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Seixal no Portugal Smart 
Cities Summit 2020

Escola Secundária João de Barros
Governo não avança com as obras

Dezassete meses decorridos desde a paragem da 
obra de qualificação da Escola Secundária João de 
Barros, mesmo após diversas paragens letivas e o en-
cerramento dos estabelecimentos escolares devido à 
covid-19, a intervenção ainda não foi retomada pelo 
Governo. A 17 de setembro, dia em que se iniciou o 
ano letivo no ensino secundário, a Associação de Pais 
e Encarregados de Educação da Escola Secundária 
João de Barros promoveu um protesto junto à escola. 
14

Executivo visita intervenções
em equipamentos e vias em 
todo o concelho
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Cultura no Seixal 
com segurança

A cultura voltou à atividade a partir de junho, com 
regras rigorosas na higiene e distanciamento 
físico a cumprir, tanto nas salas de espetáculos, 
como nos eventos ao ar livre, com emissão de 
bilhete mesmo sendo gratuitos, para respeitar a 
lotação máxima permitida.
O Auditório Municipal e o Cinema S. Vicente rea-
briram as portas com cinema e teatro e os es-
paços públicos receberam iniciativas como as 
festas populares, o Desconcentra ou Este Verão 
na Fidalga.
O IndieLisboa, o Festival Internacional SeixalJazz, 
as peças do Teatro da Terra e da Animateatro são 
os próximos eventos no concelho, para que a cul-
tura possa voltar a fazer parte das nossas vidas.
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SIGA-NOS

Artes 
contemporâneas 
com Desconcentra

Entre 11 e 27 de setembro 
e no dia 4 de outubro, o Des-
concentra desenvolveu um 
programa de artes contemporâ-
neas em diversos espaços exte-
riores do concelho nas áreas do 
teatro, do circo contemporâneo, 
do cineconcerto, do teatro físico 
e de formas animadas.

Pág. 6

Dia da Baía com 
ação de limpeza 
nas margens 
da Baía do Seixal

Numa ação de limpeza na zona 
ribeirinha, que assinalou o Dia da 
Baía e o Dia da Limpeza Costeira, 
foram recolhidos 150 quilogra-
mas de resíduos. O objetivo foi 
consciencializar a população  pa-
ra a importância da preservação 
ambiental.

Pág. 16

300 atletas
no aquatlo
e triatlo de Amora 

Cerca de 300 atletas participa-
ram no 1.º Aquatlo e 8.º Triatlo de 
Amora, provas que decorreram 
nos dias 12 e 13 de setembro 
junto à Baía do Seixal. As pro-
vas inseriram-se no calendário 
nacional das competições da 
Federação de Triatlo de Portugal.

Autarquia 
denuncia crimes 
ambientais

O presidente da câmara munici-
pal foi recebido pela secretária 
de Estado do Ambiente, a quem 
transmitiu as preocupações da 
autarquia sobre as descargas 
de águas residuais não trata-
das na Baía do Seixal e sobre o 
mau funcionamento do Aterro 
Sanitário da AMARSUL.

Pág. 4

Pág. 19

«Tendre», curta-metragem integrada no IndieLisboa

«Lugar -Abrigo», peça da Animateatro no Cinema S. Vicente
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Seixal, município 
sustentável 
e participado

emissões de C02 no concelho, e temos previsões muito 
otimistas nos ganhos ambientais em relação aos proje-
tos que estão a ser implementados.
Outro projeto que concorre para este objetivo é a cria-
ção de hortas urbanas. Inaugurámos o Espaço Agrícola 
do Alto do Moinho, o quarto do município, que disponi-
biliza aos munícipes hortas sociais e recreativas para 
o cultivo de produtos hortícolas. Esta nova tipologia de 
espaço verde conjuga inúmeros impactos positivos nas 
esferas ambiental, social e económica: as áreas de cul-
tivo são orientadas pelos princípios da agricultura sus-
tentável e os produtos recolhidos contribuem para uma 
subsistência alimentar saudável e ajudam na gestão do 
orçamento familiar. Além disso, estas hortas reforçam a 
identidade cultural e territorial e estimulam as relações 
interpessoais e intergeracionais.
Mais uma iniciativa a destacar pelo ambiente é o Dia da 
Baía, uma ação de limpeza das margens da Baía do Sei-
xal promovida pela associação ambiental 10 Milhões na 
Berma da Estrada, em parceria com a Câmara Munici-
pal do Seixal, a Cruz Vermelha Portuguesa e a Stand Up 
Paddle (SUP) – Associação Náutica do Seixal. O evento 
assinalou ainda o Dia Internacional da Limpeza Costeira 
e o World Cleanup Day, que é comemorado no dia 19 de 

O Seixal é um município sustentável. Defendemos e tra-
balhamos para um concelho com mais desenvolvimento 
social e económico, mas sempre apontando caminhos e 
metas no sentido da sustentabilidade e da qualidade de 
vida.
Um trabalho ao qual demos visibilidade através da parti-
cipação no Portugal Smart Cities Summit 2020, um even-
to que dá a conhecer projetos e atividades em torno do 
futuro das cidades. O stande municipal deu destaque a 
dois projetos que assentam na participação e proximida-
de da população e em soluções tecnológicas para reduzir 
o consumo de energia e a pegada de carbono: o Seixal + 
e o Seixal On.
O Seixal + é um projeto que visa uma maior participa-
ção e proximidade com a população. Para a sua imple-
mentação, foram criados gabinetes de participação, que 
organizam debates e realizam obras de acordo com as 
propostas e necessidades da população, intervindo no 
espaço público, com requalificações, ações de limpeza 
ou manutenção. 
O Seixal On é um conjunto de projetos inovadores assen-
tes em soluções tecnológicas que pretendem reduzir o 
consumo de energia e desenvolver atividades e modos 
de vida mais sustentáveis e geradores de menos carbo-
no. Um desses projetos é o Laboratório Vivo para a Des-
carbonização da Baía do Seixal, uma área de experimen-
tação de soluções inovadoras ao longo das margens da 
nossa Baía, entre as quais um ecorrestaurante, a utiliza-
ção de veículos elétricos, ecopontos, iluminação pública 
e contadores de água inteligentes, entre outros. 
Por um lado, queremos ir mais longe na participação da 
população, por outro, acreditamos que o futuro pode e 
deve ser construído, preservando o ambiente e o territó-
rio em que vivemos. 
Entre 2007 e 2018, já conseguimos reduzir em 36% as Joaquim Cesário Cardador dos Santos 

Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Acreditamos que o futuro pode e deve ser construído 
preservando o ambiente e o território em que vivemos. 
Viver no Seixal é viver num município onde a opinião 
de cada um conta, onde cada sugestão é transformada 
numa ação em prol da terra onde vivemos. 

Concelho do Seixal 
com menos casos de covid-19
 
O município do Seixal, com mais de 165 mil habitan-
tes, é o que tem menos casos de covid-19 por habitan-
te dos 15 maiores concelhos do país com mais de 150 
mil habitantes. Isso significa que a nossa população 
tem seguido as diretrizes da Direção-Geral da Saúde 
e da proteção civil. Devemos continuar com todas as 
medidas de segurança no combate à pandemia. Sabe-
mos que a crise sanitária provocada pela covid-19 não 
terminou, mas é preciso quebrar a cultura do medo, 
com segurança e confiança para que retomemos a 
nossa vida.

Higiene urbana e transportes 
com novos equipamentos

A autarquia reforçou a sua frota com a aquisição de 
cinco novas viaturas que representam um investimen-
to superior a 386 mil euros: duas viaturas ligeiras de 
passageiros elétricas de cinco lugares ao serviço dos 
espaços verdes; uma viatura pesada de lavagem de 
contentores; uma viatura pesada de transporte de 
passageiros, com a lotação de 28 lugares, equipada 
com plataforma elevatória de cadeiras de rodas; e uma 
viatura pesada de recolha de monos. Com o reforço de 
recursos materiais, os serviços municipais aumentam 
a capacidade da resposta prestada às populações.

Juntos pela Escola
 Secundária João de Barros

As obras de requalificação da Escola Secundária João 
de Barros estão paradas e não há sinal do seu reco-
meço. A associação de pais marcou o início do ano 
letivo com um protesto no qual estive presente, em 
solidariedade com todos os que frequentam esta es-
cola, trabalhadores, alunos e pais, para clamar uma 
vez mais pela necessidade urgente de concluir estas 
obras. Pretendo falar com o ministro da Educação, 
para que marque uma visita a esta escola e se com-
prometa com uma data para finalização desta inter-
venção.

Destaco ainda...

setembro. O Dia da Baía serve para lembrar que todas as 
pequenas ações contam e para demonstrar que cada um 
de nós pode fazer a diferença.
Porque defendemos um melhor ambiente para todos, 
reuni-me com a secretária de Estado do Ambiente para 
lhe dar a conhecer as nossas preocupações com as des-
cargas de águas residuais não tratadas na Baía do Seixal 
e sobre o aterro sanitário intermunicipal do Seixal, gerido 
pela Amarsul, com impactos para os moradores da zona, 
e solicitámos ao Governo uma melhor solução técnica e 
ambiental.
Viver no Seixal é viver num município onde a opinião 
de cada um conta, onde cada sugestão é transformada 
numa ação em prol da terra onde vivemos. Aqui a parti-
cipação anda a par da qualidade de vida e de um melhor 
ambiente para um município cada vez mais sustentável 
e participado.

Joaquim Santos 
Presidente da Câmara 
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Preparar o futuro das cidades através de soluções tecnológicas

Seixal no Portugal Smart Cities Summit
O MUNICÍPIO do Seixal 

marcou presença no Portugal 
Smart Cities Summit 2020, que de-
correu entre os dias 22 e 24 de se-
tembro, no Centro de Congressos 
de Lisboa. No evento de inteligên-
cia urbana, em que participaram 
autarquias, entidades públicas e 
privadas, empresas e instituições 
de ensino, os temas centrais foram 
a descarbonização e a saúde e bem-
-estar nas Smart Cities. Promovida 
pela Fundação AIP, o evento com 
mais de 80 oradores nacionais e 
internacionais teve um modelo hí-
brido, que permitiu a participação 
presencial e através de uma plata-
forma digital.

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, parti-
cipou na conferência de abertura 
Autarquias, Empresas e Cidadãos 
e foi orador no painel Cidades 
Inclusivas e Criativas – Modelos 
de Sucesso, onde apresentou o 
projeto Seixal On que integra um 
conjunto de ações assentes em so-

luções tecnológicas para as áreas 
do ambiente, mobilidade, energia e 
descarbonização.

