reunidos com o presidente da 
Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), 
Luís Pisco, no dia 27 de junho.

Na reunião, foram analisadas várias 
matérias, designadamente o hos-
pital do Seixal, tendo a ARS trans-
mitido que só em novembro é que 
deverá ser anunciado o resultado 
do concurso para a construção do 
equipamento.
Em relação ao novo Centro de 
Saúde de Corroios, os eleitos foram 
informados que o visto do Tribunal 
de Contas já foi emitido, devendo 
a obra ser consignada em finais de 
julho. 
Recorde-se que a Câmara Municipal 
do Seixal cedeu gratuitamente à 

ARSLVT, em regime de direito de su-
perfície pelo período de 50 anos, 
prorrogáveis, o terreno para a cons-
trução do novo centro de saúde, 
sendo ainda compromisso da autar-
quia a concretização dos espaços 
públicos envolventes ao futuro edi-
fício e ainda assegurar a respetiva 
manutenção, bem como as ligações 
de água e esgotos.
O processo da construção do Centro 
de Saúde de Foros de Amora foi ou-
tra questão debatida, tendo-se esta-
belecido a sua calendarização. 

Seixal reúne-se com a Administração Regional de Saúde 
Novos equipamentos de saúde no concelho

Hospital Garcia de Orta
Urgência pediátrica em foco

O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, e a 
vereadora Manuela Calado, do Pelouro da Saúde, reuniram-se no dia 
25 de junho com a secretária de Estado da Saúde, Raquel Duarte. 
Na reunião, que havia sido solicitada em abril pelo município do 
Seixal, foram abordados os constrangimentos existentes na urgência 
pediátrica no Hospital Garcia de Orta (HGO) e nos serviços de urgên-
cia de obstetrícia nos hospitais da Grande Lisboa durante o período 
de verão, problemas que foram veiculados pela comunicação social 
e pelos utentes.
Quanto aos serviços pediátricos no Hospital Garcia de Orta, Joaquim 
Santos lembrou que esta unidade «é uma referência no âmbito da pe-
diatria», pelo que tanto da parte da câmara municipal como dos uten-
tes «não queremos perder isso», «queremos é que esse serviço seja 
reforçado» e foi essa a posição transmitida à secretária de Estado. 
Nesse sentido, o autarca revelou que a governante «transmitiu que 
foram abertas sete vagas para suprir a necessidade de médicos da 
pediatria, sendo que três estão autorizadas e quatro, abertas. Isto 
quer dizer que as coisas estão a avançar, a situação não está ainda 
completamente reposta, mas as palavras foram claramente de 
resolução e, por isso, estamos satisfeitos com a reunião e com as 
medidas que foram tomadas». 
Em relação ao problema das urgências na obstetrícia, o autarcas do 
Seixal foram informados que o HGO «não é afetado pela rotatividade 
entre os hospitais e que receberá as grávidas que cheguem via inter-
namento ou via INEM».

Jornadas de Cessação Tabágica
Iniciativa destacou trabalho 
do Seixal contra o tabaco 

As Jornadas de Cessação Tabágica decorreram no dia 31 de maio no 
auditório do Instituto de Emprego e Formação Profissional – Centro de 
Formação Profissional do Seixal, numa organização do Agrupamento 
de Centros de Saúde Almada-Seixal.  
O evento foi dirigido a profissionais de saúde da área da Grande 
Lisboa e contou com a participação de cerca de 140 pessoas. Mirieme 
Ferreira, coordenadora técnica da Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis, foi uma das oradoras da iniciativa. A igualmente responsá-
vel técnica pelo projeto no município do Seixal apresentou o histórico 
de trabalho em parceria, no contexto da prevenção e cessação tabági-
ca, bem como os projetos de prevenção de comportamentos de risco 
desenvolvidos nos estabelecimento escolares do concelho.
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 A QuintA da Princesa, na 
freguesia de Amora, recebeu nos 
dias 6 e 7 de julho uma mostra mu-
sical, cultural e gastronómica que 
reflete a multiculturalidade dos 
países africanos de língua oficial 
portuguesa, com expressão no 
bairro onde várias pertenças étni-
cas e culturais estão congregadas. 
A Festa dos Povos – Festividades na 
tabanka realiza-se desde 2000 e 
recria uma tradição cabo-verdiana 
no âmbito das festas de romaria 
dos santos populares (o Colá S. 
Jon).

As gerações mais jovens nasci-
das e residentes na diáspora par-
ticiparam na iniciativa que teve 
início com atividades de rua, jogos 
tradicionais e pinturas faciais. Mas 
a morna e a coladeira, a par do ba-
tuque, também se fizeram ouvir 
durante as atuações de palco de 

artistas a solo, grupos musicais e 
batucadeiras, numa diversidade 
que evidencia o respeito pelas di-
ferenças. A celebração teve tam-
bém um momento eucarístico e 
um almoço oferecido pela comu-
nidade católica local. A iniciativa 

contou com a presença da verea-
dora Manuela Calado, do Pelouro 
do Desenvolvimento Social, que 
destacou «o trabalho que o muni-
cípio promove no apoio à integra-
ção de quem escolheu o Seixal para 
viver». n

Festa dos Povos – Festividades na tabanka

Valorização da 
identidade cultural

Cooperação entre o Seixal e Lobata
Município apoia distrito 
santomense 

O presidente da Câmara Municipal do Seixal recebeu o presiden-
te da Câmara Distrital de Lobata no dia 3 de junho. O encontro 
foi acompanhado por Manuela Calado, vereadora do Pelouro do 
Desenvolvimento Social da autarquia, e por Adiezer Rosa e Cardoso 
Rosa, presidentes da direção e do conselho fiscal da Associação 
Nacional dos Amigos e Naturais de Lobata, respetivamente. Do 
distrito santomense estiveram igualmente presentes o presidente 
da assembleia e uma vereadora.
A reunião entre Joaquim Santos e Arlindo Gué decorreu no âmbito 
do protocolo de geminação e do acordo de cooperação que une o 
Município do Seixal e o Distrito de Lobata desde 1994 e teve como 
finalidade verificar as necessidades de apoio da população local. 
No encontro, ficou estabelecida a intenção de o Seixal apoiar o 
distrito daquele país em vias de desenvolvimento, nomeadamente 
com saberes técnicos no que respeita ao saneamento e distribui-
ção de água para consumo humano, e na oferta de uma viatura 
para a recolha de lixo e a cedência de equipamentos para apoiar na 
limpeza e higiene urbana.
Joaquim Santos explica que a autarquia está empenhada em apoiar 
estas populações, em áreas em que o Seixal tem investimentos 
de qualificação, como acontece com a higiene e limpeza urbanas 
ou salubridade. «A renovação dos nossos equipamentos e a nossa 
experiência técnica permitem apoiar a Lobata com viaturas ainda 
operacionais e com saberes que irão beneficiar a qualidade de vida 
e a saúde das populações locais, uma das necessidades identifica-
das neste encontro», conclui o presidente da Câmara Municipal do 
Seixal.

O Movimento Municípios pela 
Paz (MMPP) reuniu-se no dia 11 
de junho no Seixal. O encontro 
juntou responsáveis políticos e 
técnicos de 20 municípios nacio-
nais que integram o movimento 
que tem como entidade parceira o 
Conselho Português para a Paz e 
Cooperação (CPPC).
A reunião serviu para apresentar 
as atividades promovidas por cada 
município no âmbito do movimen-
to, assim como para recolher con-

tributos para as próximas iniciati-
vas. Na ocasião foram ainda apre-
sentados os resultados da visita 
realizada pelo mesmo movimento 
numa missão à Palestina, realiza-
da entre 28 de março e 3 de abril, 
e onde participaram o presidente 
e a vereadora do Desenvolvimento 
Social da Câmara Municipal do 
Seixal, assim como o CPPC e re-
presentantes dos municípios de 
Soure, Fundão, Moita, Cuba, Évora, 
Loulé e Lagoa, e onde os partici-

pantes acabaram por constatar a 
existência de uma situação de se-
gregação.
No encontro do MMPP no Seixal foi 
ainda apresentado o Movimento 
Internacional BDS – Boicote, 
Desinvestimento, Sanções, as-
sim como o trabalho desenvolvido 
em apoio à causa palestina pelo 
CPPC, pelo BDS – Nacional  e pelo 
Movimento pelos Direitos do Povo 
Palestino e pela Paz no Médio 
Oriente.

Encontro decorreu em torno da visita à Palestina
Movimento Municípios pela Paz reuniu-se no Seixal
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As FestAs Populares de 
são Pedro, no seixal, terminaram 
no dia 30 de junho. Durante dez 
dias, foram o ponto de encontro 
de munícipes e visitantes que se 
reuniram para grandes momen-
tos desportivos, com um torneio 
de voleibol de praia, gastronó-
micos e musicais, não fossem os 
espetáculos de Raquel tavares, 
Anjos, toy, Bárbara Bandeira, 
Anselmo Ralph ou David Antunes 
alguns dos pontos de atração.

O palco também pertenceu 
aos artistas da terra, com a atua-

ção dos Banza, das bandas filar-
mónicas da timbre e da União 
seixalense, os bailes populares ou 
o Festival de Folclore. As gentes 
do seixal cumpriram as tradições 
ao participarem na Marcha das 
Canas e na procissão em honra do 
patrono do concelho.

