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Comissões de utentes manifestam-se em Lisboa
Autarquia do Seixal participou 
no protesto pela reabertura da urgência
pediátrica do Hospital Garcia de Orta

As Comissões de Utentes da Saúde do Seixal e de Almada concentraram-se à 
porta do Ministério da Saúde no dia 22 de janeiro, para  exigir a reabertura de 
urgência pediátrica noturna. Durante o protesto, entregaram um manifesto 
aos serviços da tutela, no qual expressam a intenção de manter a luta até que 
a situação se resolva. 11
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com Shakespeare
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Investimento municipal de mais de 200 mil euros nas escolas do concelho

Novos equipamentos
 em 11 espaços de jogo e recreio
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com novas soluções 
ambientais
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O Seixal sob diferentes olhares

A agenda Seixal Acontece divulga as iniciati-
vas a decorrer de 6 a 20 de fevereiro. 
Já no dia 7, tem oportunidade de assistir 
ao vivo ao talk show da RTP «Depois, Vai-se 
a Ver e Nada», apresentado por José Pedro 
Vasconcelos, que vai ser gravado no Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do Seixal. A en-
trada é gratuita.
Outras propostas são a exposição coletiva 
Fotografias de Coleção, patente na Galeria 
Municipal de Corroios até dia 14 de março, e 
música com o espetáculo Pela Rua Fora, no 
Cinema S. Vicente.
Para assinalar o Dia dos Namorados, pode 
optar pela visita animada Uma Quinta com 
Coração, na Quinta da Fidalga, ou pela tertú-
lia Namoros e Casamentos à Antiga, promo-
vida pelo Ecomuseu Municipal na Sociedade 
Filarmónica União Arrentelense.
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Ações antigraffiti 
nas escolas

A Câmara Municipal  do 
Seixal, através do Gabinete 
de Participação, e em conjun-
to com a Polícia de Segurança 
Pública – Escola Segura, está a 
promover ações de sensibiliza-
ção antigraffiti nas escolas dos 
2.º e 3.º ciclos, para sensibilizar 
para a preservação do patrimó-
nio.
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Liga Portuguesa 
Contra o Cancro 
com instalações 
no Seixal

Foi inaugurada, no dia 18 de 
janeiro, a Delegação do Seixal 
da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro, um espaço para apoio 
ao doente oncológico e à sua fa-
mília. As instalações foram cedi-
das pela autarquia.

Pág. 9

Visita ao Centro 
Comunitário
de Arrentela

O Centro Comunitário de 
Arrentela Várias Culturas Uma 
Só Vida promove respostas para 
famílias de contextos socioeco-
nómicos vulneráveis. O presi-
dente da câmara municipal e a 
vereadora do Desenvolvimento 
Social visitaram a instituição.

Visita às escolas 
básicas do 1.º ciclo

Para conhecer melhor o fun-
cionamento das escolas e as 
necessidades de quem nelas 
trabalha e estuda, Maria João 
Macau, vereadora do pelouro da 
Educação, tem realizado visitas 
aos jardins de infância e às es-
colas básicas da rede pública do 
concelho.
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Também com impactos positivos ao nível ambiental, social 
e económico é a implementação do projeto Laboratório Vivo 
para a Descarbonização, que irá permitir, através de soluções 
tecnológicas, uma maior utilização das energias renováveis, 
a redução da pegada de carbono e a melhoria da gestão de 
resíduos.

Estão ainda a ser utilizados na valorização do espaço pú-
blico novos métodos, menos poluentes e alternativos ao uso 
do glifosato, para eliminação de ervas daninhas. Um deles é o 
equipamento de monda térmica, uma tecnologia inovadora 
sem uso de herbicidas, o outro é um novo produto de origem 
natural que começamos a utilizar.

A proteção do ambiente e da saúde constitui um dos nossos 
maiores desafios, mas assumimos o compromisso de fazer 
cada vez mais e melhor, apostando no desenvolvimento sus-
tentável, garantia de qualidade de vida.

Na reunião da Câmara Municipal do Seixal de 30 de janeiro 
foi aprovada uma tomada de posição pela suspensão e rene-

gociação do processo de transferência de competências para 
os municípios.

Consideramos que o atual processo de transferência de 
competências, como foi concebido e aplicado, coloca em 
causa a sustentabilidade financeira das autarquias locais, 
agrava desigualdades e implicará pior funcionamento de um 
conjunto de serviços públicos, com particular destaque para 
a educação e para a saúde.

No dia 12 de janeiro, participei na conferência Os Caminhos 
da Descentralização, que o Jornal de Notícias organizou no 
Porto, com autarcas de vários pontos do país, e a principal 
conclusão que saiu deste encontro foi a de instar o Governo 
a suspender imediatamente a aplicação da Lei n.º 50/2018, 
de 16 de agosto, quanto à obrigatoriedade da transferência 
em 2021 de todas as competências nela previstas para os 
municípios. 

O nosso objetivo é retomar o processo negocial com carác-
ter universal, que garanta a todos condições de igualdade. 
Defendemos que uma verdadeira descentralização de com-
petências tem de implicar debate, negociação e regras claras 
e precisas, para evitar que direitos fundamentais, constitu-
cionais e universais tenham respostas diversas em diferentes 
partes do território.
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Estive presente na concentração organizada pelas 
Comissões de Utentes da Saúde do Seixal e de Almada à porta 
do Ministério da Saúde no dia 22 de janeiro, para exigir a rea-
bertura de urgência pediátrica noturna do Hospital Garcia de 
Orta (HGO).

Fui mostrar solidariedade com a população que decidiu 
manifestar-se e reafirmar que a tutela deve tomar medidas 
rápidas para a reposição do serviço. Esta é uma situação pre-
ocupante, está em causa a saúde das pessoas, que já há dois 
meses, durante a noite, não têm acesso à urgência pediátrica 
do HGO.

Continuaremos a insistir e a desenvolver ações para que a 
situação se resolva. A urgência pediátrica do Garcia de Orta é 
uma necessidade, não pode estar encerrada.

Outro assunto relevante foi a emissão de parecer favorável 
para a construção do aeroporto no Montijo, mesmo que con-
dicionado, por parte da Agência Portuguesa do Ambiente.

Como temos sempre defendido, consideramos que o aero-
porto no Montijo não é solução. Este é um projeto sem futuro 
e que daqui por alguns anos estará esgotado, enquanto, numa 
primeira fase do novo Aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro 
de Alcochete, far-se-ia mais obra pelo valor que se prevê para 
a opção Montijo. 

Acrescem os impactos sobre o ambiente a saúde e o bem- 
-estar das populações, cujas residências se situam no cone de 
aterragem e de descolagem previsto. É por isso que considero 
que a opção pela Base Aérea n.º 6 no Montijo não é a opção 
mais adequada para a população, nem para o país.

No concelho do Seixal, e apesar de não ser da competência 
da autarquia, a Câmara Municipal do Seixal tem promovido 
diversos estudos ambientais para avaliar os impactos da ativi-
dade industrial no concelho: estudos sobre partículas e sobre 
poluentes atmosféricos, ambos encomendados ao Instituto 
Superior Técnico, bem como um estudo epidemiológico e 
ambiental.

Por mais saúde, 
ambiente 
e serviço público

Joaquim Cesário Cardador dos Santos 
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Teatro da Terra 
no Seixal

O Teatro da Terra estreou-se no Seixal com a peça Sonho 
de Uma Noite de Verão, de William Shakespeare, apresen-
tada em várias sessões. 
Esta companhia teatral, dirigida por Maria João Luís, 
que é também a encenadora da peça, inicia assim uma 
parceria com a Câmara Municipal do Seixal que pretende 
proporcionar ao público teatro de qualidade e produções 
inovadoras com carácter regular.
A Câmara Municipal do Seixal continua a aposta na cultu-
ra, com um ambicioso programa de investimento, no valor 
de quatro por centro do seu orçamento.

Seixal promove 
potencialidades 
na Nauticampo

O município do Seixal vai estar presente na Nauticampo 
2020, a maior feira de atividades náuticas de lazer, des-
porto e aventura do país, que se realiza de 12 a 16 de feve-
reiro na FIL, no Parque das Nações, em Lisboa.
O objetivo é promover as potencialidades náuticas e tu-
rísticas do concelho no stande da Câmara Municipal do 
Seixal, nomeadamente a Estação Náutica Baía do Seixal, e 
dar a conhecer os projetos dos novos centros náuticos do 
Seixal e de Amora.

Fórum Seixal 
apresentou Estudo sobre
Poluentes Atmosféricos

A Câmara Municipal do Seixal e o Instituto Superior 
Técnico estão a desenvolver um estudo sobre poluentes 
atmosféricos na união das freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires. 
Este Estudo de Poluentes Atmosféricos foi apresentado 
à população numa sessão do Fórum Seixal. Explicámos 
à população que o objetivo é saber mais sobre o ar que 
respiramos e que precisamos do envolvimento de todos.

Destaco ainda...

A proteção do ambiente 
e da saúde constitui um 
dos nossos maiores 
desafios, mas assumimos 
o compromisso 
do desenvolvimento 
sustentável, garantia 
de qualidade de vida
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Valências 

As valências que a delegação disponibiliza, a título gratuito, são apoio 
ao doente e à família; apoio social, psico-oncológico, apoio jurídico, 
fisioterapia e cabeleireiro. 
Na área de bem-estar, disponibiliza reiki, taças tibetanas, ateliê de 
manualidades e biblioteca, e ainda, a partir de março, ioga, pilates e 
meditação. 
A delegação tem ainda a valência de momentos de entreajuda, atra-
vés do grupo Vencer e Viver (atendimento a mulheres mastectomiza-
das). Também participa em ações de prevenção primária e secundá-
ria, entre outras. 
Contactos: 211 953 492, 910 492 657 e delegacaoseixal@ligacon-
tracanco.pt.

Resolver a situação urbanística 
no Bairro 1.º de Maio, no Casal do 
Marco, foi o objetivo de mais uma 
reunião entre o executivo munici-
pal, a associação de moradores e 
os residentes.
O bairro data de meados dos 
anos 70 do século passado e 
nasceu da necessidade de rea-
lojar os moradores do Pinhal das 
Areias. 
Foram construídos 88 fogos, da 
responsabilidade da associação 
de moradores, com o apoio finan-
ceiro do então Fundo de Fomento 
de Habitação (FFH) e com a 
Câmara Municipal do Seixal co-
mo responsável pela execução 
das obras de infraestruturas. 
A associação de moradores fun-
cionou como intermediária entre 
os moradores e o FFH no paga-
mento das rendas devidas. Com 
a declaração de liquidação total 
do empréstimo, surge a necessi-
dade da resolução urbanística do 
território, com a legalização das 
construções existentes. 
Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, e 

Maria João Macau, vereadora do 
pelouro do Urbanismo, acompa-
nhados por técnicos municipais, 
estiveram no Bairro 1.º de Maio 
para apresentar uma proposta 
de solução e ouvir os moradores.
Essa proposta assenta em quatro 
fases: a alteração dos estatutos 
da associação de moradores, 
permitindo a futura alienação 
das construções existentes; 
a constituição de direito de su-
perfície do terreno pela Câmara 
Municipal do Seixal a favor da 
associação de moradores; a 
elaboração de um loteamento 
municipal, para constituição de 
lotes e regras de legalização das 
construções existentes e, por fim, 
a legalização das construções.
Joaquim Santos explicou: «Esta é 
a nossa proposta. E durante todo 
o processo vocês terão sempre o 
apoio da câmara municipal, nós 
estamos disponíveis para vos 
ajudar naquilo que for necessá-
rio».
Maria João Macau disse que esta 
situação «merece uma atenção 
especial pelo número de famílias 

que envolve» e que a autarquia 
«está a apresentar um caminho, 
que terá de ser feito de forma fa-
seada, pois é um processo lento 
e que não se resolve de um dia 
para o outro».
Foi ainda apresentada pela au-
tarquia uma proposta para os es-
paços exteriores no bairro, com 
criação de estacionamento e de 
um polidesportivo.

Os moradores colocaram ques-
tões sobre o direito de superfície, 
a responsabilidade de cada mo-
rador, problemas das habitações 
e obras que podem ou não ser re-
alizadas. Sobre os espaços exte-
riores, referiram como alternativa 
ao polidesportivo a construção de 
uma sede maior para a associa-
ção, visto que a existente é peque-
na para a atividade da mesma.

O presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal afirmou que a au-
tarquia vai «analisar as questões 
apresentadas do ponto de vista 
jurídico e político» e solicitou aos 
moradores que apresentem uma 
proposta dos equipamentos que 
consideram necessários. 

