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Assembleia Municipal do Seixal
Aprovação das Grandes Opções 
do Plano e Orçamento para 2020

Depois da aprovação, no dia 31 de outubro, em reunião da 
Câmara Municipal do Seixal, as Grandes Opções do Plano e 
Orçamento para 2020 foram aprovados no dia 26 de novembro 
na Assembleia Municipal do Seixal.
O documento apresenta um orçamento com valor total de  
105 055 000 euros que, segundo Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, «vai permitir um aumento significati-
vo da qualidade de vida da população do concelho, acentuando 
este novo ciclo de desenvolvimento económico e social que esta-
mos a viver». Destacável
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Teatro num palco 
perto de si 14

Inauguração do novo quartel dos Bombeiros Mistos de Amora

Um projeto há muito sonhado
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A agenda Seixal Acontece dá a 
conhecer as iniciativas que de-
correm no concelho entre 28 de 
novembro e 19 de dezembro. 
O grande destaque vai para a 
Aldeia Natal do Seixal, que abre 
as portas no dia 30 de novem-
bro, no núcleo urbano antigo do 
Seixal, uma iniciativa para toda 
a família. Temos três passatem-
pos: um de teatro infantil, outro 
integrado no Festival de Teatro 
do Seixal e ainda um último que 
dá entradas para um filme do 
Ciclo de Cinema Português. Os 
concertos de Natal são outra pro-
posta, bem como as atividades 
que celebram o aniversário da 
Biblioteca Municipal do Seixal.
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Município
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O novo parque infantil 
da creche, jardim de in-
fância e centro lúdico da 
CRIAR-T – Associação de 
Solidariedade tem um novo 
escorrega, balancé e baloi-
ço de mola. O investimento 
de 9105 euros foi assegu-
rado na totalidade pela au-
tarquia.

Educação

Pág. 12

O presidente da Câmara 
Municipal do Seixal e a ve-
readora da Educação reuni-
ram-se com as associações 
de pais das escolas básicas 
de Fernão Ferro para deba-
ter a necessidade de cons-
trução de uma escola dos 2.º 
e 3.º ciclos do ensino básico 
do e ensino secundário na 
localidade.

Ambiente

Pág. 13

A Câmara Municipal do 
Seixal pretende implemen-
tar, até 2021, a recolha se-
letiva de resíduos urbanos 
biodegradáveis em todas 
as zonas do concelho que 
atualmente têm recolha de 
resíduos urbanos porta a 
porta. O projeto iniciou-se 
em Vale de Carros, Marisol e 
Belverde.

Cultura

As canções mais emble-
máticas dos Dixit vão su-
bir ao palco do Auditório 
Municipal no espetáculo 
Dixit Ensemble no sábado, 
dia 30 de novembro, a par-
tir das 21.30 horas. A pri-
meira parte do concerto es-
tará a cargo dos Sogranora.

Pág. 14



Seixal organizou uma vigília junto ao Hospital Garcia de Orta 
(HGO), perante o anúncio de que a urgência pediátrica iria 
encerrar também no horário noturno durante a semana, de-

pois de já ter encerrado aos fins de semana. Estive presente 
nesta vigília, ao lado da população, porque esta situação é 
totalmente inconcebível. O HGO é um hospital de referência 
que serve três concelhos: Seixal, Almada e Sesimbra, cuja 
população tem de recorrer a Lisboa ou a Setúbal numa 
situação de emergência, perante todas as condicionantes 
de trânsito que possam existir, pondo em causa a vida das 
crianças. É urgente resolver esta situação. Na reunião que 
já referi, perante a nossa insistência, a ministra da Saúde 
afirmou ter uma estratégia para, a curto prazo, reabrir as 
urgências pediátricas noturnas. Solução que não nos foi 
apresentada, até porque já foram tentadas outras e não fun-
cionaram. Contudo, foi-nos assegurada nova reunião daqui 
a três semanas.

Outro aspeto que gostaria de destacar e que diz respeito 
não só à saúde, mas à vida de toda a população do concelho, é 
a aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 
2020 na Assembleia Municipal do Seixal. Este é o orçamen-
to, nos últimos 10 anos, com maior valor de investimento e 
que vai permitir continuar o caminho de progresso e a me-
lhorar a vida da nossa população, através de um novo ciclo 
de desenvolvimento económico e social.
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No dia 16 de novembro, celebrámos mais uma conquista: 
a inauguração do novo quartel dos bombeiros de Amora. 
Trata-se de  um novo equipamento no concelho do Seixal ao 
serviço das populações e que será decisivo na melhoria do 
socorro e do serviço que os bombeiros de Amora vão prestar 
à nossa população.

A cerimónia foi emotiva para os bombeiros e suas famí-
lias e para os órgãos sociais da Associação Humanitária de 
Bombeiros Mistos de Amora. Mas foi também um momento 
de reflexão e análise. A obra contou com fundos comuni-
tários no valor de 887 485 euros e com investimento da 
Câmara Municipal do Seixal no valor de 1100 000 euros, mas 
nenhum investimento do Estado Central. 

Aproveitei a presença do ministro Eduardo Cabrita para 
fazer referência à falta de financiamento do Governo para 
esta obra e para outras necessidades dos bombeiros do 
concelho. Esta foi, aliás, uma das três mensagens que deixei 
ao governante para serem levadas ao primeiro-ministro. As 
outras foram sobre os fundos europeus, a sua utilização e a 
realidade do apoio e obras por concluir e medidas por tomar 
no concelho.

Uma dessas medidas é a construção do hospital do Seixal. 
A ministra da Saúde assegurou-me em reunião no dia 22 
de novembro, que serão inscritos 50 milhões de euros no 
Orçamento do Estado de 2020 para a construção do hospital 
do Seixal e que a infraestrutura estará concluída em 2023. 
Esperamos que, desta vez, venha a ser efetivamente uma 
realidade, depois de tantas promessas nunca cumpridas.

Enquanto o hospital do Seixal não é construído, há que 
resolver os problemas de acesso a cuidados de saúde hos-
pitalares. A Comissão de Utentes de Saúde do Concelho do 

Hospital do Seixal 
vai avançar

Joaquim Cesário Cardador dos Santos 
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

A Aldeia Natal do Seixal realiza-se mais uma vez no nú-
cleo urbano antigo do Seixal, este ano num período mais 
alargado, respondendo às solicitações dos munícipes. 
Este ano, temos quase um mês de animação natalícia, 
entre 30 de novembro e 29 de dezembro, para que todos 
possam viver da melhor forma esta quadra. 
Haverá divertimentos para toda a família, Mercado de 
Natal com artesanato e gastronomia e um programa de 
animação com a atuação de vários grupos do concelho.
Convido toda a população a estar presente na abertura 
institucional da Aldeia Natal do Seixal, no dia 7 de dezem-
bro, às 18 horas, com fogo de artifício, muita animação e a 
presença do Pai Natal e prendas para as crianças.

 Aldeia Natal do Seixal

Nos dias 29 e 30 de novembro, irei participar no XXVI 
Congresso da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, em Vila Real, que tem como tema 
«Descentralizar. Regionalizar. Melhor Portugal».
O evento, que contará com cerca de 1200 participantes, 
servirá para analisar, debater e tomar decisões relativa-
mente ao modelo de desenvolvimento que queremos 
para o nosso país. 
Um dos temas a abordar será a descentralização de 
competências. Considero que uma verdadeira descen-
tralização que sirva o país passará inevitavelmente pela 
regionalização e pela reposição das freguesias que foram 
agregadas em 2013.

Congresso da Associação
Nacional de Municípios
 Portugueses Desde 2008 que a Câmara Municipal do Seixal realiza o 

Natal do Hospital no Seixal como forma de reivindicar 
este equipamento para o concelho do Seixal, mas a luta 
começou muito antes.  A verdade é que já é tempo demais 
à espera de um hospital no concelho, cuja falta já foi com-
provada por vários estudos e para a construção do qual 
já foi assinado um protocolo em 2009 e um aditamento 
em 2018. No dia 22 de novembro, a ministra da Saúde 
garantiu-me que serão inscritos 50 milhões de euros no 
Orçamento do Estado de 2020 para a construção do hos-
pital do Seixal e que este estará concluído em 2023. Mas, 
até à sua inauguração, a luta continua. 
Este ano, o Natal do Hospital no Seixal volta a contar com  
artistas locais e nacionais que se juntam a esta causa: 
Anjos, David Antunes, Banza, Dany Silva e muitos outros, 
para um espetáculo único com entrada livre. Participe.

Natal do Hospital no Seixal

Destaco ainda...

A ministra da Saúde 
assegurou-me em reunião 
no dia 22 de novembro
que serão inscritos 
50 milhões de euros 
no Orçamento do Estado 
de 2020 para a construção 
do hospital do Seixal 
e que a infraestrutura 
estará concluída em 2023.
Esperamos que, desta vez, 
venha a ser efetivamente 
uma realidade, depois 
de tantas promessas nunca 
cumpridas.
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O dia 16 de novembro de 
2019 irá ficar com certeza na me-
mória dos bombeiros mistos de 
amora, que viram inauguradas as 
suas novas instalações, mas tam-
bém na memória da população e na 
história do concelho.

a associação Humanitária 
dos Bombeiros Mistos de amora 
(aHBMa) e o quartel dos bombei-
ros funcionavam em instalações 
degradadas que em nada dignifi-
cavam o trabalho em prol da segu-
rança das populações. O novo equi-
pamento vem dar condições dignas 
aos bombeiros e permite cumprir 
as exigências funcionais inerentes 
às atividades operacionais.

O novo quartel fica situado na 
avenida 25 de abril, na Cruz de 
Pau, paralelo à Estrada Nacional 
10, perto do Complexo Municipal 
de atletismo Carla Sacramento, 
com uma localização estratégica do 
ponto de vista das acessibilidades.

O edifício está organizado em 
dois blocos, um central onde se 
agregam as áreas de comando, ges-
tão, administração, emergências 
e alojamento, e outro destinado a 
viaturas e arrumos. dispõe de es-
paços de acondicionamento de 
equipamento e fardamento, cama-
ratas, vestiários, balneários, gabi-
netes e serviços, cozinha, oficina, 
central de comunicações, sala de 
formação, arquivo e lavandaria.

a construção do equipamen-
to contou com um investimento 
da Câmara Municipal do Seixal 
no valor de 1 100 000 euros e de 
fundos comunitários através do 
POSEUR – Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência 
do Uso de Recursos, no valor de  
887 485 euros.

A cerimónia 
a cerimónia contou com a pre-

sença de Joaquim Santos, pre-
sidente da Câmara Municipal do 
Seixal, Eduardo Cabrita, minis-
tro da administração interna, 
alfredo Monteiro, presidente da 
assembleia Municipal do Seixal, e 
Manuel araújo, presidente da Junta 
de Freguesia de amora.

Vereadores da autarquia, outros 
representantes da assembleia 
Municipal do Seixal, das juntas 
de freguesia do concelho e das 
entidades nacionais e distritais 
de bombeiros e proteção civil, re-
presentantes de associações de 
bombeiros de amora e Seixal e de 
outros concelhos, do POSEUR, do 
movimento associativo, familiares,  
amigos dos bombeiros e população 
também marcaram presença neste 
momento tão especial.

depois da revista à formatu-
ra, acompanhada pela música da 
banda da Sociedade Filarmónica 
Operária amorense, foi o momento 
de descerrar a placa comemorativa 
e visitar as instalações. Seguiu-se a 
sessão solene e depois um convívio 
com todos os presentes.

Sessão solene
além de Joaquim Santos, Eduar-

do Cabrita, alfredo Monteiro e 
Manuel araújo, marcaram pre-
sença na mesa de honra Rodeia 
Machado, vice-presidente da Liga 
dos Bombeiros Portugueses, José 
Pedro Lopes, diretor nacional de 
bombeiros na autoridade Nacional 
de Proteção Civil, Elísio Oliveira, co-
mandante distrital de operações de 
socorro, e José Santos, vice-presi-
dente da Federação dos Bombeiros 
do distrito de Setúbal.

a aHBMa esteve representada 
por Lúcia Soares, presidente da di-
reção, Carlos Falcão, comandante 
dos bombeiros de amora, e Odete 
Gonçalves, presidente da mesa da 
assembleia geral, que dirigiu os tra-
balhos.

durante a sessão, foi enaltecida a 
parceria entre a aHBMa, a Câmara 
Municipal do Seixal e as juntas de 
freguesia de amora e Corroios para 
a concretização deste projeto e a 
falta de financiamento do Governo 
para esta obra e outras necessida-
des dos bombeiros do concelho e 
do país.

Profissionalismo 
e determinação
O comandante Carlos Falcão con-

sidera que o novo quartel permitirá 
«dar resposta às mais básicas ne-
cessidades do corpo de bombeiros 
em excelentes condições com ope-
racionalidade». destacou o «esfor-
ço de cada homem e cada mulher» 
que passaram pelo corpo de bom-
beiros e pela associação.

Lúcia Soares lembrou que, ape-
sar das condições precárias das an-
tigas instalações, o corpo de bom-
beiros de amora «nunca deixou de 
exercer as suas funções com pro-
fissionalismo e determinação». No 
entanto, já era tempo de ter um es-
paço «onde o conforto, o bem-estar 
e a segurança estejam garantidos».

Este novo quartel em amora 
«é a concretização de um projeto 
há muito sonhado», disse Lúcia 
Soares, que falou sobre os vários 
passos do processo, destacando 
o apoio da Câmara Municipal do 
Seixal, «que foi determinante para 
que a obra avançasse».

 «Nada nesta vida se consegue 

inauguração do novo quartel dos Bombeiros Mistos d e amora

Um projeto há mui to sonhado
Três mensagens para o Governo
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, aprovei-
tou a presença do ministro Eduardo Cabrita para enviar três mensa-
gens ao Governo.

1.ª  mensagem: a realidade do apoio dos fundos europeus
O presidente da Câmara Municipal do Seixal esclareceu: «O apoio do 
POSEUR para o quartel de Amora foi de 85 por cento a fundo perdi-
do, mas apenas 85 por cento do que era elegível. Esta obra custou  
1 982 721, 44 euros. E, deste valor, os fundos europeus apoiaram 
com 887 485 euros, o que significa que, em vez de 85 por cento de 
apoio dos fundos europeus, recebeu-se 44,7 por cento. Os fundos 
europeus são muito importantes, mas também devemos lembrar que 
só são atribuídos sobre o valor que consideram elegível. O município 
do Seixal é que avançou com a restante verba e se não tivesse a possi-
bilidade de apoiar nesta dimensão, não estaríamos a concretizar esta 
inauguração».

2.ª mensagem: a sustentabilidade financeira das associa-
ções de bombeiros
«A Câmara Municipal do Seixal será, porventura, das autarquias que 
mais apoiam os bombeiros no país. Nós destinamos todos os anos, 
em cada orçamento, 1 milhão de euros para o funcionamento dos 
bombeiros no concelho, mas ainda assim as direções têm dificuldade 
em garantir os recursos para fazer face às questões de operaciona-
lidade. Este é um sintoma de que o Estado não apoia na dimensão 
devida as corporações para que consigamos garantir este excelente 
nível de prestação de socorro às populações pelo que outra política 
governamental de financiamento é necessária», afirmou o autarca.