A riqueza natural do território 
e as suas potencialidades foram 
experienciadas por quem passou 
pelo stande da autarquia, onde 
aconteceu a estreia do seixal 360. 
Uma oportunidade para fazer 
uma viagem pelo concelho com 

os óculos de realidade virtual. e 
a Baía do seixal foi o cenário para 
a realização do Festival Náutico 
Baía do seixal, que incluiu o des-
file de embarcações tradicionais, 
visitas à caravela Vera Cruz, pas-
seios gratuitos nas embarcações 
e regatas de vela. A ligação à terra 
e ao rio esteve presente em vários 
momentos da festa que preserva 
as memórias, mas aposta no fu-
turo. No final, fica o convite para 
todos regressarem em 2020 às 
Festas Populares de são Pedro, 
no seixal. n

Ponto de encontro 
para naturais e visitantes

Uma experiência 
autêntica 
nas Festas 
de São Pedro 
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A ApresentAção do 
projeto Viver o teatro e a Dança 
na escola realizou-se no dia 8 de 
junho, no Auditório Municipal.

o projeto pretende auxiliar os 
professores do 1.º ciclo no ensino 
dos conteúdos obrigatórios das 
áreas curriculares de expressão e 
educação dramática e expressão 
físico-motora (dança). Visa ainda 
sensibilizar os alunos deste nível 
de ensino para as artes de palco.

o projeto é desenvolvido pela 
Associação sei.Arte e integra o 
plano educativo Municipal, pro-
movido pela Câmara do seixal.

«os Heróis dos Quatro ele-
mentos» foi o tema do espetáculo 
produzido para a apresentação 
do projeto, que permitiu a subida 
ao palco os alunos das seguintes 
escolas básicas (eB): Quinta de 
nossa senhora do Monte sião – 
Onde Para a Água (teatro) e tufão 
engarrafado (dança); torre da 
Marinha – Cidade do Plástico (te-
atro); Foros de Amora – O Papa 
Plástico Tem Má Digestão (teatro), 
plástico Debaixo do tapete (dan-
ça) e A Nuvem Que Não Vivia no Céu 
(teatro); Quinta dos Morgados – 
Onde Para a Água (teatro), tufão 

engarrafado (dança) e Cidade do 
Plástico (teatro); santa Marta do 
pinhal – O Papa Plástico Tem Má 
Digestão (teatro), plástico Debaixo 
do Tapete (dança) e A Nuvem Que 
Não Vivia no Céu (teatro).

A vereadora Manuela Calado, do 
pelouro da educação da Câmara 
Municipal do seixal, esteve no 
evento, saudando os participantes 
no projeto – alunos, professores e 
monitores –, assim como os pais e 
familiares. A vereadora sublinhou 
a relevância do projeto enquanto 
contributo para o sucesso educati-
vo dos alunos. n

«Virtualidades» e «Falar Verdade a 
Mentir» foram as duas dramaturgias 
que se apresentaram no Cinema S. 
Vicente integradas na 23.ª Mostra 
de Teatro Escolar. As apresentações 
resultam de trabalhos desenvolvi-
dos em torno da aprendizagem do 
teatro pelos alunos do curso de ini-
ciação da Animateatro e do Grupo  de 
Teatro da Escola Secudária Dr. José 
Afonso e decorreram nos dias 7 e 8 

de junho, respetivamente. A peça 
«Virtualidades» resulta de um texto 
coletivo e tem encenação e direção 
artística e plástica de Cláudia Palma 
e Carina Mendes. A peça reflete so-
bre a vivência atual, repartida entre 
o real e o virtual, onde corremos o ris-
co de privilegiar o olhar como único 
dos cinco sentidos e de desenvolver 
uma adição que nos limite o pensar, 
o criar ou o sentir.

O Grupo de Teatro da Escola Secun-
dária Dr. José Afonso apresentou 
«Falar Verdade a Mentir», adaptação 
da peça de Almeida Garrett, publi-
cada pela primeira vez em 1846. A 
comédia passa-se na Lisboa oitocen-
tista e desenvolve com humor refina-
do uma apurada crítica social, quer à 
alta sociedade que vive de falsidade 
e aparência, quer ao oportunismo e 
ganância das outras classes.

23.ª Mostra de Teatro Escolar
Alunos de teatro apresentam trabalho no Cinema S. Vicente

Viver o teatro e a Dança na escola

Alunos brilham no palco

Sessão de encerramento 
do Contagiar Saúde
Projeto de promoção da saúde 
psicológica envolveu 75 alunos
A sessão de encerramento do projeto Contagiar Saúde decorreu 
no auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal 
no dia 23 de maio. A iniciativa contou com a participação de todos 
os envolvidos e foi acompanhada por Manuela Calado, vereadora 
do Pelouro do Desenvolvimento Social e Educação da Câmara 
Municipal do Seixal.
O Contagiar Saúde é um projeto de promoção da saúde psicológica 
na adolescência, direcionado a turmas do 3.º ciclo e secundário, e 
consiste na realização de quatro sessões por turma, com recurso a 
produção de materiais e dinâmicas de grupo promotoras da refle-
xão e do debate. No final das sessões, cada turma envolvida realiza 
uma atividade final sobre o tema trabalhado, dinamizado junto de 
uma ou mais turmas envolvidas no projeto, tendo como objetivo 
partilhar os conhecimentos adquiridos.
Este ano letivo, as sessões do projeto versaram sobre o tema da 
prevenção da toxicodependência e foram dinamizadas em colabo-
ração com a Equipa de Tratamento de Almada da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. No total, participaram 
75 alunos de quatro turmas da Escola Básica da Cruz de Pau, 
Escola Básica Paulo da Gama e Escola Secundária da Amora, ten-
do sido realizadas 16 sessões. O projeto contou igualmente com o 
envolvimento de seis docentes e três psicólogos escolares. 
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O final do ano letivo 2018-2019 foi 
festejado com criatividade nas escolas 
básicas e secundárias, bem como nas 
valências da infância de instituições 
sociais do concelho. Nas festas, arraiais, 
encontros, almoços e lanches de conví-
vio participaram os alunos, professores 
e funcionários, mas também os pais, 
encarregados de educação e familiares 
das crianças. Uma das escolas recebeu 
ainda o almoço de encerramento do ano 
letivo do projeto Romano Atmo, no âm-
bito do projeto Povos, Culturas e Pontes. 
A vereadora Manuela Calado, do 
Pelouro da Educação, esteve presente 
em vários momentos de convívio da 
comunidade educativa neste final do 
ano letivo. 

Alunos em festa nas escolas



A 7.ª edição do Festival 
Liberdade decorreu nos dias 28 e 
29 de junho, em Santo André, no 
concelho de Santiago do Cacém, e 
recebeu mais de 15 mil visitantes 
reunidos num projeto pioneiro 
da juventude, promovido pe-
la Associação de Municípios da 
Região de Setúbal (AMRS).

o Festival Liberdade é «um 
contributo para reforçar o mo-
vimento associativo juvenil, re-
forçar a atividade das autarquias 
na área da juventude e reforçar 
o desenvolvimento cultural e so-
cial da nossa região, sendo este o 
objetivo fundamental que move 
esta associação de municípios», 
salientou o presidente da AMRS, 
Rui Garcia, na abertura do evento. 

o certame este ano envolveu 

cerca de 100 estruturas de ju-
ventude da região e perto de 900 
jovens na dinamização das inicia-
tivas que decorreram nos diver-
sos espaços do festival, como o 
Palco Paz, Palco igualdade, Tenda 
Juventude, Mostra Associativa, 
espaço desporto, Arte em 
Liberdade e ruas do recinto, com 
áreas de música, dança, teatro, 
cinema, desporto, artes visuais e 
debates.

o Festival Liberdade 2019 
também contou com a partici-
pação do município do Seixal. A 
vereadora Manuela Calado, do 
Pelouro da Juventude da Câmara 
Municipal do Seixal, marcou pre-
sença na abertura oficial do even-
to, em que atuou, entre outros, o 
grupo de percussão do concelho 

Karma drums. do nosso municí-
pio participaram ainda no festival 
os jovens da Associação Ruído, 
da Associação de estudantes 
da escola Secundária Manuel 
Cargaleiro e de os Pioneiros de 
Portugal. 

das atuações musicais no 
Festival Liberdade destacam-se 
o Grupo Coral da Vidigueira, na 
abertura, e os cabeças de car-
taz HMB, Mishlawi, Papillon, 
Karetus, Mundo Segundo & Sam 
The Kid e Bispo. 

Foram dois dias de festa, criati-
vidade e alegria, em que os jovens 
reafirmaram sua vontade indó-
mita de liberdade. 

o Festival Liberdade 2020 se-
rá acolhido pelo município de 
Sesimbra. n
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Festival Liberdade 2019

A festa da juventude recebeu 
mais de 15 mil visitantes

No verão decorrem as «férias gran-
des», o maior período de pausa 
escolar, em que é tempo de recar-
regar baterias e aproveitar para 
descansar, mas também para par-
ticipar em atividades diferentes, 
fazer novos amigos e conviver.
É tudo isto que o Seixal Férias ofe-
rece. Trata-se de uma iniciativa da 
Câmara Municipal do Seixal com 
as coletividades, associações ju-
venis, escolas e associações de 
pais, que criam centros de férias 
onde crianças e jovens têm à sua 

disposição um programa cheio de 
atividades divertidas e saudáveis. 
Os pais, que não têm férias assim 
tão grandes, ficam descansados, 
porque os seus filhos ocupam os 
tempos livres de forma segura e 
acompanhada.
O Seixal Férias é uma oportunida-
de única para praticar desporto e 
aprender mais sobre o património 
e a cultura. Os participantes po-
dem praticar canoagem, xadrez 
e escalada, brincam na piscina, 
realizam atividades plásticas e 

de leitura, conhecem o patrimó-
nio histórico, fazem passeios em 
embarcações tradicionais, vão ao 
cinema e ao Splash Seixal, entre 
outras iniciativas. As atividades de-
correm nas piscinas, pavilhões e 
parques municipais, na Biblioteca 
e no Ecomuseu Municipal, em cole-
tividades e escolas, com o apoio de 
monitores para o acompanhamen-
to das atividades.
Consulta o programa em cm-sei-
xal.pt e inscreve-te.
Eu gosto é do verão! E tu?