Na sua intervenção, Joaquim 
Santos destacou o papel que as 
autarquias têm assumido na pro-
moção da qualidade de vida e no 
desenvolvimento sustentável. «O 
Seixal está na linha da frente na 
implementação de soluções tec-
nológicas acessíveis aos muníci-
pes. Do nosso trabalho já resultou 
a redução de emissões de CO2 em 
36 por cento, entre 2007 e 2018. 
Assinámos o Pacto de Autarcas pa-
ra a Energia e o Clima e, até 2030, 
teremos de reduzir pelo menos 40 
por cento das emissões». 

Para atingir esse objetivo co-
letivo, o município aposta ainda 
nos biorresíduos, na recolha dos 
resíduos orgânicos em 1500 ha-
bitações que são transformados e 
aproveitados energeticamente. Vai 
ainda a construir o Parque Urbano 
de Miratejo e a 1.ª fase do Parque 
Metropolitano da Biodiversidade 

com 7 hectares e a alargar a rede de 
hortas urbanas.

Além da transformação que a 
Baía do Seixal sofrerá com a imple-
mentação do projeto Seixal On, que 
depois será alargado a outras zo-
nas, o edil destacou ainda o projeto 
Seixal +: «No concelho privilegia-
mos a participação da população e  
vamos possibilitar a interação com 
os munícipes através de uma pla-
taforma web, cujo objetivo é apro-
ximar as necessidades da resposta 
dos serviços municipais. Através 
da tecnologia queremos melhorar 
o meio ambiente e  as cidades».

O autarca esteve no stande do 
município acompanhado do verea-
dor do Ambiente, Joaquim Tavares. 
No espaço assistiu a uma apresen-
tação pelo professor Alexandre 
Magrinho, do Instituto Politécnico 
de Setúbal, entidade parceira na 
implementação do Laboratório 
Vivo para a Descarbonização 
(LVpD), que integra o Projeto Seixal 
On. Numa área de 4 quilómetros 

em torno da Baía do Seixal, entre a 
Praça 1.º de Maio, no Seixal, e a Rua 
dos Operários, em Amora, o LVpD 
permitirá através de soluções tec-
nológicas a utilização das energias 
renováveis, a redução da pegada de 
carbono, a melhoria da gestão de 
resíduos e a dinamização da eco-
nomia local, num investimento de 
2,5 milhões de euros.

Seixal + e Seixal On
No stande do município, além 

dos serviços digitais, estiveram 
em destaque os projetos Seixal + e 
Seixal On.

O Seixal + é um projeto que in-
tegra gabinetes de participação, 
que organizam debates e realizam 
obras de acordo com as propostas 
e necessidades da população, in-
tervindo no espaço público, com 
requalificações e ações de limpeza 
e manutenção. Para uma melhor 
resposta, vai ser criada a plata-
forma Seixal +, que permitirá ao 
munícipe reportar em tempo real 

as variadas ocorrências e acompa-
nhar a sua resolução.

O Seixal On é um conjunto de 
projetos inovadores assentes em 
soluções tecnológicas. Destaque 
para o Laboratório Vivo para a 
Descarbonização, uma área de ex-
perimentação de soluções inova-
doras em torno da Baía do Seixal, 
incluíndo um ecorrestaurante, a 
utilização e carregamento de veí-
culos elétricos, contadores de água 
e iluminação iinteligentes, quios-
ques verdes, entre outras. O obje-
tivo é a melhoria da qualidade de 
vida num município sustentável e 
prosseguir o processo de redução 
de emissões de CO2, compromisso 
assumido pelo município no âmbi-
to do Pacto de Autarcas.

Durante estes dias, os visitantes 
tiveram oportunidade de conhecer 
um concelho que aposta na ino-
vação para a prestação de serviço 
público e na implementação de so-
luções tecnológicas para a redução 
da pegada de carbono. n

Joaquim Santos e Joaquim Tavares, presidente  e vice-presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, reuniram-se com a secretária 
de Estado do Ambiente

Reunião com a secretária de Estado do Ambiente
Câmara municipal denuncia crimes ambientais e pede mais investimento

No dia 15 de setembro, o presiden-
te da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, e o vereador do 
Ambiente, Joaquim Tavares, foram 
recebidos pela secretária de Estado 
do Ambiente, Inês Costa.
Na reunião, que decorreu naquele 
ministério, Joaquim Santos trans-
mitiu preocupações relacionadas 
com descargas de águas residuais 
não tratadas na Baía do Seixal, de-
vido a problemas de falta de inves-
timento e manutenção por parte da 
SIMARSUL, bem como do SMAS de 
Almada. Um dos problemas identi-

ficados «é a falta de eficiência e efi-
cácia do funcionamento da estação 
de tratamento da Quinta da Bomba,  
em Miratejo, gerida pelos SMAS de 
Almada». Os eleitos explicaram que 
a «autarquia está a pagar metade 
dos custos daquela estação, que 
não está a fazer o tratamento de-
vido», o que é evidente pelos pés-
simos resultados das «análises à 
água na zona envolvente à ETAR». 
A reunião teve ainda em cima da 
mesa o aterro sanitário intermunici-
pal do Seixal, gerido pela AMARSUL, 
o qual se encontra «praticamente 

cheio e a receber resíduos, quer do 
Seixal, quer de Almada», âmbito em 
que Joaquim Santos solicitou «uma 
solução alternativa ao aterro, pa-
ra resolver um problema que neste 
momento é um problema ambien-
tal», com «impactos sobre as popu-
lações» e defendeu uma solução 
«ambientalmente mais sustentável 
do que um aterro». 
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O ESPAÇO Agrícola do Alto 
do Moinho foi inaugurado no dia 
19 de setembro. O quarto espaço 
agrícola do município do Seixal a 
entrar em funcionamento foi pen-
sado enquanto resposta terapêuti-
ca e pedagógica para a população e 
orienta-se pelos princípios da sus-
tentabilidade, alimentação, saúde 
e ocupação de tempos livres. Um 
investimento municipal de mais de 
100 mil euros. 

A cerimónia de assinatura e a en-
trega dos acordos de utilização dos 
talhões contou com a presença dos 
executivos da Junta de Freguesia de 
Corroios, da Assembleia Municipal 
do Seixal e da Câmara Municipal 
do Seixal.

O espaço agrícola, com cer-
ca de 3000 m2, localiza-se entre 
a Rua da Niza e a Rua Francisco 
Lázaro, no Alto do Moinho, em 
Corroios. A área de cultivo, de  
1800 m2, encontra-se distribuída 
por 37 talhões: 36 hortas recreati-
vas, com áreas de 50 m2, destinadas 
ao cultivo e colheita de produtos 
agrícolas de natureza sazonal, e 
uma horta pedagógica, que será di-
namizada em parceria com as esco-
las da zona, numa estratégia para a 
inclusão e sustentabilidade.

No espaço agrícola foram execu-
tados acessos, vedações, rede de 
distribuição de água, um edifício 
de apoio com quatro arrecadações 
para arrumo de ferramentas, sala 
polivalente, copa e instalações sa-
nitárias.

Durante a cerimónia, receberam 
igualmente os acordos de utili-
zação cinco hortelãos do Espaço 
Agrícola do Soutelo, resultante de 

talhões que aí estavam disponíveis. 
A partir de agora, os novos hor-
telãos vão poder cultivar os seus 
próprios alimentos na sua horta 
urbana. 

Uma experiência 
de partilha
Num projeto que pretende ser 

de partilha, Luís Carvalho, hortelão 
do Espaço Agrícola do Seixal, deu o 
seu testemunho sobre a experiên-
cia no projeto de Hortas Urbanas 
do Município do Seixal. «Faço um 
balanço positivo, nomeadamente 
ao nível do bem-estar que o contac-
to com a natureza proporciona». 
Quanto à parte técnica: «a forma-
ção inicial e o acompanhamento 
que a autarquia dá facilitam. O res-
to vem com o tempo, além da troca 
de experiências que temos com os 
outros hortelãos. Sem dúvida um 
projeto que recomendo». 

Na sua intervenção, Eduardo 
Rosa, presidente da Junta de 

Freguesia de Corroios, desta-
cou a importância deste espaço: 
«Era uma situação que vínhamos 
a acompanhar, pois a população 
solicitava uma área para ativida-
de agrícola em contexto urbano». 
E acrescentou: «Esta é uma área 
naturalizada com uma horta comu-
nitária ao lado, o que valoriza muito 
este espaço agrícola. Que a popula-
ção possa agora tirar proveito deste 
local e passar esta experiência às 
gerações mais novas». 

Criação de novos espaços
Joaquim Santos, presidente da 

Câmara Municipal do Seixal, agra-
deceu aos novos hortelãos terem 
aceitado o desafio de integrarem o 
projeto da primeira horta urbana 
de Corroios. «Este é um projeto que 
dinamizamos com grande entu-
siasmo, insere-se na estratégia que 
temos para um concelho mais sus-
tentável. Entre 2007 e 2018, con-
seguimos reduzir a nossa pegada 
de carbono em 36 por cento e esse 
objetivo só se consegue também 
com projetos como os espaços agrí-
colas. Assim vamos avançar para a 
implementação de mais dois espa-
ços agrícolas».

O autarca referiu ainda que, 
em matéria de sustentabilida-
de, o município está a preparar, 
em Corroios, o início das obras 
do Parque Urbano de Miratejo 
e o Parque Metropolitano da 
Biodiversidade, que «se vão juntar 
aos 350 mil m2 de áreas verdes do 
concelho. Estamos a dotar o terri-
tório da máxima sustentabilidade. 
Uma aposta no presente para ter-
mos um futuro melhor». n

Novo Espaço Agrícola do Alto do Moinho

Município aposta 
na sustentabilidade

Da horta para a mesa: 
as expectativas dos hortelãos

Perante o número crescente de munícipes interessados em ter 
uma horta, a autarquia tem desenvolvido e consolidado a Rede de 
Hortas Urbanas do Município do Seixal. Uma alimentação mais sau-
dável e o contacto com a natureza são alguns dos motivos que leva-
ram a população a concorrer à atribuição de talhões para cultivo no 
Espaço Agrícola do Alto do Moinho. Aqui ficam os testemunhos dos 
novos hortelãos.

Catarina Pereira

«Nos tempos difíceis que esta-
mos a viver devido a esta pande-
mia, é um escape, uma forma de 
sair de casa e contactar com a na-
tureza. As expectativas passam 
por conseguir melhorar a quali-
dade de vida. Além de querer ter 
uma alimentação mais saudável 
à base de produtos biológicos, 
tenho um filho pequeno que gosta de estar ao ar livre, de trabalhar 
com a terra. Foi um passo que quis seguir». 