3.ª mensagem: questões não resolvidas no concelho
«Na saúde, o hospital d,o Seixal, com um protocolo assinado há 10 
anos que tarda em ser concretizado. Precisamos de ter um impulso 
mais forte do Governo para a sua concretização. Acrescem ainda as 
recentes notícias do inaceitável encerramento da urgência pediátrica 
do Hospital Garcia de Orta. Na área da educação, a Escola Secundária 
João de Barros está com obras há 10 anos e há 10 anos que as crian-
ças têm aulas em contentores. É preciso que, neste processo, exista 
mais do que um olhar técnico, um olhar político. Tem de se aumentar o 
valor do concurso da obra para que os concursos não fiquem vazios e 
se concluam as obras.
Em termos das forças de segurança, também temos um protocolo de 
2009 por cumprir para a construção da Divisão Policial do Seixal e, em 
termos de mobilidade, gostaríamos que o Metro Sul do Tejo avançasse 
pelo menos alguns quilómetros, até ao Fogueteiro, para abranger 
mais 50 mil pessoas. E estamos também com quatro freguesias no 
concelho para 160 mil habitantes, pelo que precisamos do regresso 
das nossas freguesias que foram agregadas, Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires», concluiu Joaquim Santos.

1 100 000
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Inauguração do novo quartel dos Bombeiros Mistos d e Amora

Um projeto há mui to sonhado
42.º aniversário dos Bombeiros do Seixal
Autarquia ofereceu ambulância e deliberou 
apoios que ascendem a 1 346 000 euros em 2019

sem lutar, nenhum objetivo é al-
cançado sem persistência, deter-
minação e espírito altruísta», disse 
ainda a presidente da AHBMA.

«Esta corporação, com estas no-
vas e magníficas condições, servirá 
ainda melhor a população», disse 
Eduardo Cabrita, que salientou o 
papel da autarquia na concretiza-
ção desta obra. E apesar de não ter 
havido qualquer apoio financeiro 
do Estado, o ministro considera 
que a obra é resultado da parceria 
entre autarquias, governo e fundos 
europeus.

Sem apoio do Estado
Para Rodeia Machado, esta é 

«uma obra que vai servir os bom-
beiros, mas sobretudo a população 
de Amora e que só foi possível com 
esforço e capacidade de dirigentes 
e também financiamento comu-
nitário e da Câmara Municipal do 
Seixal». No entanto, alertou para 
a falta de financiamento por parte 
do Estado.

Também Joaquim Santos fez 

referência à falta de investimento 
do Estado, não só nesta, mas em 
outras obras no concelho, muitas 
delas já com protocolos assinados 
e promessas feitas. Por isso, diri-
giu três mensagens ao ministro 
Eduardo Cabrita para serem trans-
mitidas ao seu Governo (ver caixa).

«Lutámos muito para chegar até 
aqui. Primeiro sonhámos, depois 
lutámos e hoje avançámos», dis-
se o autarca, lembrando ainda que 
em 2017 foi inaugurado um novo 
quartel em Corroios e em junho 
deste ano outro em Fernão Ferro. 

«No concelho do Seixal lançam-
-se as pedras, mas as obras fazem-
-se», disse o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, assegurando 
que, encerrado o ciclo de apoio à 
construção de novos quartéis, a 
autarquia vai apoiar com a aquisi-
ção de veículos, equipamentos de 
proteção individual e outras neces-
sidades, «porque os bombeiros do 
concelho merecem e as populações 
precisam». n

«Apoiámos com mais de um mi-
lhão de euros a construção dos 
novos quartéis dos bombeiros 
em Amora e em Fernão Ferro e 
já no próximo ano vamos conti-
nuar a apoiar com verbas para 
apetrechamento, novas viaturas 
e reforço dos equipamentos de 
proteção individual».
A garantia do presidente da 
Câmara Municipal do Seixal 
foi feita no 42.º aniversário da 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal (AHBMCS) que decor-
reu no quartel da instituição no 
dia 10 de novembro. A data foi 
assinalada com uma sessão so-
lene em que foram apresentadas 
mais quatro novas viaturas do 
corpo de bombeiros que vieram 
reforçar o socorro em emergên-
cia pré-hospitalar, sendo que três 
foram financiadas pela AHBMCS 
e uma nova ambulância foi ofe-
recida pela Câmara Municipal 
do Seixal.
Joaquim Santos defendeu que 
«a salvaguarda da vida das nos-
sas populações é uma prioridade 
da nossa autarquia que deveria 
encontrar correspondência no 
investimento do Poder Central, 
quer através do cumprimento do 
financiamento devido aos nos-
sos bombeiros, quer da constru-
ção de novos equipamentos de 
saúde, como o hospital no Seixal, 
e a capacitação com recursos 
técnicos e humanos das unida-
des hospitalares já existentes, 
como deveria acontecer com os 
nossos centros de saúde e com o 
Hospital Garcia de Orta».
Na sessão, o presidente da di-
reção da AHBMCS referiu o 
apoio da Câmara do Seixal pa-
ra construção do destacamen-

to de Fernão Ferro, no valor de  
596 000 euros, e a deliberação 
ao longo do ano de 2019 de 
apoios à corporação que ascen-
dem a 1 346 000 euros. Brázio 
Romeiro referiu ainda a obra de 
qualificação do quartel-sede fei-
ta pelos próprios bombeiros e 
que incidiu sobre o balneário fe-
minino, a sala de formação, o ar-
quivo central e a casa do quarte-
leiro, entre outros, assim como a 
aquisição do equipamento para 
as instalações do Seixal, Fernão 
Ferro e Corroios.
O comandante do corpo de 
bombeiros mistos do concelho 
do Seixal, José Raimundo, agra-
deceu e endereçou «um pedido 
de desculpa aos familiares dos 
bombeiros, pelos momentos de 
privação dos vossos entes que-
ridos». 
Em representação da Auto-
ridade Nacional de Proteção 
Civil, o comandante distrital de 
operações de socorro de Setúbal 
transmitiu «o reconhecimento 
pelo profissionalismo que têm 
demonstrado em teatros de ope-

rações difíceis e complexos». 
Elísio Oliveira referiu ainda que 
«apenas conseguiria exercer a 
minha missão se fosse conside-
rado como um dos elementos da 
equipa dos diferentes agentes», 
contexto em que agradeceu «aos 
bombeiros do concelho do Seixal 
por me deixarem ser um deles».
Numa sessão em que foram dis-
tinguidas instituições e empre-
sas que apoiam a corporação, 
promovidos de categoria alguns 
dos seu efetivos e entregues 
os certificados de formação, 
usaram igualmente da pala-
vra António Rodeia Machado, 
em representação da Liga 
dos Bombeiros Portugueses, 
Américo Moreira, da Federação 
dos Bombeiros do Distrito de 
Setúbal, e António Santos, pre-
sidente da União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, e Américo Costa, em 
representação da Assembleia 
Municipal do Seixal.
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Reunião de 20 de novembro
Seixal exige a abertura da urgência pediátrica 
do Hospital Garcia de Orta

A Câmara Municipal do Seixal alerta 
para a degradação das respostas 
do Governo na área da saúde e exi-
ge a abertura imediata da urgên-
cia pediátrica do Hospital Garcia de 
Orta, de acordo com a tomada de 
posição aprovada por unanimidade 
na reunião de dia 20 de novembro.
A autarquia manifesta-se contra a 
insuficiência de cuidados de saúde 
prestados à população do concelho 
e da região, que desde 18 de no-
vembro deixou de contar com a ur-
gência pediátrica do Hospital Garcia 
de Orta no período noturno. No do-
cumento, o município reclama um 
serviço de urgência pediátrica em 
funcionamento permanente, digno 
e de qualidade.
Na reunião, o executivo aprovou, en-
tre outras, a aquisição de 15 000 
contentores de 120 litros para resí-
duos urbanos biodegradáveis, no 
valor de 450 030,00 euros; bem 
como a campanha de adesão à fa-
tura eletrónica para os pagamentos 
de serviços prestados pela autar-
quia, em que o munícipe, ao aderir, 
terá um desconto de 2,5 euros que 
serão creditados na fatura de abas-
tecimento de água, saneamento 
e resíduos do mês seguinte ao da 
adesão.

Deliberações
Presidência
 • Tomada de posição: Por uma ur-
gência pediátrica em funcionamento 
permanente, digna e de qualidade.
• Protocolo de colaboração a cele-
brar entre a Administração do Porto 
de Lisboa, SA e a Câmara Municipal 
do Seixal. Alteração da deliberação 
n.º 070/2019-CMS, de 27 de mar-
ço. Aprovação de minuta.
• Procedimento para contratação 
de empréstimo para a aquisição do 
edifício dos Serviços Operacionais 
da Câmara Municipal do Seixal, 
sito no Lote n.º 5, do Loteamento 
Industrial da Quinta Nova, Cucena, 
Aldeia de Paio Pires. Aprovação.
• Processo disciplinar n.º 22/2018. 
Relatório e decisão final.

Pelouro da Cultura,
Participação, Habitação,
Juventude 
e Desenvolvimento Social 
•  Associação  de  Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Fernão 
Ferro. Contrato-programa e compar-
ticipação financeira.
•  Associação  de  Reformados, 
Pensionistas e Idosos da Freguesia 
de Amora. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.

Pelouro do Ambiente, 
Bem-Estar Animal, 
Serviços Urbanos e Proteção Civil
• Contratação pública. Concurso 
público com publicação de anúncio 
no Jornal Oficial da União Europeia, 
para fornecimento de 15 001 con-
tentores de 120 litros com Radio 
Frequency  Identification  (RFID). 
Abertura de procedimento.
• Campanha de adesão à fatura-
ção eletrónica e ao débito direto. 
Aprovação.

Pelouro da Educação, 
Urbanismo e Recursos Humanos
• Abertura de procedimentos con-
cursais para ocupação de vários 
postos de trabalho, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. 
Aprovação.
• Bolsas de estudo do ensino se-
cundário e superior. Ano Letivo 
2019-2020. Aprovação.

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

CROACS promove adoção responsável no dia 7 de dezembro
Venha conhecer estes animais de companhia 

Exercício nacional A Terra Treme
Sensibilização da população 
para o risco sísmico

O exercício nacional de proteção civil A Terra Treme decorreu no dia 
15 de novembro, na Junta de Freguesia de Amora. A iniciativa, que vai 
na 7.ª edição, foi promovida pela Autoridade Nacional de Emergência 
e Proteção Civil e procurou chamar a atenção para o risco sísmico 
e para a importância de comportamentos simples que os cidadãos 
devem adotar em caso de sismo, mas que podem salvar vidas, os de-
nominados procedimentos e medidas em matéria de autoproteção.
A sensibilização em matéria de autoproteção é crucial já que o ter-
ritório nacional possui zonas particularmente sensíveis ao risco de 
sismo. Podemos estar em qualquer lado quando começar um sismo, 
mas estaremos preparados para enfrentar uma situação deste 
tipo e recuperar rapidamente? Em 2018, a iniciativa contou com  
159 850 participantes de organismos públicos e empresas, 512 679 
da comunidade escolar e 8789 particulares.
À semelhança de anos anteriores, o Serviço Municipal de Proteção 
Civil (SMPC) da autarquia do Seixal associou-se à iniciativa, fazendo 
a sua divulgação junto da comunidade escolar. Este ano, também 
a Junta de Freguesia de Amora (JFA) participou no exercício, com a 
colaboração do SMPC. O presidente da junta de freguesia, Manuel 
Araújo, responsável pela segurança, manifestou interesse em rea-
lizar um simulacro de evacuação. Assim, após o minuto convencio-
nado para o exercício A Terra Treme, durante o qual os participantes 
foram convidados a executar os 3 gestos que salvam: baixar, proteger 
e aguardar, todos os que se encontravam no edifício da junta de 
freguesia, executivo, funcionários e público, saíram ordeiramente 
para o exterior para o local definido como ponto de encontro. Foram 
cumpridos os procedimentos normais em situações de evacuação: o 
funcionário designado para o efeito procedeu ao corte da eletricida-
de e desligou a água, por sua vez o presidente da JFA assegurou-se  
de que o edifício estava totalmente evacuado e dirigiu-se também 
para o ponto de encontro, dando por terminado o exercício. 

Sete passos que salvam vidas
Conheça ou relembre os procedimentos que deve adotar antes, du-
rante e depois de um sismo, em sete passos essenciais: identifique e 
corrija os riscos da sua casa; organize um plano familiar de emergên-
cia; prepare um kit de emergência; identifique e corrija os pontos fra-
cos do seu edifício; execute os 3 gestos que salvam: baixar, proteger e 
aguardar; cuide de si; em seguida, ajude os outros e esteja atento às 
indicações das autoridades.

Temos um desafio para si. E se no sá-
bado, dia 7 de dezembro, levar para 
casa um novo amigo de quatro patas 
para lhe fazer companhia e brincar 
com os miúdos? Tal pode concre-
tizar-se já que o Centro de Recolha 
Oficial de Animais de Companhia 
do Seixal (CROACS) estará aberto 
a título excecional nesse dia, entre 

as 9 e as 12 horas. A abertura do 
CROACS enquadra-se numa inicia-
tiva experimental, integrada num 
conjunto de medidas adotadas pela 
Câmara Municipal do Seixal, com 
vista à promoção da adoção respon-
sável dos animais que estão à guar-
da do CROACS. De salientar que a 
adoção municipal não tem custos e 

que um animal que provém de um 
canil/gatil é mais resistente a doen-
ças por já se encontrar vacinado.  Os 
futuros donos que queiram visitar os 
animais disponíveis para uma ado-
ção consciente devem dirigir-se ao 
CROACS, na Avenida da República 
175, Arrentela. Eles vão estar à sua 
espera!



As comissões de uten-
tes de saúde do seixal e de Almada 
promoveram uma vigília junto ao 
Hospital Garcia de orta (HGo) para 
protestarem contra a decisão do 
ministério da saúde de encerrar, 
entre as 20 e as 8 horas, o serviço de 
urgência pediátrica. 

A ação de protesto decorreu no 
dia 18 de novembro, data em que 
se iniciou o encerramento noturno 
da urgência pediátrica também du-
rante a semana, quando o fecho já 
acontecia há sete fins de semana. As 
comissões de utentes e a população 
manifestaram-se contra a solução 
apresentada pelo ministério, de 
prolongar até às 24 horas o horá-
rio de atendimento dos centros de 
saúde de Amora, no seixal, e Rainha 
Dona Leonor, em Almada, medida 
que consideram insuficiente.

A vigília teve o apoio da autar-
quia do seixal, que manifestou ain-
da preocupação pela falta de mé-
dicos de família e de equipamen-
tos de saúde no concelho. Quanto 
à solução encontrada pela tutela, 
Joaquim santos, presidente da 
câmara municipal do seixal, tam-
bém presente na vigília, referiu que 
«o atendimento nos equipamentos 
de cuidados de saúde primários 
não substitui um serviço de urgên-
cia de especialidade num hospital 
de referência».

Para José Lourenço, da comis-
são de Utentes da saúde do con-

celho do seixal, esta é uma solu-
ção paliativa: «coloca-se um penso 
rápido numa hemorragia, porque 
a partir da meia-noite as crianças 
continuam sem ter assistência mé-
dica e não nos parece que serem 
deslocadas para Lisboa seja solu-
ção. o HGo é um hospital de grande 
dimensão, não é plausível que não 
se consiga gerir recursos de modo 
que haja os pediatras necessários». 