Seixal Férias repleto de atividades
Eu gosto é do verão
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A Associação de Artes e Ofícios do 
Concelho do Seixal irá dinamizar 
uma feira de artesanato mensal no 
Jardim da Praça dos Mártires da 
Liberdade, no Seixal.
Esta iniciativa, que conta com o 
apoio da Câmara Municipal do 

Seixal, irá permitir aos artesãos da 
associação dar a conhecer o seu 
trabalho, mas também dinamizar o 
espaço público.
A feira de artesanato irá decorrer 
no terceiro domingo de cada mês, 
entre as 10.30 e as 18.30 horas, 

até ao mês de novembro.
A próxima é já no dia 21 de julho, 
sendo que as  datas seguintes são 
18 de agosto, 15 de setembro, 20 
de outubro e 17 de novembro.

Jardim do Seixal
Feira de artesanato mensal

9.ª edição do Concurso Imagem
em Movimento
Vídeo «A Guerra do Fumo» 
foi o vencedor
«A Guerra do Fumo», de Ana Lima, Catarina Almeida e Ângela 
Fança, do 9.º D da Escola Básica Dr. Carlos Ribeiro, de Pinhal de 
Frades, foi o vídeo vencedor da 9.ª edição do Concurso Imagem em 
Movimento.
Em segundo lugar ficou «Dicas para Uma Vida Saudável», de Ana 
Santos e Bremer Souza, do 12.º B1 da Escola Secundária de Amora 
e, em terceiro, «Violência Doméstica», de Isabel Reis, do 8.º D da 
Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira.
O concurso Imagem em Movimento é promovido pela Câmara 
Municipal do Seixal, no âmbito do projeto Seixal Saudável, em 
parceria com a Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira e a 
Unidade de Cuidados na Comunidade do Agrupamento de Centros 
de Saúde Almada-Seixal.
O objetivo é sensibilizar os jovens para a adoção de hábitos saudá-
veis e prevenir comportamentos de risco, divulgar mensagens posi-
tivas e estimular a criatividade, potenciando o poder de influência 
dos jovens junto dos seus pares.
Neste ano letivo, os promotores do concurso desafiaram a comu-
nidade escolar e a comunidade em geral a participar, trabalhando 
as seguintes temáticas: alimentação saudável e atividade física, 
prevenção da violência, comportamentos aditivos e dependências 
– prevenção de consumos, VIH/sida, gravidez na adolescência e 
importância da água.
O júri recebeu 38 vídeos de três escolas, designadamente das es-
colas secundárias Alfredo dos Reis Silveira e de Amora e da Escola 
Básica Dr. Carlos Ribeiro, envolvendo 100 alunos.
A cerimónia de entrega de prémios realizou-se no dia  3 de junho, 
no auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal, 
onde estiveram presentes representantes das entidades organi-
zadoras, entre os quais Manuela Calado, vereadora da Câmara 
Municipal do Seixal.
Foram ainda entregues três menções honrosas aos vídeos 
«Violência no Namoro», de Teresa Cadima, Mariana Cautela e 
Tomás Costa, do 9.º D da Escola Básica Dr. Carlos Ribeiro; «2 
Amores Perdidos», de Manuel Fernandes, Joana Ruivo, Beatriz 
Gonçalves, Helena Pericão, Pedro Nave e Alexandre Ferreira, do 
11.º 1 da Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira; e «Sida», de 
Rebeca Nogueira, Tiago Mileu e Tiago Ramos, do 9.º F da Escola 
Básica Dr. Carlos Ribeiro.

O Dar de Volta é um pro-
jeto solidário que promove a par-
tilha e a rentabilização de manu-
ais escolares.   

É um projeto pioneiro que te-
ve início em 2005 na Biblioteca 
Municipal do Seixal e, graças ao 
sucesso da iniciativa, outras câ-
maras municipais, a convite da 
associação de Municípios da 
região de Setúbal, adotaram 
também o projeto nos seus con-
celhos.

Os objetivos são facilitar a dis-
ponibilização e o acesso a recur-
sos documentais para o ensino 
das crianças e jovens, melhorar 
os rendimentos familiares, afir-
mar perspetivas ecológicas, pro-
mover atitudes de cooperação e 
solidariedade entre as pessoas e 
evitar o desperdício.

Os utentes podem entregar 
manuais com data de edição a 
partir do ano 2015 e levantar os 
manuais escolares em vigor para 
o presente ano letivo.

No concelho do Seixal, em 
2018, foram recebidos na biblio-
teca municipal 19 876 manuais 

em vigor e entregues a utentes 
15 472 exemplares, tendo sido 
beneficiadas 4 474 pessoas.

relativamente a 2017, foram 
entregues na biblioteca 13 411 
manuais escolares,  enquanto 
os utentes receberam de volta  
12 276 manuais, num total de 
4963 pessoas atendidas.

Nos dois anos, foram beneficia-
dos 9437 alunos.

Os utentes podem entregar os 
manuais escolares na Biblioteca 
Municipal do Seixal, nos polos de 
amora e de Corroios e nas lojas 
do munícipe.

Para proceder ao levantamen-
to de manuais que necessite pa-
ra o presente ano letivo, dirija-se 
apenas à biblioteca central.

refira-se que entre julho e se-
tembro, por se tratar de meses de 
maior afluência, a recolha de ma-
nuais decorre sob o sistema de 
senhas, localizado à entrada da 
Biblioteca Municipal do Seixal. No 
entanto, a entrega por parte dos 
utentes não necessita de senha.

É de salientar que o Dar de 
Volta só pode continuar a existir 

se todos participarem. Só com a 
colaboração nos podemos ajudar 
uns aos outros e às famílias. 

Horário de funcionamento do 
Dar de Volta: de terça a sexta-fei-
ra, das 11 às 20 horas, e ao sába-
do, das 15 às 20 horas. 

Tenha em atenção que a 
Biblioteca Municipal do Seixal 
encerra em agosto, ficando ape-
nas a funcionar o Dar de Volta, no 
horário indicado.

O Polo de amora encerra em 
julho e o de Corroios em setem-
bro. Nestes períodos, a entrega 
de manuais por parte dos utentes 
realiza-se apenas na biblioteca 
central.

Saiba mais pelo telefone  
210 976 100,  pelo email dar-
devolta@cm-seixal.pt ou em  
cm-seixal.pt. n

Dar de Volta

Projeto solidário 
ajuda famílias
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Figuras, exposição de aguarela e es-
cultura de Paulo Ossião, e À Sombra 
do Olhar, mostra de trabalhos de 
Marcos Reis, são duas exposições 
patentes no concelho até dia 27 de 
julho. As inaugurações decorreram 
no dia 8 e 15 de junho, na Galeria 
de Exposições Augusto Cabrita e na 
Galeria Municipal de Corroios.
A mostra de Paulo Ossião, que pode 
ser vista de terça a sexta-feira entre 

as 10 e as 20.30 horas, e aos sá-
bados das 14.30 às 20.30 horas, 
reúne um conjunto de figuras que, 
retratadas em momentos de ócio, 
intimidade, expectativa ou quotidia-
nos, assumem posturas de grande 
naturalidade com cromatismos dis-
cretos, sublinhados por azuis vibran-
tes.
Aberta de terça-feira a sábado, entre 
as 15 e as 19 horas, a exposição de 

Marcos Reis é composta por traba-
lhos criativos que nos levam a ques-
tionar a definição de fronteiras entre 
o real e o irreal. Nascido em 1956, 
Marcos Reis tem dedicado os anos 
mais recentes à experimentação na 
fotografia, desenvolvendo técnicas 
alternativas como a cianotipia ou 
o papel salgado e explorando a va-
riedade cromática de reflexos, luz e 
sombra.

Em exposição nas galerias Augusto Cabrita e de Corroios
Trabalhos de Paulo Ossião e Marcos Reis 
patentes até 27 de julho 

Com lugar assíduo na programa-
ção cultural do concelho, a arte da 
dança subiu ao placo do Auditório 
Municipal e do Cinema S. Vicente 
nos dias 24 de maio e 14 de junho, 
respetivamente. Os dois espetá-
culos foram da responsabilidade 
de grupos de dança do concelho e 
demonstraram a excelência do tra-
balho realizado pelo movimento 
associativo do Seixal na arte máxi-
ma da expressão corporal.
No dia 24 de maio, numa orga-

nização do Centro Cultural e 
Recreativo do Alto do Moinho, 
com coordenação da professo-
ra Virgínia Gonçalves, o espetá-
culo Arte Viva reuniu em palco 
os grupos da coletividade Dança 
Mix, Corpinhus, Corpus, Sibilas, 
Ritmus, assim como o grupo de 
ginástica Carpe Diem. O espetá-
culo teve ainda como convidados 
o ator António Fragoso e os grupos 
Movimentus e Vivadança.
D’Av3sso foi a coreografia que em 

junho esteve na sala de espetácu-
los de Aldeia de Paio Pires. A atu-
ação do Grupo Terpsi, sediado no 
Centro de Solidariedade Social de 
Pinhal de Frades, reuniu em palco 
40 bailarinos para uma atuação 
de dança contemporânea que pro-
curou refletir sobre a identidade 
massificada e a sua ocasional de-
riva individual. 

No Auditório Municipal e Cinema S. Vicente 
Espetáculos de dança mostram excelência 
dos grupos do concelho

Concerto está disponível em cm-seixal.pt
Rock progressivo da banda
In Extremis no Espaço 58

Os In Extremis atuaram no Espaço 58 no dia 25 de maio. À semelhan-
ça dos anteriores concertos realizados no mesmo espaço, o espetá-
culo da banda seixalense criada por Sandro Almeida e Filipe Concha 
foi transmitido em live streaming na internet.
Banda de rock progressivo cantado em português, a formação com-
posta pelo baixista Sandro Almeida, os guitarristas Filipe Concha e 
Pedro Almeida, o vocalista Bruno Silveira e o baterista João Salavessa 
já gravou os singles Boomerang e Procura. A banda foi também distin-
guida no concurso Novos Valores Festa do Avante 2017.
Localizado no Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil – 
CAMAJ, no Seixal, o Espaço 58 continua a dar palco a projetos musi-
cais desenvolvidos por jovens com idades entre os 14 e os 30 anos, 
provenientes do distrito de Setúbal. Os concertos já realizados estão 
disponíveis em cm-seixal.pt ou no canal da autarquia no Youtube.