Armando Pereira
«Queria uma horta e resolvi con-
correr. Nasci num moinho de 
maré, tenho uma forte ligação 
ao campo, que assim retomo. 
Vou plantar o que preciso para a 
alimentação da família: couves, 
batatas e curgetes. É aqui que 
vou passar algum do meu tempo 
livre».

Inês Alegria
«Há muitos anos que queria ter 
uma horta, ao conseguir este ta-
lhão concretizei um sonho. Gosto 
de ter as mãos na terra,  já estou a 
pensar no que vou cultivar. Além 
de nos permitir ter uma alimenta-
ção de qualidade, este também é 
um projeto terapêutico, combate 
o isolamento, permite o convívio 
entre as pessoas que aqui vão 
cultivar os seus produtos». 

A estratégia 
do município 
passa pela 
criação de novas 
áreas verdes 
no sentido 
de aumentar a 
sustentabilidade 
do terrítório
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Dia da Baía promove ação de limpeza

Em defesa de um 
melhor ambiente 
MUDAR COMPORTA-

MENTOS e consciencializar pa-
ra a importância da preservação 
ambiental foi o objetivo da ação 
de limpeza realizada no dia 19 
de setembro, nas margens da 
Baía do Seixal, e que serviu para 
assinalar o Dia da Baía. A inicia-
tiva contou com a participação 
do vereador Joaquim Tavares, 
em representação da autarquia 
do Seixal, entidade parceira do 
evento.

A ação promovida pela asso-
ciação ambiental 10 Milhões na 
Berma da Estrada, em parceria 
com a Juventude Cruz Vermelha 
Portuguesa – Delegação Foz 
do Tejo, a Stand Up Paddle  – 
Associação Náutica do Seixal e a 
Câmara Municipal do Seixal de-
correu pelo 3.º ano consecutivo. 
A iniciativa assinalou também 
o Dia Internacional de Limpeza 
Costeira e o World Cleanup Day.

Participaram voluntários de 
forma individual e em repre-
sentação de instituições que 
integram a plataforma Seixal 
Ambiental, estrutura que tem 
como objetivo a promoção de 
atividades e iniciativas de defesa 
ambiental.

Um mar de resíduos
De entre os resíduos recolhi-

dos durante a manhã, os que ti-
veram mais expressão foram os 
plásticos, as pontas de cigarro e 
os cotonetes. No total foram re-
colhidos 150 quilos de resíduos. 
Estes objetos, quando atirados 
para o chão, são levados por ação 
da chuva, vento ou lavagens para 

A 2.ª Festa do Bem-Estar Animal, organizada pela Câmara 
Municipal do Seixal, vai realizar-se no dia 3 de outubro, das 9.30 às 
13 horas, no Parque Municipal do Serrado.
A iniciativa pretende sensibilizar a população para temas relacio-
nados com as responsabilidades sociais e legais no bem-estar e 
saúde animal, os comportamentos a adotar e o papel dos animais 
de companhia na sociedade.
O evento vai contar com espaços de adoção animal, demonstra-
ções de agility e uma área para as associações e entidades do 
concelho. 
A Câmara Municipal do Seixal marcará presença com um stande 
que dará a conhecer o trabalho realizado pelo bem-estar animal, 
quer na sensibilização para o não abandono e a adoção animal, 
quer na prevenção da deposição dos dejetos caninos em espaço 
público, e vai apresentar o projeto do novo Centro de Recolha 
Oficial de Animais de Companhia do Seixal.

Dia 3 de outubro, 
no Parque Municipal do Serrado
2.ª Festa do Bem-Estar Animal

Rua Quinta do Conde, Corroios
Iluminação no percurso pedonal

Depois da criação do percurso pedonal entre a Rua Quinta do 
Conde e a Avenida 25 de Abril, em Corroios, foi colocada nova ilu-
minação no local.
O objetivo desta requalificação foi permitir a circulação no local 
em condições de conforto e segurança. O investimento municipal 
nesta obra foi de 9 mil euros.

uma sarjeta ou sumidouro. Esse 
é o caminho mais rápido para po-
luir o mar e os rios, pois as sarje-
tas estão ligadas a uma rede plu-
vial que drena diretamente para 
as ribeiras e daí para o mar. 

Segundo Orlando Martins, pre-
sidente da Associação 10 Milhões 
na Berma da Estrada, o Dia da 
Baía serviu para consciencializar 
para a situação causada pelo lixo 
que, vindo do mar e dos rios, é 
largado pela maré nas zonas ri-
beirinhas, não esquecendo o que 
as pessoas depositam em terra. 
Conforme explicou, o apelo é: 
«Vamos proteger o mar de maté-
rias não biodegradáveis e que le-
vam vários anos a decompor-se». 
E adiantou: «Estamos em rede a 
nível mundial com uma preocu-
pação única: proteger o mar e os 
rios, um recurso que queremos 
preservar no sentido de defen-
der a nossa saúde e qualidade de 
vida». 

Conforme referiu o vereador 
Joaquim Tavares:  «O município 
está associado a todas as ações de 

limpeza da baía, sejam promovi-
das por grupos formais ou infor-
mais». De referir que, de há uns 
anos a esta parte, no 3.º domingo 
de cada mês, realiza-se uma ação 
de limpeza na Baía que conta com 
o apoio da autarquia, pois «tudo o 
que seja para preservar o ambien-
te tem o nosso aval, apoiamos ao 
nível logístico, com a cedência de 
materiais para a recolha de resí-
duos». 

Para Joaquim Tavares, a defesa 
do ambiente é sempre uma prio-
ridade municipal, mas: «É pri-
mordial que as pessoas adotem 
comportamentos mais sustentá-
veis, são elas que devem defender 
o ambiente ao mudarem as suas 
condutas. Aquilo que se faz a ni-
vel local também contribui para 
a solução global e estes pequenos 
gestos são grandes contributos», 
concluiu. n

Joaquim Tavares, vereador do pelouro do Ambiente, participou na ação 
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Espaço de Jogo e Recreio da Quinta Dona Maria

Construção de rotunda na Av. 10 de Junho, Fernão Ferro
, Requalificação da praceta Carlos Botelho, 

na Quinta de S. Nicolau de Fora

Visita ao local do futuro Parque Natural de Arrentela

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do 
Seixal, e vereadores da autarquia têm realizado visitas a 
obras em todo o concelho, para acompanhar a situação 
dos trabalhos em curso.
No dia 21 de agosto, visitaram o local onde irá ser cons-
truído o Parque Natural de Arrentela, inserido na Quinta da 
Soledade. Está prevista a criação de um centro equestre, 
complementado por uma quinta pedagógica, zona de 
merendas, área de recreio infantil, instalações sanitárias 
públicas, cafetaria com esplanada e ainda a construção 
de um polidesportivo.
No dia 25 de agosto, a visita foi ao Espaço de Jogo e Recreio 
da Quinta Dona Maria, onde a câmara municipal investiu  
24 603,51 euros na colocação de um novo pavimento de 
segurança.
No dia 8 de setembro, estiveram a acompanhar mais 
obras no concelho. 
Na Praceta Carlos Botelho, na Quinta de S. Nicolau de 
Fora, decorre a requalificação dos espaços exteriores, 
uma obra com um investimento municipal de 60 mil euros. 
Foi criada uma área de estacionamento com 16 lugares e 

construído um circuito pedonal. 
Outra obra é a requalificação do espaço público no Bairro 
25 de Abril, em Amora. A intervenção, que inclui substitui-
ção de postes, pavimentação, estacionamento e marcas 
rodoviárias, perfaz um investimento total de 120 mil euros.
Ali perto, na Avenida Quinta da Atalaia, a Câmara Municipal 
do Seixal também vai intervir no espaço público, com a 
substituição do piso, modelação de terreno na envolvente 
das árvores, colocação de mobiliário urbano, criação de 
11 novos lugares de estacionamento, sendo um deles 
para pessoas portadoras de deficiência física, e uma área 
para estacionamento de motociclos e velocípedes. Esta in-
tervenção representa um investimento municipal de cerca 
de 45 mil euros.
Em Fernão Ferro, os eleitos visitaram uma nova rotun-
da em construção na Avenida 10 de junho, com liga-
ção às ruas da Casa Branca e da Liberdade, em 
Fernão Ferro. A obra irá permitir uma maior fluidez do 
trânsito na área, onde está a funcionar uma nova su-
perfície comercial.  O investimento municipal é de  
203 257,91 euros.

Intervenções municipais em todo o concelho
Executivo visita obras 

Av. Quinta da Atalaia, Amora

Bairro 25 de Abril, Amora
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Todos os dias, os trabalhadores municipais estão 
na rua, em vários pontos do concelho, para limpar, 
requalificar e manter o espaço público. 
Além deste trabalho diário, realiza-se semanal-
mente, às quartas-feiras, e quinzenalmente, aos 
sábados, a iniciativa Seixal + Perto, em que equi-
pas com cerca de 50 trabalhadores intervêm de 
forma concertada numa determinada localidade, 
em áreas como higiene e limpeza urbana, recolha 
de resíduos sólidos urbanos, salubridade, manu-
tenção e conservação urbana, água e saneamento, 
espaços verdes, entre outras.
Os trabalhadores municipais intervêm ao nível da 
lavagem de contentores e ecopontos, recolha de 
monos, reparação de mobiliário urbano, varredura 
e lavagem de ruas, despejo de papeleiras, des-
matações, cortes de ervas e contenção das copas 
das árvores,  manutenção de canteiros, controlo 
de pragas, desobstrução de coletores e sarjetas e 
reparação de asfalto e passeios. São também feitas 
verificações nos marcos e bocas de incêndio e nas 
bocas de rega, a manutenção preventiva da rede de 
saneamento e reparação de câmaras de visita e de 
sumidouros e conservação de sinalização vertical.
Esta iniciativa é sempre acompanhada por Joaquim 
Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
e vereadores da autarquia, que contactam com os 
trabalhadores e com a população, obtendo suges-
tões e opiniões.
As zonas onde decorreu o Seixal + Perto no mês de 
setembro foram Pinhal do General, Quinta de S. 
Nicolau de Fora, Paivas, Seixal, Ponta dos Corvos, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires.

SEIXAL

Concelho mais limpo e qualificado

PINHAL DO GENERAL

QT.ª  DE S. NICOLAU DE FORA

PONTA DOS CORVOS
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PAIVAS

ARRENTELA

ALDEIA DE PAIO PIRES

AMORA
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O NOVO pavilhão do 
Portugal Cultura e Recreio re-
cebeu, no dia 24 de agosto, a ter-
ceira sessão extraordinária do 
ano da Assembleia Municipal do 
Seixal, que aprovou a 2.ª  revisão 
das Grandes Opções do Plano e 
Orçamento para 2020.