Foi inaugurada no dia 18 de ja-
neiro a Delegação do Seixal da 
Liga Portuguesa Contra o Cancro 
(LPCC), uma mais-valia para a po-
pulação, que passa agora a dispor 
de um espaço para apoio ao doen-
te oncológico e à família, através 
da disponibilização gratuita de um 
conjunto de valências.
As instalações, na Rua Francisco 
Zambujal, n.º 2 B, Paivas, Amora, 
foram cedidas pela Câmara 
Municipal do Seixal, através de 
contrato de comodato, represen-
tando um investimento de cerca 
de 83 800 euros, na aquisição do 
imóvel e no apoio para a aquisi-
ção de materiais e equipamentos 
necessários ao funcionamento da 
valência. 
Na abertura do novo equipa-
mento  es t i veram Joaqu im 
Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal; a vereadora 
Manuela Calado, do pelouro do 
Desenvolvimento Social; Américo 
Costa, da assembleia municipal; 
Manuel Araújo e António Santos, 

respetivamente presidentes da 
Junta de Freguesia de Amora e da 
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires; 
Francisco Cavaleiro, presidente 
da LPCC, e Eduardo Marques, da 
Delegação do Seixal da LPCC.
Após descerrar as placas alusivas 
ao momento, os presentes visita-
ram o espaço, ao que se seguiu um 
apontamento musical com Ricardo 
Dias e as intervenções dos repre-
sentantes do município e da LPCC.
Eduardo Marques, da Delegação 
do Seixal do LPCC, agradeceu o en-
volvimento e apoio do município e 
das juntas de freguesia no projeto, 
«acreditando no nosso trabalho e 
no nosso objetivo». Também agra-
deceu a todos os que «contribuí-
ram para isto seja uma realidade». 
Francisco Cavaleiro, presidente da 
LPCC, frisou que abertura do es-
paço «é fruto do envolvimento das 
pessoas localmente, funcionários, 
voluntários, entidades oficiais do 
município» e disse que estas de-
legações «são fundamentais pa-

ra o apoio ao doente oncológico». 
Referiu a importância da informa-
ção, dos programas de rastreio na 
península de Setúbal, ao nível da 
prevenção primária, bem como a 
angariação de fundos, «para que 
possamos fazer investigação para 
encontrar a cura para o cancro».
Para o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, estas instalações concre-
tizaram-se «graças ao trabalho de 
parceria» entre todas as partes e 
enalteceu «a persistência, entre-
ga e capacidade de trabalho» das 
pessoas envolvidas. Considerou 
que o espaço «tem condições para 
prestar um bom serviço à popu-
lação, designadamente apoiar as 
pessoas que infelizmente têm de 
lidar com esta doença», e por isso 
o município «apoiou este projeto». 
Concluiu que a delegação «será 
das mais dinâmicas do país e das 
mais abrangentes, e tudo faremos 
para que consigam atingir os vos-
sos objetivos». 

Situação urbanística no Casal do Marco
Autarquia discute  solução com os moradores do Bairro 1.º de Maio

Abertura da Delegação do Seixal da Liga Portuguesa Contra o Cancro
Município com mais respostas  ao doente oncológico

O presidente da autarquia afirmou que a Delegação do Seixal 
da Liga Portuguesa Contra o Cancro será das mais dinâmicas do país

O presidente e a vereadora do Urbanismo da autarquia reuniram-se com a população 
residente no Bairro 1.º de Maio, no Casal do Marco
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Na sessão estiveram 
presentes Joaquim Tavares, vice-
-presidente da Câmara Municipal 
do seixal, américo Costa, da assem-
bleia municipal, antónio santos, 
presidente da União das Freguesias 
do seixal, arrentela e aldeia de Paio 
Pires (UFsaaPP), e elementos do 
seu executivo, Marta almeida, do 
Instituto superior Técnico (IsT), e a 
sua equipa de trabalho.

Joaquim Tavares explicou que o 
estudo de Poluentes atmosféricos 
está a ser desenvolvido numa par-
ceria entre Câmara Municipal do 
seixal, IsT e UFsaaPP.

«o objetivo é obter uma avalia-
ção da qualidade do ar, que é deter-
minante para o desenvolvimento 

de medidas para a proteção da saú-
de das populações», afirmou o au-
tarca. Disse ainda que este estudo  
«não devia estar a ser realizado pe-
la autarquia, mas sim pelo estado, 
que tem essa competência». No en-
tanto, considera que são dados es-
senciais para a saúde e o ambiente 
no nosso concelho: «Quanto mais 
depressa tivermos evidências, 
mais depressa exigimos junto das 
fontes poluidoras a sua resolução».

antónio santos reforçou esta 
ideia, afirmando que é preciso «da-
dos concretos sobre os índices de 
poluição no município e nestas três 
freguesias em particular», e desta-
cou a importância do envolvimento 
da população.

Distribuição 
de morangueiros
segundo explicou Marta almei-

da, do IsT, o estudo sobre Poluen-
tes atmosféricos assenta em três 
tipos de dados: amostragem de 
partículas, biomonitorização com 
líquenes (fungos que vivem em 
simbiose com um organismo fo-
tossintético, geralmente uma alga) 
e biomonitorização com moran-
gueiros. 

Para obter a amostragem de par-
tículas, foram colocados na arena 
Multiusos de Paio Pires dois amos-
tradores que permitirão a caracte-
rização química das partículas de 
PM2,5. Quanto à biomonitorização 
com líquenes e com moranguei-

ros, é feita a partir da distribuição 
dos mesmos pelas áreas do seixal, 
arrentela e aldeia de Paio Pires. 
são ambos organismos vivos que 
absorvem os poluentes na atmos-
fera e retêm a maior parte dos ele-
mentos do meio que os rodeia, pelo 
que a sua análise após 75 dias de 
exposição permitirá fazer um ma-
pa da distribuição de poluentes.

Para a obtenção destes dados, 
foi solicitada a participação da po-
pulação residente nas três áreas, 
para que coloquem os líquenes e 
os morangueiros nos seus espaços 
exteriores, ao nível do rés do chão 
ou primeiro andar, de forma que 
fiquem expostos à atmosfera.

Durante a sessão, foram distri-

buídos morangueiros e líquenes 
e dadas informações sobre como 
proceder e cuidados a ter.

Carla Lourenço reside em aldeia 
de Paio Pires e resolveu participar 
no estudo porque acha que «não 
devemos apenas dizer que algo es-
tá mal, devemos fazer alguma coisa 
e contribuir para a solução».

Fernando Penteado mora em 
Pinhal de Frades e participa porque 
se interessa «pelas questões do am-
biente» e é uma forma de «comba-
ter o excesso de poluição».

Quem estiver interessado em 
participar no estudo, pode con-
tactar o IsT através do telefone  
219 946 156 ou do email qualida-
dedoar@ctn.tecnico.ulisboa.pt.  n

sessão do Fórum seixal em aldeia de Paio Pires

População participa em Estudo 
sobre Poluentes Atmosféricos

Em mais uma sessão do Fórum Seixal, foi dado a conhecer à população o Estudo sobre Poluentes Atmosféricos que se encontra 
a decorrer em Aldeia de Paio Pires, Seixal e Arrentela, e a forma como os residentes podem participar e ajudar a obter mais 
informações sobre a qualidade do ar que respiramos. Se viver nestas áreas e quiser participar, pode fazê-lo.

A sessão foi liderada pelo vice-presidente, Joaquim Tavares, e contou 
também com a presença do presidente da União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, António Santos

Entrega de líquenesEntrega de morangueiros
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Parque Municipal do Serrado
Centro de Treinos  do Amora Futebol Clube
Prosseguem as obras no Centro de Treinos do Amora Futebol Clube, no Parque 
Municipal do Serrado, em Amora.
Estão a ser construídas as bancadas, que serão cobertas por uma pala que se projeta 
e balança em altura.
Estão também a ser feitos os acabamentos no interior dos balneários.
O centro de treinos terá um campo de futebol destinado a treinos e iniciativas rela-
cionadas com a modalidade, bem como todas as infraestruturas necessárias para a 
prática do futebol. Serão ainda tratadas as zonas envolventes.

Quinta das Laranjeiras, Fernão Ferro
Obras de pavimentação
No âmbito de um protocolo entre a Câmara Municipal do Seixal e a Associação de 
Moradores da Quinta das Laranjeiras, foram repavimentadas as avenidas da Liberdade e 
25 de Abril, em Fernão Ferro.
Foi também executado um cruzamento elevado na Avenida da Liberdade com a Rua Gil 
Vicente como medida de acalmia de trânsito.
Estas obras constituem uma intervenção fundamental para a melhoria da circulação e 
segurança rodoviária.

O vereador José Carlos Gomes visitou as obras na Avenida 25 de Abril

42 525

Avenida da Liberdade

Cruzamento elevado entre a Av. da Liberdade e a Rua Gil Vicente

       1 700 000  
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Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal
Construção do complexo desportivo
Já está colocada a estrutura metálica do Complexo Desportivo do Clube Associativo 
de Santa Marta do Pinhal. 
Segue-se a colocação da estrutura de apoio à nova bancada.
O edifício está a ser construído num terreno localizado entre a Rua António Garibaldi 
e a Avenida Vieira da Silva. 

750 000

Portugal Cultura e Recreio
Construção do pavilhão na fase final
As obras de construção do novo pavilhão do Portugal Cultura e Recreio estão numa 
fase bastante avançada.
Estão a ser feitos os acabamentos nos balneários, para instalação da rede de abas-
tecimento de água, rede de drenagem de águas pluviais e rede elétrica.
A iluminação artificial na nave principal e no mezzanine (onde funcionará o ginásio) 
está concluída, bem como a estrutura da bancada, que terá capacidade para 250 
pessoas.
O pavilhão está a ser construído na zona do polidesportivo, cujo recinto foi fechado e 
permitirá o desenvolvimento da prática desportiva e a realização de eventos duran-
te todo o ano.

Avenida Marechal Gomes da Costa, Torre da Marinha
Pavimentação de novo estacionamento
A Câmara Municipal do Seixal criou uma nova zona de estacionamento na Avenida 
Marechal Gomes da Costa, na Torre da Marinha, e procedeu à sua pavimentação. O 
estacionamento tem 60 lugares, três deles para pessoas com mobilidade reduzida.
Esta intervenção está a ser realizada no âmbito da implementação de estaciona-
mento condicionado na Urbanização Quinta de Santa Rita, de forma que sejam pro-
porcionados mais lugares de estacionamento para a população.

100 000

839 292,08

         18 500  

Avenida Vasco da Gama, Fernão Ferro
Requalificação do espaço público
Prossegue a requalificação do espaço público em Fernão Ferro, com execução de pas-
seios na Avenida Vasco da Gama.
Esta requalificação decorre no âmbito da intervenção do Gabinete de Participação da 
Câmara Municipal do Seixal em Fernão Ferro.
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Presidência
 • Tomada de posição: Pela sus-

pensão imediata da aplicação da 
Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto. 
Transferência de competências.
• Ata da reunião ordinária de 15 

de janeiro de 2020. Aprovação.

Pelouro da Cultura,
Participação, Habitação,
Juventude e Desenvolvimento
Social 
• Sociedade Musical 5 de Outu-

bro. Contrato-programa e compar-
ticipação financeira.
• Desafetação do domínio públi-

co para o domínio privado munici-
pal de uma parcela, com a área de 
3 000 m2, sita na Quinta de Vale de 
Chícharos, e constituição de direito 
de superfície sobre a mesma parce-
la, a favor da Criar-T – Associação 
de Solidariedade. Aprovação.
•  Criar-T  –  Associação  de 

Solidariedade. Apoio para a exe-
cução dos projetos de arquitetu-
ra e especialidades, destinada à 
construção de resposta de creche. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira.
• Minuta de contrato-promessa 

de compra e venda de bens imóveis 
a celebrar no âmbito do procedi-
mento para a aquisição de imó-
veis destinados ao realojamento 
de agregados familiares residen-
tes no loteamento Quinta Vale de 
Chícharos. Aprovação

Pelouro do Ambiente, 
Bem-Estar Animal, Serviços
Urbanos e Proteção Civil
• Protocolo de cooperação cele-

brado entre o Município do Seixal 
e a SOGILUB – Sociedade de Gestão 
Integrada de Óleos Lubrificantes 
Usados, Lda., com vista à gestão 
ambientalmente equilibrada dos 

óleos lubrificantes usados e pro-
duzidos no Município do Seixal. 
Adenda. Aprovação.
•  Regulamento  do  Abasteci-

mento de Água e do Saneamento 
de Águas Residuais do Município 
do Seixal. Tarifário. Atualização 
das tarifas dos artigos 1.º a 19.º do 
Anexo V.
• Regulamento do Serviço de 

Gestão de Resíduos Urbanos do 
Município  do  Seixal.  Tarifário. 
Atualização das tarifas dos artigos 
1.º e 2.º do Anexo I.