Utentes protestam
«Nada razoável» é a forma co-

mo Ângela conceição, mãe de uma 
criança de 9 anos e que se encon-
tra grávida, define o encerramento 
da urgência pediátrica. Aponta o 
seu caso: «estou perto de um hos-
pital onde os meus filhos podem 
ser socorridos em curto espaço de 
tempo. se tiver de ir para Lisboa 
vou enfrentar o trânsito da ponte 
25 de Abril, e demorar muito mais, 
até que os meus filhos tenham os 
devidos cuidados de saúde, saben-
do nós que em certos casos o fator 
tempo é determinante». 

outra voz discordante com o 
fecho é a de marco sargento: «é 
absurdo o fecho de uma urgência 
que serve três concelhos, sabendo 
o Governo, há meses, da carência 
de profissionais. No primeiro dia 
em que a urgência fechou, tive de ir 
com a minha filha para o Hospital 
Dona estefânia». A questão que dei-
xa é: «será que lá e em santa maria 
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Vigília contra o encerramento da urgência pediátrica do Garcia de orta

Autarquia do Seixal exige 
reabertura junto do Governo

Na sequência do encerramento du-
rante a noite da urgência pediátrica 
do Hospital Garcia de Orta (HGO), 
o presidente da Câmara Municipal 
do Seixal enviou um ofício à minis-
tra da Saúde a solicitar uma audi-
ência com carácter urgente.
A reunião decorreu no Ministério da 
Saúde no dia 22 de novembro, com 
responsáveis da tutela, administra-
ções do HGO e da Administração 
Regional de Saúde (ARS) de Lisboa 
e Vale do Tejo. Joaquim Santos deu 
a conhecer a realidade que se vive 

no Seixal, ao nível dos cuidados 
primários de saúde, bem como dos 
cuidados hospitalares. 
À saída, Joaquim Santos disse que 
a ministra da Saúde garantiu a rea-
bertura da urgência pediátrica do 
HGO a curto prazo, tendo ficado 
agendada, para o próximo mês, no-
va reunião em que será feito o pon-
to de situação, caso a solução não 
se concretize. «Fomos informados 
que o ministério está a trabalhar 
para encontrar soluções, já tem 
algumas hipóteses em vista, que 

preferiu não revelar», referiu.
Quanto ao Centro de Saúde de 
Corroios, a tutela informou que terá 
duas Unidades de Saúde Familiar 
com oito médicos cada uma. Ainda 
a propósito dos outros equipamen-
tos, o autarca informou: «estamos 
a preparar com a ARS o processo 
relativo ao Centro de Saúde dos 
Foros de Amora, para o qual já nos 
foi apresentado um perfil funcio-
nal».  
A ministra garantiu ainda que serão 
inscritos 50 milhões de euros no 

Presidente da câmara reúne-se com ministério sobre urgência pediátrica 
Ministra compromete-se com rápida resolução 
do problema e com construção do hospital do  Seixal

Orçamento do Estado para 2020 
para a construção do hospital do 
Seixal e que a infraestrutura estará 
concluída em 2023. «Esta é uma 
resposta há muito aguardada, es-
peramos que desta vez seja reali-

dade», comentou Joaquim Santos.
 «Vamos continuar a pressionar o 
Governo para que todos os proces-
sos avancem por melhor saúde pa-
ra as populações», disse ainda.

Joaquim Santos, presidente da câmara, participou na vigília pela reabertura da urgência
 pediátrica do Hospital Garcia de Orta

houve reforço de profissionais para 
responder à situação? creio que é 
uma questão política, o orçamento 
do estado deveria estar orientado 
para a saúde e a educação».

Reabertura é urgente
A falta de pediatras no HGo afeta 

o hospital há mais de um ano, quan-
do saíram 13 profissionais que não 
foram substituídos.

em outubro, o presidente do HGo 
informou que a urgência pediátrica 
deveria normalizar daqui a seis me-
ses, depois do lançamento de novo 
concurso e do preenchimento das 
três vagas por contratação direta, 
autorizadas pelo ministério.

«encerrar todas as noites du-
rante meio ano, sem perspetiva de 

resolução, é muito grave» refere 
Joaquim santos, que adianta: «isso 
deixa-nos muito preocupados, 
atendendo às doenças que no in-
verno afetam as crianças. Não é ad-
missível que, nos 40 anos do serviço 
Nacional de saúde, o Governo des-
cure a saúde. Temos todos de lutar 
para que o Governo invista na saúde 
e reabra a urgência à noite».

o autarca realçou a necessidade 
da construção do hospital no seixal: 
«aliviaria os constrangimentos sen-
tidos no HGo que serve três vezes 
mais pessoas do que deveria. com 
o novo hospital os utentes teriam 
melhores cuidados de saúde».

Após a vigília no HGo, Joaquim 
santos dirigiu-se ao centro de 
saúde de Amora para expressar 

junto da ministra da saúde que aí se 
deslocou o descontentamento com 
as medidas tomadas pela tutela. A 
ministra foi igualmente interpelada 
por utentes, ao que respondeu que 
«esta é uma situação que deseja-
mos que se mantenha pelo menor 
tempo». 

o presidente da câmara muni-
cipal do seixal alertou: «os médicos 
de família não são pediatras e não 
existem os meios complementa-
res de diagnóstico disponíveis nos 
hospitais. É urgente encontrar so-
lução para a reabertura do serviço. 
continuaremos a reafirmar esta 
questão». n
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Seixal
Pintura de passadeiras
Na Avenida Vasco da Gama, no Seixal, decorreu a pintura de passadeiras no pavimen-
to, em ambos os sentidos da via.
A Câmara Municipal do Seixal realiza regularmente a manutenção da sinalização hori-
zontal, ou seja, das marcas viárias. Estas são cruciais para garantir a segurança viária, 
especialmente à noite e em condições meteorológicas adversas. Com a sinalização 
horizontal, os condutores ganham mais tempo de reação, fator crítico para conseguir 
reduzir os acidentes de trânsito nas estradas e vias públicas. 

Gabinete de Participação
Intervenções na zona central de Corroios
No âmbito da ação do Gabinete de Participação de Corroios da Câmara Municipal do 
Seixal, estão a decorrer diversas intervenções na zona central de Corroios.
Na Rua Cidade de Almada, foi construído um passeio com colocação de calçada e na 
Rua Casa do Povo, onde a autarquia já tinha criado um passeio num dos lados da via, 
está a ser intervencionado o outro passeio.
Na Rua Cidade de Castelo Branco, está a ser requalificado o estacionamento. No âm-
bito desta requalificação, foram retiradas três árvores, mas vão ser plantadas seis.

Travessa dos Cravos, Fogueteiro
Recuperação de muro
No âmbito dos trabalhos de manutenção realizados pela Câmara Municipal do 
Seixal, foi realizada a recuperação de um muro danificado na Travessa dos Cravos, no 
Fogueteiro, junto à escadaria existente.
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Avenida Vale de Milhaços, Corroios
Remodelação da rede 
de abastecimento de água
Encontra-se a decorrer a remodelação da rede de abastecimento de água na Avenida 
Vale de Milhaços, em Corroios, no troço entre a Rua da Cabouca e a Rua de Niza.
A rede existente neste troço, implantada há mais de 30 anos, tem apresentado 
algumas roturas ao longo do traçado, pelo que a Câmara Municipal do Seixal está a 
proceder à sua substituição por tubagem em PVC.
À medida que os trabalhos de remodelação da rede vão sendo concluídos, são 
requalificados todos os ramais domiciliários. Também estão a ser beneficiados os 
passeios na área intervencionada.
O trânsito está condicionado na zona de intervenção da obra.  Sempre que se verifi-
car necessário o corte do abastecimento de água, as interrupções serão comunica-
das à população com antecedência e o abastecimento será reposto sempre com a 
maior brevidade possível.

53 256,69

Câmara Municipal do Seixal apoiou novo 
parque infantil da CRIAR-T
Investimento de 9 mil euros 
para novo piso e brinquedos

O novo parque infantil da creche, jardim de infância e centro lúdico da CRIAR-T – 
Associação de Solidariedade já está disponível para as crianças da instituição e mo-
tivou a visita que o presidente e a vereadora do Desenvolvimento Social da Câmara 
Municipal do Seixal realizaram à instituição no dia 15 de novembro.
Joaquim Santos e Manuela Calado voltaram à associação dois meses depois de uma 
anterior visita e da reunião que mantiveram com a direção da instituição para conhe-
cer as principais dificuldades e necessidades do seu funcionamento. Foi nessa mes-
ma visita que os eleitos conheceram a necessidade de brinquedos exteriores para as 
crianças do centro e que se comprometeram com um apoio para a sua instalação.
O investimento de 9105 euros foi feito na totalidade pela autarquia, e dotou o espaço 
de novo piso, um escorrega, um balancé e um baloiço de mola. Utente da creche, 
Aliciana Ganchinho experimentou o parque pela primeira vez e, tal como Lia Bastos, 
gostou em especial do escorrega. Wesley Douglas não consegue escolher uma diver-
são favorita mas já escolheu Alciana para partilhar o balancé. Aribel Lourenço afirma 
ter gostado dos brinquedos e diz  que o parque está «muito bonito».
Fernando Marques, presidente da direção da CRIAR-T, conta que as aspirações da 
instituição têm encontrado resposta por parte da autarquia, seja no «apoio à constru-
ção deste parque, no financiamento de obras de qualificação das atuais instalações 
ou no projeto de construção de um novo equipamento de creche social que preten-
demos candidatar ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais 
(PARES)».
No âmbito deste último projeto, Joaquim Santos e Manuela Calado acompanharam 
o presidente da direção da CRIAR-T a um terreno que poderá ser atribuído para a 
construção do equipamento e avaliaram a sua adequação para o acolher. Neste 
contexto, Joaquim Santos assegurou a intenção de continuar a apoiar «o trabalho 
social desenvolvido pela CRIAR-T em Vale de Chícharos» e manifestou o desejo que 
«o novo projeto da instituição encontre financiamento pelo PARES, correspondendo 
ao reconhecimento da importante missão de combate à exclusão que a instituição 
tem no terreno».

          9 105
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Associação de reformados de Arrentela

Autarquia reafirma 
apoio à instituição

O presidente e a vereadora do De-
senvolvimento Social da Câmara 
Municipal do Seixal reuniram-se 
com a presidente e outros elemen-
tos da direção da Associação de 
Reformados, Pensionistas e Idosos 
do Fogueteiro (ARPIF), encontro que 
decorreu no dia 15 de novembro nas 
instalações da instituição de solida-
riedade social.
Constituída em 1993, a ARPIF de-
senvolve resposta de centro de dia 
para 30 utentes e apoio domiciliário 

para mais 15. A instituição funcio-
na em instalações atribuídas pela 
autarquia, que todos os anos apoia 
financeiramente a realização de 
obras nas instalações. Entre 2009 
e 2018, estes apoios financeiros as-
cenderam a 99 677,41 euros.
A presidente da direção da ARPIF re-
feriu algumas dificuldades financei-
ras em resultado do que considera 
uma dotação insuficiente de verbas 
por parte da Segurança Social. A 
responsável referiu ainda a necessi-

dade de reparações e obras nas ins-
talações, assim como de uma nova 
viatura, entre outras necessidades.
Joaquim Santos demonstrou aber-
tura para apoiar a associação com 
a aquisição da viatura, novos far-
damentos para as funcionárias e 
outras necessidades de menor di-
mensão. Estes apoios deverão ser 
deliberados até ao final deste ano 
em reunião de câmara, num total 
de 45 mil euros. «Vamos enfrentar 
as dificuldades em conjunto», disse.

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Fogueteiro
Câmara municipal vai apoiar associação com 45 mil euros

A visitA à Associação 
Unitária de Reformados, Pensio-
nistas e idosos de Arrentela 
(AURPiA) decorreu no dia 18 
de novembro. O presidente da 
Câmara Municipal do seixal, 
Joaquim santos, e a vereadora 
do pelouro do Desenvolvimento 
social, Manuela Calado, conhece-
ram a realidade da instituição que 
com 23 trabalhadores presta apoio 
a 34 utentes em centro de dia e 47 
em serviço de apoio domiciliário. 

No âmbito do plano de apoio a 
equipamentos sociais, a autarquia 
aprovou para a AURPiA um investi-
mento de 26 445 euros, para subs-
tituição da cobertura em fibroci-
mento. No entanto, o surgimento 
de outras necessidades no âmbito 
da conservação do edificado levou 
à replanificação da intervenção.  
segundo o presidente da direção, 
Joaquim Gaudêncio, desde que foi 

inaugurado, há 20 anos, «o edifício 
não teve obras de conservação, en-
frentamos o difícil desafio de man-
ter o equilíbrio entre receita e des-
pesa na gestão corrente. só com o 
apoio da câmara municipal será 
possível a realização de obras».

Joaquim santos contextualizou: 
«Estamos a visitar todas as insti-
tuições sociais para percebermos 
as necessidades e de que forma po-
demos programar um conjunto de 
apoios que lhes permitam dar uma 
resposta de qualidade». 

«Preocupa-nos a insustentabi-
lidade financeira das instituições 
sociais, muitas não conseguem 
cumprir os seus compromissos», 
referiu o presidente. Assim, a au-
tarquia irá promover uma audito-
ria externa, para obter evidências 
sobre a situação financeira das as-
sociações, «estudo que levaremos 
à segurança social para demons-

trar que as comparticipações da 
entidade responsável pelas res-
postas de apoio social para pesso-
as idosas são exíguas».

Joaquim Gaudêncio elencou as 
necessidades prioritárias: conclu-
são da reparação da fachada; subs-
tituição da cobertura em fibroci-
mento com colocação de painéis 
solares; substituição do sistema 
AvAC (aquecimento, ventilação e 
ar condicionado); substituição dos 
sistemas de iluminação com recur-
so à tecnologia LED; pintura inte-
rior e requalificação da cozinha.

Joaquim santos finalizou a vi-
sita a afirmar a disponibilidade 
para «apoiar e valorizar o traba-
lho em prol dos idosos. Ainda este 
ano, apoiaremos a substituição de 
equipamentos de lavandaria e de 
segurança. Em 2020, apoiaremos a 
conservação do edifício para refor-
çar as condições da associação». n

Associação Unitária de Reformados,
Pensionistas e Idosos de Paio Pires
Câmara Municipal do Seixal 
assume apoio para nova viatura

A Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Paio 
Pires (AURPIPP) tem um projeto para ampliação das suas instalações. 
No dia 28 de outubro, o presidente da Câmara Municipal do Seixal e a ve-
readora do pelouro do Desenvolvimento Social estiveram na instituição 
e demonstraram disponibilidade para apoiar a obra, que será realizada 
através da expansão do edificado atual para uma casa contígua, proprie-
dade da autarquia.
A AURPIPP tem neste momento cerca de 40 utentes em centro de dia a 
que se somam 54 em serviço de apoio domiciliário. Neste último caso, a 
procura esgota todas as vagas disponíveis, que ficam aquém do número 
de pessoas que procuram esta resposta social junto da instituição. 
Joaquim Santos e Manuela Calado foram recebidos por António Horta 
Pinheiro, presidente da AURPIPP, assim como por outros dirigentes e pela 
direção técnica da associação. Durante a visita, os eleitos da Câmara do 
Seixal contactaram ainda com utentes e trabalhadores da associação e 
tomaram conhecimento das necessidades da instituição.
Os responsáveis pela instituição referiram a necessidade de uma nova 
viatura com nove lugares, novos equipamentos para a cozinha e de 
verificar o estado da cobertura do edifício. Em relação à ampliação de 
instalações, os responsáveis referiram igualmente aspetos referentes ao 
projeto, como por exemplo a definição de um novo espaço de lavandaria 
que suporte uma máquina industrial.
Os eleitos da autarquia demonstraram disponibilidade para apoiar nas 
questões mais imediatas já este ano, caso da aquisição da viatura e de 
equipamentos de cozinha ou do apoio à verificação e possível reparação 
da cobertura. Joaquim Santos defendeu uma reformulação do projeto 
inicial de ampliação, «atendendo às necessidades e novas funções». 