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, afir-
mou que esta revisão orçamental 
«prende-se com a aquisição dos 
Serviços Operacionais» da autar-
quia, sendo «necessário adequar 
o orçamento municipal para esse 
objetivo».

Os deputados municipais apro-
varam também a proposta de al-
teração do mapa de pessoal da 
Câmara Municipal do Seixal, para 
adicionar três postos de trabalho.

Foi ainda aprovada a proposta 
relativa à desafetação do domínio 
público municipal para o domínio 
privado municipal da parcela de 
terreno com a área de 3 743 me-
tros quadrados, com localização 
contígua à Avenida Libertadores 
de Timor Loro Sae – Proc. 98/A/89.

Documentos aprovados
Os deputados municipais apro-

varam um conjunto de 9 documen-
tos: 

A moção da CDU pela atribuição 
do nome professor doutor Carlos 
Ribeiro ao futuro Hospital do 
Seixal. 

A moção da CDU a exigir ao 

Governo que «seja sério e cumpra 
o compromisso assumido de que 
os municípios não terão custos 
com a remoção das coberturas de 
fibrocimento existentes no parque 
escolar [escolas dos 2.º e 3.º ciclos 
e secundárias]», o que «só será pos-
sível» se a dotação orçamental para 
o programa relativo a esta matéria 
«for aumentada».

A saudação da CDU pela adjudi-
cação da empreitada de construção 
da Loja do Cidadão e «o empenho, 
persistência e capacidade reivin-
dicativa da Câmara Municipal do 
Seixal para levar a bom porto este 
projeto prioritário para a prestação 
de um serviço público de proximi-
dade à população».

O voto de pesar apresentado pe-
la CDU pelo falecimento de Victor 
Manuel Marques Valente, que foi 
membro da Assembleia Municipal 
do Seixal durante 5 mandatos.

A saudação do PS ao Movimento 
Liberal Oitocentista, à Revolução 

Liberal do Porto de 1820 e aos libe-
rais que a protagonizaram.

A moção do PS «pelo planeamen-
to e concretização da aplicação de 
painéis fotovoltaicos em edifícios 
camarários e espaços do movimen-
to associativo». 

A saudação do PS ao «65.º ani-
versário do Manifesto Russell-
-Einstein, reafirmando que um 
mundo sem a proliferação de ar-
mamento nuclear é fundamental 
para a garantia da paz, segurança, 
desenvolvimento e respeito dos 
povos».

A moção do PSD sobre «mais 
participação democrática no bole-
tim municipal».

A recomendação do BE sobre a 
atribuição automática da tarifa so-
cial da água e resíduos.

No período reservado à inter-
venção à população, os munícipes 
abordaram a Festa do Avante!, as 
áreas da saúde e da habitação. n

Sessão extraordinária de 24 de agosto

Assembleia Municipal 
do Seixal aprova 
reforço do investimento 
público

Câmara do Seixal reforça serviços 
com novos equipamentos
Investimento municipal 
superior a 386 mil euros
A autarquia do Seixal reforçou a sua frota com a aquisição de cinco 
novas viaturas. O objetivo do investimento foi continuar a dotar os 
serviços dos recursos necessários para responder às exigências 
decorrentes das várias esferas de competência municipal.
O presidente da Câmara do Seixal, Joaquim Santos, acompanhado 
pelo vereador do pelouro dos Serviços Urbanos, Joaquim Tavares, 
esteve, no dia 21 de agosto, nos Serviços Operacionais da Câmara 
Municipal do Seixal para conhecer as novas viaturas que integram 
o parque auto municipal e representam um investimento superior a 
386 mil euros.
Foram adquiridas duas viaturas ligeiras de passageiros elétricas 
de cinco lugares no valor de 62 115 euros para a manutenção de 
espaços verdes; uma viatura pesada de lavagem de contentores 
no montante de 84 870 euros; uma viatura pesada de transporte 
de passageiros, com a lotação de 28 lugares, equipada com plata-
forma elevatória de cadeiras de rodas no valor de 130 380 euros e 
uma viatura pesada de recolha de monos no montante de 108 855 
euros. As viaturas vão reforçar a capacidade de resposta nas áreas 
dos espaços verdes, recolha de resíduos sólidos e frota municipal.
Para Joaquim Santos, «esta medida valoriza os serviços municipais 
que, com o reforço de recursos materiais, aumentam a capacidade 
da resposta prestada às populações».
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Entre as deliberações da Câmara 
Municipal do Seixal aprovadas na 
reunião de 9 de setembro, destaca-
-se a aprovação do concurso públi-
co para a empreitada do Cemitério 
Municipal de Fernão Ferro, no valor 
de 714 190 euros. A infraestrutura 
vai dotar a freguesia de um equipa-
mento ansiado pela população.

Reunião de 9 de setembro 
Presidência
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de 
Construção da Piscina Muni-
cipal de Paio Pires. Processo  
n.º 2019/300.10.001/24 – DPMU-
-DGUE.03.DP.2017. Prorrogação de 
prazo e novo plano de trabalhos. 
Ratificação do Despacho n.º 1420- 
-PCM/2020, de 19 de agosto.

• Compensação por cessação 
de atividade de estabelecimento, 
no âmbito das medidas do Plano 
Municipal de Emergência de com-
bate à covid-19. Retificação da 
Deliberação n.º 162/2020-CMS, de 
12 de agosto.

• Protocolo a celebrar entre o 
Município do Seixal e a Nancatur – 
Atividades Hoteleiras e Turísticas. 
Aprovação de minuta. Retificação 
da deliberação n.º 163/2020-CMS, 
de 12 de agosto.

Pelouro da Cultura, Participação, 
Habitação, Juventude 
e Desenvolvimento Social
• Centro Paroquial de Bem-Estar 
Social de Arrentela. Equipamento de 
infância O Pica-Pau (remodelação 
da rede de esgotos e aquisição de 
equipamentos). Contrato-programa 
e comparticipação financeira.

• Confederação Nacional dos 
Organismos de Deficientes. 26.º 
Encontro Nacional do Deficiente. 
Contrato-programa e comparticipa-
ção financeira.

• Associação Unitária de Refor-
mados, Pensionistas e Idosos da 
Torre da Marinha. Certificação ener-

gética das instalações da sede em 
sequência da obra de requalifica-
ção/ampliação. Contrato-programa 
e comparticipação financeira.

Pelouro do Desporto, 
Obras Municipais, Fiscalização 
e Trânsito
 • Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre 
o Município do Seixal e a Associação 
Naval Amorense. Comparticipação 
financeira.
• Contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo a celebrar entre o 
Município do Seixal e a Associação 
de Moradores da Quinta da Fábrica. 
Comparticipação financeira.

• Protocolo a celebrar entre o Mu-
nicípio do Seixal e a Associação 
das Coletividades do Concelho 
do Seixal, para garantir o apoio 
necessário em transportes. Com-
participação financeira.

• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada do 
Cemitério Municipal de Fernão 
Ferro .  Processo n. º  2020/ 
/300.10.001/124. Abertura de pro-
cedimento.

• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de re-
qualificação do espaço exterior e 
do polidesportivo do Bairro da 
Cucena. CP. 23/2020. Processo n.º 
2020/300.10.001/89. Aprovação 
do relatório final, adjudicação e mi-
nuta do contrato.

• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de 
reabilitação dos espaços exte-
riores da Quinta da Princesa. 
CP.  21/2020. Processo n.º 
2020/300.10.001/54. Aprovação 
do relatório final, adjudicação e mi-
nuta do contrato

• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de 
reabilitação dos espaços exte-
riores da Quinta do Cabral. CP. 

20/2020. Processo n.º 2020/ 
/300.10.001/56.  Aprovação do re-
latório final, adjudicação e minuta 
do contrato.

Pelouro da Educação, Urbanismo 
e Recursos Humanos
• Recurso a reserva de recrutamen-
to para ocupação de um posto de 
trabalho, na carreira e categoria de 
técnico superior, para o exercício 
de funções de médico veterinário. 
Aprovação.

• Plano de transportes escolares 
para o ano letivo de 2020-2021. 
Aprovação. 

• Plano de Ação Social Escolar. Ano 
letivo 2020-2021. Aprovação.

• AUGI FF83. Suspensão de ligação 
de infraestruturas em Redondos, 
freguesia de Fernão Ferro. Processo 
n.º 3/G/00 (Lote 1131). Aprovação.

• AUGI FF54. Suspensão de ligação 
de infraestruturas em Redondos, 
freguesia de Fernão Ferro. Processo 
n.º 5/G/98 (Lote 1G). Aprovação.

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

Deliberações de câmara de 9 de setembro
Abertura do concurso para a construção do Cemitério Municipal de Fernão Ferro

Com a abertura do concurso para a construção do Cemitério Municipal 
de Fernão Ferro, a Câmara Municipal do Seixal prossegue uma política 
de obras importantes para as populações.
A aprovação do concurso público para a empreitada do Cemitério 
Municipal de Fernão Ferro, no valor de 714 190 euros, decorreu na 
reunião de câmara de dia 9 de setembro. O projeto é constituído por 
um recinto vedado implantado num terreno retangular e ocupa uma 
área total de 3 643,55m2 e contará com 392 campas, além da cria-
ção de uma área verde, um edifício para as áreas administrativas, de 
gestão e apoio ao público, áreas de circulação acessíveis a pessoas 
com mobilidade reduzida e estacionamento. O projeto teve em conta 
a topografia do local e a envolvente urbana e será localizado no final 
da Avenida da Liberdade, nos Redondos. O prazo de execução da obra 
será de 240 dias. 
Refira-se que este investimento fazia parte das Grandes Opções do 
Plano e Orçamento de 2019 e, com a abertura do concurso para a 
sua execução, o executivo municipal cumpre a concretização de um 
equipamento de grande importância para a freguesia, ao dotar Fernão 
Ferro desta infraestrutura que era ambicionada pela população desta 
freguesia.