Pelouro da Educação,
Urbanismo e Recursos
Humanos
• Projeto Desfiles de Carnaval 

2020. Contratos-programa e com-
participações financeiras.

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

Flor da Mata, Arrentela
Emitido o 2.º aditamento 
ao alvará de licença de loteamento 
n.º 1/1969 (n.º 2/2020)

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezem-
bro, com a redação atualizada, torna-se público que a Câmara Municipal do 
Seixal emitiu em 9-1-2020 o 2.º aditamento ao alvará de licença de loteamento  
n.º 1/1969 (n.º 2/2020), em nome de Arménio Madeira Inácio e Outro, na sequên-
cia dos despachos n.os 1107/VMJM/2019, de 11 de junho, e 46/VMJM/2020, 
de 8 de janeiro, proferidos no uso das competências delegadas/subdelegadas 
através do Despacho n.º 2074/PCM, de 6-9-2019, relativo aos prédios sitos em 
Flor da Mata, descritos na Conservatória do Registo Predial do Seixal, sob os  
n.os 579/19860220 e 6774/20090818, da freguesia de Arrentela, atual união 
das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, e inscritos na matriz 
predial urbana, respetivamente sob os artigos n.os 6269 e 3235, da referida união 
das freguesias deste município.
O presente aditamento altera o seguinte:
– O uso do lote 5 de habitação para comércio/serviços;
– A área do lote 10, passando a ser de 429,85 m2, e a retificação dos seus limites;
– A possibilidade de edificação de anexos no lote 10. 
Seixal, 20 de janeiro de 2020

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

Inquéritos a decorrer até 31 de maio 
Participe no Recenseamento 
Agrícola

O Recenseamento Agrícola 2019 iniciou-se em outubro do ano passado e 
está a decorrer até ao dia 31 do próximo mês de maio, através da recolha 
de dados dirigida a todas as explorações agrícolas do território nacional.
O recenseamento é realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) 
de 10 em 10 anos.
Os agricultores são contactados por entrevistadores devidamente iden-
tificados. Os entrevistadores são os responsáveis pela realização das 
entrevistas, registo e validação de dados junto dos agricultores. As res-
postas ao recenseamento são obrigatórias e confidenciais.
Os agricultores são contactados pelos entrevistadores para agendar ou 
realizar a entrevista.
O INE apela à colaboração dos agricultores, uma vez que o Recen-
seamento Agrícola «é um importante instrumento para a caracterização 
da agricultura do país» e o «conhecimento rigoroso é essencial para de-
senvolver a agricultura».
Este recenseamento assume-se ainda «como a única fonte exaustiva 
de informação sobre o setor agrícola, pois recolhe dados sobre todas as 
explorações agrícolas nacionais, proporcionando resultados a níveis geo-
gráficos muito detalhados, como a freguesia ou o município».
Para mais esclarecimentos, contacte o INE através do telefone  
800 102 019 ou do email ra2019@ine.pt.

Para cumprimento do disposto no 
Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 
de agosto, alterado pelo Decreto- 
-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezem-
bro, e do Decreto-Lei n.º 23/2016, 
de 3 de junho, a Câmara Municipal 
do Seixal efetua regularmente a 
monitorização da qualidade da 
água de abastecimento público.

Entre 1 de julho e 30 de setembro 
de 2019, foram efetuadas na to-
talidade 104 análises do controlo 
de rotina 1, 35 do controlo de roti-
na 2 e 5 do controlo de inspeção, 
nas zonas de Belverde, Casal do 
Marco, Cruz de Pau, Fernão Ferro, 
Ponta dos Corvos, Santa Marta 
e Torre da Marinha. Foi também 

realizado o controlo operacional 
por meio de 18 análises à água de 
reservatórios e 48 à de captações.
Os resultados relativos àquele pe-
ríodo, na água da rede pública, re-
velaram características bacterio-
lógicas, químicas e organoléticas 
adequadas e podem ser consulta-
dos em cm-seixal.pt.

Freguesia de Fernão Ferro 
Emitido o 4.º aditamento 
ao alvará de licença de loteamento 
n.º 26/2007 (n.º 1/2020)

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezem-
bro, com a redação atualizada, torna-se público que a Câmara Municipal do 
Seixal emitiu, em 6-1-2020, o 4.º aditamento ao alvará de licença de loteamento  
n.º 26/2007 (n.º 1/2020), em nome de Administração Conjunta da AUGI FF43, 
44, 83 e 84, na sequência do Despacho n.º 6/VMJM, de 6-1-2020, relativo ao lo-
teamento sito em Morgados Novos, Redondos e Morgados III, freguesia de Fernão 
Ferro, deste município.
O aditamento referido adita ao alvará e seus aditamentos os prédios descritos no 
mesmo.
Seixal, 17 de janeiro de 2020

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

Reunião de 29 de janeiro

Deliberações da Câmara 
Municipal do Seixal

Câmara municipal aprova tomada de posição
Pela suspensão e renegociação 
de transferência de competências

A Câmara Municipal do Seixal apro-
vou, na reunião de 29 de janeiro, 
uma tomada de posição na qual 
defende a suspensão e renegocia-
ção do processo de transferência de 
competências, exigindo ao Governo 
que suspenda a Lei n.º 50/2018, de 
16 de agosto, bem como dos respe-
tivos diplomas setoriais de transfe-
rência de competências.
A autarquia pede uma nova negocia-
ção do processo de descentraliza-

ção de competências que garanta o 
carácter universal e que propicie os 
meios necessários e suficientes ao 
exercício desses poderes, em bene-
fício dos cidadãos.
Para o município, a transferência de 
competências apresenta-se como 
«uma oportunidade» para reforçar 
a prestação de serviço público às 
populações, defendendo nesse 
processo o fortalecimento do Poder 
Local Democrático e do serviço pú-

blico prestado e não o seu contrário.
O executivo aprovou ainda, entre 
outros, um conjunto de apoios ao 
movimento associativo concelhio, 
no valor global de cerca de 65 mil 
euros, para qualificação de equi-
pamentos, com destaque para a 
comparticipação de cerca de 54 
mil euros à Criar-T – Associação de 
Solidariedade, para apoiar a execu-
ção de projetos para a construção 
de uma creche social.

Abastecimento público no concelho
Análises atestam excelente qualidade da água
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O MOviMentO Municí-
pios pela Paz esteve reunido no 
dia 14 de janeiro nos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal. Os 23 municípios presen-
tes partilharam experiências e 
saberes, apresentaram o traba-
lho já realizado e avançaram com 
as perspetivas e agenda de inicia-
tivas para 2020.

O Movimento Municípios pe-
la Paz foi lançado pela Câmara 
Municipal do Seixal e pelo 
Conselho Português para a Paz e 
Cooperação (CPPC) em outubro 
de 2016, com o objetivo de desen-
volver ações públicas de sensibi-
lização e mobilização das popu-
lações em defesa da paz. Desde 
então, têm sido cada vez mais 
municípios a juntar-se a este mo-
vimento presidido pelo Seixal.

Um dos pontos altos da sua ati-
vidade foi o encontro pela Paz 
promovido em 2019, em Loures, 
e cuja segunda edição se realizará 
em Setúbal, no dia 30 de maio de 
2020. Aliás, o encontro pela Paz 
foi um dos temas mais referidos 
durante a reunião, sendo espera-
do com expectativa. 

Os municípios fizeram-se 
representar por autarcas e téc-
nicos que deram a conhecer as 
iniciativas e projetos realizados, 
dando contributos para o Plano 
de Atividades para 2020. Foi 
ainda apresentada uma propos-

ta de site para o Movimento de 
Municípios pela Paz, de forma 
que se partilhe e divulgue infor-
mação.

Joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
Manuela Calado, vereadora do 
pelouro do Desenvolvimento 
Social, e ilda Figueiredo, pre-
sidente da direção nacional do 
CPPC, estiveram presentes neste 
encontro. 

Joaquim Santos explicou que o 
Movimento Municípios pela Paz 

é «um movimento informal que 
nasceu da ideia de que os muni-
cípios são potenciadores da paz 
e que, se se unirem, serão ainda 
mais fortes e poderão ir mais lon-
ge na defesa da paz, da solidarie-
dade e da cooperação». 

Manuela Calado também falou 
sobre o esforço conjunto dos mu-
nicípios, dizendo que «cada um 
trabalha no seu território, mas 
juntos neste movimento parti-
lhamos saberes e experiências». 
A vereadora referiu ainda algu-
mas iniciativas realizadas no 
concelho do Seixal no âmbito da 
paz, cooperação e integração: a 
viagem de autarcas e técnicos à 
Palestina, a colónia de férias no 
Seixal com jovens da Palestina, o 
espetáculo do Grupo de Folclore 
da Palestina Awda, o proje-
to Povos, Culturas e Pontes nas 
escolas do concelho, o festival 
Seixal World Music e o encontro 
intercultural Saberes e Sabores. 
Foram ainda assinaladas datas 
como o Dia internacional da Paz, 
o Dia internacional do Desporto 
para o Desenvolvimento e a Paz 
e uma exposição evocativa dos 
bombardeamentos nucleares de 
Hiroxima e nagasáqui.

ilda Figueiredo fez um balan-
ço do trabalho realizado, acres-
centando que «sem paz não há 
desenvolvimento e progresso 
social». n

Visita ao Centro Comunitário de Arrentela 
Várias Culturas Uma Só Vida
Autarquia vai apoiar 
obra de requalificação

O Centro Comunitário de Arrentela Várias Culturas Uma Só Vida promo-
ve respostas sociais que visam a inclusão de famílias oriundas de con-
textos socioeconómicos vulneráveis. Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, acompanhado pela vereadora do pelouro 
do Desenvolvimento Social, Manuela Calado, visitou a instituição para 
conhecer o trabalho do centro. 
No Centro Comunitário de Arrentela funcionam as valências de ação 
social, que acompanha 500 famílias; os serviços de acompanhamento 
das famílias beneficiárias do Rendimento Social de Inserção, bem co-
mo o Gabinete de Inserção Profissional. 
A equipa do centro é também responsável pelo CAF (Componente de 
Apoio à Família para o 1.º ciclo) e AAAF (Atividades de Animação e Apoio 
à Família para o pré-escolar), localizada na sede do Agrupamento de 
Escolas Nun’Álvares, que dá resposta a 40 crianças.
No sentido de criar outras respostas para a área geográfica da Quinta 
do Cabral, Quinta da Boa Hora e zonas envolventes, a instituição dispo-
nibiliza ainda o acesso a meios digitais através do Espaço Comunidade. 
Outro dos projetos é o Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais 
Carenciadas, através do qual são distribuídos cabazes alimentares.
A diretora de serviços, Amália Pratas, e a coordenadora do centro, 
Natércia Pedro, receberam o executivo municipal e deram conta desta 
atividade, através da visita às instalações. 
Para a coordenadora, uma das necessidades prende-se com 
o espaço: «tornou-se exíguo, devido ao crescimento da equi-
pa. Atualmente temos 30 colaboradores para desenvolver as vá-
rias respostas sociais». Falou ainda sobre a resposta de CAF 
que se está condicionada: «temos 80 crianças em lista de espe-
ra, devido também à falta de espaço, a escola disponibilizou- 
-nos uma sala, mas necessitamos de um espaço próprio», explicou.
Outra das necessidades passa pela requalificação do espaço exis-
tente: «com a substituição de janelas, pavimentos, renovação das 
casas de banho e trabalhos de eletricidade teremos mais conforto 
térmico e eficiência energética», referiu a coordenadora. Nesse sen-
tido, a instituição candidatou-se ao Plano de Ação Integrado para as 
Comunidades Desfavorecidas (PAICD). O valor elegível da intervenção 
é de 52 mil euros, com a comparticipação do município fixada em 
50 por cento do valor das obras, como explicou Joaquim Santos, que 
adiantou que a candidatura aguarda aprovação.
Quanto ao futuro, as responsáveis pela instituição equacionam a pos-
sibilidade de «num terreno anexo ao centro se implementar um edifício 
modular que responda ao crescimento da atividade».
Joaquim Santos referiu que o executivo está a efetuar visitas às insti-
tuições sociais do concelho: «Hoje viemos conhecer o vosso trabalho 
e saber de que forma podemos contribuir para melhorar o serviço que 
prestam à comunidade. São uma resposta de proximidade com a qual 
queremos cooperar para reforçar a coesão social no nosso território». 

Mobilização das populações 
Movimento Municípios 
pela Paz prepara ano 2020

No dia 14  de janeiro, os representantes de 23 municípios reuniram-se
no Seixal para fazer um balanço do trabalho realizado e preparar o ano 
de 2020 , tendo como objetivo desenvolver mais ações públicas 
de sensibilização e mobilização das populações em defesa da paz.

Joaquim Santos foi o anfitrião  da reunião dos 23 municípios
O presidente e a vereadora do Desenvolvimento Social  
visitaram a instituição

O Movimento 
Municípios 
pela Paz nasceu 
da ideia de que os 
municípios são 
potenciadores 
da paz e que, se 
se unirem, 
poderão ir mais 
longe na defesa 
da paz, da 
solidariedade 
e da cooperação
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Se eStá atento às no-
tícias, sabe que foi detetado 
na China um coronavírus, o 
2019-nCoV, que causa doenças 
respiratórias potencialmente 
graves.

Os coronavírus são conhecidos 
por causar infeções no ser hu-
mano, normalmente associadas 
ao sistema respiratório, poden-
do ser parecidas a uma gripe co-
mum ou evoluir para uma doen-
ça mais grave, como pneumonia.

este vírus foi identificado pe-
la primeira vez em humanos na 
cidade chinesa de Wuhan, pro-
víncia de Hebei, tendo sido con-
firmados casos em outros países.

em Portugal, não foram confir-
mados casos e por isso não estão 
indicadas medidas específicas de 
proteção.

Aliás, o Centro europeu de 
Prevenção e Controlo de Doenças 
(eCDC) considera que existe, 
neste momento, uma probabili-
dade moderada de importação 
de casos infetados para os países 
da União europeia ou do espaço 
económico europeu, desde que 
sejam cumpridas as medidas 
adequadas de prevenção e con-
trolo de infeção.

Mas caso tenha regressado da 
China ou contactado com um do-
ente infetado, deve informar o 
SNS 24 através do telefone 808 
24 24 24.

Os sintomas associados à in-
feção pelo novo coronavírus são 
febre, tosse e falta de ar. em casos 
mais graves, pode levar a pneu-

monia grave com insuficiência 
respiratória aguda, falência re-
nal e de outros órgãos, e eventual 
morte.