Os novos residentes
Uma nova geração de moradores que procura tranquilidade, qualidade 
de vida, proximidade a Lisboa, serviços e infraestruturas eficazes vive 
agora no Seixal

Lars Andersson, sueco
«Portugal é um destino de férias 
popular entre os suecos, daí é um 
passo para comprar casa. As van-
tagens de viver aqui são: o clima, 
o custo de vida é barato, a taxa de 
criminalidade é baixa. Do Seixal, 
sabíamos que era uma vila pisca-
tória, foi uma surpresa saber que 
tinha cerca de 170 mil habitantes. 
Nós gostamos muito de viver aqui. 
É agradável este tipo de receções, 
ficamos a conhecer a oferta de serviços, o património, a forma de viver».
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Receção aos novos moradores

Seixal atrai cada vez 
mais habitantes
A CâmARA municipal do 

Seixal recebeu, no dia 22 de no-
vembro, no edifício dos Serviços 
Centrais, cerca de 40 cidadãos de 
várias nacionalidades que esco-
lheram o concelho para residir. Na 
sessão, os novos residentes visio-
naram um filme sobre o concelho 
e assistiram a uma apresentação 
sobre a história do Seixal.

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara municipal do Seixal, deu 
as boas-vindas aos novos muní-
cipes e explanou as potencialida-
des do concelho, destacando os 
projetos em curso e os previstos, 
ao nível do turismo e da atividade 
económica, para um território que 
se evidencia pela centralidade me-
tropolitana e o desenvolvimento 
urbano.

O presidente da autarquia 
afirmou que esta realidade «de-
monstra a qualidade de vida que 
temos aqui, a beleza paisagística 
com uma frente ribeirinha única, 
os recursos patrimoniais, as áreas 

requalificadas, características que 
atraem cada vez mais pessoas e 
que queremos promover». Quanto 
ao empreendimento Quinta da 
Trindade, referiu que «a sinergia 
entre investimento público e pri-
vado tem mais-valias para os pro-
jetos que queremos implementar 
no concelho, para crescermos de 
forma sustentada». 

Sublinhou o investimento da 
autarquia na requalificação dos 
espaços públicos de Arrentela e na 
2.ª fase do passeio ribeirinho do 
Seixal. Sobre esta receção, afirmou 
que pretende «dar a conhecer os 
recursos e as potencialidades de 
que podem usufruir» nesta «nova 
dinâmica que queremos imprimir 
ao Seixal».

Também o administrador do 
grupo Libertas, empresa promo-
tora do empreendimento Quinta 
da Trindade, Pascal Gonçalves, 
lembrou as vantagens de apostar 
no Seixal e destacou a «excelen-
te parceria» com o município e as 

ações promocionais conjuntas no 
estrangeiro «em certames como 
o Salão Imobiliário de Paris. O 
Seixal tem-se posicionado, obti-
do notoriedade e a confiança de 
quem quer investir no mercado 
residencial». O grupo aposta na 
Quinta da Trindade, «temos cinco 
condomínios abertos e estamos a 
construir mais dois, o que resulta 
em mais de 1300 novos morado-
res». Aos franceses e suecos que 
aqui procuraram casa juntam-se 
portugueses, «famílias jovens que 
moravam na margem Norte e que 
estão a vir para o Seixal devido ao 
preço mais baixo das habitações 
e às boas acessibilidades». A to-
dos é comum a importância que 
dão à beleza natural do Seixal: «a 
vista aberta que o local desfruta 
para o eixo ribeirinho da capital é 
algo que valorizam muitíssimo», 
diz Pascal Gonçalves que destaca o 
sucesso do projeto. n

Irene Ceci, portuguesa emigrante 
em França
Natural de Guimarães, vive há 
mais de 50 anos em França. 
Casada com um italiano, na altura 
de viver a reforma, Portugal foi o 
país escolhido. «Após uma pros-
peção acabámos por escolher o 
Seixal, pela centralidade e o clima. 
Noto que, em dois anos, o Seixal 
sofreu muitas mudanças na cria-
ção de equipamentos e serviços. O 
objetivo era residir 6 meses aqui e 
o resto do ano em França, e estamos a ficar o ano inteiro. O Seixal tem o 
charme de uma vila e as comodidades de uma cidade».

Jean Paul Jolif, francês
«Eu queria viver em Portugal, pro-
curei e encontrei o Seixal. Nunca 
tinha ouvido falar do Seixal, achei 
interessante ter a oportunidade 
de aqui habitar e descobrir o con-
celho. Penso que o Seixal se vai 
desenvolver, há muita construção 
nova, mas mantém a traça original 
e uma maneira de estar com iden-
tidade. É interessante perceber o 
que o município propõe para o fu-
turo,  que está recetivo às sugestões de quem aqui vive».

O Condomínio Liberdade é um dos 11 
condomínios da Quinta da Trindade, 
no Seixal, promovido pelo Fundo 
Trindade (participado pelo Grupo 
Libertas e gerido pela Norfin, SA).
Um condomínio privado concebido 
para um público em início de vida ati-
va, com apartamentos T1 e T2, jardim 
e equipamento infantil privativos. 
Depois do sucesso da primeira fase 
de vendas, o Grupo Libertas apre-

sentou a segunda fase, que pretende 
continuar a incentivar os jovens a ad-
quirir a sua primeira casa, oferecendo 
todas as condições para quem quer 
viver perto de Lisboa, numa zona tran-
quila e moderna.
Já estão vinte e uma reservas efetua-
das, sendo a sua maioria de jovens.
A apresentação realizou-se no dia 
8 de novembro, na Quinta da Trin-
dade, onde estiveram presentes 

Joaquim Santos, presidente da Câ-
mara Municipal do Seixal, e Pascal 
Gonçalves, administrador do Grupo 
Libertas. Para assinalar esta segunda 
fase, a empresa promotora plantou 
simbolicamente uma árvore no con-
domínio e ofereceu plantas aos futu-
ros moradores. As plantas devem ser 
cuidadas até ao final da obra e pos-
teriormente colocadas no jardim do 
condomínio, para usufruto comum.

Apresentação do Condomínio Liberdade
Seixal escolhido por novas famílias para viver
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O presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, acompanhado pela vere-
adora Maria João Macau, do pelouro 
da Educação, reuniu-se no dia 15 de 
novembro com as associações de 
pais e encarregados de educação 
das escolas básicas de Fernão Ferro, 
a fim de abordar um conjunto de 
questões, designadamente a neces-
sidade de construção de uma escola 
dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e 
ensino secundário. 
Na reunião, foi  apresentado pela au-
tarquia o plano de intervenções para 
as escolas e foi feito um ponto da 

situação sobre as obras realizadas. 
Os representantes dos pais e en-
carregados de educação colocaram 
questões, como a necessidade de 
haver mais e melhores transportes 
públicos para servir os alunos da fre-
guesia e a colocação de passadeiras 
junto às escolas.
Joaquim Santos afirmou que «ao ní-
vel das responsabilidade do muni-
cípio,  procuramos dar resposta ao 
pré-escolar e ao 1.º ciclo, bem como 
pressionar o Governo para realizar 
os investimentos necessários». 
Foi decidido ainda que o abaixo-as-

sinado para a necessidade de cons-
trução de uma escola dos 2.º e 3.º 
ciclos do ensino básico e ensino se-
cundário em Fernão Ferro, com mais 
de 4 mil assinaturas recolhidas, 
deverá ser entregue na Assembleia 
da República (AR), pelo que vão pe-
dir uma audiência ao presidente 
da AR para proceder à entrega do 
abaixo-assinado. Simultaneamente, 
solicitar-se-á uma audiência aos gru-
pos parlamentares e ao ministro da 
Educação para abordar a necessida-
de destes edifícios escolares. 

Reunião com as associações de pais de Fernão Ferro
Autarquia e pais exigem uma escola 
dos ensinos básico e secundário em Fernão Ferro

Assistentes operacionais, assisten-
tes técnicos, professores, encarre-
gados de educação e autarcas par-
ticiparam, no dia 19 de novembro, 
numa concentração em frente à 
Escola Básica de Corroios para rei-
vindicar a contratação de mais pes-
soal não docente no Agrupamento 
de Escolas João de Barros.
O agrupamento tem cerca de 2500 
alunos para um rácio de pessoal 

não docente de 60 trabalhadores, 
sendo que apenas 50 estão ao 
serviço.Neste protesto estiveram 
presentes Maria João Macau, ve-
readora do pelouro da Educação 
da Câmara Municipal do Seixal, 
Eduardo Rosa, presidente da 
Junta de Freguesia de Corroios, e 
Paula Santos, deputada do PCP na 
Assembleia da República. Outro 
grave problema neste agrupamento 

é a falta de conclusão das obras da 
Escola Secundária João de Barros, 
levando a que os alunos estejam 
a ter aulas em contentores, uma 
situação que se arrasta há 10 anos. 
Por isso, a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação agen-
dou para dia 11 de dezembro, das  
8 às 10 horas, uma manifestação 
que começará na escola e irá per-
correr algumas ruas de Corroios.

Concentração na Escola Básica de Corroios
Pela contratação de pessoal não docente

Escolas e agrupamentos premeiam 
melhores alunos
Prémios de mérito e excelência 
distinguem desempenho escolar

Com o objetivo de incentivar os alunos para um bom desempenho 
escolar e a adoção de valores como a solidariedade e a partilha, as es-
colas e agrupamentos escolares do município do Seixal atribuíram os 
prémios de mérito e excelência referentes ao ano letivo anterior.
As cerimónias decorreram durante os meses de setembro e outubro 
em diferentes locais, como por exemplo o Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal e a Sociedade Filarmónica União Arrentelense e con-
taram com momentos de entretenimento, envolvendo a comunidade 
educativa dos diferentes estabelecimentos de ensino e agrupamentos.
Maria João Macau, vereadora da Educação da Câmara Municipal do 
Seixal, também esteve presente em diversas destas iniciativas, em que 
compareceram de igual modo diversos eleitos das juntas de freguesia.

Joaquim Santos e Maria  João Macau, presidente e vereadora da Educação da autarquia,
reuniram-se com associações de pais

Maria  João Macau, vereadora do pelouro da Educação, participou na concentração

Alunos da Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira 
distinguidos pelo desempenho escolar 

Maria  João Macau, vereadora da Educação,  felicitou 
os alunos premiados 

Alunos distinguidos da Escola Secundária de Amora
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Três ações de limpeza em praias do concelho
Mais de 200 participantes 
recolheram 950 quilos de resíduos

A provar que o ambiente é cada vez mais uma preocupação da sociedade 
e de todas as gerações, realizaram-se, no concelho do Seixal, no mês de 
novembro, três ações de limpeza organizadas por entidades diferentes, 
todas elas com o apoio da Câmara Municipal do Seixal. No total, foram re-
colhidos 950 quilos de resíduos, envolvendo mais de 200 participantes.
No dia 12 de novembro decorreu uma ação de limpeza na Ponta dos 
Corvos no âmbito do Programa Mares Circulares, que resulta de uma 
parceria entre a fundação Coca-Cola European Partners e a Liga para a 
Proteção da Natureza. Participaram alunos das escolas secundária de 
Amora e profissional Bento Jesus Caraça e da Marinha. 
No mesmo local decorreu, no dia 16 de novembro, uma ação de limpeza 
realizada pelo Agrupamento de Escuteiros 699 de Miratejo
A terceira ação de limpeza foi na Praia da Trindade, no Seixal, no dia 17 de 
novembro, organizada pela Plataforma Seixal Ambiental.

No âmbito do proje-
to Recolher Porta a Porta para 
Valorizar, a Câmara municipal 
do Seixal pretende implementar, 
até 2021, a recolha seletiva de re-
síduos urbanos biodegradáveis 
em todas as zonas do concelho 
que atualmente têm recolha de 
resíduos urbanos porta a porta.

Numa primeira fase, essa re-
colha já está a ser implementa-
da em marisol, Vale de Carros e 
belverde. Em marisol e Vale de 
Carros, já foram entregues os 
contentores e já se iniciou a re-
colha. Só no primeiro dia foram 
recolhidos 2800 kg de resíduos 
urbanos biodegradáveis (RUb).

Em belverde, a entrega dos 
contentores começou em no-
vembro e continua a decorrer, 
para iniciar a recolha em dezem-
bro.

Assim, até ao final de 2019, 
ficarão abrangidas 975 mora-
dias de marisol, Vale de Carros e 
belverde. o objetivo é recolher 
anualmente cerca de 374 tonela-
das de RUb na 1.ª fase do projeto 
nestas três áreas.

Na segunda fase do projeto, 
que irá decorrer em 2020 e 2021, 
a recolha seletiva de RUb será 
alargada a todas as zonas que 
atualmente têm recolha de resí-
duos urbanos porta a porta, ou 
seja, a mais 15 mil moradias nas 
localidades de Vale de milhaços, 
Verdizela, Fernão Ferro, Foros de 
Amora, Pinhal Conde da Cunha, 
Pinhal de Frades e Redondos.

Os contentores
os contentores de RUb são 

castanhos, de 120 litros, e desti-
nam-se às famílias que residam 
em moradias e que não façam 
compostagem.

os resíduos serão recolhi-
dos porta a porta pela Câmara 
municipal do Seixal. Após a sua 
decomposição através de um 
processo natural, os resíduos 
transformam-se em composto, 
que será utilizado diretamente 
na rede de hortas municipais e 
nas produções agrícolas locais 
de cariz biológico. 

o projeto Recolher Porta a 
Porta para Valorizar é desenvol-
vido pela Câmara municipal do 
Seixal e financiado pelo PoSEUR 
(Programa operacional de Sus-
tentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos).

tem como objetivos aumentar 
a reciclagem dos resíduos urba-
nos recicláveis, melhorar a lim-
peza urbana e garantir o cumpri-
mento das metas estabelecidas 
na Diretiva Quadro dos Resíduos 
(DQR) e no Plano Estratégico pa-
ra os Resíduos Urbanos (PERSU 
2020).

É  de destacar que o Seixal é o 
primeiro município da região de 
Setúbal a implementar o sistema 
de recolha seletiva de RUb.

O que pode colocar 
no contentor
Pequenos resíduos verdes, 

como restos de vegetais crus e 

de frutas, pão, borras e filtros 
de café, sacos de chá, casca de 
ovo esmagada, ervas daninhas, 
folhas verdes, flores, restos de 
relva cortada, folhas secas, cor-
tes e podas (pequena dimensão), 
agulhas de pinheiros, serradura, 
palha, restos de comida cozinha-
da (carne, peixe, ossos, espinhas, 
entre outros) e laticínios.

Não coloque 
no contentor
Resíduos de animais de esti-

mação (areia de gatos, dejetos, 
etc.), cinzas e beatas de cigarro, 
cascas de frutos secos (amêndo-
as, nozes, etc.), resíduos de plan-
tas ou corte de relva que foram 
tratados com produtos químicos 
e plantas com doenças ou infes-
tadas com insetos.