Cemitério Municipal de Fernão Ferro vai avançar
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Rede de abastecimento
de água, de saneamento
e pavimentação na Verdizela

A Câmara Municipal do Seixal está a proceder à remodelação da rede de abastecimento de água e de drenagem 
de águas residuais e pluviais na Verdizela e a realizar obras de pavimentação e intervenções nos passeios.
Entre setembro de 2019 e março de 2020, realizou-se a primeira fase das obras e está agora a decorrer a 
segunda fase, totalizando intervenções em 28 ruas. A pavimentação betuminosa nas áreas infraestruturadas 
abrangeu 57 338 m2.
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e os vereadores José Carlos Gomes e Maria João 
Macau estiveram na Verdizela, onde se encontravam a decorrer obras de pavimentação na Rua Serra de 
Grândola e Travessa do Moinho do Zé-Zé.
José Carlos Gomes, vereador das Obras Municipais, informou que o total das obras de infraestruturas de água e 
saneamento e de pavimentação representam um investimento municipal global de 2 250 000 euros.
O autarca informou ainda que já estão também a ser feitos os projetos para as fases seguintes, prevendo-se a 
abertura de procedimento no início de 2021, para completar os trabalhos em toda a zona.
O objetivo é ir ao encontro das necessidades e sugestões dos moradores e «continuar a fazer um serviço público 
de qualidade para a nossa população».
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LEGENDA:
Vias com infraestruturas concluídas
Vias com rede de abastecimento de água por concluir
Vias com pavimentação por concluir

Área a abranger nas 3.ª e 4.ª fases 

Informação constante no mapa com dados até 15 de setembro de 2020
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A CÂMARA Municipal do 
Seixal está a proceder à remoção 
das coberturas em fibrocimento 
em 14 escolas do concelho do 1.º 
ciclo do ensino básico e a colocar 
novas coberturas de painéis san-
dwich com isolamento térmico, 
num investimento municipal de  
mais de 1 milhão de euros. 

Além destas intervenções, a 
autarquia está também a realizar 
obras de construção, manutenção 
e requalificação em 36 escolas.
No total, são mais de 8 milhões de 
euros de investimento da Câmara 
Municipal do Seixal.

No sentido de ver no local as 
obras que estão a ser efetuadas, 
Joaquim Santos, presidente da 

Câmara Municipal do Seixal, acom-
panhado por vereadores da autar-
quia, visitou, entre 25 de agosto 
e 16 de setembro, vários equipa-
mentos educativos.

Para observar a remoção de pla-
cas de fibrocimento na cobertura 
das escolas, os eleitos visitaram 
seis das escolas básicas em que es-
tá a ser feita esta intervenção, com 
os valores constantes na tabela.

A câmara municipal investiu  
1 854 943 euros na ampliação e 
requalificação da Escola Básica da 
Quinta de Santo António. A escola 
conta com um edifício renovado e 
outro novo, aumentando assim as 
salas de aula, que passaram de oito 
para catorze, tendo o número de 

alunos passado de 163 para 288.
Os eleitos visitaram também o 

Jardim de Infância da Cruz de Pau, 
que está a ser alvo de uma gran-
de requalificação, no valor de 120 
mil euros, com remodelação das 
instalações sanitárias e criação de 
sanitário adaptado, pinturas inte-
riores, substituição de caixilharias, 
colocação de pavimentos vinílicos 
e estores de rolo e remodelação do 
ginásio, do refeitório e de algumas 
salas.

Na Escola Básica de Miratejo, a 
autarquia investiu na reparação 
da cobertura e na pintura de salas 
de aula, no valor de 12 mil euros. n

Mais de 8 milhões de investimento municipal

Executivo visita obras nas escolas do 1.º ciclo

Escola Básica da Qt.ª da Cabouca, Vale de Milhaços Escola Básica da Qt.ª de  St.º António, Amora Escola Básica dos Foros de Amora

Escola Básica da Qt.ª da Courela, Aldeia de Paio PiresEscola Básica da Qt.ª dos Morgados, Fernão FerroEscola Básica de Miratejo

Jardim de Infância da Cruz de PauEscola Básica do FogueteiroEscola Básica da Qt.ª da Medideira, Amora

Investimento e obras nas escolas visitadas
Escola Básica 
do Fogueteiro 93 515 euros

Escola Básica 
da Quinta da Cabouca, 
Vale de Milhaços

82 665 euros. Está também a ser 
programada a beneficiação interior e 
exterior do edificado, no valor de 100 
mil euros.

Escola Básica da Quinta 
dos Morgados, Fernão 
Ferro

81 444 euros. Foi também colocada 
uma portaria, obra no valor de 4 354 
euros.

Escola Básica dos Foros 
de Amora 58 175 euros

Escola Básica da Quinta 
da Medideira, Amora 108 098 euros

Escola Básica 
da Quinta da Courela, 
Aldeia de Paio Pires

86 814 euros. Está prevista a constru-
ção de uma portaria com passagem 
coberta e colocação de duas pinturas 
termoplásticas no logradouro.
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Após vários anos de protestos le-
vados a cabo pela comunidade 
educativa e pelo Poder Local  do 
concelho, a exigir ao Governo a re-
moção do fibrocimento das cober-
turas da Escola Básica Dr. António 
Augusto Louro, em Arrentela, a 
intervenção começou finalmente 
neste mês de setembro, mas so-
mente nas áreas de circulação.
A população escolar, alunos, pro-

fessores e funcionários estuda-
vam e trabalhavam sob condições 
de risco para a saúde porque as 
coberturas de fibrocimento esta-
vam degradadas, libertavam partí-
culas tóxicas e cancerígenas. Não 
se entende, no entanto, por que ra-
zão o Ministério da Educação não 
fez a intervenção global e está só a 
tratar dos telheiros de circulação e 
não das coberturas dos edifícios.

As últimas ações de protesto pela 
remoção do fibrocimento realiza-
ram-se em outubro de 2019 e a 
23 de janeiro deste ano, com os 
alunos, pais, professores e fun-
cionários exigir ao Ministério da 
Educação a resolução da situação. 
O município sempre expressou so-
lidariedade com a luta da escola e 
enviou ofícios ao ministério a exigir 
a intervenção urgente. 

DEZASSETE meses de-
corridos desde a paragem da 
obra de qualificação da Escola 
Secundária João de Barros, mes-
mo após diversas paragens leti-
vas e o encerramento dos esta-
belecimentos escolares devido 
à covid-19, a obra ainda não foi 
retomada. A Associação de Pais 
e Encarregados de Educação da 
Escola Secundária João de Barros 
(APEE/ESJB) promoveu um pro-
testo contra esta situação a 17 de 
setembro, dia em que se iniciou o 
ano letivo no ensino secundário.

A APEE/ESJB denuncia que «a 
verba consignada à fiscalização 
da obra foi considerada pelos 
concorrentes como insuficiente e 
irrealista», pedindo a sua revisão 
e «solicitaram à Parque Escolar 
que intercedesse junto da tute-
la para que providenciasse uma 
portaria de extensão para aco-
modar este item». No entanto, 
esta portaria nunca foi assinada, 

o que trava a «adjudicação e a re-
toma das obras».

Atualmente, a escola funciona 
com aulas em contentores, pa-
redes meias com o estaleiro da 
obra, situação que prejudica pro-
fessores, auxiliares de ação edu-
cativa, alunos e encarregados de 
educação, ainda mais em tempos 
em que as escolas tentam respon-
der ao desafio de se manterem 
em funcionamento ante uma cri-
se de saúde pública.

O presidente da APEE/ESJB ex-
plica que «esta escola tem diaria-
mente cerca de 1200 alunos, mais 
cerca de 250 trabalhadores, entre 
auxiliares e professores, ou seja 
cerca de 1450 pessoas» e consi-
dera «constrangedor conseguir 
funcionar com as regras impos-
tas pela Direção-Geral da Saúde».

O presidente da Câmara 
Municipal do Seixal esteve pre-
sente, acompanhado pela verea-
dora da Educação, Maria João 

Macau. Joaquim Santos explica 
esta presença «em solidariedade 
com todos os que frequentam es-
ta escola, trabalhadores, alunos 
e pais para assinalar a necessi-
dade urgente de concluir estas 
obras» e assegura que já enviou 
novo pedido de reunião com o 
primeiro-ministro e com o minis-
tro da Educação, para que mar-
quem uma visita a esta escola e 
se comprometam com uma data 
para finalização desta obra.

Joaquim Santos lembra que a 
autarquia «está a investir 8 mi-
lhões de euros em 30 escolas da 
nossa responsabilidade, as es-
colas de 2.º e 3.º ciclos e secun-
dárias são responsabilidade do 
Ministério da Educação» e ape-
la «a que façam como a Câmara 
do Seixal e atribuam os recursos 
necessários para que a educação 
seja uma prioridade no país». n

Escola Secundária João de Barros

Governo não avança com obras

Remoção de amianto na Escola Básica Dr. António Augusto Louro
Ministério da Educação não retira todas 
as coberturas com amianto

Outubro de 2010 – Início das obras de requalificação da responsabili-
dade do Ministério da Educação 

Abril de 2012 – Data prevista para a conclusão da obra 

De 2011 a 2016 – Obras suspensas pelo Governo com as aulas a 
decorrem em contentores

Setembro de 2016 – Anúncio de novo lançamento do concurso públi-
co para o reinício da obra

Fevereiro de 2017 – Publicação da respetiva portaria 

2018 – Recomeço da obra

Abril de 2019 – Governo suspende novamente a obra

Agosto de 2020 – Lançamento de um novo concurso público para a 
conclusão das obras da Escola Secundária João de Barros

Setembro de 2020 – Aguarda-se o retomar das obras. 
Três empreiteiros e 10 anos depois, a intervenção nunca passou da 
1.ª fase. Estavam previstas três fases de requalificação.

Uma luta que dura há 10 anos

O presidente da câmara municipal ao lado de pais e alunos



  SETEMBRO 2020    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 756

EDUCAÇÃO     15

A COMUNIDADE educativa 
prepara-se para um ano letivo di-
ferente, em que todos os cuidados 
são poucos para que a covid-19 fi-
que fora das escolas. A autarquia 
promoveu um encontro no dia 16 
de setembro que juntou os direto-
res dos agrupamentos de escolas, 
a delegada de saúde coordenado-
ra do Agrupamento de Centros de 
Saúde de Almada-Seixal, Lina Toro, 
profissionais da saúde escolar e a 
vereadora da Educação, Maria João 
Macau. 

Apesar das orientações envia-
das pelo Ministério da Educação, 
muitas são as dúvidas quanto aos 
procedimentos a adotar ao nível 
das respostas a prestar aos alunos 
integrados em grupos de risco ou 
aquando do surgimento de casos 
suspeitos na escola, entre outras 
questões.

A Câmara do Seixal organizou a 

reunião para facilitar a comunica-
ção entre escolas e as autoridades 
de saúde. «Estamos conscientes 
dos desafios, atendendo à incerte-
za da evolução da pandemia. Mas, 
ao dispormos de um conjunto de 
medidas preventivas articuladas 
com a autoridade de saúde, não se-
rá posta em causa a aprendizagem  
dos alunos, agora que se retomam 
as aulas presenciais», referiu a ve-
readora Maria João Macau. 