As formas de transmissão ain-
da estão em investigação pelas 
autoridades internacionais. A 
transmissão de pessoa para 
pessoa foi confirmada, embora 

ainda não se conheçam mais por-
menores.

Sabe-se que o período de incu-
bação (até ao aparecimento de 
sintomas) da doença é de 14 dias. 
O tratamento para a infeção por 
este novo coronavírus é dirigido 
aos sinais e sintomas que os do-
entes apresentam. n

Não há casos em Portugal

Informações 
úteis sobre 
coronavírus

A Associação dos Dadores Bené-
volos de Sangue do Concelho do 
Seixal promove regularmente a rea-
lização de recolhas. A doação de 
sangue é um ato de solidariedade 
importante para preservar a vida. 
Além disso, é um processo simples 
e sem dor. Se é uma pessoa saudá-
vel e tem entre os 18 e os 65 anos, 

participe nas próximas ações. As re-
colhas acontecem entre as 9 e as 13 
horas, nas seguintes datas e locais:
Dia 9 de fevereiro, domingo
Clube Recreativo da Cruz de Pau
Rua de Bissau, Amora
Dia 16 de fevereiro, domingo
Associação de Amigos do Pinhal 
do General

Rua Ricardo Jorge, Pinhal 
do General 
Dia 1 de março, domingo
Paróquia de Corroios
Rua Nossa Senhora da Graça, 
Corroios

CORONAVÍRUS 2019-nC ov
新型

SNS 24

À Conversa com os Pais – 
a Confusão Está Instalada?
Direitos e deveres dos pais 
em debate no dia 21 de fevereiro

Após uma primeira sessão descentralizada, com lugar no auditó-
rio da Junta de Freguesia de Amora, no dia 22 de novembro, o ci-
clo À Conversa com os Pais – a Confusão Está Instalada? volta ao 
auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal no 
dia 21 de fevereiro, às 19 horas. A participação é gratuita, sujeita 
a inscrição, que pode ser realizada através do email ucc.seixal@
arslvt.min-saude.pt. 
«O Adolescente e a Família: Direitos e Deveres dos Pais» é o tema 
da sessão de fevereiro que recebe como orador o jurista Francisco 
Rosso e tem moderação a cargo da psicóloga Renata Benavente, 
do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Almada-Seixal.
O ciclo  de workshops À Conversa Com os Pais – a Confusão Está 
Instalada? teve início em 2012 e é uma organização da Câmara 
Municipal do Seixal, da Escola Secundária Dr. José Afonso e da 
Unidade de Cuidados na Comunidade do ACES Almada-Seixal.
O objetivo deste projeto é debater temas que preocupam pais, 
encarregados de educação e a comunidade educativa em geral, 
contando com a colaboração de especialistas para esclarecer 
dúvidas recorrentes na educação dos jovens e contribuir para a 
adoção e estratégias promotoras de comportamentos saudáveis.
São realizadas três sessões por ano letivo, uma por período es-
colar. 
A sessão que decorreu em novembro, em Amora, abordou o te-
ma «Pais com Balizas» e teve como oradoras a psicóloga clínica 
Soraia Gomes e a psicóloga criminal Inês Branco. 
A 8 de maio realiza-se a 3.ª sessão deste ano letivo com o tema «O 
Papel da Família na Prevenção de Comportamentos Violentos».

Dádivas de sangue no concelho do Seixal
Conheça os próximos locais da recolha
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«A sAúde é um direito, 
sem ela nada feito» e «A pedia-
tria no Garcia faz falta noite e dia» 
foram as palavras de ordem das 
dezenas de utentes que se con-
centraram à frente do Ministério 
da saúde, para exigir a reabertura 
da urgência pediátrica noturna do 
Hospital Garcia de Orta (HGO).

Joaquim santos, presidente da 
Câmara Municipal do seixal, e a 
vereadora Manuela Calado, do pe-
louro do desenvolvimento social, 
juntaram-se à população e à 
Comissão de Utentes da saúde do 
Concelho do seixal neste protesto.

A concentração surgiu na se-
quência do encerramento notur-
no da urgência pediátrica, que se 

verifica desde 18 de novembro, 
sem que o Governo tenha encon-
trado a prometida solução que 
tem vindo a equacionar nas reu-
niões efetuadas com as comissões 
de utentes e as autarquias.

Recorde-se que a falta de pedia-
tras já afeta o hospital há mais de 
um ano, quando saíram 13 profis-
sionais. Foram contratados dois 
pediatras, está a decorrer um con-
curso para cinco vagas na pedia-
tria, processo que a comissão de 
utentes diz desconhecer como se 
encontra.

José Lourenço, da Comissão de 
Utentes da saúde do Concelho do 
seixal, expressou a sua preocupa-
ção com as «discrepâncias entre 

as declarações» da ministra da 
saúde e do presidente do conselho 
de administração do HGO, nomea-
damente quando a ministra disse 
que «talvez em março» as urgên-
cias noturnas seriam reabertas, 
enquanto a administração hospi-
talar apontou como «irrealista a 
abertura no prazo previsto». 

Lembrou ainda que a alterna-
tiva encontrada para mitigar os 
efeitos do encerramento, que pas-
sa pelo alargamento do horário 
em duas unidades de saúde em 
Almada e no seixal, «não é uma 
verdadeira alternativa porque não 
é feita por especialistas em pedia-
tria, mas por médicos de família 
sobrecarregados com o alarga-

mento do horário e o atendimento 
complementar ao fim de semana». 

Luís Leitão, da União de sindi-
catos de setúbal, referiu «a ne-
cessidade de reforçar um servi-
ço público essencial para que as 
populações tenham acesso a cui-
dados de saúde diferenciados. O 
excedente orçamental anunciado 
pelo Governo não pode ser feito 
através do desinvestimento na 
saúde». 

Para Joaquim santos, o que exis-
te é um serviço de pediatria num 
hospital de referência encerrado 
há mais de 2 meses. «Hoje viemos  
mostrar a nossa solidariedade 
com a população que decidiu ma-
nifestar-se e reafirmar que a tutela 

deve tomar medidas rápidas. esta 
é uma situação preocupante, está 
em causa a saúde da população, 
que durante a noite não tem aces-
so à urgência pediátrica do HGO». 
Após a entrega do manifesto na 
secretária geral do Ministério da 
saúde, o autarca afirmou: «O que 
transmitimos é que continuamos 
a aguardar a abertura da urgência. 
A urgência pediátrica do Garcia de 
Orta é uma necessidade, não pode 
estar encerrada», reiterou. 

No fim de janeiro, a comissão de 
utentes foi informada pela minis-
tra que o concurso ficou deserto e 
que irá avançar para a contratação 
direta de pediatras.n

Comissões de utentes manifestam-se em Lisboa

Autarquia do Seixal participou 
no protesto pela reabertura da urgência 
pediátrica do Hospital Garcia de Orta

As inscrições para os Cursos de 
Preparação para o Nascimento e 
Parentalidade estão a decorrer. Os 
cursos iniciam-se a partir da 28.ª 
semana de gravidez e destinam-se 
à grávida/casal/família inscritos 
nas unidades de saúde do municí-
pio. Esta iniciativa resulta da par-
ceria entre a Unidade de Cuidados 
na Comunidade (UCC) do Seixal do 
Agrupamento de Centros de Saúde 

(ACES) Almada-Seixal, a Câmara 
Municipal do Seixal, o Hospital 
Garcia de Orta e a PSP.
Os cursos irão funcionar de se-
gunda a quinta-feira no Pavilhão 
Municipal Torre da Marinha, às se-
gundas e quartas-feiras, das 14 às 
16 horas; e no Complexo Municipal 
de Atletismo Carla Sacramento, às 
terças e quintas-feiras, das 16 às 
18 horas, e às segundas e quartas- 

-feiras, das 17 às 19 horas.
Realiza-se também o Curso de 
Recuperação Pós-Parto, às terças 
e quintas-feiras, das 14 às 16 ho-
ras, no Complexo Municipal de Atle-
tismo Carla Sacramento. Para mais 
informações e inscrições, os inte-
ressados devem contactar a UCC 
Seixal do ACES Almada-Seixal pelo 
telefone 212 274 819 ou pelo email 
ucc.seixal@arslvt.min-saude.pt.

Inscrições abertas para 2020
Cursos de Preparação para o Nascimento e Parentalidade 

As Comissões de Utentes da Saúde do Seixal e de Almada concentraram-se à porta do Ministério da Saúde no dia 22 de janeiro, 
para  exigir a reabertura de urgência pediátrica noturna. Durante o protesto, entregaram um manifesto aos serviços da tutela, 
no qual expressam a intenção de manter a luta até que a situação se resolva.

População manifestou-se junto ao Ministério da Saúde Joaquim Santos juntou-se ao protesto
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A vereAdorA do pelouro 
da educação da Câmara Municipal 
do Seixal, Maria João Macau, está 
a realizar visitas aos jardins de 
infância e escolas básicas da rede 
pública do concelho do Seixal.

o objetivo desta iniciativa é co-
nhecer melhor o funcionamento 
das escolas e verificar o resultado 
de pequenas ou grandes interven-
ções e a instalação de equipamen-

tos lúdicos realizadas pela autar-
quia.  

Ao mesmo tempo, pretende-se 
escutar as necessidades e a opi-
nião de quem trabalha e estuda 
nos equipamentos escolares e 
projetar o futuro.

No dia 24 de janeiro, a vereado-
ra,  acompanhada por técnicos da 
autarquia, visitou as escolas bási-
cas Infante d. Augusto, na Cruz de 

Pau, e da Quinta da Princesa, em 
Amora. No dia 30 de janeiro, este-
ve nas escolas básicas de vale de 
Milhaços e da Quinta de S. Nicolau, 
em Corroios.

esta relação de proximida-
de entre a Câmara Municipal do 
Seixal e a comunidade educativa 
do concelho é para manter e irá 
continuar com mais visitas às es-
colas. n

visita a escolas e jardins de infância

Maior proximidade 
com a comunidade 
educativa

Projeto Povos, Culturas e Pontes
Oficinas sensibilizam para a paz 
e cidadania global

No sentido de assinalar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, 
realizou-se no dia 11 de dezembro, na Escola Secundária Manuel 
Cargaleiro, uma sessão de sensibilização sobre o tema «Segurança, 
Defesa e Paz», promovida no âmbito do projeto Povos, Culturas e 
Pontes – Oficinas Paz e Cidadania Global.
A sessão abordou factos históricos que conduziram a ambientes de 
guerra e opressão, referindo-se personalidades que se destacaram 
pela defesa da paz e sensibilizando os jovens para a importância de 
defender os valores da paz e dos direitos humanos.
A ação foi dinamizada pelo Conselho Português para a Paz e 
Cooperação (CPPC) e envolveu cerca de 200 alunos. Também esteve 
patente na escola uma exposição sob a mesma temática.
As Oficinas Paz e Cidadania Global são dinamizadas em parceria, 
entre professores, autarquia e técnicos especializados na área da 
sociedade civil, através de uma metodologia pioneira, interligada 
com a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, trabalhando em 
contexto escolar.
O objetivo é criar um espaço de desenvolvimento e reflexão em que os 
alunos possam aprender e experienciar, desenvolvendo um trabalho 
transformador, mobilizando-os para a construção de sociedades 
mais justas e inclusivas, no respeito pela diversidade e na defesa dos 
direitos humanos.
Participam nestas oficinas as escolas secundárias de Amora, Dr. José 
Afonso, Manuel Cargaleiro, Alfredo dos Reis Silveira e as escolas bási-
cas de Corroios e Dr. Carlos Ribeiro, abrangendo 49 turmas.
O projeto é cofinanciado pelo POR2020 e integra os seguintes par-
ceiros e dinamizadores: Câmara Municipal do Seixal (entidade ges-
tora), Centro de Informação e Divulgação Amílcar Cabral, Fundação 
Gonçalo da Silveira, CPPC, R@to – Associação para a Divulgação 
Cultural e Científica. Também são convidadas outras entidades quan-
do se considera oportuno. 

Desde o 1.º período letivo que o 
projeto O Seixaljazz Vai à Escola se 
encontra a percorrer diversos es-
tabelecimentos de ensino público, 
com o objetivo de formar públicos 
para este género musical. 
Nesta edição, o projeto, que ape-
nas abrangia os alunos dos 2.º e 
3.º ciclos do ensino básico, passou 
a integrar também o o 1.º ciclo. 

As sessões têm contado com a pia-
nista Isabel Rato, acompanhada 
por João Custódio no contrabaixo, 
e são já consideradas um sucesso 
pela comunidade educativa envol-
vida. Realizaram-se oito sessões 
entre novembro de 2019 e janeiro 
de 2020 com o envolvimento de 
285 alunos. 
Para os 2.º e 3.º ciclos as sessões 

começaram durante o mês de ou-
tubro com o Concerto Comentado 
pelo Quinteto de Isabel Rato, o qual 
contou com 230 alunos e profes-
sores. Entretanto, decorrem 24 
workshops com a pianista para as 
oito escolas aderentes ao projeto. 

O Seixaljazz Vai à Escola chegou ao 1.º ciclo
Projeto é um sucesso junto da comunidade educativa

Sessão realizada na Escola  Secundária Manuel Cargaleiro 
Escola Básica da Quinta da Princesa, Amora Escola Básica Infante D. Augusto, Cruz de Pau

Escola Básica de Vale de MilhaçosEscola Básica da Quinta de S.Nicolau, Corroios
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EntrE as 8 e as 10 horas 
da manhã, a escola esteve encerra-
da e à sua porta reuniram-se alu-
nos, pais, professores e funcioná-
rios para exigir que o Ministério da 
Educação resolva esta situação. 