Dias de recolha 
Vale de Carros e Marisol
Recolha de resíduos indiferen-
ciados (lixo comum) – quartas- 
-feiras, a partir das 7 horas
Recolha de resíduos urbanos 
biodegradáveis (biorresíduos) – 
sábados, a partir das 7 horas
Belverde
Recolha de resíduos indiferen-
ciados (lixo comum) – segundas-
-feiras, a partir das 7 horas
Recolha de resíduos urbanos 
biodegradáveis (biorresíduos) – 
quintas-feiras, a partir das 7 ho-
ras – só a partir de dezembro. n

Recolher Porta a Porta para Valorizar

Seixal é a primeira 
autarquia a valorizar 
os biorresíduos
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A 36.º edição do Festival 
de Teatro do Seixal está a decorrer 
até dia 6 de dezembro em vários 
palcos do concelho.

A abertura decorreu no dia 15 
de novembro com a peça Kiki Van 
Beethoven, do Teatro Meridional, 
apresentada no Auditório Muni-
cipal do Fórum Cultural do Seixal. 
Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, e ve-
readores da autarquia assistiram 
a este espetáculo. No dia 16 de no-
vembro, a Sociedade Filarmónica 

União Arrentelense recebeu Entre-
mezes, do Teatro das Beiras.

No fim de semana seguinte, 
deu-se palco a quatro peças. No 
dia 22 de novembro, houve teatro 
com Diálogos de Um Homem Só, 
do Grupo de Teatro AlmaGesto, da 
Associação espaço Sociocultural 
Adorar Artes (AeSCA) no Auditório 
do Pavilhão Municipal do Alto do 
Moinho. Já a Animateatro apre-
sentou no seu espaço, em Amora, 
Estudo de Um Lugar. No dia 23 de 
novembro o Teatro extremo foi 

ao Clube Recreativo da Cruz de 
Pau para apresentar Armstrong. 
o Pano Cru – Grupo de Teatro da 
Associação de Amigos do Pinhal 
do General representou em casa a 
peça Cianeto e Organdi.

o Festival de Teatro do Seixal 
continua até dia 6 de dezembro, 
num palco perto de si.

Programa 
Dia 29 de novembro, sexta-feira,
 21.30 horas
Casa de Bonecas, o Grito

Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal
Dia 30 de novembro, sábado,
 21.30 horas
1 Café na Revista, Grupo de Teatro 
ivone Silva
Associação de Amigos do Pinhal 
do General
Dia 30 de novembro, sábado, 
21.30 horas
O Que É a Felicidade?, Grupo 
de Teatro Trabalhadores de 
Sonhos e Projecto Ficções 
Centro de Apoio ao Movimento 

Associativo Juvenil (CAMAJ), Seixal
Dia 4 de dezembro, quarta-feira, 
21.30 horas
A Ilha 70, Teatro Fusão
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal
Dia 6 de dezembro, sexta-feira
21.30 horas
Casal da Treta, Ana Bola 
e José Pedro Gomes
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal n

As canções mais emblemáticas dos Dixit vão subir ao palco do Auditório Municipal no espetáculo 
Dixit Ensemble no sábado, dia 30 de novembro a partir das 21.30 horas. A atuação desenvolve 
um conceito acústico com novos arranjos e versões para canções que integram um reportório em 
que a melodia é tão importante como a poesia. 
A comemorar estas canções estão com a banda alguns músicos convidados, numa noite que é 
também uma celebração da amizade. A primeira parte do concerto estará a cargo dos Sogranora, 
o que faz deste espetáculo uma reunião de duas bandas com diferentes gerações de músicos do 
concelho do Seixal. Junte-se a esta noite com uma das mais aclamadas bandas do concelho e 
venha celebrar a poesia e a música dos Dixit.

Pedro Espanhol foi o vencedor do Prémio ARTES 2019. O prémio distinguiu ainda Pé-Leve, 
Bogdan Didé e António Ventura com menções honrosas e a cerimónia de entrega de prémios 
realizou-se no Cinema S. Vicente no dia 2 de outubro. Manuela Calado, vereadora da Câmara 
Municipal do Seixal, elogiou o «espírito vencedor» revelado pela candidatura ao prémio e desta-
cou o papel da ARTES – Associação Cultural do Seixal, promotora do certame, na «divulgação da 
cultura, nomeadamente das artes plásticas». Umbelina Ribeiro, presidente da ARTES, agradeceu 
os apoios das autarquias e aos artistas participantes. A cerimónia contou com as atuações da 
cantora Elisabete, dos bailarinos Matilde e Pedro Fonseca, do grupo de dança contemporânea 
Terpsi, da Escola de Música do Independente Torrense e do Coro Polifónico da Unisseixal.

Sábado, 30 de novembro, no Auditório Municipal
Espetáculo acústico com êxitos dos Dixit

Galardão bienal promovido pela ARTES 
Pedro Espanhol vence Prémio ARTES 2019

Festival de Teatro do Seixal até dia 6 de dezembro

Teatro num palco perto de si
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30.º Corta-Mato Cidade de Amora

Paulo Rosário e Salomé Afonso 
triunfaram rumo ao Europeu 
Os AtletAs Paulo Rosá-

rio e salomé Afonso, do sporting 
Clube de Portugal (sCP), vence-
ram o 30.º Corta-Mato Cidade de 
Amora, no dia 17 de novembro, 
no Parque municipal do serrado. 
Uma prova considerada das me-
lhores a nível nacional que este 
ano contou com a presença de 
cerca de 1100 atletas, em repre-
sentação de 92 clubes de todo o 
país. 

A prova foi escolhida pela Fe-
deração Portuguesa de Atletismo 
para observar os atletas seniores 
que correram os 1500 metros pa-
ra o 26.º Campeonato europeu de 
Corta-Mato, a realizar em lisboa, 
a 8 de dezembro. Os atletas que se 
qualificaram para a seleção por-
tuguesa de estafeta mista que vai 
disputar o europeu foram Paulo 
Rosário, luís Monteiro e salomé 
Afonso, do sCP, que se juntam as-
sim a Marta Pen, do sport lisboa 
e Benfica (slB), já selecionada an-
teriormente. 

       
Os vencedores
No pódio masculino ficaram os 

três melhores atletas nacionais da 
modalidade na distância de 1500 
metros: Paulo Rosário, do sCP, 
(campeão nacional de 800 e 1500 
metros) foi o grande vencedor do 
corta-mato. O colega de equipa 
luís Monteiro cruzou a meta em 
segundo e o terceiro classificado 
foi Isaac Nader, do slB.

Paulo Rosário disse que «que-
ria vencer, mas não estava à es-
pera de ganhar» porque o leque 
de adversários era «muito forte», 
por isso foi «muito prazeroso im-

por a minha corrida e vencer». 
Considerou o percurso «desa-
fiante, com muitas curvas e ter-
reno irregular». A organização 
estava «cinco estrelas» e espera 
repetir a presença no crosse em 
2020. Quanto à participação no 
europeu, quer «ajudar e contri-
buir para levar a nossa seleção o 
mais alto possível na classificação 
coletiva».

O pódio feminino dos 1500 
metros foi preenchido pela atle-
ta salomé Afonso, do sCP, que 
cortou a meta em primeiro lugar, 
bem destacada da segunda classi-
ficada, Patrícia silva, do slB, e em 
terceiro ficou Maria Carvalho, do 
Maia Atlético Clube.

A vencedora afirmou que «tra-
zia o objetivo» de qualificar-se pa-
ra o europeu. Apesar da dificulda-
de da prova, sentiu-se «bastante 
bem e confiante». Achou a orga-
nização «excelente» e disse que 
gostou «muito» de correr nesta 
pista, porque «é um percurso que 
se adapta ao meu estilo de corri-
da». É com «boas expectativas» 
que espera o campeonato de dia 
8 de dezembro, em que «nada é 
impossível, temos um lote de atle-
tas com potencialidades enormes 
para lutar e tentar o melhor resul-
tado possível». 

Destaque ainda para António 
silva, do sporting Clube de Por-
tugal, um dos atletas com mais 
pódios no Corta-Mato Cidade de 
Amora, que voltou a cortar a meta 
em primeiro lugar, na prova dos 
8500 metros seniores. em segun-
do ficou Nelson Cruz, do Clube 
Pedro Pessoa, e em terceiro Nuno 

Carraça, do Run tejo.
A classificação completa está 

disponível em cm-seixal.pt e jf- 
-amora.pt.

Organização excelente
A competição foi organizada 

pela Câmara Municipal do seixal e 
pela Junta de Freguesia de Amora, 
em parceria com o movimento as-
sociativo concelhio, a Federação 
Portuguesa de Atletismo (FPA) 
e a Associação de Atletismo de 
setúbal. 

Paulo Bernardo, vice-presi-
dente da FPA, considera que o 
Corta-Mato Cidade de Amora «é 
uma prova muito forte e uma das 
principais provas do corta-mato 
nacional». elogiou a pista, pois 
«tem as melhores condições do 
país» para a prática do corta-ma-
to, por isso «é sempre um suces-
so». Referiu que «a organização é 
muito boa» e sublinhou o «papel 
fundamental» das autarquias na 
mobilização dos atletas e atração 
do público para «assistir a uma 
das principais competições na-
cionais». Quanto ao campeona-
to europeu, o vice-presidente da 
FPA disse que «temos atletas para 
ir lutar pelos primeiros lugares».

Para Manuel Araújo, presidente 
da Junta de Freguesia de Amora, 
esta prova distingue-se «por ser 
popular, inclusiva, em que todos 
podem participar, dos benjamins 
aos veteranos». Garantiu que a 
junta «vai continuar a apostar 
nesta organização para que ela 
seja cada vez melhor».

O vereador José Carlos Go-
mes, do pelouro do Desporto 

 Homenagem a Joaquim Delgado

O 30.º Corta-Mato Cidade de Amora homenageou o desportista e 
dirigente Joaquim Delgado pelo seu contributo para a modalidade 
e para o concelho. O vereador do Desporto da Câmara Municipal do 
Seixal, José Carlos Gomes, e Manuel Araújo, presidente da Junta de 
Freguesia de Amora, entregaram uma lembrança simbólica ao home-
nageado. Joaquim Delgado iniciou o seu percurso no desporto esco-
lar nos anos 1970 e conquistou vários títulos na sua carreira. É juiz 
de atletismo desde 1997 e atualmente é dirigente e atleta do Clube 
Recreativo da Cruz de Pau. O homenageado afirmou que aguardava 
a distinção por «tudo o que tenho feito pelo desporto no concelho».

da Câmara Municipal do seixal, 
considerou que a o elevado nú-
mero de inscrições «prestigiam 
este 30.º Corta-Mato Cidade de 
Amora, que se realiza neste mag-
nifico espaço, com umas carac-
terísticas excelentes para corta- 
-mato». O vereador afirmou ainda 

que esta manifestação desportiva 
«demonstra a vitalidade e as po-
tencialidades do desporto no con-
celho, que promove uma política 
desportiva para todos, abrangen-
do os vários níveis etários, géne-
ros e condições físicas». n

Paulo Rosário, vencedor do 30.º 
Corta-Mato  Cidade de Amora

Salomé Afonso, vencedora do 30.º 
Corta-Mato  Cidade de Amora
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A CâmArA municipal do Seixal e 
o Centro de Atividades Sociais de miratejo 
(CASm) assinaram, no dia 23 de novembro, 
um protocolo para a cedência a titulo gratui-
to de instalações em regime de contrato de 
comodato destinado ao funcionamento da 
biblioteca e ao desenvolvimento de ativida-
des culturais. O espaço localiza-se no Centro 
Comercial do miratejo – loja 10, e resulta do 
apoio da Câmara municipal do Seixal que ad-
quiriu várias lojas, com o objetivo de ceder 
as instalações a instituições da freguesia de 
Corroios para aí desenvolverem a sua ativida-
de cultural e social. O espaço cedido ao CASm 
decorre de um investimento municipal de 17 
mil euros.

«A biblioteca será muito mais do que um 
depósito de livros, um espaço partilhado de 
aprendizagem, de cultura e cidadania ativa, 
inserida na comunidade de miratejo, onde se 
poderá requisitar um livro, ter um computa-
dor para estudar, ou ver um filme», como afir-
ma o presidente do CASm, António marques.

O CASm é uma instituição de solidariedade 
social que desde 1981 desenvolve serviços na 
área social, cultural e formação. Atendendo às 
características da comunidade, a instituição 
desenvolve um importante trabalho na área 
da infância, com uma creche familiar para 80 
crianças e ainda o projeto de Atividades de 
Tempos Livres – meta Atingida. 

O CASm funciona em três espaços, que al-
bergam no conjunto a sede e serviços admi-
nistrativos, gabinetes técnicos e apoio logís-
tico para o funcionamento da creche familiar; 
salas de computador para a comunidade; ga-
binete de inserção profissional; acolhimento 
dos desempregados ao abrigo do protocolo 
com o Centro de Emprego do Seixal, centro de 
estudos, espaço para bens doados para famí-
lias carenciadas e curso de artes decorativas. 

A cerimónia de assinatura do contrato de 
comodato contou com as presenças do vice- 
-presidente e do presidente do CASm, 
Joaquim Cotovio e António marques, do pre-
sidente da Junta de Freguesia de Corroios, 

Eduardo rosa, da vereadora manuela Calado 
e do presidente da Câmara municipal do 
Seixal, Joaquim Santos.

Nova vida em Miratejo
António marques afirmou ser «um mo-

mento importante. resolve-se o problema 
da falta de um local que foi solucionado com a 
cooperação da autarquia», disse. 

Joaquim Santos destacou o trabalho social 
e cultural do CASm: «O concelho só avança 
com o trabalho de parceria entre o Poder 
Local e as instituições sociais». 

O autarca acrescentou que a aquisição de 
várias lojas no Centro Comercial de miratejo 
corresponde «à nossa visão de inovação, dar 
nova vida a um local que se encontrava estag-
nado. As lojas vazias podem estar ao serviço 
da população, com funções sociais e de lazer». 
Informou ainda que será ai instalada a Loja do 
munícipe de miratejo: «Queremos criar maior 
fluxo de pessoas no local, ajudando os lojistas 
que ainda estão no centro comercial». referiu 
que também o antigo cinema de miratejo foi 
adquirido e está a ser transformado num au-
ditório municipal. O intuito é «dar vida ao 
espaço com diversas atividades. No caso da 
biblioteca queremos que seja uma alavanca 
para a inclusão social, um espaço de forma-
ção».  n

A ASSOCIAçãO de reformados 
e Idosos da Freguesia de Amora (ArIFA) 
celebrou, no dia 5 de novembro, o 40.° 
aniversário, com uma sessão solene. A 
ArIFA tem tido um importante papel nas 
respostas que presta à população, uma 
intervenção que abrange infância, velhi-
ce, cuidados continuados e inclusão, com 
o programa de desenvolvimento social 
CLDS 3.ª Geração. No total, apoia mais de 
300 utentes.

Fernando Sousa, presidente da direção 
da ArIFA, enfatizou os 40 anos em que 
«temos apoiado os mais frágeis social-
mente, milhares de cidadãos encontra-
ram aqui resposta para os problemas». 
referiu as dificuldades financeiras da 
instituição: «Adaptámo-nos graças ao 
empenho dos profissionais que garan-
tem o bem-estar dos utentes. O caminho 
não tem sido fácil, apesar dos apoios da 
Junta de Freguesia de Amora e da Câmara 
municipal do Seixal». 