Torneio de Malha Fábrica de Pólvora
Desporto e património 
de mãos dadas

Na antiga Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços, extensão do 
Ecomuseu Municipal do Seixal, decorreu, no dia 16 de junho, 
um torneio de malha organizado pelo Clube Associativo de Santa 
Marta do Pinhal, com o apoio da Câmara Municipal do Seixal.
O objetivo desta iniciativa foi aproveitar as características daquele 
recinto de reconhecido valor patrimonial e de nele se poder con-
ciliar o convívio descontraído do jogo da malha com um pouco da 
história local. 
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Visita à associação de reformados 
de Fernão Ferro
Autarquia apoia construção 
do lar de idosos

A visita do executivo municipal à Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Fernão Ferro (ARPIFF) decorreu no dia 
28 de junho. Esta serviu para o presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Joaquim Santos, e a vereadora Manuela Calado falarem 
sobre as necessidades da instituição que presta apoio a 50 utentes 
em centro de dia e 15 em serviço de apoio domiciliário. 
A ARPIFF presta uma resposta social a uma faixa da população 
que necessita de cuidados específicos, sendo que, no concelho do 
Seixal, apenas existem dois lares sociais. Tal como referiu Joaquim 
Raposo, presidente da direção da instituição, «a construção do lar 
de idosos é uma necessidade premente, tanto na freguesia como 
no concelho». Segundo os dados dos Censos 2011, no concelho do 
Seixal residem mais de 24 mil pessoas com mais de 65 anos, dos 
quais 3200 moram em Fernão Ferro.
A construção da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e 
Serviço de Apoio Domiciliário é um dos projetos da instituição. Para 
tal, conta com o apoio da Câmara Municipal do Seixal, que cedeu 
em direito de superfície um terreno com cerca de 4950,80 m2 à 
ARPIFF. Será aqui que vai ser construído um equipamento integra-
do para pessoas idosas, com 32 quartos com capacidade para 63 
camas. De referir que esta é uma resposta deficitária no município, 
onde apenas existem 124 vagas na rede solidária. O equipamento 
incluirá também o serviço de apoio domiciliário para 40 utentes. Tal 
como informou Joaquim Raposo, o projeto de arquitetura já foi apro-
vado pela Segurança Social e será agora submetido à apreciação 
pelos serviços da autarquia. «Um edifício de piso térreo com todas 
as condições tanto para os utentes como para os trabalhadores. A 
direção pretende iniciar a empreitada em 2020 e temos a expecta-
tiva de comparticipação por parte da Câmara Municipal do Seixal».
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, ma-
nifestou a intenção de apoiar a construção do lar de idosos, salva-
guardando a ideia de que «o orçamento municipal seja aprovado, 
para que a verba inscrita nas Grandes Opções do Plano possa 
ser disponibilizada». E acrescentou: «Só teremos condições para 
avançar com o orçamento aprovado tanto na câmara municipal 
como na assembleia municipal. No entanto, para nós, a questão do 
financiamento pela Segurança Social é fundamental. Não é susten-
tável que sejam só as autarquias a financiar estes equipamentos. É 
necessário um novo programa PARES para financiamento por parte 
do Estado da construção de equipamentos sociais». 
Quanto à câmara municipal, mencionou: «teremos condições para 
apoiar esta obra do lar, de forma faseada até um milhão de euros. 
Este é um projeto em prol dos idosos que é urgente concretizar».

A ConfederAção Por-
tuguesa das Micro, Pequenas e 
Médias empresas (CPPMe) es-
tá sediada no Seixal e tem como 
principal objetivo fomentar e de-
fender o associativismo da classe 
empresarial. 

A CPPMe celebrou, no dia 16 
de junho, o 34.º aniversário na 
sede nacional, situada no Seixal, 
com uma sessão presidida por 
Clementina Henriques, presiden-
te da assembleia geral da CPPMe, 
e em que estiveram presentes 
empresários de vários pontos do 
país, assim como entidades par-
ceiras, autarquias e organizações 
nacionais. 

na sua intervenção, Jorge 
Pisco, presidente da direção, sa-
lientou que estes 34 anos foram 
«marcados por profundas trans-
formações no tecido económico 
nacional, ao longo dos quais a 
CPPMe foi crescendo e desenvol-
vendo a sua atividade na defesa 
dos direitos e interesses dos mi-
cro, pequenos e médios empre-
sários».

Jorge Pisco lembrou que as po-
líticas governativas têm visado 
o «favorecimento dos grandes 
grupos da distribuição comercial, 
facilitando a proliferação da sua 
implantação por todo o país, le-
vando à liquidação de muitos co-
merciantes», situação que, a par 
da «evolução tecno-científica», 
dificultou a vida e a sobrevivên-
cia de muitas micro e pequenas 

empresas nas últimas déca-
das. nesse contexto, a CPPMe 
«tem apresentado propostas» 
à Assembleia da república e ao 
Governo, defendendo os seus 
princípios e exigindo uma polí-
tica económica e social que con-
tribua para «a melhoria das con-
dições de sustentabilidade das 
micro e pequenas empresas e 
corresponda aos interesses eco-
nómicos do país», reivindicando 
também «uma reforma fiscal pro-
funda».

neste quadro, a CPPMe de-
fende «políticas diferentes nas 
áreas da fiscalidade, do crédito, 
da redução dos custos fixos, en-
tre outras», exigindo do Governo 
«medidas que promovam e ani-
mem o circuito interno nacional, 
as suas micro, pequenas e médias 
empresas (MPMe), em todos se-
tores, aproveitando os recursos 
nacionais», afirmando ainda ser 
«imperativa uma boa aplicação 
dos fundos comunitários, garan-
tindo o acesso às MPMe e o au-
mento do poder de compra dos 
portugueses».

Jorge Pisco disse ainda que as-
sinalar o aniversário na sede no 
Seixal «foi o modo de agradecer» 
à Câmara Municipal do Seixal «as 
obras de remodelação efetuadas 
resultantes do contrato de como-
dato com o município».

o dirigente concluiu, afirman-
do que «comemoramos estes 34 
anos por uma CPPMe mais forte, 

dinâmica e atuante».
Joaquim Santos, presidente 

da Câmara Municipal do Seixal, 
disse ser «um motivo de satisfa-
ção acolher a sede nacional da 
CPPMe, por tudo o que tem con-
tribuído para o desenvolvimento 
do país».

realçou a parceria existente há 
mais de 20 anos entre o municí-
pio e a confederação e reafirmou 
a disponibilidade da autarquia 
para continuar a trabalhar em 
conjunto.

Mencionou o atual edifício da 
sede nacional da CPPMe, o con-
trato de comodato entre as duas 
partes para mais 25 anos, o apoio 
à qualificação do edifício com um 
conjunto de intervenções, entre 
outros apoios.

o autarca deu uma nota sobre 
a estratégia de desenvolvimento 
económico e social do município 
e elencou iniciativas e projetos 
desenvolvidos em parceria com o 
comércio local.

Joaquim Santos sublinhou que 
o Seixal «estará sempre ao lado 
dos micro, pequenos e médios 
empresários para enfrentar os 
desafios que se colocam e apoian-
do a vossa reivindicação por uma 
maior regulamentação das nor-
mas e mais incentivos para o se-
tor». n

Confederação Portuguesa das Micro, 
Pequenas e Médias empresas

Uma estrutura mais 
forte, dinâmica 
e atuante
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A SociedAde Filarmónica operária 
Amorense (SFoA) foi fundada em 28 de junho 
de 1898, por um grupo de operários garrafei-
ros. Nos anos 70 do século XX, lançou-se no 
ensino da música para a juventude. Hoje, a or-
questra filarmónica da SFoA é uma referência 
no país, tendo já recebido várias distinções. 

A SFoA comemorou o 121.º aniversário no 
dia 28 de junho, com uma sessão solene, se-
guida de concerto pela banda filarmónica, sob 
direção do maestro Jacinto Montezo. 

o presidente da assembleia geral da SFoA, 
Fernando Rocha, abriu a sessão e agradeceu 
àqueles que fundaram a SFoA e aos que a con-
tinuaram, aos que gerem a coletividade, àque-
les que ensinam e aos que aprendem música, 
aos que ministram o desporto e aos que o pra-
ticam, àqueles que zelam pelas instalações. 
Afirmou que a atual direção tem feito «um 
trabalho extraordinário» na revitalização do 
património da SFoA, que «ficará com um va-
lor incalculável», após as intervenções nas 
instalações. Realçou a persistência e dinâmi-
ca da direção e o apoio da câmara Municipal 
do Seixal «para que isto fosse uma realidade. 
Por isso, agradeceu à câmara municipal e à 
Junta de Freguesia de Amora o apoio.

Alexandre Gil, presidente da direção, su-
bescreveu as palavras de Fernando Rocha, 
concluíndo que «está à vista» o trabalho da 
direção.

Manuel Araújo, presidente da Junta de 
Freguesia de Amora, salientou que estes 121 
anos da SFoA «são uma parte significativa da 
vida de Amora, esta coletividades e as pessoas 
que para ela contribuíram fazem parte da 
história da freguesia». dirigiu uma palavra 
de reconhecimento à SFoA pelo «importante 
serviço prestado à população», designada-
mente na área cultural, pois «foram aqui for-
mados muitos músicos e são estas sociedades 
que preservam o ensino da música e mantêm 
este importante património».

Para Joaquim Tavares, vice-presidente da 
câmara Municipal do Seixal, comemorar o 
aniversário da SFoA «é exaltar a história das 
gentes desta terra e valorizar o papel do mo-
vimento associativo cultural e desportivo». 
A SFoA «é uma marca nascida da vontade de 
operários, vidreiros, garrafeiros, amorenses, 
tendo a música como atividade central, bem 
nítida na sua banda filarmónica». 

o autarca recordou o papel dos operários 
vidreiros que fundaram a SFoA e que foram 
homenageados pela câmara municipal nas 
comemorações do 25 de Abril deste ano com 
um monumento evocativo na rotunda junto à 
marginal.