Os telheiros com amianto têm 
vindo a degradar-se e caem peda-
ços da cobertura nos recreios, cau-
sando grandes riscos para a saúde 
de quem ali estuda e trabalha, uma 
vez que o amianto contém partícu-
las tóxicas e cancerígenas.

recorde-se que, em outubro 
de 2019, a União de Pais do agru-
pamento de Escolas Dr. antónio 

augusto Louro (UPaaL) já tinha re-
alizado a marcha de protesto «não 
ao amianto», que reuniu 600 pesso-
as, para alertar para esta situação.

Vasco Belchior, presidente da 
União de Pais do agrupamento de 
Escolas Dr. antónio augusto Louro, 
explicou que, desde a marcha, o 
Ministério da Educação não deu 
qualquer resposta. a Direção Geral 
dos Estabelecimentos Escolares 
(DGEstE) sinalizou o estabeleci-
mento de ensino como escola prio-
ritária, mas não foi marcada qual-
quer data para o início das obras.

«a DGEstE disse que há um in-

vestimento de 77 mil euros para 
a retirada do amianto, mas não 
avança com datas. nós queremos a 
marcação de uma data para retirar 
o mais depressa possível o amianto 
da escola», disse Vasco Belchior.

O protesto contou com a presen-
ça de Maria João Macau, vereadora 
do pelouro da Educação da Câmara 
Municipal do seixal, antónio santos, 
presidente da União das Freguesias 
do seixal, arrentela e aldeia de Paio 
Pires, e José Lourenço, da União 
Concelhia das associações de Pais 
e Encarregados de Educação do 
seixal.

Autarquia solidária
Maria João Macau afirmou: «Es-

tamos solidários e preocupados. 
não tem havido resposta da parte 
do Ministério da Educação (ME) de 
quando vão remover o fibrocimen-
to e é preciso um plano urgente para 
a remoção destas coberturas».

a vereadora lembrou que a câma-
ra municipal enviou o último ofício 
ao ME em outubro de 2019 a dar 
conta desta situação, mas também 
da falta de investimento no parque 
escolar: «Há aqui um outro nível 
de intervenções que não estão sa-
tisfeitas, nos blocos, nos campos 

de jogos, no logradouro da escola e 
que nos oferecem grandes preocu-
pações ao nível da segurança e do 
bem-estar desta comunidade esco-
lar, já para não falar na insuficiência 
de pessoal não docente.»

antónio santos diz que «esta é 
uma situação que se arrasta há anos 
e que é um risco para a segurança e 
saúde de todos». afirma ainda que 
«é preciso que o Governo venha aos 
locais e veja com os seus próprios 
olhos, porque só assim se tomam 
as decisões certas, não é sentados 
no gabinete que podem decidir sem 
conhecer a realidade». n

Escola Básica Dr. antónio augusto Louro, arrentela

Comunidade e autarquia 
protestam novamente contra 
o amianto na escola

Antigraffiti nas escolas
Ações sensibilizam 
para a preservação do património

A Câmara Municipal do Seixal, através do Gabinete de Participação, e 
em conjunto com a Polícia de Segurança Pública – Escola Segura, está 
a promover ações de sensibilização antigraffiti juntos de alunos dos 2.º 
e 3.º ciclos. Trata-se de uma iniciativa que pretende fomentar o civis-
mo e a cidadania e sensibilizar para a preservação do património. Ao 
mesmo tempo, foram dados a conhecer os projetos municipais Murais 
Comunitários, onde, legalmente, os jovens poderão dar azo à sua criati-
vidade, e o Kit Limpa Tags, para a limpeza de graffiti.
As ações envolvem 15 turmas do 7.º ano das escolas básicas Paulo da 
Gama e Nun’Álvares e da Escola Secundária João de Barros.

A comunidade escolar da Escola Básica Dr. António Augusto Louro, em Arrentela, realizou um novo protesto no dia 23 
de janeiro, pela remoção dos materiais com amianto que existem no estabelecimento escolar. Ao mesmo tempo, exigem 
a marcação de uma data para a sua remoção pelo Ministério da Educação.

A vereadora da Educação, Maria João Macau, juntou-se ao protesto Comunidade escolar manifestou-se em frente à escola



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 746    6 FEVEREIRO 2020

16     AMBIENTE

Em 2020, as ações de in-
tervenção conjunta da Câmara 
municipal do Seixal foram refor-
çadas, com a iniciativa a decorrer 
todas as quartas-feiras e, quinze-
nalmente, aos sábados.

Estas ações têm como objetivo a 
valorização dos espaços públicos 
do concelho, proporcionando uma 
melhor qualidade de vida, e uma 
maior proximidade com a popula-
ção, além de tornar o Seixal cada 
vez mais limpo. 

A iniciativa percorre todo o 
concelho, por localidades, áreas 
ou ruas, sendo que as últimas se 
realizaram na Bela Vista (Cruz de 
Pau), em Corroios (Rua Dr. manuel 
de Arriaga) e em Fernão Ferro (Rua 
Cidade de Évora).

A iniciativa conta com equipas 
multidisciplinares da autarquia, 
compostas por cerca de 50 traba-
lhadores, e vários veículos, inter-
vindo em áreas como água e sane-
amento, espaços verdes, higiene 

urbana e salubridade, fiscalização 
municipal, trânsito e mobilidade 
e manutenção do espaço público.

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara municipal do Seixal, e os 
vereadores da autarquia acompa-
nham as intervenções dos traba-
lhadores municipais e contactam 
com os munícipes para recolher 
sugestões e opiniões sobre outras 
intervenções necessárias em ca-
da área, reforçando a proximidade 
entre autarquia e população. n

Ações de valorização dos espaços públicos

Mais proximidade, 
melhor qualidade de vida

Câmara municipal avança com novas 
soluções ambientais
Produtos naturais eliminam
ervas daninhas

Em janeiro, a Câmara Municipal do Seixal deu início a uma nova 
metodologia de trabalho para eliminação de ervas daninhas, re-
correndo a um produto de origem natural composto pelas substân-
cias Katoun Gold e Chikara. 
Recorde-se que, em 2019, a autarquia já tinha começado a utilizar 
outro meio complementar de controlo de pragas e infestantes: a 
eliminação de ervas só com água, utilizando equipamentos de 
monda térmica, uma tecnologia inovadora sem uso de herbicidas. 
Juntam-se agora os produtos biológicos Katoun Gold e Chikara.
O Katoun Gold é uma substância natural extraída das plantas e co-
mum na natureza. Atua por contacto, ou seja, não atua nas raízes, 
nem nas sementes presentes no solo, mas assegura uma eficácia 
sobre as infestantes mais problemáticas. É um produto fácil e 
seguro de aplicar, sem emissão de ruído ou gases poluentes, sem 
riscos de vibração, de projeção de pedras ou danos físicos para o 
operador ou transeuntes.
O Chikara complementa na perfeição a ação do Katoun Gold, 
pois distribui-se nos primeiros centímetros do solo e quando as 
sementes começam a emitir as primeiras radículas, estas mes-
mas entram em contacto com a substância ativa e não crescem. 
Infiltra-se apenas nos primeiros 10-12 cm de profundidade e é ali 
que permanece até ser completamente degradada no solo, não 
contaminando os lençóis freáticos.
Com esta medida, a Câmara Municipal do Seixal dá mais um pas-
so no controlo eficaz da vegetação espontânea em meio urbano 
preservando, ao mesmo tempo, o meio ambiente e a saúde de 
pessoas e animais.

Grupo Seixal Ambiental
Ação de limpeza na frente 
ribeirinha de Amora

O Grupo Seixal Ambiental realizou mais uma ação de limpeza, desta vez 
na frente ribeirinha de Amora, no dia 19 de janeiro. Participaram 52 pes-
soas e foram recolhidos 1050 quilos de resíduos.
Este grupo integra um conjunto de entidades parceiras e voluntários, 
entre as quais a Câmara Municipal do Seixal, e tem como objetivo a pro-
moção de atividades e iniciativas de defesa ambiental. 
A organização repete a iniciativa no 3.º domingo dos meses ímpares, con-
tribuindo para uma Baía do Seixal mais limpa. Para este ano, estão assim 
previstas mais seis ações: 15 de março, 17 de maio, 19 de julho, 20 de 
setembro e 15 de novembro. Participe.

Poda de árvores O presidente e vereadores da autarquia 
ouvem os munícipes

Lavagem de contentoresManutenção de redes viárias
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A exposição Um Olhar sobre a 
Obra de Eça de Queiroz está pa-
tente na Galeria de Exposições 
Augusto Cabrita do Fórum Cultural 
do Seixal até dia 29 de fevereiro e 
reúne desenhos de Albino Moura, 
Cidália Rodrigues, Edgardo Xavier, 
Helena Garcez, Helena San 
Payo, José Eliseu, Manuela Costa 
Pinto, Mariana Sampaio e Mário 
Vinte e Um.
A mostra foi organizada e produ-
zida pela Câmara Municipal do 
Seixal para assinalar o centená-
rio da morte do autor de O Crime 
do Padre Amaro, Os Maias e A 
Relíquia, cujas comemorações 
decorreram em 2001 e volta a es-
ta galeria no âmbito do Ciclo de 
Apresentação do Acervo Artístico 
Municipal, o qual visa divulgar pu-
blicamente as obras que integram 
a coleção de arte da autarquia.

Igualmente integrada neste ciclo 
está patente na Galeria Municipal 
de Corroios, desde o dia 1 de fe-
vereiro e até 14 de março, a ex-
posição Fotografias de Coleção, 
uma coletiva de Nelson Cruz, 
Fernando Rocha, Teodoro Briz, 
Teresa Trindade, Rosa Reis, Guta 
de Carvalho, Augusto Cabrita e 
Nuno Perestrelo. 
Esta exposição coletiva segue- 
-se à mostra de pintura de Lisete 
Emídio, intitulada A Cor das Pala-
vras, que esteve patente no mes-
mo espaço entre 7 de dezembro e 
18 de janeiro. Nesta exposição, a 
pintora nascida em 1954 no con-
celho de Aljustrel dá cor aos no-
mes, substantivos, ideias e ideais, 
assim como ao que apenas con-
segue pintar e considera indizível. 
Durante os últimos meses de de-
zembro e janeiro, também as fre-

guesias de Amora e Corroios rece-
beram exposições de artes plás-
ticas. Assim, a Galeria Municipal 
de Corroios acolheu desde 14 de 
dezembro e até 25 de janeiro a 
exposição coletiva de pequeno 
formato Ambiente Urbano, orga-
nizada pela ARTES – Associação 
Cultural do Seixal. Por sua vez, o 
Auditório da Junta de Freguesia 
de Amora recebeu VIVA, a primei-
ra exposição individual do artista 
urbano Bruno Santos, mais co-
nhecido por BAMS. O trabalho do 
grafitter amorense esteve patente 
desde o dia 11 de janeiro e pôde 
ser visitado até dia 20 de janeiro.

A tradição de celebrar o primeiro 
mês do ano com música não podia 
deixar de ser cumprida no concelho 
do Seixal, onde esta faz parte da sua 
identidade. Do Pavilhão Municipal 
da Torre da Marinha à Sociedade 
Filarmónica Operária Amorense 
(SFOA), passando pelo Pavilhão 
Multiusos do Parque Urbano da 
Quinta da Marialva, em Corroios, 
foram três as oportunidades para 
celebrar a tradição. Todos estes 
eventos contaram com o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal.
O primeiro concerto realizou-se 
no dia 11 de janeiro no Pavilhão 
Municipal da Torre da Marinha. A 

banda da Sociedade Filarmónica 
União Arrentelense convidou os ir-
mãos Sérgio e Nelson Rosado para 
uma noite de casa cheia que tam-
bém contou com a participação es-
pecial de Susana Guerra. A possibili-
dade de ver atuar os Anjos e de ouvir 
os êxitos intemporais desta dupla 
do concelho que atingiu dimensão 
nacional foi assim um dos grande 
atrativos de um concerto que teve 
direção musical do maestro Luís 
Moreira da Silva.
Promovido pela Junta de Freguesia 
de Corroios, a 17 de janeiro, o 
Pavilhão Multiusos do Parque 
Urbano da Quinta da Marialva aco-

lheu a atuação da Banda Sinfónica 
da Guarda Nacional Republicana, 
dirigida pelo maestro João Aires 
Moreira da Silva, no qual foram 
executadas obras de Tchaikovsky, 
Frederico de Freitas, James Barnes, 
Antonín Dvorak, Johann Strauss II e 
Hans Christian Lumbye. 
Dirigido pelo maestro Jacinto Mon-
tezo, o concerto de Ano Novo que de-
correu na SFOA no dia 18 de janeiro 
contou com a banda filarmónica da 
casa e teve a participação especial 
do Coro Seixal Vocalis, de alunos 
do Colégio As Joaninhas e incluiu 
momentos de danças de salão e 
sevilhanas.