Segurança Social 
desresponsabiliza-se
Os constrangimentos prendem-se 

com os acordos de cooperação com a 
Segurança Social que, como explicou o 
dirigente, «são insuficientes para as ne-
cessidades. Assim, temos de nos reestru-
turar, ter como prioridades a manutenção 
do edifício e dos equipamentos para dar 
mais conforto aos utentes e condições 
de trabalho aos profissionais. Vamo-nos 
candidatar ao Fundo de Socorro Social».

manuel Araújo, presidente da Junta de 
Freguesia de Amora, salientou o prestígio 
da instituição, uma das duas do concelho 
com a valência de lar social, e frisou que 
«140 camas são insuficientes para uma 
população de mais de 160 mil habitantes. 
Na atual sociedade, quem melhor para 
cuidar dos idosos do que estas institui-
ções? No entanto, têm de lidar com a falta 

de financiamento estatal adequado, para 
desenvolver  este trabalho». 

Reforço da área social
Para Joaquim Santos, presidente da 

Câmara municipal do Seixal, «a ArIFA tem 
sido um parceiro importante na constru-
ção do concelho. Passados 45 anos de 
Abril, «temos de continuar a afirmar o 
direito à dignidade e a lutar pelo reforço 
das condições sociais». Nesse sentido, o 
orçamento municipal para 2020 privile-
gia a área social, com um investimento de 
2,9 milhões de euros, «iremos apoiar as 
instituições com que trabalhamos».

 O autarca falou ainda sobre a desres-
ponsabilização do Governo que não asse-
gura as condições de funcionamento das 
instituições sociais. «Já no município pri-
vilegiamos o trabalho social. No caso da 
ArIFA, o nosso apoio imediato será no va-
lor de mais de 25 mil euros. Assim cons-
truímos o concelho: sonhamos, apoiamos 
e concretizamos». 

Seguiu-se uma reunião com a direção 
da ArIFA, para analisar as suas dificulda-
des e a forma como a autarquia pode aju-
dar a ultrapassá-las, tal como tem vindo a 
fazer com todas as instituições sociais. n

Centro de Atividades Sociais de miratejo
Autarquia cede espaço 
para nova biblioteca 

ArIFA comemora 40 anos
Instituição recebe 
apoio de 25 mil euros

O orçamento 
municipal para 2020 
privilegia a área 
social, com um
investimento de 
2,9 milhões de euros 

A aquisição de 
várias lojas no Centro 
Comercial de Miratejo 
para atividades sociais 
e de lazer vai dar nova 
vida ao local. 

Joaquim Santos, presidente da câmara, esteve presente na celebração do 40.º 
aniversário da ARIFA

Assinatura de protocolo entre a Câmara Municipal do Seixal e o Centro de Atividades 
Sociais de Miratejo
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Fundada a 20 de outubro de 1998, a 
Mensageiro da Poesia – Associação 
Cultural Poética tem como missão 
desenvolver o gosto pela cultura e 
pela conceção criativa de escritas 
diversas, com especial incidência 
na poesia. 
As atividades da associação incidem 
sobre ações de formação, pintura, 
poesia, tertúlias e workshops.
A Mensageiro da Poesia comemo-
rou o 21.º aniversário no dia 20 de 

outubro, com uma sessão realizada 
no Clube Recreativo da Cruz de Pau, 
em que predominaram a música e 
a poesia, com a participação d’Os 
Jograis do Mensageiro da Poesia, a 
apresentação dos livros de poesia 
do «saudoso amigo» Arménio Correia 
e Hermilo Grave.
Também se cantou o fado e houve 
um momento em que brilharam 
as jovens alunas de Ana Cristina 
Videira, da classe Talentos Sem 

Fronteiras (do Centro Cultural e 
Recreativo do Alto do Moinho), que 
recentemente subiram ao pódio no 
Festival Internacional da Polónia.
Na mesa da sessão estiveram, entre 
outros, a vereadora Manuela Calado, 
do pelouro da Cultura da Câmara 
Municipal do Seixal; Manuel Araújo, 
presidente da Junta de Freguesia de 
Amora, e Luís Neves, presidente da 
direção da Mensageiro da Poesia. 

Aniversário da Mensageiro da Poesia
Celebrar a música e a palavra

O Agrupamento 585 de Corroios 
do Corpo Nacional de Escutas ce-
lebrou, no dia 16 de novembro, o 
40.º aniversário. Trata-se de um dos 
agrupamentos de escuteiros mais 
antigos do concelho que partilha o 
passado, vive intensamente o pre-
sente e trabalha a pensar no futuro.
Ângela Peixoto é a chefe do agru-
pamento. Começou como lobito há 
33 anos e hoje lidera um coletivo de 
112 elementos. O balanço que faz 
do trabalho realizado é positivo: «É 
muito bom e compensador ensinar 
os valores do escutismo aos mais 

novos e ver a sua evolução».
A missão do escutismo é contribuir 
para a educação dos jovens, aju-
dando a construir um mundo me-
lhor.  «No fundo, queremos deixar o 
mundo melhor do que o encontrá-
mos», diz Ângela Peixoto.
Joaquim Santos, presidente da Câ-
mara Municipal do Seixal, acom-
panhado da vereadora Manuela 
Calado e de Eduardo Rosa, pre-
sidente da Junta de Freguesia de 
Corroios, esteve presente nas co-
memorações de aniversário nas ins-
talações do Agrupamento 585, na 

Quinta de S. Pedro.
O presidente da Câmara Municipal 
do Seixal felicitou o agrupamento 
pelos seus 40 anos de vida, des-
tacando «o seu papel no apoio a 
jovens e crianças, mostrando-lhes 
a importância de terem um papel 
ativo na sociedade».
O Agrupamento 585 de Corroios 
funciona há 30 anos em instalações 
municipais. Os autarcas visitaram 
os vários edifícios, um deles onde 
estava instalado um antigo lagar. Os 
escuteiros adaptaram os espaços e 
fizerem deles a sua casa.

40.º aniversário do Agrupamento 585 de Corroios
Trabalhar a pensar no futuro

Núcleo do Sporting do Seixal
1.ª Gala Albano Narciso Pereira

O Núcleo do Sporting do Seixal vai realizar, com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal, a 1.ª Gala Albano Narciso Pereira. 
O evento acontece no dia 15 de dezembro, a partir das 12 horas, 
e inclui almoço, momentos musicais, entrega de prémios a en-
tidades e personalidades e apresentação do projeto do Espaço 
Memória Albano Narciso Pereira.
As inscrições estão a  decorrer até ao dia 9 de dezembro. Para mais 
informações e inscrições, deve contactar o Núcleo do Sporting do 
Seixal através dos telefones 966 288 072 ou 966 061 643, do 
email nucleosportingseixal@gmail.com ou de mensagem privada 
na página do Facebook.

Dia 13 de dezembro, no Seixal
II Gala Semmais distingue 
figuras e entidades da região

A II Gala Semmais irá realizar-se no dia 13 de dezembro, a partir das 
19.30 horas, nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal.
Trata-se de um evento promovido pelo jornal Semmais, distribuído 
todos os sábados com o semanário Expresso e com circulação em 
todo o distrito de Setúbal e Alentejo.
Esta gala de atribuição de prémios tem o objetivo de distinguir um 
conjunto de individualidades, empresas e instituições das duas 
regiões, com o reconhecimento do papel que, nas múltiplas esferas 
da sua ação, representam na missão pública, social ou empresarial.

SEIXAL 2019

RECONHECER | DISTINGUIR | GALARDOAR
Distritos de Setúbal e Alentejo

IIª Gala•

ORGANIZAÇÃO PARCERIA

O presidente da câmara e a vereadora do pelouro do Desenvolvimento Social estiveram presentes 
no aniversário 

Manuela Calado, vereadora da Cultura, integrou a mesa da sessão
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SEIXAL | LISBOA

LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

SETÚBAL | SEIXAL | LISBOA

Horários

Horários

LISBOA | SEIXAL

FARMÁCIAS | NOV | DEZ

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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Sábados
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Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

 26 ‘        5 ‘        3 ‘        4 ‘         5 ‘        9 ‘        2 ‘         3 ‘        2 ‘

Sublinhados: com partidas de Setúbal, os restantes partem de Coina

(*) n Partida do Fogueteiro

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

 2 ‘        4 ‘       2 ‘        9 ‘        5 ‘        3 ‘        4 ‘         5 ‘         24 ‘

Sublinhados: com destino a Setúbal, os restantes terminam em Coina. 
Aos dias úteis o comboio das 8.13 horas termina no Fogueteiro

PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis
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PARTIDAS DE COINA (Concelho do Seixal) Dias úteis
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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 
| 212 275 681

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

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

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
FLoR DA MATA | Av. 23 de julho, 56 
| 213 157 308 
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

TELEFONES ÚTEIS
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Dia 14 de dezembro, na Sociedade Filarmónica 
União Seixalense
Natal do Hospital no Seixal

Aldeia Natal do Seixal, de 30 de novembro 
a 29 de dezembro
A magia do Natal invade o Seixal

O núcleo urbano antigo do Seixal vai transformar-se, mais uma vez, na Aldeia Natal do 
Seixal, um espaço único de celebração desta quadra, onde há magia, solidariedade e 
muitos sorrisos, e onde é possível viver o espírito natalício em família.
De 30 de novembro a 29 de dezembro, todos estão convidados a visitar a casa do Pai 
Natal e o ateliê mágico dos duendes, a viajar no carrossel de Natal parisiense, a divertir-
-se no baloiço de Natal e na pista de gelo natural. Ao longo da Avenida D. Nun’Álvares 
Pereira, nas casinhas do Mercado de Natal, haverá artesanato e gastronomia, e tam-
bém o palco onde atuam vários grupos do concelho. Andar no comboio de Natal é uma 
boa oportunidade para passear pelo espaço e ver a iluminação da época.
Apesar de a Aldeia Natal ter início a 30 de novembro, a abertura institucional acontece 
no dia 7 de dezembro, às 18 horas, com fogo de artifício e muita animação. 
Até dia 29 de dezembro, a Aldeia Natal do Seixal estará a funcionar de segunda a quinta-
-feira, das 9.30 às 20 horas, e de sexta-feira a domingo, das 10.30 às 22 horas. No dia 
24 de dezembro, das 9.30 às 16 horas, e no dia 25 de dezembro, das 14 às 19 horas.

O Natal do Hospital no Seixal realiza-se mais uma vez como forma de reivindicação do 
direito da população a cuidados hospitalares de proximidade e qualidade.
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, reuniu-se com a ministra 
da Saúde, Marta Temido, que assegurou que o hospital no Seixal estará construído 
em 2023. No entanto, como muitas promessas já foram feitas e o hospital não avan-
çou, até à inauguração do hospital no Seixal, comissões de utentes de saúde, órgãos 
autárquicos e Plataforma Juntos pelo Hospital vão continuar a reivindicar a necessi-
dade do hospital no concelho.
Uma das muitas iniciativas de reivindicação tem sido o Natal do Hospital no Seixal. 
Este ano, o espetáculo realiza-se no dia 14 de dezembro, a partir das 15.30 horas, na 
Sociedade Filarmónica União Seixalense. 
Vários artistas nacionais e locais solidários com esta causa participam neste even-
to: Maria de Lourdes, Fernando Viegas, Manuela Sameiro, David Ventura, Eduardo 
Santana, Mário Barradas, Ricardo Mestre, Brothers Soul (Tiago Mestre e Joana 
Mestre), Diana Soares, Dany Silva, Elisabete, Vítor Paulo, Banza, David Antunes e 
Anjos. Assista a este grande espetáculo, com entrada livre.

Inscrições até dia 6 de dezembro
Participe no Concurso de Doçaria de Natal

Integrado na Aldeia Natal do Seixal, que decorre entre 30 de novembro e 29 de dezem-
bro, no núcleo urbano antigo do Seixal, irá realizar-se um Concurso de Doçaria de Natal.
Este concurso tem como principal objetivo a divulgação e promoção da doçaria tradicio-
nal da época natalícia. Podem participar pastelarias e padarias, doceiros particulares e 
representantes de associações e coletividades.
A inscrição é gratuita, com o limite de inscrição de dois doces por concorrente, e deverá 
ser feita até dia 6 de dezembro, através do preenchimento da ficha de inscrição que se 
encontra disponível nos Serviços Online em cm-seixal.pt e onde poderá também ter 
acesso às normas de participação. 
Cada concorrente deverá entregar dois exemplares do doce (ou doces) com que con-
corre, sendo um para apreciação do júri e outro para exposição ao público. Os doces 
deverão ser entregues, obrigatoriamente, até às 14.30 horas do dia 15 de dezembro, no 
salão nobre da Associação Náutica do Seixal (Praça Mártires da Liberdade, Seixal), para 
que possam ser apreciados pelo júri. A cerimónia de entrega dos prémios realiza-se a 
partir das 16.30 horas, no palco colocado no jardim da Praça dos Mártires da Liberdade, 
mesmo em frente à Associação Náutica do Seixal.
O prémio a atribuir ao vencedor, no montante de 500 euros (em cartão de compras), 
será oferta do Município do Seixal, sendo atribuído ainda um Prémio Turismo, a cargo da 
Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa. Serão entregues certificados de par-
ticipação a todos os concorrentes. Mais informações através do telefone 915 335 347 
ou do email posto.municipal.turismo@cm-seixal.pt.

O Seixal vai receber, de 10 a 18 de janeiro de 2020, o 1.º Concurso Internacional de 
Composição para Guitarra de Portugal. Estarão a concurso no Seixal 80 obras em repre-
sentação de 28 países e quatro continentes. No dia 15 de janeiro de 2020 serão dados a 
conhecer os premiados e realizar-se-á a cerimónia de entrega dos prémios às 21 horas no 
Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal. Além do concurso, o evento inclui recitais, 
conferências e classes magistrais. Para participação nas classes magistrais, são neces-
sárias inscrições. As fichas de inscrição estão disponíveis em guit-ars.com e cm-seixal.pt.
Recitais: 21.30 horas. Entrada livre até à lotação da sala.
Eduardo Fernández (Uruguai), 10 de janeiro, Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal; Eduardo Isaac (Argentina), 11 de janeiro, Sociedade Filarmónica Operária 
Amorense; Artur Caldeira (Portugal), 17 de janeiro, auditório dos Serviços Centrais da 
Câmara Municipal do Seixal; Marco Pereira (Brasil) 18 de janeiro, Auditório Municipal do 
Fórum Cultural do Seixal.
Conferências: Auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal. Entrada 
livre até à lotação da sala.
Composição Vs. Improvisação, Dusan Bogdanovic, 12 de janeiro, 18 horas
Vida e Obra de Leo Brouwer, Artur Caldeira, 18 de janeiro, 19 horas
Classes Magistrais: Auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal
Eduardo Fernández, 11 de janeiro; Eduardo Isaac, 12 de janeiro; Marco Pereira, 16 de 
janeiro.