«Os professores devem ser o 
exemplo para os alunos no uso da 
máscara e no cumprimento das 
normas de segurança», afirmou 
Lina Toro que evidenciou a dis-
ponibilidade da equipa da saúde 
escolar para a resolução de casos 
que possam surgir. Falou ainda da 
importância da aplicação dos pla-
nos de contingência: «É esse con-
junto de medidas preventivas, com 
aplicação temporal que ajudará a 

evitar a doença na escola».
Os professores demonstraram 

preocupações com o decurso do 
ano letivo, com o número elevado 
de alunos por turma e o acentuar 
das fragilidades socioeconómicas 
que a pandemia evidenciou e que 
podem levar ao abandono esco-
lar. Apesar dos constrangimentos 
demonstraram disponibilidade 
para «encontrar as melhores res-
postas», como referiu António 
Carvalho, diretor do Agrupamento 
de Escolas João de Barros.

Depois de ouvir os responsá-
veis das escolas, a vereadora da 
Educação deixou a garantia de «ro-
bustecer o trabalho em rede», aler-
tando para o fator essencial que são 
os planos de contingência. «Estes 
devem ser conhecidos por toda a 
comunidade escolar. A responsa-
bilidade do momento em que vive-
mos é de todos». n

Autarquia reúne-se com diretores dos agrupamentos 
escolares e autoridades de saúde pública

Retomar a atividade 
escolar em segurança

Candidaturas decorrem 
até 13 de novembro
Bolsas de estudo para os alunos 
do ensino secundário e superior

Está a decorrer o período de candidatura às bolsas de estudo para 
o ano letivo de 2020-2021, destinadas a alunos dos ensinos se-
cundário e superior, que podem ser apresentadas até ao dia 13 de 
novembro.
A Câmara Municipal do Seixal atribui anualmente 20 bolsas para o 
ensino secundário, no montante de 750 euros cada, pagos numa 
prestação única no mês de dezembro do ano letivo a que respeita. 
Os interessados devem ser residentes no concelho do Seixal há 
mais de três anos, terem obtido aproveitamento escolar no ano 
anterior e ter menos de 20 anos de idade.
Para o ensino superior, a autarquia atribui 10 bolsas de estudo, no 
valor de 1250 euros, pagos numa prestação única no mês de de-
zembro do ano letivo a que respeita. Os interessados devem ser re-
sidentes no concelho do Seixal há mais de três anos, ter uma média 
igual ou superior a 14 valores, idade até 25 anos e não ter qualquer 
tipo de grau de ensino superior.
Os interessados podem formalizar a candidatura no site  
cm-seixal.pt, através de um formulário disponível nos Serviços 
Online (área Educação), acompanhado pelos documentos neces-
sários, de acordo com as Normas de Atribuição de Bolsas de Estudo 
a Alunos do Ensino Secundário e Ensino Superior.
Para mais informações sobre as condições de candidatura e os do-
cumentos a apresentar, os candidatos podem consultar as normas 
referidas nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal ou 
no site cm-seixal.pt.

Apre(e)nder o Teatro é um pro-
jeto inserido no Plano Educativo 
Municipal, que tem como público-
-alvo os alunos dos 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico e ensino secundário. 
Os objetivos são contribuir para a 
formação de jovens mais criativos e 
participativos, incentivar a formação 
de grupos de teatro nas escolas e a 
criação de novos públicos. 
No âmbito do projeto Apre(e)nder 
o Teatro, a Câmara Municipal do 

Seixal realizou, com o grupo de 
teatro da Escola Básica Dr. Carlos 
Ribeiro, um conjunto de workshops 
na área do teatro. 
Os workshops abordam a respira-
ção, a dicção, a projeção de voz, o 
corpo e a sua dramaturgia, a inter-
pretação, a emoção, a elocução e a 
composição de personagens.
O projeto Apre(e)nder o Teatro visa 
apoiar o trabalho desenvolvido pe-
los grupos de teatro existentes nas 

diversas escolas. Estas, durante o 
ano letivo, desenvolvem o seu tra-
balho na área do teatro e poderão 
apresentá-lo a toda a comunidade 
no Auditório Municipal. A autarquia 
apoia a produção do espetáculo 
através de uma comparticipação 
financeira atribuída à escola, da dis-
ponibilização do Auditório Municipal 
em data a combinar, assim como 
todo o apoio técnico e logístico ine-
rente a estes espetáculos.

Escola Básica Dr. Carlos Ribeiro
Alunos aprendem técnicas de teatro 
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O 1.º AQUATLO e 8.º 
Triatlo de Amora, que decorre-
ram nos dias 12 e 13 de setem-
bro, contaram com cerca de 300 
participantes no total, sendo 
127 no aquatlo e 167 no triatlo.

As provas inseriram-se no ca-
lendário nacional das competi-
ções da Federação de Triatlo de 
Portugal, tendo-se destacado o 
Clube de Natação de Torres Novas 
(CNTN) que conseguiu, em ter-
mos globais, ter mais campeões 
nacionais e atletas medalhados.

As competições foram coor-
ganizadas pela Federação de 
Triatlo de Portugal, Associação 
Naval Amorense (ANA), Junta de 
Freguesia de Amora e Câmara 
Municipal do Seixal.

Realizadas num contexto de 
pandemia, a organização exce-
deu-se para cumprir todas as 
regras de segurança e garantir 
o distanciamento necessário en-
tre atletas e entre estes e o pú-
blico.

No dia 12, o aquatlo incluiu os 
campeonatos nacionais de clu-
bes, de cadetes, de juniores, de 
grupos de idade, o individual e 
ainda de paratriatlo. Em termos 
absolutos, João Manso (Sporting 
Clube de Portugal – SPC), 
Gabriela Ribeiro (Alhandra) e 
Filipe Marques (SCP) conquista-
ram o título de campeões nacio-
nais em masculinos, femininos e 
paratriatlo, respetivamente.

No dia seguinte, os triatle-

tas mais jovens (de benja-
mins a juvenis) disputaram 
o Campeonato Nacional de 
Juvenis e o Encontro Nacional 
Jovem de Triatlo, sangrando-se 
campeões Pedro Razões (Clube 
de Natação de Torres Novas) e 
Cassilda Carvalho (Sport Lisboa 
e Benfica), em termos juvenis.

A organização fez um balanço 
muito positivo do evento, que 
este ano teve de multiplicar os 
cuidados para que tudo corresse 
da melhor forma.

Os vereadores da Câmara 
Municipal do Seixal José Carlos 
Gomes e Maria João Macau de-
ram o tiro de partida de algumas 
provas nos dois dias. Para o ve-
reador do Desporto, «é impor-

Provas decorreram na zona ribeirinha

300 participantes no 1.º Aquatlo 
e 8.º Triatlo de Amora

Joaquim Santos e Manuela Cala-
do, presidente e vereadora do De-
senvolvimento Social da Câmara 
Municipal do Seixal, estiveram no 
dia 26 de agosto reunidos com o 
presidente da Associação de 
Reformados, Pensionistas e Idosos 
de Pinhal de Frades (ARPIPF), Antó-
nio Tereso. 
A associação conta com 50 uten-
tes em centro de dia e presta apoio 
domiciliário a 40 pessoas. Tem um 
projeto de construção de um lar com 

63 camas e de um novo centro de 
dia, para os quais contam já com 
um terreno atribuído em 2016 pela 
autarquia. 
Na reunião, os eleitos da Câmara 
Municipal do Seixal e a direção da 
ARPIPF acordaram em preparar o 
projeto do lar para candidatura ao 
Programa de Alargamento da Rede 
de Equipamentos Sociais (PARES 
3.0), o qual não contempla apoios 
para construção de centros de dia. 
Joaquim Santos considerou que 

uma possível aprovação de um 
apoio no âmbito do programa para 
construção do lar é uma «excelente 
oportunidade para a ARPIPF realizar 
este projeto integrado, obtendo o 
apoio do PARES para o lar e tendo 
garantido o financiamento munici-
pal para edificar um novo centro de 
dia». 
Os autarcas asseguraram ainda a 
disponibilidade para acompanhar o 
processo e apoiar na concretização 
da obra.

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Pinhal de Frades
Novo lar e centro de dia têm apoio municipal

tante ir retomando a atividade» 
dentro das normas sanitárias 
nacionais atuais, consideran-
do que o facto de a competição 

se realizar no concelho «reve-
la a excelência da organização 
de coletividades locais, como a 
ANA». n
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O 2.º ANIVERSÁRIO do 
Núcleo do Sporting Clube de 
Portugal do Seixal (NSCPS) foi 
assinalado no dia 23 de agosto 
em frente à praia do Seixal e junto 
ao edifício atribuído pela Câmara 
Municipal do Seixal para acolher 
a sede e implementar um mu-
seu dedicado a Albano Narciso 
Pereira, um dos famosos cinco 
violinos celebrados nas memó-
rias do clube.

A homenagem a Albano Narciso 
Pereira é um dos principais ob-
jetivos da constituição do núcleo 
sportinguista. Albano nasceu no 
Seixal e começou a jogar futebol 
no Seixal Futebol Clube, passou 
pelo Barreirense e voltou ao clube 
da terra, onde foi descoberto pelo 
Sporting. Com esta camisola jo-
gou 443 jogos, marcou 252 golos, 
conquistou de oito Campeonatos 
Nacionais, quatro Taças de 
Portugal e dois Campeonatos de 
Lisboa.