Promover a arte e os artistas
Exposições coletivas e individuais
nas galerias do concelho

Concertos de Ano Novo em Amora, Arrentela e Corroios
Seixal cumpre tradição de iniciar ano com música

Concerto de Ano Novo da Banda d’Arrentela e Anjos no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha
Banda Sinfónica da Guarda Nacional Republicana 
no Pavilhão Multiusos da Quinta da Marialva, Corroios

Concerto de Ano Novo da Sociedade Filarmónica Operária Amorense

A vereadora Manuela Calado visitou a exposição  A Cor das Palavras,  
de Lisete Emídio, na companhia da artista

Exposição Ambiente Urbano, na Galeria Municipal de Corroios
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O últimO trimestre de 
2019 foi muito dinâmico em ter-
mos de atividades. A tipografia 
do Papeleiro Doido esteve no 
Núcleo da mundet, no Seixal, para 
dois workshops, um para ensinar 
como reciclar papel e outro para 
construir sacos de papel recicla-
do. No mesmo local, realizou-se 
um ateliê de escrita criativa para 
professores e ainda o ateliê Quem 
Conta Um Conto Acrescenta-lhe 
Um Ponto…, tendo por base len-
das e histórias tradicionais locais 
e nacionais.

Dias especiais como o Hallo-

ween, o aniversário do concelho 
e o Natal também foram assinala-
dos com ateliês de artes plásticas.

As visitas temáticas aos vários 
núcleos do Ecomuseu municipal 
contam a história do património 
do concelho. À Descoberta de 
Uma máquina a Vapor permite a 
exploração e interpretação do cir-
cuito de produção da pólvora ne-
gra da antiga Fábrica de Pólvora 
de Vale de milhaços, incluindo 
visita aos edifícios das caldei-
ras e com especial incidência na 
observação da máquina a vapor 
em funcionamento. A Dança dos 

Barcos permite a exploração da 
exposição Barcos, memórias do 
tejo, a partir da realização de 
atividades de descoberta, de ob-
servação e de expressão plástica 
em torno dos modelos de barcos 
expostos.

Na visita O Choco Vai ao Esta-
leiro, os visitantes assistem a um 
teatro de fantoches cheio de his-
tórias dos barcos do tejo na com-
panhia de um choco louco e dos 
seus amigos.

A programação em 2020 conti-
nua a proporcionar muitas ativida-
des. Consulte-a em cm-seixal.pt. n

Ecomuseu municipal do Seixal

Atividades promovem 
o conhecimento 
do património local

Laura Fleont terminou a 3.ª edição 
do Espaço 58, iniciativa que tem 
como palco o CAMAJ – Centro de 
Apoio ao Movimento Associativo 
Juvenil, no Seixal. No concerto que 
se realizou no dia 21 de dezembro, 
a vocalista e líder do projeto Laura 
Fleont apresentou-se em formato 
de duo, acompanhada pelo pianis-
ta Rui Luís.
Identificada com a sonoridade 

punk/rock, mas assumindo-se co-
mo alien band, Laura Fleont é um 
projeto nascido em Almada com 
inspiração nas «paisagens artísti-
cas underground da Margem Sul 
até à magia noturna de Sintra». O 
projeto assume o nome da líder da 
banda e nasceu quando a mesma 
começou a escrever música, que 
posteriormente levou ao estúdio 
Music Forge para o desenvolver. 

No âmbito do Espaço 58, desde 
2017, já atuaram 17 projetos oriun-
dos do distrito, a maioria do conce-
lho, que durante uma hora tiveram 
oportunidade de partilhar a sua 
música com todo o universo online, 
através de um concerto transmi-
tido em live streaming. Todos os 
concertos continuam disponíveis 
para ver e ouvir em cm-seixal.pt/ 
/espaco-58/.

Concerto disponível em cm-seixal.pt/espaco-58/
Laura Fleont encerrou o ano no Espaço 58

O Ecomuseu Municipal do Seixal realiza regularmente ateliês, 
workshops e visitas, cujo objetivo é dar a conhecer o património 
e a história do concelho. Estes são destinados a vários públicos, 
das crianças aos adultos, individualmente ou em grupo.

Visita Temática à Descoberta de Uma Máquina a Vapor Visita Temática O Choco Vai ao  Estaleiro

Workshop Reciclar Papel em 3 Tempos

Ateliê Ideias para o Natal
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Sonho de Uma noite de 
Verão, de William Shakespeare, 
foi o texto escolhido para apre-
sentar a companhia Teatro da 
Terra ao público do concelho, que 
desde este primeiro momento fi-
cou bem seguro da qualidade e 
seriedade do trabalho desenvol-
vido por este coletivo.

Em palco, Demétrio e Helena  e 
Lisandro e Hérmia são os pares 
mais ou menos românticos, mais 
ou menos desavindos ou corres-
pondidos, consoante os mandos e 
desmandos das fadas e elfos que 
povoam os bosques nas cercanias 
de Atenas.

Com um texto clássico encena-
do de forma inovadora por Maria 
João Luís, com figurinos de Dino 
Alves e música ao vivo compos-
ta e dirigida por José Peixoto, o 
Sonho de Uma noite de Verão do 
Teatro da Terra atinge momen-
tos de grande hilaridade com as 
tropelias de Puk, elfo a mando 
do Rei dos Duendes Oberon, ou 

com a paixão intensa que Titânia, 
Rainha das Fadas, vem a sentir 
por Fundilhos, um egocêntrico 
ator de uma trupe de teatro que 
se encontra a encenar uma peça 
para apresentar num casamento. 
Trupe esta que, quer pelo texto, 
quer pela interpretação, oferece 
igualmente momentos de enor-
me comicidade.

A primeira noite deste sonho 
reuniu Joaquim Santos, presiden-
te da Câmara Municipal do Seixal, 
e Maria João Luís, encenadora da 
peça e diretora da companhia. 

Confessando maior gosto «por 
dizer as palavras dos outros», 
a também atriz Maria João Luís 
explicou que «o Teatro da Terra 
é uma companhia fundada por 
mim e pelo meu companhei-
ro de vida, o iluminador Pedro 
Domingos», constituindo um 
projeto nascido «da vontade de 
criar pontes entre o teatro pro-
fissional e as comunidades onde 
nos inserimos». Neste contexto, 

a diretora da companhia agrade-
ceu à Câmara Municipal do Seixal 
«por receber o Teatro da Terra 
no seu concelho» e salientou «o 
carácter exemplar deste acolhi-
mento e desta nossa parceria».

Joaquim Santos congratulou-
-se «por podermos acolher no 
nosso município uma companhia 
de teatro profissional, ainda mais 
por ter entre os seus objetivos 
o envolvimento com a comuni-
dade». O presidente da câmara 
municipal afirmou ainda que «o 
concelho do Seixal tem apostado 
na cultura para todos desde o 25 
de Abril e salientou «o papel das 
entidades públicas no acesso à 
cultura das populações», subli-
nhando que «se na discussão do 
Orçamento do Estado o Governo 
procura regatear menos de um 
por cento para investir na cultu-
ra, o Município do Seixal dedica- 
-lhe já quatro por cento no ano de 
2020».n

Teatro da Terra estreia-se com Shakespeare

Companhia fixa-se no Seixal

Projeto municipal promove valorização 
dos idosos pela arte
Teatro sénior (Des)dramatizar 
estreia nova peça
Quem Vem Lá? é o nome da nova peça do Projeto Municipal de Teatro 
Sénior (Des)dramatizar que, no dia 12 de dezembro, teve estreia no 
Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal. 
A peça não procura apresentar respostas, nem tão pouco apresentar 
soluções perentórias, antes questionar e refletir em torno da identida-
de dos outros. Serão estranhos? Serão próximos?
Criado em 2001, o Projeto Municipal de Teatro Sénior (Des)dramatizar 
é promovido pela Câmara Municipal do Seixal junto das associações 
de reformados, pensionistas e idosos, tendo em vista a ocupação cria-
tiva dos cidadãos seniores. Relação de grupo, confiança, memória, 
autonomia, conhecimento de si mesmo, saúde mental, valorização 
pela arte e efeitos terapêuticos do riso são algumas das dinâmicas 
trabalhadas pelo projeto.

Workshops e ateliês de dança 
Grupo de Folclore Estrelinhas 
do Sul tem inscrições abertas

No dia 23 de novembro, o Grupo de Folclore Estrelinhas do Sul (GFES) 
realizou um Workshop de Danças Tradicionais que constituiu uma 
oportunidade para uma tarde plena de convívio, animação, movi-
mento e música. A iniciativa decorreu no âmbito de um ensaio aberto 
realizado pelo grupo. 
O grupo tem também a decorrer os primeiros ensaios para a época de 
2020 e tem abertas inscrições para todos os que se queiram juntar 
a um coletivo, cuja atividade se estende desde workshops e ateliês 
de dança à participação em festivais de folclore nacionais e interna-
cionais. Os interessados podem contactar o GFES através das suas 
páginas nas redes sociais ou do número de telefone 932 065 047. 

O Teatro da Terra subiu ao palco do Auditório Municipal pela primeira 
vez no dia 23 de janeiro, numa das cinco noites de apresentação de Sonho 
de Uma Noite de Verão, da autoria de William Shakespeare, com encena-
ção de Maria João Luís e figurinos de Dino Alves. 

Salas cheias acolheram o Teatro da Terra

Cena de Sonho de Uma Noite de Verão
O presidente e a vereadora da Cultura da autarquia 
estiveram  presentes na estreia e felicitaram Maria 
João Luís



A Unisseixal – Universidade Sénior 
do Seixal assinalou no dia 11 de ja-
neiro o 13.º aniversário. A sessão 
solene reuniu no Auditório Municipal 
do Fórum Cultural do Seixal alunos, 
professores e colaboradores da ins-
tituição, que através da promoção 
de atividades socioculturais têm 
contribuído para a qualidade de vida 
dos seniores do concelho.
Em 13 anos, a Unisseixal passou 
de 239 alunos para 823, distribuí-
dos por quatro polos localizados no 
Seixal, Paivas, Amora e Corroios, nos 
quais 95 professores ensinam 104 
disciplinas a 130 turmas.
Na sua intervenção, Mariana 
Mareco, reitora da Unisseixal, des-
tacou o papel da instituição, «não só 
pelas aulas em que se aprende, mas 
pelas atividades que proporciona: 
visitas, tardes culturais e convívios». 
A promoção do envelhecimento ati-
vo é apanágio da Unisseixal, que é 
reconhecida como universidade de 
excelência pela RUTIS – Rede de 
Universidades da Terceira Idade.
A reitora destacou que 50 estrangei-
ros residentes no concelho frequen-
tam a Unisseixal e, sobre a escassez 

de espaços, mencionou: «Estamos 
a trabalhar na solução apresentada 
pela Câmara Municipal do Seixal, 
com a adaptação do edifício do 
Grémio da Lavoura para as nossas 
futuras instalações».
Jaime Ribeiro, presidente da Casa 
do Educador, historiou o movimen-
to das universidades seniores ini-
ciado em 1972 com a abertura da 
Universidade de Toulouse aos adul-
tos, «a que se seguiu o modelo anglo-
saxónico, que prima não pela aquisi-
ção de diplomas, mas pela abertura 
à população com vista a promover 
uma vida plena de saber. Movimento 
que seguimos no Seixal, esta é uma 
universidade de realização pesso-
al, em que as pessoas se sentem 
bem. Esperamos com as novas ins-
talações ultrapassar os mil alunos», 
manifestou.
Eduardo Rosa, em nome das fre-
guesias do concelho, reconheceu 
o trabalho que a Unisseixal faz, «o 
qual assume importância na comu-
nidade e na qualidade de vida dos 
seniores» 
Maria João Macau, vereadora do 
pelouro da Educação, lembrou o 

processo que a Câmara Municipal 
do Seixal está a desenvolver pa-
ra responder às necessidades da 
Unisseixal, primeiro ao adquirir o an-
tigo edifício do Grémio da Lavoura, 
no Fogueteiro, e agora com a sua 
adaptação: «Estamos a trabalhar 
no projeto base de arquitetura e na 
elaboração do contrato de comoda-
to para cedência das instalações à 
Casa do Educador».