Concurso Internacional de Composição para Guitarra 
Participe nas classes magistrais, 
conferências e recitais
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Assembleia Municipal do Seixal

Aprovação das Grandes Opções
do Plano e Orçamento para 2020

ministração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo; as lutas da comunidade 
escolar contra o amianto nas escolas; o 
abaixo-assinado de pais de Fernão Ferro 
pela construção de escolas do 2.º e 3.º ci-
clos do ensino básico e do ensino secun-
dário na freguesia; o subfinanciamento 
da Segurança Social às associações de 
idosos; o trabalho das associações hu-
manitárias de bombeiros do município e 
diversas iniciativas da autarquia, como a 
Festa de Bem Estar Animal e a Seixalíada; 
entre outros temas.
Os eleitos da assembleia questionaram 
o executivo sobre temas como os proce-
dimentos da autarquia quanto a cães na 
via pública, o investimento da Câmara 
Municipal do Seixal, a rede de abasteci-
mento de água, a recolha e tratamento de 
resíduos, a instalação da Hovione no con-
celho, a previsão de investimento público 
e privado para o próximo ano e a requali-
ficação de espaços públicos e estaciona-
mentos. 
Já no período antes da ordem do dia fo-
ram apreciados 20 documentos entre 
recomendações, saudações, votos de 
pesar e moções. Entre os votos de pesar 
mereceram a aprovação por unanimida-
de os que assinalaram os falecimentos 
de José Mário Branco e de Diogo Freitas 
do Amaral, assim como o que assinalou 
o assassinato de quatro portugueses na 
Venezuela. Um outro voto de pesar que 
assinalou os crimes contra a comunidade 

transgénero foi aprovado por maioria.
Com aprovação por unanimidade foram 
também recebidas duas moções que as-
sinalaram o dia 25 de novembro como 
Dia Internacional pela Eliminação da Vio-
lência Contra as Mulheres. Igualmente 
unânime foi a aprovação das saudações 
à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Mistos de Amora, no contexto da inaugu-
ração do novo quartel, e ao 183.º aniver-
sário do concelho do Seixal.
Uma moção e uma recomendação respei-
tantes à remoção de amianto das escolas 
públicas e outras instituições receberam 
aprovação por maioria, assim como as 
moções que defenderam o «reforço do 
número de funcionários nas escolas» e 
«a contratação de funcionários não do-
centes». Também aprovada por maioria 
foi a moção que defendeu um transporte 
escolar para os alunos de Fernão Ferro 
que frequentam escolas do 2.º e 3.º ciclo 
do ensino básico e do ensino secundário 
fora da freguesia.
No período de intervenção da popula-
ção, um munícipe considerou que não 
se devia o celebrar o 25 de Novembro 
de 1975 da mesma forma que o 25 de 
Abril de 1974, enquanto outro interveio 
para entregar um livro ao presidente da 
Assembleia Municipal sobre José Vitoria-
no, sindicalista, dirigente do PCP e vice-
presidente da Assembleia da República.
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Depois da aprovação, no dia 31 de outu-
bro, em reunião da Câmara Municipal do 
Seixal, as Grandes Opções do Plano (GOP) 
e Orçamento para 2020 foram aprovados 
no dia 26 de novembro na Assembleia 
Municipal do Seixal.
A sessão decorreu em dois dias, 25 e 26 
de novembro, nos Serviços Centrais da au-
tarquia, tendo a aprovação das GOP para 
2020 decorrido no dia 26. 
A CDU e os presidentes das juntas de fre-
guesia votaram favoravelmente, PS, BE e 
PAN abstiveram-se e PSD e CDS-PP vota-
ram contra.
O documento apresenta um orçamento 
com valor total de 105 055 000 euros 
que, segundo Joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, «vai permi-
tir um aumento significativo da qualidade 
de vida da população do concelho, acentu-
ando este novo ciclo de desenvolvimento 
económico e social que estamos a viver».
O autarca referiu ainda que se trata «do or-
çamento municipal com maior investimento 
da última década, de cerca de 25 milhões de 
euros, que permitirá concretizar um conjunto 
vasto de obras em equipamentos, espaços 
públicos ou infraestruturas, reforçando a 
oferta de serviços e a qualidade de vida que 
o concelho possui em áreas fundamentais 
como a educação, o apoio à terceira idade, 
a área social, o ambiente, a mobilidade e os 
transportes».
Outros aspetos que Joaquim Santos des-
tacou do orçamento apresentado foram a 
opção gestionária, no valor de 1 milhão de 
euros, que irá permitir valorizar os trabalha-
dores da autarquia, e o valor da receita do 
IRS, de cerca de 8 milhões de euros, que irá 
ser investido nas áreas social e da educação. 
Para o PS, PSD, CDS e PAN «o programa é 
ambicioso, mas não inovador» e «não con-
tém a viragem necessária». O BE referiu os 
aspetos que considera positivos e outros 
que estão em falta.
Joaquim Santos lembrou que, das 113 
propostas dos partidos com assento na 
Assembleia Municipal do Seixal, foram in-
tegradas 70 nas GOP e Orçamento para 
2020. «Respeitámos as propostas de 
todos os partidos e fizemos um esforço 
muito sério para a sua integração», disse 
o autarca.
Foram ainda colocadas várias questões 
ao presidente da autarquia sobre projetos 
incluídos nas GOP, dos quais se destaca 
o Centro Distribuidor de Água (CDA) de 
Fernão Ferro, os processos de contraor-
denação para quem deposita resíduos 
na via pública e os projetos de unidades 
hoteleiras.
Sobre o CDA, Joaquim Santos lembrou 
que «a obra foi feita com investimento mu-

nicipal, sem fundos estatais ou europeus. 
E o atraso na sua colocação em funciona-
mento não tem que ver com a autarquia, 
tem que ver com a EDP, que desinveste 
na sua operacionalidade e levou meses 
a responder ao pedido que foi feito para 
instalação do ramal de energia definitivo».
Quanto aos resíduos depositados na vida 
pública, esclareceu que «a Câmara Muni-
cipal do Seixal faz cumprir o regulamen-
to municipal. Temos feito campanhas de 
sensibilização, temos apelado ao civismo 
das pessoas. Mas há processos de contra-
ordenação para quem não cumpre».
Sobre as unidades hoteleiras no concelho, 
esclareceu que existe apenas uma no con-
celho, estando a ser iniciada a construção 
do Hotel Mundet, no Seixal.
«O Seixal está no caminho de progresso 
e a execução deste orçamento vai maxi-
mizar o potencial e as capacidades deste 
concelho», afirmou ainda Joaquim Santos. 

Atividade da autarquia
A primeira parte da 5.ª sessão ordinária 
de 2019 decorreu no dia anterior, 25 de 
novembro, e incluiu os períodos de inter-
venção da população e de antes da ordem 
do dia, em que foi apreciada a informação 
da câmara, do presidente e sobre a situa-
ção financeira do município.
Nestes pontos, o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal falou das reuniões 
mantidas com a ministra da saúde, co-
missões de utentes de saúde e com Ad-
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Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 no valor de 105 055 000€
Maior investimento municipal da última década: 25 milhões de euros

Desenvolvimento económico e turismo: 1,6 milhões €
• Iniciar a construção dos Centros Náuticos de Amora e Seixal
• Desenvolver o projeto para o prolongamento do passeio ribeirinho de Amora 
• Criar o Centro de Inovação Criativa no âmbito da Incubadora de Empresas
• Construir uma Estação de Serviço de Autocaravanas junto ao terminal fluvial
   do Seixal

Educação e juventude: 5,6 milhões €
• Concluir a ampliação da EB1/JI da Quinta de Santo António e da EB1/JI
   de Aldeia de Paio Pires
• Lançar o concurso da obra do novo JI da Quinta de S. Nicolau
• Prosseguir as intervenções de requalificação nas escolas do 1.º ciclo e jardins 
   de infância públicos

Cultura e desporto: 3,1 milhões €
• Construir o Centro Internacional de Medalha Contemporânea, na Quinta da Fidalga,
   em Arrentela
• Lançar o concurso para a construção do Centro Cultural de Amora, na Cruz de Pau
• Lançar o concurso para a construção de um Centro de Interpretação Patrimonial
   e Ambiental no Parque Urbano de Miratejo, valorizando o monumento nacional da
   Olaria Romana da Quinta do Rouxinol 
• Apoiar o projeto Aldeia do Bombo dos Tocá Rufar, espaço para os Karma Drums
   e nova sede para a ARTES – Associação Cultural do Seixal
• Concluir a Piscina Municipal de Aldeia de Paio Pires
• Concluir o Complexo Desportivo do Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal
• Concluir o Pavilhão Desportivo do Portugal Cultura e Recreio 
• Concluir o Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes, na Mundet
• Executar os projetos do Pavilhão Municipal de Fernão Ferro

Habitação e apoio social: 2,9 milhões €
• Lançar o concurso para a construção do Centro de Dia do Casal do Marco e da Creche da Associação de Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias do Seixal
• Apoiar a construção dos lares de idosos de Fernão Ferro, Corroios, Pinhal de Frades e Casal do Marco
• Apoiar a construção das novas creches sociais de Amora, Miratejo e Fogueteiro 
• Apoiar a construção da Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Arrentela da Santa Casa da Misericórdia do Seixal
• Prosseguir o processo de realojamento de Vale de Chícharos
• Construir os espaços exteriores do novo Centro de Saúde de Corroios
   e os acessos principais e infraestruturas exteriores ao hospital no Seixal

Serviço público e participação: 2,4 milhões €
• Iniciar a construção da Loja do Cidadão do Concelho do Seixal em Amora
• Executar o projeto do novo Cemitério Municipal de Fernão Ferro
• Avançar com a obra de requalificação do Mercado Municipal da Cruz de Pau
• Programar a nova Loja do Munícipe de Fernão Ferro
• Reforçar a participação da população nas políticas e decisões municipais.
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Do total de investimento previsto, 28,6 MIILHÕES     serão distribuídos pelas seguintes áreas:
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Projeto da Loja do Cidadão no Concelho do Seixal, em Amora

Projeto do Centro Cultural de Amora, na Cruz de Pau

Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes, na Mundet

Construção do Centro de Saúde de Corroios

Construção da Piscina Municipal de Paio Pires
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Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 no valor de 105 055 000€
Maior investimento municipal da última década: 25 milhões de euros

Desenvolvimento económico e turismo: 1,6 milhões €
• Iniciar a construção dos Centros Náuticos de Amora e Seixal
• Desenvolver o projeto para o prolongamento do passeio ribeirinho de Amora 
• Criar o Centro de Inovação Criativa no âmbito da Incubadora de Empresas
• Construir uma Estação de Serviço de Autocaravanas junto ao terminal fluvial
   do Seixal

Educação e juventude: 5,6 milhões €
• Concluir a ampliação da EB1/JI da Quinta de Santo António e da EB1/JI
   de Aldeia de Paio Pires
• Lançar o concurso da obra do novo JI da Quinta de S. Nicolau
• Prosseguir as intervenções de requalificação nas escolas do 1.º ciclo e jardins 
   de infância públicos

Cultura e desporto: 3,1 milhões €
• Construir o Centro Internacional de Medalha Contemporânea, na Quinta da Fidalga,
   em Arrentela
• Lançar o concurso para a construção do Centro Cultural de Amora, na Cruz de Pau
• Lançar o concurso para a construção de um Centro de Interpretação Patrimonial
   e Ambiental no Parque Urbano de Miratejo, valorizando o monumento nacional da
   Olaria Romana da Quinta do Rouxinol 
• Apoiar o projeto Aldeia do Bombo dos Tocá Rufar, espaço para os Karma Drums
   e nova sede para a ARTES – Associação Cultural do Seixal
• Concluir a Piscina Municipal de Aldeia de Paio Pires
• Concluir o Complexo Desportivo do Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal
• Concluir o Pavilhão Desportivo do Portugal Cultura e Recreio 
• Concluir o Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes, na Mundet
• Executar os projetos do Pavilhão Municipal de Fernão Ferro

Habitação e apoio social: 2,9 milhões €
• Lançar o concurso para a construção do Centro de Dia do Casal do Marco e da Creche da Associação de Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias do Seixal
• Apoiar a construção dos lares de idosos de Fernão Ferro, Corroios, Pinhal de Frades e Casal do Marco
• Apoiar a construção das novas creches sociais de Amora, Miratejo e Fogueteiro 
• Apoiar a construção da Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Arrentela da Santa Casa da Misericórdia do Seixal
• Prosseguir o processo de realojamento de Vale de Chícharos
• Construir os espaços exteriores do novo Centro de Saúde de Corroios
   e os acessos principais e infraestruturas exteriores ao hospital no Seixal

Serviço público e participação: 2,4 milhões €
• Iniciar a construção da Loja do Cidadão do Concelho do Seixal em Amora
• Executar o projeto do novo Cemitério Municipal de Fernão Ferro
• Avançar com a obra de requalificação do Mercado Municipal da Cruz de Pau
• Programar a nova Loja do Munícipe de Fernão Ferro
• Reforçar a participação da população nas políticas e decisões municipais.
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6 Ambiente e espaços verdes: 1,7 milhões €
• Executar a segunda fase do Parque Urbano do Seixal, na Mundet
• Iniciar a construção do Parque Metropolitano da Biodiversidade na Verdizela
   (em Corroios)
• Lançar o concurso para a construção do Parque Urbano de Miratejo
• Implementar o Laboratório Vivo para a Descarbonização, com 17 projetos
   a desenvolver de forma integrada em torno da Baía do Seixal

Mobilidade e transportes: 5,6 milhões €
•  Desenvolver os projetos para a construção do troço da alternativa à EN10 
    até Amora 
•  Pavimentar, pintar e sinalizar vias em todo o município
•  Implementar o novo modelo de passe social intermodal e reforçar a rede
    de transporte coletivo de passageiros (que aumentará a oferta em 65% no
    concelho), com uma comparticipação de 2 milhões de euros*

8 9 Forças humanitárias: 1,2 milhões €
•  Apoiar com 1 milhão de euros as corporações de bombeiros do concelho, 
    valorizando a sua capacidade  de intervenção e socorro*
• Capacitar o Serviço Municipal de Proteção Civil com mais meios para melhor 
    intervenção.

10 Bem-estar animal: 700 mil €
• Prosseguir a qualificação das instalações do atual Centro de Recolha
   Oficial de Animais de Companhia do Seixal (CROACS), dotando-o de
   mais meios e recursos humanos
• Executar os projetos da construção de um novo CROACS
• Construir parques de atividades para canídeos

7 Água, saneamento e resíduos: 4 milhões €
• Entrada em funcionamento do Centro Distribuidor de Água
   de Fernão Ferro 
• Lançar o concurso para a obra de ampliação e requalificação do Centro   
   Distribuidor de Água de Belverde
• Prosseguir a implemenção de um novo modelo de higiene urbana, com novos   
   equipamentos e circuitos e a recolha de resíduos urbanos biodegradáveis

* Comparticipações e apoios financeiros, não integrando, por isso, o valor global do investimento
    municipal

Parque Urbano do Seixal Centro Distribuidor de Água de Fernão Ferro 

Quartel de Fernão Ferro da Associação Humanitário de Bombeiros Mistos 
do Concelho do Seixal

Projeto do novo CROACS – Centro de Recolha Oficial de Animais
de Companhia do Seixal

Troço da alternativa à EN10



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

Aldeia Natal 
do Seixal

A magia do Natal vai voltar a invadir o Seixal. 

De 30 de novembro a 29 de dezembro, todos estão convidados a visitar a Aldeia Natal do 
Seixal, que decorre no núcleo urbano antigo do Seixal.
A casa do Pai Natal, o ateliê mágico dos duendes, o carrossel parisiense, o baloiço de Natal 
e a pista de gelo são algumas das diversões para toda a família. 
Podem ainda no comboio de Natal passear pelo espaço e ver a iluminação natalícia.

Ao longo da Avenida D. Nun’Álvares Pereira, no Mercado de Natal, haverá artesanato e 
gastronomia, e também o palco onde atuam vários grupos do concelho.