O aniversário contou com ex-
-glórias de diversas modalidades, 
representantes de outros núcleos 
sportinguistas e a presença de 
Maria Serrano, vice-presidente 
do Conselho Diretivo do Sporting 
Clube de Portugal. A dirigente 
sportinguista trouxe ao Seixal 
uma camisola Stromp (equipa-
mentos bipartidos, verdes à es-
querda e brancos à direita, que 
apareceram pela primeira vez na 
época de 1907-1908) para figurar 

no acervo museológico do núcleo.
Na celebração, em que esti-

veram igualmente presentes 
Américo Costa, em representa-
ção da Assembleia Municipal do 
Seixal, e António Santos, presi-
dente da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, o presidente do NSCPS lem-
brou que a realidade de um nú-
cleo do clube é congregar «muitos 
sportinguistas com ideais e pen-
samentos diferentes sobre a reali-
dade do Sporting». Carlos Sevilha 
referiu estar para breve «a inau-
guração da nossa sede e Espaço 
Memória Albano Narciso Pereira, 
um percurso que não tem sido fá-
cil, mas seria muito mais difícil se 
não tivéssemos ao nosso lado de 
uma forma relevante, imprescin-
dível e motivadora a Câmara do 

Seixal e a união das freguesias».
O vereador do pelouro do 

Desporto da Câmara Municipal 
do Seixal, José Carlos Gomes, afir-
mou que «este núcleo tem promo-
vido a solidariedade e a amizade 
entre os sportinguistas, não só 
do concelho, mas de fora, como 
evidencia a presença aqui destes 
muitos núcleos do clube de vá-
rios pontos do país». José Carlos 
Gomes referiu ainda que «desde 
o início a Câmara do Seixal aderiu 
à ideia de criação deste núcleo e 
apoiou esta sede social e espa-
ço museológico, com a atribuição 
destas instalações e um investi-
mento financeiro para a sua re-
qualificação». n

2.º aniversário do Núcleo do Sporting 
Clube de Portugal do Seixal

Câmara apoia nova 
sede dos sportinguistas 
do Seixal

Núcleo do Sporting Clube de Portugal 
do Seixal
Investimento municipal 
de 629 287 euros viabiliza 
sede social

Um investimento municipal de 629 287 euros está a requalificar 
um edifício na Rua Paiva Coelho, n.º 42, para acolhimento da sede 
social do Núcleo do Sporting Clube de Portugal do Seixal (NSCPS) e 
de um espaço museológico dedicado a Albano Narciso Pereira.
Este investimento municipal contempla o valor do edifício, de  
260 mil euros, cedido ao NSCPS em contrato de comodato, assim 
como um conjunto de apoios no valor de 369 287 euros, entregues 
para requalificação e adaptação do edifício a novas funções. Uma 
vez concluída a obra, o NSCPS deverá incluir um espaço museoló-
gico, salas para direção e reuniões, espaços administrativos, uma 
cafetaria e instalações sanitárias.
A criação deste espaço de homenagem a um dos nomes maiores 
do futebol português, nascido e criado no Seixal, onde começou a 
jogar a modalidade, além de um conjunto de atividades para asso-
ciados e população já desenvolvidas pelo NSCPS, justificam o apoio 
que irá contribuir igualmente para valorizar e trazer dinamismo à 
frente ribeirinha da freguesia do Seixal.
No dia 25 de agosto, o presidente da Câmara Municipal do Seixal 
visitou a obra, acompanhado pelo presidente da direção do NSCPS. 
Na ocasião, Joaquim Santos referiu «a enorme satisfação por apoiar 
este sonho da sede social dos sportinguistas no concelho do Seixal» 
e sublinhou «a esperança que dentro de pouco tempo possamos 
contar com uma nova sede associativa para esta associação que 
congrega um elevado número de adeptos do Sporting e que será 
mais uma força ao serviço da política de desporto para todos que é 
desde há muito a nossa missão».



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 756    SETEMBRO 2020

18     CULTURA

Dias 3 e 10 de outubro

Duas sessões de
Autores da Nossa Terra
O LIVRO «Nas Teias do 

Destino», de Telmo Montenegro, 
vai ser apresentado no dia 3 de 
outubro, às 16 horas, no espaço 
exterior da Biblioteca Municipal 
do Seixal, no jardim da Quinta dos 
Franceses. A apresentação decorre 
no âmbito da iniciativa Autores da 
Nossa Terra e estará a cargo do es-
critor Jerónimo Jarmelo.

«Nas Teias do Destino» tem 
chancela da Emporium Editora e 
é uma obra literária em que o leitor 
é convidado a entrar num mundo 
imaginário sem deixar a realidade 
quotidiana. Ao longo de dezanove 
contos assumidamente ficcionais, 
Telmo Montenegro aborda temas 
duros como a prostituição, a pe-
dofilia, o crime, a morte, a vida, a 
vaidade e o seu preço, a negação de 

valores essenciais, o «quero, posso 
e mando» dos poderosos, a revolta 
escondida de quem sofre em silên-
cio, mas também situações de ter-
nura, alegria, gratidão e felicidade, 
por vezes de forma inesperada.

Telmo Montenegro nasceu no 
lugar de Ribeira da Bazágueda, 
Penamacor, no distrito de Castelo 
Branco, e vive no Seixal. Ingressou 
num seminário pelo desejo de se 
tornar padre missionário e dedicar 
a sua vida à evangelização. Nesse 
contexto, contactou com as artes. 
Apaixonou-se pela música, can-
to, teatro, fotografia e literatura, 
abandonou o seminário e rumou 
a Lisboa atrás do mundo das artes. 

Tornou-se cantor, atuou nos 
grandes palcos de Lisboa e por to-
do o país e gravou vários álbuns. 

Foi também ator de teatro, passou 
pela arte da fotografia e dedicou 
grande parte da sua vida à produ-
ção e apresentação de programas 
de rádio e ao jornalismo. Em 2014, 
publicou a obra de poesia e prosa 
«À Esquina do Tempo», numa edi-
ção da Chiado Editora. 

No dia 10 de outubro, às 16 ho-
ras, a iniciativa Autores da Nossa 
Terra recebe igualmente a apre-
sentação do livro «A Verdade 
Escondida – 25 de Novembro – as 
Praças da Armada», com coorde-
nação de José Boto, José Brinquete, 
Fernando Marques e Florindo 
Paliotes. A edição é da Colibri e o 
local está ainda por definir. 

Para mais informações contacte 
a Biblioteca Municipal do Seixal 
através do telefone 210 976 100. n

Stand-up comedy de Carlos Coutinho
Vilhena e João André
O Resto da Tua Vida 
no Auditório Municipal 
dias 29 e 30 de outubro

Nos dias 29 e 30 de outubro, quinta e sexta-feira, o ator João André 
e o humorista Carlos Coutinho Vilhena pisam o palco do Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do Seixal para uma noite de stand-up 
comedy. O espetáculo tem início às 21.30 horas, é indicado para 
maiores de 16 anos e o preço dos bilhetes é de 16 euros.
Já com mais de meio milhão de visualizações por episódio na rede 
social Youtube, O Resto da Tua Vida começou por ser uma série 
com cinco episódios, disponíveis na rede social e na televisão, que 
falava da linha ténue entre a realidade e a ficção. Nascida num 
registo entre documentário e ficção, em palco ganha um formato 
de diálogo entre João André, que foi Kiko, o amigo inseparável de 
Manel e Becas na novela juvenil Morangos com Açúcar, e o hu-
morista Carlos Coutinho Vilhena, com presença em várias redes 
sociais e programas de televisão.
Na atuação, os protagonistas deste diálogo atravessam textos 
intemporais de autores como Shakespeare a Karl Valentin para 
questionar acerca da identidade e das semelhanças e diferenças 
entre o teatro e a stand-up. Estas questões podem nascer no pal-
co, mas o veredicto final é do público.

Inscrições abertas
Ateliês de pintura e cerâmica

Estão abertas as inscrições para os ateliês de pintura e cerâmica que a 
ARTES – Associação Cultural do Seixal vai realizar em outubro, na sua 
sede, na Quinta das Sementes, em Amora.
No dia 7 de outubro, tem início o ateliê de cerâmica que se realiza, das 15 
às 17 horas, todas as quartas-feiras. O ateliê de pintura começa no dia 8 
de outubro e decorre das 15 às 17 horas, todas as quintas-feiras. 
Mais informações através dos telefones 938 533 297 ou 914 355 311.
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A Quinta da Atalaia, na freguesia de Amora, recebeu mais uma edição da 
Festa do Avante!, de 4 a 6 de setembro, proporcionando aos visitantes um 
acontecimento cultural ímpar no país, com múltiplas atividades a decorrer 
em paralelo durante três dias. 
O evento recebeu um vasto conjunto de artistas nacionais e estrangeiros, 
sendo que os palcos nesta edição foram todos ao ar livre e com lugares 
sentados. Pelos três palcos passaram, entre muitos outros, Camané e Mário 
Laginha, Aldina Duarte, Xutos & Pontapés, Dino D’Santiago, Mão Morta, 
Dead Combo, Blasted Mechanism, Marta Ren, Capicua e Lena d’Água. Uma 
nota para referir que a maioria dos artistas agradeceram à organização da 
festa pela possibilidade de poderem atuar ao vivo.
Mas a festa foi também marcada por espaços de debates sobre temas da 
atualidade, como o Serviço Nacional de Saúde, mas também pelo humor, 
este com a participação do humorista Ricardo Araújo Pereira. Exposições, 
ciência, festa do livro foram outras referências, assim como o cinema e o 
teatro, com destaque para a atuação do Teatro da Terra, atualmente sediado 
no concelho, que apresentou a peça «A Abetarda». 
Os mais pequenos tinham igualmente um espaço dedicado, com animação 
de leitura, ioga, peddy-paper e expressões plásticas. 
As vertentes da gastronomia e do artesanato mostraram a riqueza nacional 
e de outros países. 
Uma referência para o stande do município do Seixal, sobre o património 
cultural do concelho.
Com uma situação de pandemia a exigir da organização da festa uma res-
posta rigorosa para cumprir as normas de segurança definidas pela Direção-
-Geral da Saúde, pode-se afirmar que a Quinta da Atalaia foi durante aqueles 
três dias um local onde as pessoas se sentiram sempre em segurança, com 
o pessoal de serviço a informar sobre o uso de máscaras, o distanciamento 
físico, a higienização de mãos, a proceder à higienização constante dos 
espaços, desde as entradas e saídas da festa, às cadeiras nos espetáculos 
ou outras áreas, passando pelas zonas de restauração e até nas caixas au-
tomáticas de Multibanco, onde não faltavam os dispensadores de álcool gel.

Três dias de festa na Quinta da Atalaia
Cultura para todos em segurança

ENTRE 11 E 27 de se-
tembro e no dia 4 de outubro, o 
Desconcentra desenvolveu um 
programa de artes contempo-
râneas em diversos espaços ex-
teriores do concelho. Este ano 
na primeira edição, a iniciativa 
levou a diferentes freguesias do 
concelho propostas artísticas 
multidisciplinares oriundas de 
vários pontos do país nas áreas 
do teatro, do circo contemporâ-
neo, do cineconcerto, do teatro 
físico e de formas animadas.

O Desconcentra afirma a des-
centralização da oferta cultural 
municipal e olha para os espa-
ços públicos como lugares de 
fruição cultural, atribuindo-lhes 
novos sentidos e transforman-
do-os em palco para as mais di-
versas manifestações artísticas.