A autarca referiu que este trabalho 
enquadra-se no projeto do executivo 
municipal para que «todos tenham 
as mesmas oportunidades, sendo 
a Unisseixal promotora da inclusão 
através do seu projeto social e for-
mativo». Referiu que o orçamento 
municipal prevê cinco milhões para 
a educação, «área prioritária para o 
Município do Seixal».
Seguiu-se a atribuição de diplomas 

de reconhecimento aos professo-
res com 10 ou mais anos de ensino 
no projeto. A sessão terminou com 
a atuação de uma banda especial: 
os professores das disciplinas mu-
sicais interpretaram Zeca Afonso, 
Adriano Correia de Oliveira e José 
Mário Branco.
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A vereadora da Educação, Maria João Macau, esteve presente na cerimónia

Fundada em 1961, a San-ta Casa 
da Misericórdia do Seixal (SCMS) 
é uma instituição com um papel 
de extrema importância pelo tra-
balho social que desempenha jun-
to da comunidade. Hoje, as suas 
valências contemplam dois cen-
tros comunitários, duas creches 
familiares, centros de atividade 
de tempos livres em duas escolas 
básicas, saúde na sede da insti-
tuição, medicina no trabalho, resi-
dências temporárias e realojamen-
to social de famílias e misericórdia 
cultural. A instituição realizou no 
dia 23 de janeiro a sessão da to-
mada de posse dos órgãos sociais 
para o quadriénio de 2020-2023. 
Estiveram presentes personalida-
des de várias instituições, designa-
damente autarcas da Assembleia 
e da Câmara Municipal do Seixal, 
juntas de freguesia e União das 
Misericórdias Portuguesas.
Maria de Lurdes Brites, enquanto 
presidente ainda em exercício da 
assembleia geral, leu o termo de 
tomada de posse e o nome dos no-
vos membros, iniciando-se a leitu-
ra do compromisso da Irmandade 

da Santa Casa da Misericórdia do 
Seixal pela nova presidente deste 
órgão, Corália Loureiro, que assu-
miu as funções, bem como os res-
tantes novos membros.
Para Edison Dias, o provedor ree-
leito, pertencer aos órgãos sociais 
da Misericórdia «faz-nos sentir 
orgulhosos e com espírito de luta 
permanente nos desafios que en-
frentamos para dar resposta às 
necessidades dos mais desafor-
tunados». 
O provedor sublinhou «a importân-
cia de criar uma estrutura de apoio 
aos idosos, a Unidade de Cuidados 
Continuados da SCMS» e mostrou-
-se convicto numa misericórdia 
«mais forte e vamos preparar a 
instituição para os desafios que 
temos pela frente», porque «que-
remos contribuir para que esta co-
munidade e este concelho sejam 
mais respeitados e valorizados». 
O presidente das União das Miseri-
córdias Portuguesas (UMP), Ma-
nuel Lemos, considerou «bom ha-
ver uma interação entre autarquia 
e misericórdia, porque os utentes 
são os mesmos» e valorizou o 

projeto da Unidade de Cuidados 
Continuados, colocando a UMP «à 
disposição» da SCMS e da autar-
quia «para ajudar no âmbito exclu-
sivo da nossa cooperação com o 
Estado».
O presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal, Joaquim Santos, 
agradeceu o trabalho dos que ter-
minaram, continuam ou iniciam 
funções na SCMS e desejou que 

«prestem o melhor serviço possível 
à nossa comunidade». 
O autarca afirmou que o todos 
os parceiros «são importantes, 
em conjunto com o município, na 
construção e transformação do 
concelho, colocando-o nos mais 
elevados patamares de desen-
volvimento», mas frisou que «tem 
faltado o Estado Central» nesse 
desafio. Joaquim Santos lem-

brou que um dos 25 novos equi-
pamentos sociais necessários 
para o concelho é a Unidades de 
Cuidados Continuados da Santa 
Casa e disse congratular-se pelo 
apoio da União das Misericórdias 
a esta estrutura. «Esperemos que 
o Governo também o faça e que o 
equipamento se concretize, tam-
bém com o apoio municipal e de 
outras instituições».

Santa Casa da Misericórdia do Seixal
Tomada de posse dos novos órgãos sociais

Universidade Sénior do Seixal comemora 13 anos
Novas instalações vão responder aos desafios 

O presidente da câmara esteve presente na cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da Santa Casa 
da Misericórdia do Seixal
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Jogos do Seixal 2020
Circuito de Torneios de Xadrez 
já começou

Os Jogos do Seixal 2020 já começaram e o xadrez é uma das modali-
dades que está em destaque e que conta com um elevado número de 
praticantes no nosso município.  O Circuito de Torneios de Xadrez teve 
início no Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho, no dia 19 de 
janeiro, e no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, no dia 1 de fe-
vereiro.  Seguem-se os torneios que vão decorrer no Clube Recreativo 
da Cruz de Pau, a 22 de março, e no Grupo Desportivo do Cavadas, no 
dia 31 de março, ambos ao domingo, a partir das 14.30 horas.
O circuito encerra com o torneio no Núcleo do Sporting Clube de 
Portugal do Seixal, a 27 de junho, sábado, às 21 horas. Se é adepto 
da modalidade, inscreva-se num torneio perto de si. As inscrições po-
dem ser efetuadas no local, até 15 minutos antes de cada torneio. Os 
Jogos do Seixal são organizados em parceria pela Câmara Municipal 
do Seixal, juntas de freguesia e movimento associativo. 

A 5.ª edição do Eco Run D. Paio Peres 
Correia decorreu no dia 26 de janei-
ro, na Urbanização Encosta do Sol, 
em Aldeia de Paio Pires. A prova de 
corta-mato contou com a participa-
ção de 880 atletas em representa-
ção de 60 clubes e foi apadrinhada 
por caras bem conhecidas do atle-
tismo, como Paulo Guerra, Albertina 
Dias e Carla Sacramento.
Na competição participaram atle-
tas populares e federados, de ben-
jamins a veteranos, que também 

contaram com o apoio de outros 
nomes sonantes da modalidade, 
como Ezequiel Canário e Alberto 
Maravilha. 
No setor masculino, o vencedor 
foi o atleta Jorge Robalo, do Vitória 
Futebol Clube. No feminino, des-
taque para a prestação da atleta 
Catarina Carmo, do Clube Pedro 
Pessoa.
Na classificação por equipas, a 
Associação A Natureza Ensina obte-
ve o 1.º lugar, seguindo-se a Escola 

de Atletismo Rosa Oliveira. Quanto 
ao 3.º lugar foi para o Clube Pedro 
Pessoa. A prova foi organizada pelo 
Grupo de Futsal Amigos da Encosta 
do Sol com apoio da Câmara 
Municipal do Seixal e integrou o 33.º 
Troféu de Atletismo do Seixal.
Na entrega de prémios aos vence-
dores esteve o vereador José Carlos 
Gomes, em representação da 
Câmara Municipal do Seixal, acom-
panhado por representantes do mo-
vimento associativo. 

Eco Run traz a Paio Pires glórias do atlestismo nacional
Prova contou com cerca de 900 atletas

A Associação A Natureza Ensina 
(ANE) participou no Campeonato 
Nacional de Estrada que se reali-
zou no dia 11 de janeiro, nas ime-
diações do Estádio Nacional, em 
Oeiras, e cujo percurso passou pela 
marginal.
A prova de 10 quilómetros juntou 
atletas de vários escalões da ANE, 
que alcançaram lugares cimeiros na 
competição.

Destaque para a equipa feminina 
de veteranas que obteve o 2.º lugar. 
No escalão de adaptados estiveram 
em evidência: Dina Oliveira e Nuno 
Alves, que subiram ao lugar mais al-
to do pódio, e o atleta Carlos Cristão 
que foi o 2.º classificado. Por sua 
vez, Vanda Augusto sagrou-se vice-
-campeã nacional no escalão F65, 
representando assim um exemplo 
de superação.

Em femininas absolutas, a ANE fi-
cou na 11.ª posição, entre 28 equi-
pas participantes. Na geral, os atle-
tas masculinos da ANE ficaram na 
36.ª  posição.
Este foi um dia de glória para a equi-
pa de Corroios e que abre boas pers-
petivas para a época em curso.

Campeonato Nacional de Estrada 2020
Atletas da Associação A Natureza Ensina 
conquistam o pódio

Promover a inclusão pelo desporto
APCAS recebeu Prémio Mérito 
Desportivo – Personalidade 
do Ano

O dia 29 de janeiro foi especial para a APCAS – Associação de 
Paralisia Cerebral de Almada-Seixal, ao ser distinguida com o Prémio 
Mérito Desportivo – Personalidade do Ano, durante a 24.ª Gala do 
Desporto, no Casino Estoril, e que teve como tema «Mais Saúde, Mais 
Desporto».
A Confederação do Desporto Portugal conferiu a distinção à APCAS, 
sob proposta da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas 
com Deficiência. Desde 2011 que a APCAS desenvolve um projeto 
inovador reconhecido internacionalmente graças ao trabalho de 
dezenas de técnicos e voluntários, num total de várias centenas de 
ações realizadas. A APCAS envolve mais de 7 mil pessoas com defici-
ência. Dos projetos e programas destacam-se os seguintes: Escola de 
Boccia; Todos por Um; Boccia com Todos e para Todos; Participar +; 
Desporto com Sentido; Escola da Vida Ativa; Natação Terapêutica e 
Grupo de Dança Wheeldance.
O projeto Desporto com Sentido é um projeto que cria ferramentas e 
manuais específicos para a prática da educação física nas escolas do 
1.º ciclo para pessoas com necessidades especiais.
Para o presidente da APCAS, José Patrício, a distinção representou 
«um privilégio, uma profunda gratidão por este reconhecimento do 
nosso esforço, empenho e dedicação diários. Só possível graças aos 
atletas e às famílias… São a essência, a motivação, a nossa maior 
exigência.»

O vereador do Desporto, José Carlos Gomes, marcou presença no evento
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O Clube de Canoagem de Amora 
(CCA) vai realizar, no dia 16 de fe-
vereiro, o Campeonato Regional de 
Fundo na Baía do Seixal. A prova de 
canoagem terá início às 9 horas na 
frente ribeirinha de Amora.
É de referir que o CCA terminou o ano 
desportivo de 2019 como a 4.ª me-
lhor equipa de Portugal e ainda co-
mo campeã nacional de veteranos.
No ranking nacional de competi-
ções, o CCA obteve 440 pontos, ou 
seja, mais 20 do que nem 2018, o 
que comprova o seu percurso as-
cendente.
O culminar da época teve lugar com 
a 22.ª Subida Internacional do Rio 
Arade, de Portimão a Silves, num 
percurso de 12 quilómetros. O CCA, 
pelo terceiro ano consecutivo, saiu 
vencedor na classificação coletiva, 
entre mais de 400 atletas, 23 clubes 
e 230 embarcações.
Já em 2020, o atleta do CCA Tiago 
Henriques foi novamente chama-
do a integrar a seleção nacional de 
sub-23 e foi ainda chamado pela 
Federação Portuguesa de Canoa-
gem para o Encontro Nacional de 
Esperanças Olímpicas, organizado 
pelo Comité Olímpico de Portugal, 
(COP) que decorreu no Porto. Um 

evento que pretendeu enquadrar 
os atletas integrantes no Projeto 
de Esperanças Olímpicas e os seus 

treinadores no espírito da Equipa 
Portugal, com vista à participação 
nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Clube de Canoagem de Amora 
Campeonato Regional de Fundo na Baía do Seixal

A participação dos estabelecimen-
tos escolares do ensino público e 
privado do Seixal no Corta-Mato 
Distrital Escolar saldou-se na con-
quista de vários pódios que dão 
direito a participar no Corta-Mato 
Escolar Nacional, na Figueira da 
Foz, dia 14 de fevereiro.
A competição distrital decorreu 
no dia 13 de janeiro no Parque 
Municipal do Serrado, numa or-
ganização da Câmara Municipal 
do Seixal, apoiada pelo Desporto 

Escolar da Península de Setúbal, e 
somou 2527 alunos participantes. 
A equipa iniciada feminina da 
Escola Básica de Vale de Milhaços, 
composta por Mónica Portugal, 
Rita Junceiro, Joana Souto, Érica 
Moreira, Urânia Cunha e Kamille 
Novas, obteve o 1.º lugar. Outras 
classificações de destaque incluem 
os 1.os lugares dos juvenis Rita 
Nunes, aluna da Escola Secundária 
Manuel Cargaleiro, e Leandro 
Monteiro, da Escola Secundária de 

Amora; mas também os 2.os luga-
res dos infantis Pedro Caldas, do 
Colégio Atlântico, Filipa D’Avó, da 
Escola Básica de Vale de Milhaços, 
do iniciado Afonso Alcaso e do juve-
nil Jacinto Gaspar, ambos alunos da 
Escola Secundária Dr. José Afonso, 
e do júnior Luís Santos; e a 3.ª clas-
sificação da iniciada Nicole Lima, da 
Escola Básica da Cruz de Pau. São 
estes os alunos que irão competir 
na prova nacional, com exceção de 
Pedro Caldas e Luís Santos.

Parque Municipal do Serrado acolheu Corta-Mato Distrital Escolar
Alunos do Seixal representam distrito na prova nacional

XVI Torneio Indoor 4X4
Clube Desportivo e Recreativo 
do Fogueteiro realiza competição 

O XVI Torneio Indoor 4X4 vai acontecer em 2020 numa organização 
do Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro (CDRF), com o apoio 
da Câmara Municipal do Seixal. A competição vai decorrer até ao mês 
de junho e contou com uma confraternização no dia 4 de janeiro. 
Nesta edição participam 135 equipas divididas pelos escalões de pe-
tizes, traquinas e benjamins em representação de 58 agremiações. 
O escalão dos mais pequenos divide-se em A e B, com 30 equipas no 
primeiro e 9 no segundo. Já o escalão de traquinas também se divide 
em A e B, que contam com 35 e 24 equipas, respetivamente. Por sua 
vez, o escalão de benjamins recebe 21 equipas na competição A e 16 
na B. Os jogos decorrem no pavilhão do CDRF, aos sábados e domin-
gos, entre as 8 e as 20 horas, e as entradas são gratuitas. 

Competição divulgou capoeira no Seixal
Copa Muzenza dinamizou 
170 participantes

Organizada pelo Centro Cultural e Desportivo das Paivas (CCDP) 
e apoiada pela Câmara Municipal do Seixal e Junta de Freguesia 
de Amora, a Copa Muzenza decorreu no salão da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal no dia 7 
de dezembro. 
O torneio de capoeira teve como objetivo divulgar a modalidade no 
concelho, promovendo a adesão de praticantes e procurando afirmar 
também a afirmação do CCDP enquanto centro de formação de capo-
eira. O evento reuniu cerca de 95 atletas e praticantes de vários pon-
tos do país e do estrangeiro, nomeadamente de Inglaterra, Espanha e 
Itália, mas também seguidores e admiradores da modalidade soman-
do um total de 170 participantes.