Joaquim Tavares também referiu um vasto 
conjunto de intervenções realizadas ou em 
curso, nas várias áreas, determinantes para 
o desenvolvimento da freguesia de Amora e 
apontou as reivindicações fundamentais para 
o concelho do Seixal, como o prolongamento 
do metro de superfície até à cruz de Pau, a 
construção do hospital no Seixal e do centro 
de Saúde dos Foros de Amora (num terreno 
cedido pela câmara há 20 anos).

o autarca concluiu, assegurando que a 
câmara municipal continuará a manter os 
apoios necessários à SFoA para que prossiga 
a sua atividade cultural e desportiva, com 
destaque para a sua banda repleta de jovens 
rapazes e raparigas. 

Na sessão, foram entregues as medalhas 
comemorativas de 25 anos aos sócios e dis-
tinguidos os 12 atletas da equipa de ciclismo, 
que receberam equipamentos novos, uma 
forma de homenagear todas as modalidades. 
o ciclismo da SFoA destacou-se na última 
temporada pelas muitas participações em 
todo o país. Também foi mencionada a equi-
pa de taekwondo, que trouxe 7 medalhas de 
um torneio internacional da Bélgica, duas de 
ouro, duas de prata e as restantes de bronze. n

A MAiS nova associação de refor-
mados do concelho, a Associação Unitária 
de Reformados, Pensionistas e idosos 
do casal do Marco (AURPicM) celebrou, 
no dia 7 de julho, o 10.º aniversário. o 
Parque da Juventude, no casal do Marco, 
foi o local escolhido para a celebração.

Uma instituição cujo sonho é a cons-
trução do centro de dia e lar de idosos 
que já tem terreno e projeto cedido pela 
câmara Municipal do Seixal. No entanto, 
a instituição tem-se deparado com obstá-
culos por parte da Segurança Social, que 
tem exigido várias alterações ao projeto, 
uma situação agora ultrapassada: o novo 
desenho já foi entregue para apreciação 
final. coloca-se, então, a questão do fi-
nanciamento para a construção. como 
lembrou a vereadora Manuela calado, 
«há já um ano que o Governo anunciou 
o Programa de Alargamento da Rede de 
equipamentos Sociais (PAReS) e não 
avançou». 

Na sessão solene, atuaram o grupo 
coral da instituição cantar d’Amigo, o 
Grupo coral e instrumental 5 de Janeiro, 
da Associação Unitária de Reformados, 
Pensionistas e idosos de Amora  e o  Grupo 
coral e instrumental os Flamingos, 
do clube Recreativo e desportivo das 
cavaquinhas. 

A mesa de honra teve na sua composi-
ção Manuel Amaral, presidente da assem-
bleia geral da direção, Francisco Almeida, 
da Associação das colectividades do 
concelho do Seixal, e Fernando de 
Sousa, da União distrital das instituições 
Particulares de Solidariedade Social de 
Setúbal.

Na sua intervenção, domingos costa, 
presidente da direção, mencionou que 
«celebrar mais um ano significa lembrar 
que o jardim é a nossa sala, enquanto 

não temos sede. Há 10 anos que lutamos 
contra a burocracia da Administração 
central. o nosso projeto é credível e ne-
cessário, tendo em conta que a esperança 
média de vida continua a aumentar e os 
idosos necessitam de respostas». e lem-
brou que «é ao estado que compete cons-
truir os equipamentos sociais. Porém, a 
câmara municipal, amiga da população, 
muito tem feito ao apoiar as instituições 
sociais. Uma das soluções que a autarquia 
nos propôs passa por construir um pavi-
lhão que seja a nossa sede, um exemplo 
da sua atuação na intervenção social que 
nos congratula». 

António Santos, presidente da União 
das Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires, destacou a ação da 
instituição que «dá o que de melhor tem 
em prol dos outros, numa tarefa solidária 
e humanista. Um exemplo de trabalho 
e dedicação que nos faz acreditar num 
futuro melhor. o segredo está em não de-
sistir e lutar pelas nossas ambições, neste 
caso o lar de idosos». 

A vereadora Manuela calado, em re-
presentação da câmara Municipal do 
Seixal, evidenciou o trabalho social re-
sultante da resiliência dos dirigentes das 
instituições: «no caso da AURPicM tem 
sido um percurso com dificuldades, mas 
finalmente estão reunidas as condições 
para dar continuidade ao processo». e 
deu o exemplo de que, tal como o lar da 
AURPicM, também a construção do hos-
pital no concelho tem sido sucessivamen-
te adiada pelo governo. Para enfatizar 
que «os desafios enfrentam obstáculos 
que vamos ultrapassando através do tra-
balho em parceria. Juntos vamos conti-
nuar a responder às necessidades das 
populações e construir o nosso futuro».  n

Sociedade Filarmónica operária Amorense
Extraordinária 
revitalização 
do património

Associação de reformados 
do casal do Marco
Acreditar e superar 
os desafios
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Associação Unitária de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Amora

Projeto de intervenção 
e coesão social 

No âmbito das comemorações do 
54.º aniversário do Grupo Recreativo 
de Santo António, realizou-se, no dia 
22 de junho, o espetáculo Pedro 
Mestre e Viola Campaniça nas insta-
lações do clube, perante casa cheia.
O momento foi de especial importân-
cia porque o espetáculo se realizou 
no novo palco, que foi relocalizado 
e ampliado. Esta intervenção inte-

grou um conjunto de obras de requa-
lificação realizadas no clube, com 
investimento da Câmara Municipal 
do Seixal no valor de cerca de 80 mil 
euros. 
Assim, foi num salão requalificado 
que se realizou o espetáculo com 
Pedro Mestre, que tem dedicado a 
sua vida à música tradicional alente-
jana. O músico desenvolve e integra 

vários projetos musicais, sendo um 
deles o Grupo Viola Campaniça.
Maria João Macau, vereadora 
do pelouro da Cultura da Câmara 
Municipal do Seixal, esteve presen-
te no espetáculo. O evento contou 
com o apoio da Câmara Municipal 
do Seixal, União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires e Rádio Amália.

Grupo Recreativo de Santo António
Espetáculo de Pedro Mestre e Viola Campaniça

APoIAR os idosos e as suas 
famílias é o objetivo da Associação 
Unitária de Reformados, Pensio-
nistas e Idosos de Amora 
(AURPIA). Um trabalho que já con-
ta com 31 anos e que foi assinalado 
no dia 27 de junho, com um almo-
ço e uma sessão solene. No even-
to, em representação da Câmara 
Municipal do seixal, esteve a ad-
junta da vereadora do Pelouro do 
Desenvolvimento social.

Através de valências como o 
apoio domiciliário e o centro de 
dia, a AURPIA presta apoio, res-
petivamente, a 60 e 53 utentes, 
além das 30 pessoas que apoia no 
âmbito do programa da Rede de 
Cantinas sociais. Presta ainda um 
conjunto de serviços complemen-
tares: acompanhamento pessoal 
na residência, pequenas repara-
ções no domicílio, apoio em situa-
ções de urgência através do serviço 

de teleassistência e fornecimento 
de ajudas técnicas. Prevenir situ-
ações de isolamento social é uma 
das suas preocupações. Assim, na 
instituição os utentes têm ao seu 
dispor atividades como ginástica, 
bailes, trabalhos manuais, excur-
sões, colónias de férias, intercâm-
bio entre instituições e teatro.

Em dia de aniversário, Joaquim 
Rego, presidente da AURPIA, fez 
o balanço das três décadas ao ser-
viço dos idosos: «sentimos muito 
orgulho pelo trabalho desenvolvi-
do e continuamos empenhados em 
levar avante novos projetos sociais 
em benefício dos utentes e famílias 
da freguesia».

Entre os projetos a concretizar 
está o Projeto Zenroom, que con-
templa a criação da sala snoezelen 
destinada a sessões de terapia e 
um outro espaço para ser utilizado 
como sala de atividades. «Uma sala 

terapêutica, utilizando estímulos 
sensoriais, benéficos para diag-
nósticos de depressão, Alzheimer 
e perturbações de ansiedade. Este 
projeto aguarda apoio financeiro 
para o podermos concretizar», ex-
plica o presidente da direção. 

A vontade de trabalhar em prol 
dos idosos permanece, tal como 
os sonhos: «Uma ambição que te-
mos é poder acrescentar às nossas 
respostas sociais uma residência 
sénior, onde existiria a continui-
dade do apoio a quem confia na 
AURPIA, já que alguns dos utentes 
devido à sua condição física têm 
de procurar este tipo de resposta 
permanente noutro local». 