Com início no dia 30 de novembro, a Aldeia Natal terá um programa especial para os 
alunos das escolas nos primeiros dias.  A abertura institucional do evento realiza-se no dia 
7 de dezembro, às 18 horas, com fogo de artifício, muita animação e chegada do Pai Natal. 
Visite a Aldeia Natal do Seixal. O Natal está à sua porta!

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

Leve as crianças 
ao teatro
«A Ilha de Plástico» é uma produção infantil da Animateatro, com texto de 
Ricardo G. Santos, conceção, encenação e direção de Lina Ramos, que se 
realiza no dia 8 de dezembro, domingo, às 16 horas, no Auditório Municipal 
do Fórum Cultural do Seixal. 

A peça conta às crianças que a Terra está doente e que é preciso reciclar e 
fazer desaparecer a ilha de plástico!

Organização: Animateatro. Ingresso: 5 euros. Reservas pelo telefone 212 254 
184 ou email comunicacaoanimateatro@gmail.com. 
Passatempo: Temos três bilhetes duplos para as primeiras respostas certas 
à questão: Quem é o autor do texto? Envie a resposta até às 17 horas do dia 
3 de dezembro, para o email www@cm-seixal.pt, com o nome, n.º de BI ou CC 
e o n.º de telefone. 
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XXXI Concertos 
de Natal
De 30 de novembro a 15 de dezembro, decorrem os XXXI Concertos de Natal, 
uma iniciativa da Câmara Municipal do Seixal.

O primeiro concerto realiza-se na Oficina de Artes Manuel Cargaleiro, Quinta 
da Fidalga. As restantes atuações realizam-se nas igrejas do concelho, em 
diferentes horários.

Os grupos participantes nesta edição são: Orquestra de Cordas da Escola 
de Artes do Independente Futebol Clube Torrense; Coral Cantata Viva e Ars 
Eloquentia e a soprano solista Patrycja Gabrel; Coro Geral da Escola de Artes 
do Independente Futebol Clube Torrense; Coral Cantata Viva com Órgão; 
Banda da Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense; Coro 
Polifónico de Fernão Ferro; Coral Cantata Viva e Orquestra da Escola de Artes 
do Independente Futebol Clube Torrense, e Coro Carpe Diem da Casa do Povo 
de Corroios.
Entrada gratuita.

Consulte o programa completo na cronologia desta publicação ou em  
cm-seixal.pt.



___________________________
16.30 horas
Coral Cantata Viva e Ars Eloquentia
XXXI Concertos de Natal
Música . Entrada livre
Igreja Paroquial de Nossa Senhora 
da Consolação de Arrentela

2 dez. 
segunda
___________________________
Das 10.30 às 12.30 horas
Comemorações do Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência: Convívio 
de Desporto Adaptado
Org.: Associação Nacional de Pais e Amigos 
Rett, Associação de Paralisia Cerebral Almada-
Seixal, Centro Cultural e Recreativo do Alto 
do Moinho, CERCISA e Independente Futebol 
Clube Torrense
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho

3 dez. terça
___________________________
21.30 horas
Imagens Proibidas
Ciclo de Cinema Português
M/ 14 anos . Ingresso (4)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

4 dez. quarta
___________________________
21.30 horas
A Ilha 70
36.º Festival de Teatro do Seixal
Teatro . M/ 12 anos . Ingresso (3)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

6 dez. sexta
___________________________
Das 10 às 12 e das 14.30 às 16.30 horas
Quem Conta Um Conto 
Acrescenta-lhe Um Ponto...
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

_________________________
21.30 horas 
Casal da Treta
Encerramento do 36.º Festival 
de Teatro do Seixal
Teatro . M/ 14 anos . Ingresso (5)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

7 dez. sábado
___________________________
Das 9 às 12 horas
CROACS – Adoção Responsável
Centro de Recolha Oficial de Animais 
de Companhia do Seixal

___________________________
Das 14 às 18 horas
Copa Muzenza
Artes marciais
Org.: Centro Cultural e Desportivo das Paivas
Pavilhão da Associação Humanitária 
de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal

___________________________
Das 15.30 às 17 horas
Workshop Sacos de Papel
Inscrição (1)
Dinamização: Tipografia do Papeleiro Doido
Extensão no Espaço Memória – Tipografia 
Popular do Seixal e Núcleo da Mundet
___________________________
21.30 horas
Sem Rosto
Teatro . M/ 12 anos . Ingresso: 5 euros
Org.: Animateatro
Espaço Animateatro, Amora

8 dez. 
domingo
___________________________
10 horas
37.º Grande Prémio do Grupo 
Desportivo do Cavadas
Atletismo
Org.: Grupo Desportivo do Cavadas
Ruas do Cavadas
___________________________
15 horas
Torneio Comemorativo 
do 55.º Aniversário | Ténis de Mesa
Grupo Recreativo de Santo António

seixal
acontece

29 nov. sexta
___________________________
15 horas
Dia Internacional para a Eliminação 
da Violência Contra as Mulheres
Apresentação da exposição O Corpo Fala, 
por Eduarda Quaresma, e do livro «Maus Tratos 
a Pessoas Idosas», de Dália Costa e Mauro 
Paulino
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal

___________________________
21.30 horas
Casa de Bonecas
36.º Festival de Teatro do Seixal
Teatro . M/ 12 anos . Ingresso (3)
Cinema S. Vicente

30 nov. 
sábado
___________________________
Das 10 às 17 horas
Estágio Nacional de Karaté Seiwakai 
Portugal
Org.: Núcleo Karaté Goju Ryu
Pavilhão Desportivo Escolar Dr. António 
Augusto Louro

___________________________
Das 14 às 18.30 horas
Conferência do Projeto Escola 
da Vida Ativa
Formação
Org.: Associação de Paralisia Cerebral 
Almada-Seixal e Câmara Municipal do Seixal
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal
___________________________
15 horas
Orquestra de Cordas da Escola 
de Artes do Independente Futebol 
Clube Torrense
XXXI Concertos de Natal
Música . Entrada livre
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro, 
Quinta da Fidalga

_________________________________
16.30 horas
Estórias & Histórias em Kamishibai, 
por Elisabete Rosa-Machado
26.º Aniversário do Fórum Cultural do Seixal
Biblioteca Municipal do Seixal
___________________________
17 horas
E Se… a Roda Não Tivesse Sido 
Inventada?
26.º Aniversário do Fórum Cultural do Seixal
Oficina de experiências científicas e criativas
Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares
Biblioteca Municipal do Seixal
___________________________
21.30 horas
1 Café na Revista
36.º Festival de Teatro do Seixal
Teatro . M/ 12 anos . Entrada livre
Associação de Amigos do Pinhal do General

Dixit Ensemble – 25 Anos a Dizer 
Rock
Música . M/ 6 anos . Ingresso: 5 euros
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

O Que É a Felicidade?
36.º Festival de Teatro do Seixal
Teatro . M/ 12 anos . Entrada livre
Centro de Apoio ao Movimento Associativo 
Juvenil

Serão de Contos, com Ana Sofia 
Paiva, Brú Junça e José Craveiro
26.º Aniversário do Fórum Cultural do Seixal
Biblioteca Municipal do Seixal

1 dez. 
domingo
___________________________
9 horas
3.ª S. Silvestre de Corroios
Atletismo
Org.: A Natureza Ensina
Ruas de Corroios

 
___________________________
15 horas
Torneio Comemorativo 
do 55.º Aniversário | Xadrez
Grupo Recreativo de Santo António
___________________________
16 horas
João e o Pé de Feijão
Teatro . M/ 3 anos . Ingresso: 5 euros
Org.: Animateatro
Cinema S. Vicente



___________________________
Até 7 de dezembro
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas
Olhares sobre a Margem Sul
Exposição de fotografia de Rodrigo Simas
Entrada livre
Galeria Municipal de Corroios

___________________________
Até 18 de dezembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20 horas
Sábado, das 10 às 13 horas
Exposição de Ida Pires
Entrada livre
Espaço Arte Jovem
___________________________
Até 31 de dezembro
Drive in Arte’13
Exposição de pintura de grande formato
Estrada Nacional 10, Paivas, Amora
___________________________
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, às 10.30 e 16.30 horas
A Montanha de Livros Mais Alta 
do Mundo, de Rocio Bonilla – 
Hora do Conto
Ler para Crescer – 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

Cortiça ao Milímetro
Exposição temporária
Núcleo da Mundet – Edifício das Caldeiras 
de Babcock & Wilcox
___________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
e das 14 às 17 horas
Sábado e domingo, das 14 às 17 horas
600 Anos de Moagem no Moinho 
de Maré de Corroios
Exposição de longa duração
Moinho de Maré de Corroios

Barcos, Memórias do Tejo
Exposição de longa duração
Núcleo Naval

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

1) Inscrição: 210 976 112 | ecomuseu.se@cm-
seixal.pt
2) Inscrição: 210 976 100 | biblioteca.junior@
cm-seixal.pt
3) Ingresso: 5 euros (50 % de desconto para 
jovens até 25 anos, reformados e trabalhadores 
das autarquias do Seixal)
4) Ingresso: 2 euros (50 % de desconto para 
jovens até 25 anos, reformados e trabalhadores 
das autarquias do Seixal)
5) Ingresso: 10 euros (50 % de desconto para 
jovens até 25 anos, reformados e trabalhadores 
das autarquias do Seixal)

____
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

___________________________
16 horas
A Ilha de Plástico
Teatro . M/ 3 anos . Ingresso: 5 euros
Org.: Animateatro
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal
___________________________
18 horas
Coral Cantata Viva com Órgão
XXXI Concertos de Natal
Música . Entrada livre
Igreja de Nossa Senhora do Monte Sião, Amora

10 dez. terça
___________________________
Das 10 às 12 e das 14.30 às 16.30 horas
Ideias para o Natal
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet
___________________________
21.30 horas
Cabaret Maxime
Ciclo de Cinema Português
M/ 16 anos . Ingresso (4)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

e ainda…
28 nov. a 12 
dez.
___________________________
De 30 de novembro a 29 de dezembro
De segunda a quinta-feira, 
das 9.30 às 20 horas
De sexta-feira a domingo, 
das 10.30 às 22 horas
24 de dezembro, das 9.30 às 16 horas
25 de dezembro, das 14 às 19 horas
Aldeia Natal do Seixal 2019
Pista de Gelo | Casa do Pai Natal | Carrossel 
Parisiense | Comboio de Natal | Mercado 
de Natal | Ateliê Mágico dos Duendes | 
Baloiço de Natal
Núcleo urbano antigo do Seixal
___________________________
30 de novembro e 1 de dezembro, sábado 
e domingo
Das 9 às 20 horas
Estágio de Seleção Regional 
de Setúbal
Dança
Org.: Associação de Setúbal 
de Dança Desportiva
Pavilhão Desportivo Escolar 
Dr. António Augusto Louro

9 horas
XXII Torneio Cidade do Seixal – 
Seniores Masculinos e Femininos
Ténis de campo
Clube Recreativo e Desportivo 
Brasileiro-Rouxinol
___________________________
30 de novembro e 7 de dezembro, sábado
16.30 horas
Arca de Histórias
Animação de leitura
Dos 4 aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal
___________________________
De 3 a 13 de dezembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 
ou das 14.30 às 16.30 horas
Conhecer os Cogumelos 
na Fábrica de Pólvora
Visita . Grupos . Inscrição (1)
Extensão na Fábrica de Pólvora 
de Vale de Milhaços

___________________________
De 3 a 6 de dezembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 
ou das 14.30 às 16.30 horas
Searinhas de Natal no Moinho
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

___________________________
De 7 de dezembro de 2019 a 18 de janeiro 
de 2020
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas 
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
A Cor das Palavras
Exposição de pintura de Lisete Emídio
Inauguração dia 7 de dezembro, sábado, 
às 16 horas
Entrada livre
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

___________________________
Até 30 de novembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Banca de Oferta de Livros
26.º Aniversário do Fórum Cultural do Seixal
Biblioteca Municipal do Seixal
___________________________
Até 30 de novembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas 
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Pina Bausch
Exposição de fotografia de José Frade
Entrada livre
Galeria de Exposições Augusto Cabrita
___________________________
Até 7 de dezembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Alípio de Freitas: Muitas Vidas 
numa Só
Exposição . Entrada livre
Biblioteca Municipal do Seixal



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

Oferecemos bilhetes 
para o cinema
Imagens Proibidas, de 2019, foi realizado pelo seixalense Hugo Diogo. O filme, 
inserido no Ciclo de Cinema Português, passa no Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal no dia 3 de dezembro, às 21.30 horas. 
Com interpretação de Elmano Sancho, Diana Costa e Silva, Ana Vilela da Costa 
e Rita Redshoes. 

Género: Romance. Ingresso: 2 euros. Informações pelo telefone 210 976 100. 
Da filmografia de Hugo Diogo constam ainda Lua Azul (curta-metragem, 2002), 
Incógnito (2006), O Tempo de Duas Músicas (curta-metragem, 2010), Marginais 
(2010) e Verão Invencível (curta-metragem, 2011).

Passatempo: Oferecemos cinco bilhetes duplos aos primeiros participantes que 
indicarem o nome do realizador. Envie a resposta até às 12 horas do dia 2 de 
dezembro, para o email www@cm-seixal.pt, com o nome, n.º de BI ou CC e o n.º 
de telefone. 

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

Contos, estórias 
e histórias para todos
O Fórum Cultural do Seixal está de parabéns! 
Para celebrar os 26 anos dedicados à cultura e à promoção do livro e da leitura, vai 
realizar-se no dia 30, às 16.30 horas, na Biblioteca Municipal do Seixal, a atividade Estórias 
& Histórias em Kamishibai, por Elisabete Rosa-Machado. A entrada é livre, condicionada 
a 25 participantes.
Também no dia 30, às 21.30 horas, realiza-se o Serão de Contos, com Ana Sofia Paiva, Brú 
Junça e José Craveiro, que irão dedicar a sessão aos seus mestres. Sobre os mesmos 
mestres, escreveu José Craveiro: «Queria contar histórias porque queria ser fiel aos meus 
mestres: disse que não os deixava morrer e não deixo.» 
Estão todos convidados para participar numa noite diferente de partilha e conversa. 

equipamentos 
municipais
--------------------------------------------------------
Auditório Municipal
Fórum Cultural do Seixal
Quinta dos Franceses, Seixal
T. 210 976 100

--------------------------------------------------------
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. 210 976 172 (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

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

Ganhe bilhetes 
para o teatro
«A Ilha 70», um texto de Ana Neves, num trabalho do Teatro Fusão com 
encenação de Sofia Carô apresenta-se no dia 4 de dezembro, no Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do Seixal. A peça integra a programação do 
36.º Festival de Teatro do Seixal e aborda um tempo futuro, em que após um 
terramoto devastador que desagrega o país física e socialmente, Portugal 
deixou de existir. Em palco, o ano de 2070 e a vida dos habitantes duma terra 
que antes havia sido Portugal.  
Ingresso: 5 euros. Informações pelo telefone 210 976 172.

Passatempo: Oferecemos bilhetes duplos às primeiras cinco pessoas a 
responder acertadamente à questão: Em que ano se passa a ação desta peça?  
Envie a resposta até às 17 horas do dia 2 de dezembro, para o email www@
cm-seixal.pt, com o nome, n.º de BI ou CC e o n.º de telefone. 
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