@ccamora
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SEIXAL | LISBOA

LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

SETÚBAL | SEIXAL | LISBOA

Horários

Horários

LISBOA | SEIXAL

FARMÁCIAS | FEV | MAR

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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Sábados, domingos e feriados
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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

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

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 DA AMoRA | R. MFA, loja 22, Amora 
| 212 257 108
CeNTRAL De PAIo PIReS | Av. General 
Humberto Delgado, 9-11, Paio Pires 
|212 210 365
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 SANTA MARTA | 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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Diferentes 
olhares 
sobre 
o Seixal 

Está patente na Galeria Municipal de Corroios a exposição Fotografias de Coleção, uma 
coletiva de fotógrafos que estão intrinsecamente ligados ao concelho do Seixal através 
das suas obras e vivências profissionais e criativas.

Trata-se de uma oportunidade para (re)ver e (re)encontrar os trabalhos da autoria de 
Nelson Cruz, Fernando Rocha, Augusto Cabrita, Rosa Reis, Guta de Carvalho, Teodoro 
Briz, Teresa Trindade e Nuno Perestrelo, fotógrafos com diferentes olhares e opções 
estéticas que, ao longo dos anos, colaboraram ou têm colaborado regularmente com a 
autarquia do Seixal.

Esta mostra está integrada no Ciclo de Apresentação do Acervo Artístico Municipal, o 
qual tem como objetivo apresentar publicamente as obras que integram a coleção da 
autarquia.

Para visitar até 14 de março na Galeria Municipal de Corroios, na Rua Cidade de Leiria 
1A, Corroios.

Aberto de terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas. Informações pelo telefone 915 633 
228.

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

Pela Rua Fora 
no Cinema S. Vicente
O projeto Pela Rua Fora, formado pelo cantor e guitarrista Cláudio Alves e pelo 
harmonicista Gonçalo Sousa, explora um universo musical sem fronteiras onde 
imperam a improvisação e o diálogo musical.

Para a música e compositora Mili Vizcaíno, Pela Rua Fora «é uma construção sólida 
baseada no efémero, o assobio de um pássaro urbano feito espuma no passeio, maré 
de sonhos, baile de dedos, um canto à vida mais além do palco».

O Cinema S. Vicente recebe o projeto Pela Rua Fora no dia 8 de fevereiro, sábado, às 
21.30 horas. Em palco estarão os músicos Cláudio Alves, na guitarra e voz, Gonçalo 
Sousa, na harmónica e o convidado especial Sebastian Scheriff, na percussão.
Ingresso: 5 euros. Bilhetes em Ticketline.pt e nos locais habituais. 

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

Assista ao talk show 
com Lena d’Água
Esta sexta-feira, 7 de fevereiro, assista ao vivo ao talk show Depois, Vai-se a Ver e Nada, 
apresentado por José Pedro de Vasconcelos. O programa da RTP é gravado a partir das 
21 horas, no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, e tem como convidada 
especial Lena d’Água. 

O talk show semanal de José Pedro Vasconcelos é construído em torno de uma 
personalidade relevante do panorama nacional ou internacional e de temas da atualidade 
que tenham que ver com esse convidado. O tom da conversa é descontraído e a atualidade 
é escrutinada com provocação e humor. 

Levante os seus bilhetes na bilheteira do Fórum Cultural do Seixal, das 10 às 19 horas.
Entrada livre, sujeita à lotação da sala.

Assista ao
programa da RTP1
ao vivo!

com  Lena d’Água

7 DE FEVEREIRO - 21 HORAS
FÓRUM CULTURAL DO SEIXAL

ENTRADA GRATUITA - LEVANTE JÁ OS SEUS BILHETES

SUJEITO À LOTAÇÃO DO ESPAÇO, MEDIANTE O LEVANTAMENTO PRÉVIO DOS BILHETES. 
HORÁRIO DA BILHETEIRA DO FÓRUM CULTURAL DO SEIXAL:

DE TERÇA A SEXTA-FEIRA DAS 10 ÀS 19 HORAS E AO SÁBADO DAS 14.30 ÀS 19 HORAS
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7 fev. 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 horas

Depois, Vai-se a Ver e Nada
Talk show com a apresentação de José 
Pedro Vasconcelos
Convidada: Lena d’Água
Entrada livre, sujeita à lotação da sala
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

8 fev. sábado
___________________________
Das 10 às 13 horas

Desenhar para Conhecer 
a Quinta da Fidalga: em 
Frente à Oficina de Artes, 
o Loureiro
Oficina de desenho . Inscrição (5)
Quinta da Fidalga

___________________________
17.30 horas

Dia da Internet Mais 
Segura
Formação . Inscrição (4)
Parceria: Centro de Internet Segura, 
Centro de Competência TIC – ESE/IPS
Biblioteca Municipal do Seixal

E Se... Fôssemos os 
Melhores Especialistas a 
Descodificar as Emoções?
Oficina de exploração emocional para pais e 
bebés dos 12 aos 23 meses
Inscrição (3)
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

Literacia para a Saúde – 
Ação de Sensibilização 
para o HPV
Inscrição (4)
Parceria: Liga Portuguesa Contra o Cancro
Biblioteca Municipal do Seixal

___________________________
21.30 horas

Enluarada – Uma Epopeia 
Sertaneja
Teatro . M/ 14 anos . Ingresso: 5 euros
Org.: Animateatro
Espaço Animateatro, Amora

Pela Rua Fora
Música . M/ 6 anos . Ingresso (6)
Cinema S. Vicente

15 fev. sábado
___________________________
Das 9 às 13 horas

III Jornadas do 
Desenvolvimento Infantil 
– Perturbações no 
Desenvolvimento
Conferência . Inscrição (7)
Org.: Deslocar Palavras – Centro Terapêutico 
e Pedagógico
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

___________________________
Das 15 às 17 horas

Histórias & Memórias – 
Namoros e Casamentos 
à Antiga
Tertúlia . Inscrição (1)
Sociedade Filarmónica União Arrentelense

Óculos de Carnaval 
com Cereais
Ateliê . Inscrição (1)
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

___________________________
17.30 horas

E Se... Fôssemos os 
Melhores Exploradores 
do Mundo?
Oficina de exploração sensorial para pais 
e bebés dos 6 aos 11 meses
Inscrição (3)
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

___________________________
21 horas

Gala de Aniversário Frades 
d’Ouro 2020
Centro de Solidariedade Social de Pinhal de 
Frades

16 fev. domingo
___________________________
9 horas

Campeonato Regional de 
Fundo
Canoagem
Org.: Clube de Canoagem de Amora
Zona ribeirinha de Amora

___________________________
9.30 horas

34.º Grande Prémio 
de Carnaval do Alto 
do Moinho
Atletismo . Inscrição (8)
Org.: Centro Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho
Ruas de Corroios

___________________________
Das 14.30 às 16.30 horas

Uma Quinta com Coração
Visita animada . Inscrição (5)
Capela da Quinta da Fidalga

e ainda…
6 a 20 fev.
___________________________
8 e 15 de fevereiro, sábado
16.30 horas

Arca de Histórias
Animação de leitura
Dos 4 aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

___________________________
De 11 a 14 de fevereiro
De terça a sexta-feira, das 10 às 11 
e das 14.30 às 16.30 horas

Óculos de Carnaval 
com Cereais
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

___________________________
12 e 19 de fevereiro, quarta-feira
Das 15 às 17 horas

Trajetórias Experimentais
Inscrição (4)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro, 
Quinta da Fidalga e outros locais

___________________________
De 18 a 21 de fevereiro
De terça a sexta-feira, das 10 às 11 
ou das 14.30 às 15.30 horas

Dança dos Barcos
Visita . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo Naval

O Choco Vai ao Estaleiro
Visita . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo Naval

___________________________
De 19 a 21 de fevereiro
De quarta a sexta-feira, das 10 às 11 
e das 14.30 às 15.30 horas

À Descoberta da Prensa 
de Gutenberg
Visita . Grupos . Inscrição (1)
Extensão no Espaço Memória – Tipografia 
Popular do Seixal



___________________________
Até 12 de fevereiro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20 horas
Sábado, das 10 às 13 horas

CERCISA – Aos Nossos 
Olhos
Exposição de Cerci’Arte e Movimento
Entrada livre
Espaço Arte Jovem

___________________________
Até 29 de fevereiro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas

Mensagens de Amor, Quem 
as Não Tem?
Exposição . Entrada livre
Biblioteca Municipal do Seixal

Um Olhar sobre a Obra 
de Eça de Queiroz
Exposição coletiva de desenho
Entrada livre
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

___________________________
Até 14 de março
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas

Fotografias de Coleção
Exposição coletiva . Entrada livre
Galeria Municipal de Corroios

___________________________
Até 27 de dezembro
De terça-feira a sábado, das 10 às 12.30 
e das 14 às 17 horas

A Essência da Cor
Exposição de Manuel Cargaleiro
Entrada livre
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

___________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 20 horas
Sábado, das 14.30 às 20 horas

Brincar Livre
Bebés dos 6 aos 36 meses, acompanhados 
por um adulto, e crianças dos 3 aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

___________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas

Hoje Sou… Bibliotecário!
Dos 8 aos 18 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

___________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas

Visitas à Biblioteca 
Municipal
Inscrição (3)
Biblioteca Municipal do Seixal

___________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
e das 14 às 17 horas
Sábado e domingo, das 14 às 17 horas

600 Anos de Moagem no 
Moinho de Maré 
de Corroios
Exposição de longa duração
Moinho de Maré de Corroios

Barcos, Memórias do Tejo
Exposição de longa duração
Núcleo Naval

___________________________
De terça a sexta-feira, às 10.30 e 16.30 horas

O Grande e Ruim Graou, 
de Ingrid Chabbert – Hora 
do Conto
Amigos Improváveis – 
Ateliê complementar 
à Hora do Conto
Dos 4 aos 12 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

___________________________
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) Inscrição: 210 976 100 | biblioteca.ludote-
ca@cm-seixal.pt
4) Inscrição: 210 976 100 | biblioteca.seixal@
cm-seixal.pt
5) Inscrição: 212 275 785 | arte.se@cm-seixal.
pt
6) Ingresso: 5 euros (50 % de desconto para 
jovens até 25 anos, reformados e trabalhado-
res das autarquias do Seixal)
7) Inscrição: jornadas.deslocarpalavras@
gmail.com
8) Inscrição até dia 13 de fevereiro: joaquim.
maia@cm-seixal.pt | secretaria@ccram.pt

____
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

2020

mais saúde e desporto para todos!

Diversas moDaliDaDes 
vários locais 
12 meses De jogos

› áreas de participação › xadrez 
› atividades náuticas › artes marciais 
› dança › atividades gímnicas 
› jogos tradicionais › futsal 
› atletismo › caminhadas

Organização:

juntas de freguesia
movimento associativoconsulte o programa em cm-seixal.pt



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

Tertúlia sobre namoros 
e casamentos à antiga
No mês de celebração do amor, o Ecomuseu Municipal do Seixal promove uma tertúlia 
em que serão recordados os namoros e casamentos de antigamente no concelho do 
Seixal, através de fotografias e testemunhos recolhidos no âmbito do projeto Histórias & 
Memórias Fotográficas.

Nesse sentido, apela-se aos participantes na tertúlia que tenham fotografias antigas sobre 
este ou outro tema, que as tragam consigo para digitalizar e fazer parte deste projeto.
A tertúlia acontece a 15 de fevereiro, sábado, das 15 às 17 horas, na Sociedade Filarmónica 
União Arrentelense.

Todos podem participar, gratuitamente, mas mediante inscrição prévia.
Contactos: 210 976 112 ou ecomuseu.se@cm-seixal.pt. 

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

Oficina de exploração 
sensorial para pais 
e bebés
A Biblioteca Municipal do Seixal vai receber a oficina de exploração sensorial para pais e 
bebés E Se... Fôssemos os Melhores Exploradores do Mundo?
 
A sessão é dedicada a famílias com bebés ainda muito pequeninos, mas já muito crescidos 
na sua fantástica capacidade de explorar o mundo.

A oficina, com orientação técnica da Associação Acrescer, realiza-se no dia 15 de fevereiro, 
sábado, às 17.30 horas. A lotação é de 4 a 12 bebés. Podem participar bebés dos 6 aos 11 
meses, acompanhados, sendo necessária a inscrição prévia pelo telefone 210 976 100  ou  
email biblioteca.ludoteca@cm-seixal.pt.

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. 212 275 778
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

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

Uma Quinta 
com Coração
A Capela da Quinta da Fidalga é o espaço privilegiado para acolher a visita animada 
Uma Quinta com Coração.

A fidalga D. Maria Bernardina recebe os visitantes e convida-os para uma viagem 
ao seu tempo, quando via o seu amor passar de barco junto à Quinta da Fidalga... 
Mas esta quinta, o seu palacete, a sua capela e os seus jardins conheceram muitas 
histórias, muitos amores, que querem ser partilhados.

A iniciativa acontece no dia 16 de fevereiro, domingo, das 14.30 às 16.30 horas.
É uma atividade que pode ser usufruída em família, mas todos podem participar, de 
modo gratuito, mas com inscrição prévia, pelos seguintes contactos: 212 275 785 ou 
arte.se@cm-seixal.pt.
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