Enquanto não é possível de con-
cretizar, a instituição continua o 
seu trabalho, reconhecido pela au-
tarquia, que tem nas associações 
de idosos um parceiro privilegiado 
na promoção da coesão social. n

CESViver comemora 11 anos 
Projeto da Casa do Educador 
visa ocupação de tempos livres

Nascido em 2008, pensado e criado pela Casa do Educador do 
Seixal, o CESViver é um serviço de companhia para sócios e outras 
pessoas que vivam sós.  O projeto conta já com 11 anos e assina-
lou a efeméride no dia 18 de junho.
O projeto que combate a solidão e promove a ocupação de tempos 
livres inclui atividades ao longo de todo o ano letivo da Unisseixal, 
através da realização de jogos, dinâmicas de grupo, música ou po-
esia. Presta também formação para voluntários, com a finalidade 
de acompanharem semanalmente os beneficiários deste serviço 
de acompanhamento.
O CESViver é dirigido pela Casa do Educador e tem como diretora 
executiva Rosa Maria Duarte. A maioria das suas atividades são 
dirigidas por esta responsável, embora recebam ocasionalmente 
a colaboração de especialistas convidados e podem incluir sen-
sibilização para temas como a saúde e bem-estar ou o abandono 
de animais, apenas para referir alguns tratados neste último ano.
São também abordados autores ou obras literárias, como José 
Saramago, Júlio Saul Dias, José Craveirinha ou Agustina Bessa-
-Luís, através do projeto Um Livro, Uma Companhia, que prevê 
leituras em casa e debates em conjunto. No âmbito deste projeto, 
assim como de outros, realizam-se igualmente algumas visitas de 
estudo.
No dia de aniversário, que contou com 50 participantes, decorreu 
a abertura de uma exposição de atividades realizadas no ano leti-
vo 2018-2019, com trabalhos artísticos realizados em diferentes 
técnicas e artes. Houve também um momento com poesia de 
jogral e canções. 
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A campeã individual do Seixal 
Ladies Open 2019 é Pemra 
Ozgen. A tenista turca levou a me-
lhor sobre a antiga top 50 mundial 
Oceane Dodin, conquistando o tí-
tulo do torneio de 25 mil dólares 
(cerca de 23 mil euros).
Curiosamente, era sobre a france-
sa Dodin (atual 447.ª do WTA) que 
recaíam mais expetativas, pois já 
tinha conquistado um torneio WTA 
no Quebec, em 2016, e chegou a 
ser número 46 mundial em 2017. 
No entanto, foi a terceira cabeça 
de série Pemra Ozgen que fez a 
diferença, recuperando de um set 
de desvantagem para arrecadar 
um importante triunfo por parciais 
de 3-6, 6-4 e 6-3 ao fim de duas 
horas e seis minutos.
Este é já o segundo título do ano 
para Ozgen, pois em maio venceu 
o Óbidos Ladies Open, também no 
valor de 25 mil dólares. No total, 
a tenista turca passa a deter um 
total de 17 títulos individuais.
Em pares, as vencedoras foram 
Paige Hourigan, da Nova Zelândia, 

e Alison Bai, da Austrália, que ven-
ceram a portuguesa Francisca 
Jorge e a espanhola Olga Azcoitia.
O Seixal Ladies Open decorreu 
entre 30 de junho e 8 de julho, 
envolvendo 53 atletas de 22 pa-
íses em provas individuais e em 
pares. Foi jogado em piso rápido, 
teve como diretor Fernando Alves 
e como juiz árbitro (ITF Supervisor) 
Paulo Cardoso.
O torneio é organizado pelo 
Clube Recreativo e Desportivo 
Brasileiro-Rouxinol, com o apoio 
da Câmara Municipal do Seixal, 
Junta de Freguesia de Corroios, 
Associação de Ténis de Setúbal, 
Federação Portuguesa de Ténis e 
Instituto Português do Desporto e 
da Juventude.
Joaquim Tavares, vice-presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
marcou presença no evento e no 
jantar oficial, em que estiveram 
presentes várias entidades, patro-
cinadores e atletas.
O autarca realçou a importância 
da iniciativa, que reúne tenistas 

nacionais e internacionais e co-
loca o concelho no circuito das 
principais provas de ténis ao nível 
europeu. 
«Esta iniciativa vem comprovar a 
capacidade do nosso movimento 
associativo, que consegue realizar 
um torneio com esta dimensão e 
qualidade», acrescentou Joaquim 
Tavares.

Com o final da época desportiva, 
são muitas as coletividades e as-
sociações que realizam festas e 
atividades para assinalar o encer-
ramento de mais um ano de tra-
balho.
Galas, saraus, espetáculos e de-
monstrações permitem dar a co-
nhecer as modalidades e ativida-
des culturais desenvolvidas, mas 
também celebrar o final de mais 
um ano, com convívios entre atle-
tas, técnicos e famílias. 

Estas iniciativas são também o es-
pelho do trabalho realizado pelo 
movimento associativo popular do 
concelho.
Na área desportiva, promove a ati-
vidade física, proporciona a forma-
ção dos jovens e a prática despor-
tiva a pessoas de todas as idades.
São muitas e diversificadas as mo-
dalidades que se podem praticar 
nos clubes.
Na área cultural, o movimento 
associativo põe à disposição da 

população atividades como dan-
ça, música e teatro, permitindo a 
todos o acesso à fruição cultural.
O movimento associativo popular 
tem um papel fundamental na vida 
do município, quer como polo de 
desenvolvimento local, promoven-
do uma crescente oferta de ativida-
des, quer como espaço de forma-
ção pessoal e cívica, fomentando 
hábitos de cidadania ativa. 

Seixal Ladies Open
Tenista turca Pemra Ozgen foi a grande vencedora

Demonstração do trabalho realizado pelas coletividades
Encerramento de mais um ano de trabalho
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Numa organização da Associação de 
Paralisia Cerebral de Almada-Seixal 
(APCAS), apoiada pela Câmara 
Municipal do Seixal, os Serviços 
Centrais da autarquia e o Pavilhão 
Municipal da Torre da Marinha 
acolheram o Curso de Certificação 
Internacional de Desporto para 
Todos da TAFISA (The Association for 
International Sport for All). 
A iniciativa decorreu entre 17 e 20 
de junho e contou com a presença 
de José Carlos Gomes, vereador do 
Desporto da autarquia, no primeiro 

dia da iniciativa e no jantar de conví-
vio do final do curso. 
A iniciativa contou com 29 forman-
dos da Câmara do Seixal, APCAS, 
Instituto Português do Desporto e da 
Juventude, Federação Portuguesa 
de Desporto para Pessoas com 
Deficiência, Escola Superior de 
Desporto de Rio Maior, Federação 
Portuguesa de Jogos Tradicionais, 
Federação Nacional Jiu-Jitsu Por-
tugal, Confederação do Desporto 
de Portugal, Comité Paralímpico de 
Portugal, Coordenação Nacional 

do Desporto Escolar, Associação 
de Paralisia Cerebral de Évora, 
Centro de Paralisia Cerebral de Beja, 
Associação de Paralisia Cerebral de 
São Miguel, Associação de Paralisia 
Cerebral de Faro e a Incluir – Asso-
ciação de Apoio aos Deficientes com 
Paralisia Cerebral Maria do Carmo 
Silva Melancia.
A formação teve como objetivo de-
senvolver metodologias e práticas 
de desporto para todos e promover 
a aprendizagem dos aspetos funda-
mentais ao seu desenvolvimento.

Certificação da The Association for International Sport for All
Seixal recebeu curso de desporto para todos

Tendo como objetivo fazer um balan-
ço do Projeto de Apoio à Educação 
Física no 1.º Ciclo do Ensino Bá-
sico, desenvolvido pela Câmara 
Municipal do Seixal, realizou-se, 
no dia 25 de junho, nos Serviços 
Centrais da autarquia, uma reunião 
entre José Carlos Gomes, vereador 
do Pelouro do Desporto, direções de 
agrupamentos de escolas e coorde-
nadores das escolas básicas do 1.º 
ciclo e técnicos municipais.
Nesta reunião, estiveram presentes 

33 coordenadores das escolas e di-
retores de agrupamento. Foram re-
feridas questões do trabalho diário 
com os alunos, foi feito um balanço 
positivo dos objetivos alcançados e 
criadas linhas orientadoras para o 
próximo ano letivo.
O Projeto de Apoio à Educação 
Física no 1.º Ciclo do Ensino Básico 
proporciona, anualmente, aos alu-
nos do 1.º ciclo do ensino básico a 
participação em atividades físicas 
que visam o desenvolvimento glo-

bal das suas capacidades. O projeto 
integra iniciativas como Primeiras 
Braçadas e Patinhos na Água, ati-
vidades aquáticas nas piscinas 
municipais; Primeiras Corridas, que 
decorrem no Complexo Municipal 
de Atletismo Carla Sacramento 
com a prática do atletismo; Xadrez 
nas Escolas, para difundir a práti-
ca do xadrez junto das crianças; e 
Convívios Desportivos. No âmbito 
do projeto, é também prestada for-
mação e apoio aos professores.

Apoio à Educação Física no 1.º Ciclo do Ensino Básico
Balanço positivo de mais um ano de projeto

Travessia do rio Judeu com a maré vazia
River Race, prova para os mais 
aventureiros
A 3.ª edição da River Race Baía do Seixal, prova de corrida e travessia do 
rio Judeu com a maré vazia, decorreu no dia 29 de junho, envolvendo cer-
ca de 100 participantes. Os atletas partiram junto à Quinta da Fidalga, 
em corrida, percorrendo a zona ribeirinha de Arrentela até à de Amora. 
Em Amora, entraram no rio Judeu, fazendo a travessia pela lama até ao 
Núcleo Naval do Ecomuseu, onde saíram da água e correram até ao local 
de partida. Este ano houve a possibilidade de realizar três provas dife-
rentes: Dry, prova de 5 quilómetros em caminhada ou corrida sem pas-
sagem pela lama; Wet, prova de 4 quilómetros em caminhada ou corrida 
com passagem pela lama; e Wet Plus, prova de 4 quilómetros só de corri-
da com lodo e com obstáculos incluídos. A  River Race é organizada pelo 
Grupo Desportivo do Cavadas e WeRun, com o apoio das autarquias.

Final no campo do Paio Pires Futebol Clube
Cova da Piedade B SAD venceu 
Taça Joaquim José Sousa Marques
A final da 9.ª edição da Taça da Associação de Futebol de Setúbal 
Joaquim José Sousa Marques decorreu no Vale da Abelha, campo do 
Paio Pires Futebol Clube e opôs o Clube Desportivo da Cova da Piedade B 
SAD e o Oriental Dragons Footbal Club. 
No final, o Cova da Piedade ganhou a competição e ergueu a taça, mas 
ainda antes da final já se sabia que seria o Oriental Dragons a participar 
na próxima edição da Taça de Portugal, uma vez que o Cova da Piedade B 
não o poderá fazer por força do regulamento da prova nacional.
Esta é a segunda vez que o Campo do Vale da Abelha recebe a competi-
ção, que é a segunda mais importante do calendário associativo e que 
tem como equipa com mais vitórias o Amora Futebol Clube, que levantou 
o troféu três vezes. O Cova da Piedade junta-se à lista de vencedores na 
1.ª vez em que, tal como o Oriental Dragons, chegou à final. 
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O Grupo Desportivo do Cavadas (GDC) qualificou-se para a meia-final 
da Taça de Portugal de Xadrez por Equipas.
Na eliminatória, que decorreu no dia 8 de junho, no Hotel D. Luís, em 
Coimbra, o GDC venceu o Grupo de Xadrez do Porto, com a equipa 
Leonardo Tavares, Raúl Guerreiro, Stelian Turta e Flávio Silva.
Ficaram assim apurados para a meia-final da 41.ª edição da Taça de 
Portugal que se realiza no dia 13 de julho, em Évora.
É de referir que esta é a prova-rainha do xadrez nacional, que teve 
início em dezembro de 2018 com a participação de 56 equipas e que 
termina em julho.

Grupo Desportivo do Cavadas
Passagem à meia-final da Taça 
de Portugal de Xadrez por Equipas

A atleta Leonor Vargas, do Clube 
Recreativo e Desportivo de Miratejo 
(CRDM), venceu todas as danças 
(latinas samba, cha cha cha e jive) 
no escalão de juvenis no 5.° Circuito 
Solo Dance. O evento decorreu no 
dia 29 de junho, em Famalicão, e 
permite à atleta acumular pontos 
preciosos para alcançar a vitória no 
Circuito Nacional 2019. Este título 
junta-se assim aos dois já conquis-
tados por Leonor Vargas este ano: 
campeã nacional e vencedora da 
Taça de Portugal.

Ginástica rítmica
As atletas do CRDM destacaram-
-se no Campeonato Distrital de 
Conjuntos de Ginástica Rítmica, que 
se realizou no dia 23 de junho no 
Pavilhão Municipal do Pinhal Novo, 
com quatro subidas ao pódio.
Estes foram os resultados:
1.º lugar – campeãs distritais –
Conjunto juvenil: Luana Afonso, 
Beatriz Dias, Mariana Mendonça, 
Carolina Nogueira e Sofia Cardoso. 
2.º lugar – vice-campeãs distri-
tais – Conjunto infantil: Cármen 

Magalhães, Lara Gonçalves, Clara 
Campos, Leonor Santos e Francisca 
Sampaio. 
Conjunto iniciadas: Diana Ro-
drigues, Soraia Rodrigues, Beatriz 
Silva, Aline Magalhães, Íris Gon-
çalves e Mariana Pombinho. 
3.º lugar – Conjunto sénior: Ana 
Lopes, Inês Lopes, Catarina Sirbu, 
Leonor Santos e Maria Batista. 

Clube Recreativo e Desportivo de Miratejo 
Pódios em danças de salão e ginástica rítmica

Associação Naval Amorense
Mafalda Germano convocada 
para representar Portugal

A Federação Portuguesa de Canoagem convocou a atleta Mafalda 
Germano, da Associação Naval Amorense, para integrar a equipa da 
Seleção Nacional que vai representar Portugal nos Campeonatos 
da Europa de Velocidade para Juniores e Sub-23, que decorrem em 
Racice, na República Checa, de 11 a 14 de julho.
A atleta irá competir na prova de K4 500 m, sendo esta uma das pro-
vas mais competitivas do evento, uma vez que se trata também de 
uma distância olímpica.
O desporto do concelho do Seixal, e a canoagem em particular, conti-
nuam assim representados nos grandes palcos desportivos interna-
cionais, à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos.

Sociedade Filarmónica Operária Amorense
15.ª Corrida da Baía contou 
com 252 atletas

A 15.ª Corrida da Baía da Sociedade Filarmónica Operária Amorense 
realizou-se no dia 9 de junho, com a participação de 252 atletas em 
representação de 25 clubes.
O vencedor absoluto masculino foi o atleta Marco Tavares, da Casa do 
Benfica do Seixal. A vencedora absoluta feminina foi Dina Oliveira, da 
Casa do Povo de Corroios.
Em termos coletivos, as classificações foram as seguintes: 1.ª, 
A Natureza Ensina; 2.ª, Casa do Benfica do Seixal; 3.ª, Clube de 
Atletismo de Amora.
A prova, integrada no Troféu de Atletismo do Seixal 2019, teve um per-
curso de ida e volta ao longo da Baía, entre Amora e Seixal.

Tiro da Casa do 
Povo de Corroios

Margarida Cardoso, da Casa do 
Povo de Corroios, venceu nos ju-
niores em 25 metros e obteve o 3.º 
lugar na classificação absoluta no 
Campeonato Nacional de Tiro de 
25 e 50 metros de 2019, no Jamor. 
Diogo Coelho conquistou nos 50 
metros o 3.º lugar em Homens 
Absolutos e no escalão sénior.Diogo 
Coelho, Tiago Carapinha e Luís 
Gaito foram vice-campeões nacio-
nais absolutos e no escalão sénior.
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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
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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

Central da Amora 11 11
Vale Bidarra  12 12
Do Vale  13 13
Novais 14 14 
Além Tejo 15 15
Bairro Novo 16  16
Silva Carvalho 17 17 
St.ª Marta do Pinhal 18 18
Alves Velho      19 19
Matos Lopes 20 20
São Bento  21 21
Pinhal de Frades 22 22
Lusitana  23 23
Duarte Ramos 24 24
Moura Carneiro 25 25
Silva Carvalho 26 26
Além Tejo 27 27
Do Vale  28 28
Nova Amorense 29 29
Nobre Guerreiro   30 30
Universo  31 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

Serviço permanente

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

Ficha Técnica
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Festas Populares 
do concelho
do Seixal
ARRENTELA
10 A 14 DE JULHO

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

Descubra 
o património 
a navegar

Este verão, nos meses de julho e agosto, tem oportunidade de descobrir o património do 
concelho navegando a bordo de uma das embarcações tradicionais do Tejo propriedade 
da Câmara Municipal do Seixal.

Estes passeios temáticos pretendem dar a conhecer aos diferentes públicos os espaços 
do Ecomuseu Municipal do Seixal e outros sítios de interesse municipal.

Já no dia 19 de julho, entre as 15.30 e as 19 horas, embarque na aventura Este Verão 
Descubra a Olaria Romana da Quinta do Rouxinol, numa embarcação tradicional, com um 
percurso pela Baía do Seixal, que inclui o desembarque e a visita à olaria romana, núcleo 
do Ecomuseu Municipal do Seixal e o único monumento nacional do concelho. 

Após a visita ao monumento, navega-se de barco pelo sapal de Corroios, terminando com 
o desembarque no Seixal. 

Ainda este mês, no dia 31, pode participar no passeio temático que o levará a conhecer a 
extensão na Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços e, em agosto, pode embarcar numa 
embarcação tradicional para descobrir o Núcleo do Moinho de Maré de Corroios e o 
Núcleo Naval.

Os passeios destinam-se ao público em geral e a participação é gratuita,                                      
sendo necessária a inscrição prévia, através do telefone 210 976 112 ou do email 
ecomuseu.se@cm-seixal.pt.

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

À Sombra do Olhar
Até 27 de julho, visite a exposição À Sombra do Olhar, de Marcos Reis, patente 
na Galeria Municipal de Corroios.

Marcos Reis é um artista sócio da ARTES – Associação Cultural do Seixal que 
tem colaborado assídua e regularmente em inúmeras iniciativas promovidas e 
organizadas por esta associação.

Para o público em geral.
Entrada livre.
Contactos: 915 633 228 ou quintadafidalga@cm-seixal.pt.

Até 27 de julho | De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas | Galeria Municipal 
de Corroios

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

Fitas nas Férias
A pensar na ocupação dos mais pequenos no período das férias escolares,          
a iniciativa Fitas nas Férias permite ir ao cinema de forma gratuita, no Auditório 
Municipal.
A iniciativa está integrada no programa Seixal Férias 2019, promovido pelo 
município.
«O Gang dos Tubarões» e «Shrek 2» são os filmes de animação que são exibidos, 
respetivamente a 17 e 24 de julho, quarta-feira, às 14.30 horas. 
«O Gang dos Tubarões» é uma comédia sobre Óscar, que de repente                           
se transforma num improvável herói ao contar uma monumental mentira.
«Shrek 2» mostra-nos as aventuras do simpático ogre e da sua amada,                      
a princesa Fiona.
A entrada é livre, mediante marcação prévia.

Telefones: 210 976 100 e 915 635 090. Email bilheteira.cultura@cm-seixal.pt.

17 e 24 de julho | 14.30 horas | Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA
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11 jul. quinta
21.30 horas
Banda da Sociedade Filarmónica 
União Arrentelense
Festas Populares de Arrentela
Palco 1 – Recinto das festas,  
Torre da Marinha

Atuação de Grupos Corais
Festas Populares de Arrentela
Palco 2 – Avenida do MFA,  
Torre da Marinha

23 horas
A Força das Cantigas,  
com Mário Barradas
Festas Populares de Arrentela
Palco 1 – Recinto das festas,  
Torre da Marinha

12 jul. sexta
22 horas
Baile Popular  
com Vítor Ginja e Beto
Festas Populares de Arrentela
Palco 2 – Avenida do MFA, 
Torre da Marinha

22.15 horas
Mónica Sintra
Festas Populares de Arrentela
Palco 1 – Recinto das festas, 
Torre da Marinha 

13 jul. sábado
9.30 horas
Tributo a AC/DC
Música . M/ 4 anos . Entrada livre
Org.: AERS – Associação para os Estudos  
de Rock do Seixal
Auditório Municipal  
do Fórum Cultural do Seixal

Das 17 às 19 horas
Biodiversidade na Fábrica 
de Pólvora
Visita . Inscrição (1)
Extensão na Fábrica de Pólvora  
de Vale de Milhaços

20 horas 
Gala de Encerramento  
das Atividades 2018-2019
Atividades gímnicas
Clube Recreativo e Desportivo de Miratejo

21 horas
Desfile Etnográfico  
de Grupos de Folclore
Festas Populares de Arrentela

21.30 horas
Festival de Folclore de Arrentela
Festas Populares de Arrentela
Org.: Rancho Folclórico Honra  
e Glória de Arrentela
Palco 1 – Recinto das festas, 
Torre da Marinha

22 horas
Baile Popular com Trio PJ
Festas Populares de Arrentela
Palco 2 – Avenida do MFA,  
Torre da Marinha 

14 jul. domingo
8.30 horas
Torneio da Malha
Org.: Associação Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos do Casal do Marco
Casal do Marco

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

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

21 horas
Desfile da Fanfarra dos Bombeiros 
Mistos do Concelho do Seixal
Festas Populares de Arrentela

22 horas
Espetáculo da Escola de Artes 
do Independente Futebol Clube 
Torrense, com a participação 
especial de Malabá
Festas Populares de Arrentela
Palco 1 – Recinto das festas,  
Torre da Marinha

17 jul. quarta
14.30 horas
O Gang dos Tubarões
Fitas nas Férias – Seixal Férias 2019
Cinema . M/ 4 anos . Entrada livre (3)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

19 jul. sexta
Das 15.30 às 19 horas
Este Verão Descubra a Olaria 
Romana da Quinta do Rouxinol
Passeio . Gratuito . Inscrição (1)
Embarcações tradicionais e Olaria Romana 
da Quinta do Rouxinol

20 jul. sábado
Das 10.30 às 13 e das 14.30 às 18 horas
Oficina de Pintura  
de Pequenas Bandeiras em Papel
Workshop . Crianças e jovens
Parque da Quinta dos Franceses

Das 15 às 18 horas
Torneio de Xadrez  
dos Jogos do Seixal
Grupo Desportivo do Cavadas

18.30 horas
Sarau de Encerramento 
de Atividades Desportivas
Atividades gímnicas
Centro Cultural e Desportivo 
de Pinhal do Vidal

21 horas
Zumba, Grupo Desportivo 
e Cultural de Fernão Ferro 
Festas Populares de Fernão Ferro
Parque Urbano de Fernão Ferro

21.20 horas
Escola de Dança Impacto  
do Grupo Desportivo  
e Cultural de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro
Parque Urbano de Fernão Ferro

22.45 horas
DJ Óscar
Festas Populares de Fernão Ferro
Parque Urbano de Fernão Ferro

seixal
acontece



e ainda…
11 a 25 jul.
13 e 20 de julho, sábado
16.30 horas
Arca de Histórias
Dos 4 aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

De 16 a 26 de julho
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas
Pintar a Fábrica de Pólvora
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Extensão na Fábrica de Pólvora 
de Vale de Milhaços

De 20 a 31 de julho
Das 20 às 23 horas
Summer Cup 2019 |  
Torneio de Futsal
Org.: Clube Associativo  
de Santa Marta do Pinhal
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho

De 23 a 31 de julho
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Vá de Férias, Leve Um Livro
Banca de oferta de livros
Biblioteca Municipal do Seixal

Até 12 de julho
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas
Pintar o Moinho
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

Até 26 de julho
De terça a sexta-feira, 
das 10 às 12 horas
Visitas Acompanhadas 
ao Ecomuseu Municipal
Grupos . Inscrição (1)
Núcleos e extensões 
do Ecomuseu Municipal

De quarta a sexta-feira, 
das 10 às 12 horas
Gutenberg no Seixal
Visita . Grupos . Inscrição (1)
Extensão no Espaço Memória – Tipografia 
Popular do Seixal

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

Até 27 de julho
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas 
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Figuras
Exposição de aguarela e escultura de Paulo 
Ossião
Entrada livre
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

Até setembro
Dias úteis, em diversos horários
Seixal Férias 2019 – Férias de Verão
Atividades desportivas, passeios, visitas, 
ateliês, sessões de contos, cinema
Crianças e jovens
Diversos locais do concelho
Todas as informações em cm-seixal.pt

Até 1 de setembro
Todos os dias, das 10 às 20 horas
Splash Seixal
Diversões na água, piscinas, slides aquáticos, 
street food, música e animação
Cais Fluvial do Seixal

Até 29 de setembro
Bandeiras da Liberdade’19
Coletiva de artistas plásticos da ARTES – 
Associação Cultural 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»
Hora do Conto sobre livro de Álvaro Cunhal

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 horas e das 14 às 17 horas
A Cortiça na Fábrica: a Preparação
Exposição de longa duração
Núcleo da Mundet – Edifício 
das Caldeiras de Cozer

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

1) Inscrição: 210 976 112 | ecomuseu.se@cm-seixal.pt
2) Inscrição: 210 976 100 |  
 | biblioteca.junior@cm-seixal.pt
3) Marcação prévia: 915 635 090 
 | bilheteira.cultura@cm-seixal.pt
__________________
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

21 jul. domingo
8.30 horas
Torneio da Malha
Org.: Grupo de Futsal  
Amigos da Encosta do Sol
Encosta do Sol, Aldeia de Paio Pires

21 horas
Grupo Coral Boa Vontade, 
da Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Fernão 
Ferro e Casa da Música
Festas Populares de Fernão Ferro
Parque Urbano de Fernão Ferro

21.45 horas
Banda Fora de Série
Festas Populares de Fernão Ferro
Parque Urbano de Fernão Ferro

22 jul. segunda
18 horas
Garraiada
Festas Populares de Fernão Ferro
Parque Urbano de Fernão Ferro

20 horas
Bebé a Bordo e O Piparote
Festas Populares de Fernão Ferro
Parque Urbano de Fernão Ferro

21 horas
Grupo de Cantares da Camacha
Festas Populares de Fernão Ferro
Parque Urbano de Fernão Ferro

21.15 horas
Grupo de Danças
e Cantares dos Redondos
Festas Populares de Fernão Ferro
Parque Urbano de Fernão Ferro

22 horas
Grupo Recreativo
Escola de Samba Bota
Festas Populares de Fernão Ferro
Parque Urbano de Fernão Ferro

23 jul. terça
_

20 horas
Centro Paroquial de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro
Parque Urbano de Fernão Ferro

20.30 horas
O Nosso Jardim e Escola Básica 
da Quinta dos Morgados
Festas Populares de Fernão Ferro
Parque Urbano de Fernão Ferro

21 horas
Ginástica Acrobática dos Redondos
Festas Populares de Fernão Ferro
Parque Urbano de Fernão Ferro

22 horas
Baile com o Trio Replay
Festas Populares de Fernão Ferro
Parque Urbano de Fernão Ferro

24 jul. quarta
14.30 horas
Shrek 2
Fitas nas Férias – Seixal Férias 2019
Cinema . M/ 4 anos . Entrada livre (3)
Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal

21 horas
Iniciativa FF
Festas Populares de Fernão Ferro
Parque Urbano de Fernão Ferro

22.30 horas
One Vision – Tributo aos Queen
Festas Populares de Fernão Ferro
Parque Urbano de Fernão Ferro

25 jul. quinta
18 horas
Garraiada
Festas Populares de Fernão Ferro
Parque Urbano de Fernão Ferro

20.50 horas
Iniciativa FF
Festas Populares de Fernão Ferro
Parque Urbano de Fernão Ferro

22.15 horas
Chico Moreno
Festas Populares de Fernão Ferro
Parque Urbano de Fernão Ferro



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

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

Canoagem para todos
Atreva-se a experimentar uma nova modalidade: a canoagem. 

No dia 14 de julho, domingo, entre as 9.30 e as 12 horas, participe nas Aulas 
Abertas de Canoagem, na Praia do Seixal, uma atividade dinamizada pela 
Associação Náutica do Seixal, com o apoio da câmara municipal.

No mesmo dia, a partir das 15 horas, quem quiser pode deslocar-se à rampa 
no final do passeio ribeirinho de Amora para participar nas Aulas Abertas de 
Canoagem promovidas pelo Clube de Canoagem de Amora, com o apoio da 
câmara municipal.

As Aulas Abertas de Canoagem decorrem no âmbito dos Jogos do Seixal 
2019. 

Atividade gratuita. Basta aparecer!

14 de julho, domingo | Zonas ribeirinhas do Seixal e Amora

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

Biodiversidade  
na Fábrica de Pólvora 
A parceria entre o Ecomuseu Municipal do Seixal e o Grupo Flamingo resultou na  realização 
de um ciclo de percursos de campo na antiga Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços.
Neste âmbito, realiza-se, no dia 13 de julho, a visita temática Biodiversidade na Fábrica de 
Pólvora, dinamizada pelo biólogo Mauro Hilário. 
A antiga fábrica, atual extensão do Ecomuseu Municipal do Seixal, situa-se na zona urbana 
na freguesia de Corroios e pode ser vista como uma ilha de biodiversidade, revelando 
indícios da evolução do lugar de Vale de Milhaços ao longo dos séculos XX-XXI, de espaço 
rural a industrial e urbanizado.

Atividade para o público em geral. Participação gratuita, com inscrição prévia. 
Contactos: 210 976 112 ou ecomuseu.se@cm-seixal.pt.

13 de julho, sábado, das 17 às 19 horas | Extensão na Fábrica de Pólvora de Vale de 
Milhaços

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

A sua biblioteca 
oferece livros  
nas férias
A iniciativa Vá de Férias, Leve Um Livro consiste numa banca de oferta de 
livros que vai decorrer de 23 a 31 de julho, na Biblioteca Municipal do Seixal. 
O objetivo é oferecer livros, pertencentes ao fundo de ofertas da Biblioteca 
Municipal do Seixal, para leitura nas férias. 

Esta é mais uma forma de promover o livro e a leitura e divulgar a biblioteca 
municipal enquanto espaço de lazer associado a atividades promocionais da 
leitura e do livro e de índole cultural.

Destinatários: público em geral. 
Telefone: 210 976 100. 

De 23 a 31 de julho | terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas, sábado, das 
14.30 às 20.30 horas | Biblioteca Municipal do Seixal
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