Deste modo, o Parque Muni-

cipal do Serrado, a zona exte-
rior do Armazém 56 – Arte Sx 
(Mundet), o Parque Urbano de 
Fernão Ferro e o exterior do 
Moinho de Maré de Corroios re-
ceberam os espetáculos dos PIA, 
de Palmela; da Companhia Erva 
Daninha, do Porto; do Teatro do 
Mar e de Charlie Mancini, am-

bos de Sines. A companhia re-
sidente no concelho, Teatro da 
Terra, efetuou igualmente um 
conjunto de apresentações de 
«A Abetarda», criação de 2014, 
recriada com grupos corais 
alentejanos do concelho e com 
a participação dos Tocá Rufar. n

Programa de artes contemporâneas 
descentralizado

Desconcentra 
transforma espaços 
exteriores em palcos
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A exposição ARTES 2020 – coleti-
va de artes plásticas foi inaugura-
da no dia 3 de setembro, na Galeria 
de Exposições Augusto Cabrita. A 
mostra dá a conhecer o trabalho de 
27 artistas e o que se faz no conce-
lho no campo das artes plásticas. 
Na inauguração estiveram presen-
tes Umbelina Ribeiro, presidente 
da ARTES – Associação Cultural 
do Seixal, e a vereadora Manuela 
Calado, em representação da Câma-
ra Municipal do Seixal.
Por entre esculturas, cerâmicas vi-

dradas, pinturas a óleo e aguarelas 
pode-se apreciar a criatividade dos 
artistas locais. Este ano, a convi-
dada foi Fernanda Guerreiro, uma 
artista plástica com intervenções 
no campo da escultura, pintura, 
instalação e fotografia, que utiliza 
no seu trabalho diversas técnicas e 
materiais, como o ferro, a madeira, o 
gesso, o barro e o vidro.
Umbelina Ribeiro falou sobre a ativi-
dade da ARTES, que continua com 
vitalidade e energia. Já Manuela 
Calado elogiou o trabalho em prol do 

desenvolvimento cultural do conce-
lho. «A Câmara Municipal do Seixal 
e a ARTES têm partilhado um longo 
caminho que inclui a realização de 
exposições, encontros e tertúlias pa-
ra promover as artes no Seixal». 
 A coletiva promovida pela ARTES 
pode ser visitada até ao dia 10 de ou-
tubro, de terça a sexta-feira, das 10 
às 20.30 horas e sábado, das 14.30 
às 20.30 horas. De referir que serão 
asseguradas as condições de segu-
rança, de acordo com as indicações 
da Direção-Geral da Saúde.

Artes 2020 – Coletiva de artes plásticas
Mostra divulga criações de artistas locais

A extensão do Seixal do IndieLisboa 
2020 – Festival Internacional de 
Cinema Independente está a decor-
rer desde dia 6 e até 27 de outubro. 
As sessões decorrem todas as ter-
ças-feiras do mês, às 21.30 horas, 
no Auditório Municipal e têm um cus-
to de 2 euros. A extensão do Seixal 
do IndieLisboa conta com filmes de 
várias secções do festival, incluindo 
premiados pelo júri, aclamados pelo 
público e distinguidos pela crítica.
No dia 6, a abrir a extensão do Seixal 

do festival de cinema, exibe-se a 
longa-metragem vencedora da com-
petição Silvestre. «Breve Miragem 
do Sol» é uma obra ficcional de Eryk 
Rocha e tem no papel principal o ator 
Fabrício Boliveira, prémio de repre-
sentação no festival de cinema do 
Rio de Janeiro.
No dia 13, a noite é para uma ses-
são de curtas premiadas, com a 
exibição de «Apparition», de Ismail 
Bahri; de «Tendre», documentário 
francês assinado por Isabel Pagliai; 

de «Contrafogo», obra documental 
da portuguesa Carolina Vieira; e 
«Mardi de 8 à 18», ficção da autoria 
de Cecilia de Arce.
A exibições seguintes incluem 
«Victoria», longa-metragem vence-
dora do Prémio Especial do Júri da 
Competição Internacional, no dia 
20 de outubro, e «White Riot», filme 
britânico que retrata o surgimento 
do movimento antirracista Rock 
Against Racism, no dia 27 de outu-
bro.

IndieLisboa 2020 – Festival Internacional de Cinema Independente
Cinema premiado para ver em outubro

Cinema S. Vicente 
Teatro da Terra apresenta 
«A Ida ao Teatro e Outros Textos 
de Karl Valentin»
O Teatro da Terra, companhia sediada no concelho do Seixal desde o 
início deste ano, vai apresentar o espetáculo «A Ida ao Teatro e Outros 
Textos de Karl Valentin» no Cinema S. Vicente, entre 15 e 17 e de 22 a 
24 de outubro. As atuações são para maiores de 12 anos e decorrem 
às 21.30 horas.
Com encenação de Maria João Luís e tradução de Luíza Neto Jorge 
e de Maria Adélia Silva Melo, o espetáculo conta com interpreta-
ções dramatúrgicas de Carolina Picoito Pinto, Helder Agapito, Maria 
João Luís, Rita Rocha Silva e Filipe Gomes, assim como musicas de 
Giovanni Barberi (pianista) e José Blanco (violoncelista).
Este espetáculo junta um conjunto de textos de Karl Valentin, profun-
dos e engraçados, críticos e divertidos. As personagens nascem das 
classes trabalhadoras mais baixas, como o casal de «A Ida ao Teatro», 
ou o duo de eletricistas em «O Projetor Avariado», pessoas simples 
que se encontravam, então, como na atualidade. É por isso que as 
pessoas ainda riem com o mesmo entusiasmo do seu humor corrosi-
vo e questionador.
Um dos maiores autores cómicos de sempre, Karl Valentin (1882- 
-1948) nasceu em Munique, filho de uma família modesta. Foi mar-
ceneiro e cantor popular. Em 1907, tem o seu primeiro êxito, com a 
obra «O Aquário» e no ano seguinte, a trabalhar como ator, conhece 
Liesl Karlstad, a sua parceira em palco ao longo de trinta anos. Bertolt 
Brecht frequenta os seus espetáculos, toca na sua orquestra, reco-
nhece a sua influência e afirma que foi Valentin quem o ensinou a es-
crever peças de teatro. Em 1933, o seu filme «A Herança» foi proibido 
por questionar a propaganda da superioridade da raça ariana. 

Mostra expõe obras de Carlos Godinho
Pintura e cerâmica na Galeria 
Municipal de Corroios

A exposição …pincel@das.com o que vos deixo ver... foi inaugurada 
no dia 12 de setembro, na Galeria Municipal de Corroios. A mostra 
permite ao visitante ver os trabalhos de pintura e cerâmica de Carlos 
Godinho. 
Carlos Godinho dedicou parte do seu tempo à pintura de cartazes 
e catálogos, à ilustração de capas de livros e a um sem-número de 
colaborações jornalísticas e radiofónicas. Do seu currículo consta a 
participação em mais de uma centena de exposições coletivas e indi-
viduais, nacionais e estrangeiras.
A mostra estará patente até 24 de outubro, de terça-feira a sábado, 
das 15 às 19 horas, uma oportunidade para apreciar a combinação 
de cores e pinceladas que o artista usa nas suas telas.

«Victoria», vencedora do Prémio Especial do Júri da Competição Internacional
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SEIXAL | LISBOA

LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

SETÚBAL | SEIXAL | LISBOA
Horários

Horários

LISBOA | SEIXAL

FARMÁCIAS | OUTUBRO

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 

Assistência Farmâceutica 
às populações – Linha nacional | 1400

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 | 217 655 950
Fernão Ferro | 217 655 940 

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

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200
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Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

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

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

(*) n Partida do Fogueteiro

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

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

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

PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis
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PARTIDAS DE COINA (Concelho do Seixal) Dias úteis
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O atendimento público dos pelouros da Câmara Municipal 
do Seixal é realizado mediante marcação prévia, de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 17.30 horas, através dos gabinetes 
de apoio aos vereadores.

808 203 050 TRANSTEJO  

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL
Geral | 212 276 700  
camara.geral@cm-seixal.pt
Seixal Limpo | 210 976 011  
seixal.limpo@cm-seixal.pt
Piquete de águas, esgotos 
e contadores | 210 976 700
| 210 976 046 (depois das 17 horas]
Proteção Civil Municipal
| 212 275 681
Leitura do consumo de água
| 800 500 210
CROACS | 210 976 200  
croacs@cm-seixal.pt

Agendamento prévio para 
atendimento nos Serviços Centrais
Atendimento geral e CIAC
| 212 276 770 | dpat@cm-seixal.pt
Urbanismo | 212 276 788  
dau.atendimento@cm-seixal.pt
Divisão Administrativa de Água, 
Saneamento e Resíduos 
(faturação e contratos) | 212 276 720 
daas@cm-seixal.pt
Desenvolvimento Social e Cidadania
| 210 976 220 | ddsc@cm-seixal.pt
Finanças e Património | 212 275 780 
df@cm-seixal.pt
Fiscalização Municipal | 210 976 202 
dfm@cm-seixal.pt

Contactos para agendamento 
prévio nas lojas do munícipe
Lojas do Munícipe | 212 275 776 
agenda.lojas@cm-seixal.pt

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

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 217
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

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

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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15 de outubro, quinta-feira, às 22 horas
Sexteto de Jazz de Lisboa

21.ª edição do Festival Internacional SeixalJazz
Músicos nacionais de renome internacional

O SeixalJazz está de volta com 
a 21.ª edição, este ano num 
formato diferente, mas em se-
gurança perante o panorama 
da covid-19. O Seixal não quis 
deixar passar esta oportunida-
de de apoiar e continuar a mar-
car o seu espaço no panorama 
jazzístico nacional e o cartaz 
chega em 2020 com projetos 
só portugueses, de qualidade in-
discutível e que irão sem dúvida 
enobrecer o palco deste festival 
internacional.
Esta organização da Câmara 
Municipal do Seixal decorre no 
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal e o bilhete tem 
um custo de 8 euros por espetá-
culo, com a assinatura para os 
sete dias a custar 48 euros, com 
desconto de 25% para jovens 
até aos 25 anos, reformados e funcionários das autarquias do Seixal.

O Sexteto de Jazz de Lisboa nasceu em 1984 com uma formação inicial de que faziam 
parte Tomás Pimentel (trompete, fliscorne), Mário Laginha (piano), Edgar Caramelo 
(saxofone tenor), Carlos Martins (saxofone alto), David Gausden (contrabaixo) e Carlos 
Vieira (bateria). Posteriormente, os dois últimos foram substituídos por Pedro e Mário 
Barreiros e Carlos Martins pelo saxofonista Jorge Reis. 
O coletivo cedo se afirmou como um dos mais notáveis grupos de jazz portugueses e 
percursor na cena jazzística nacional ao apresentar-se com um grupo alargado e com 
uma frente de três instrumentos de sopro. Em 1988, lançam o primeiro e único traba-
lho gravado no ano anterior, «Ao Encontro». Após um repto de António Curvelo e Manuel 
Jorge Veloso, após 30 anos, voltam ao palco juntos para integrar o ciclo Histórias do 
Jazz em Portugal.
Depois da morte de Jorge Reis, em 2014, decidem manter o projeto, como uma sen-
tida homenagem ao seu companheiro e convidam para o seu lugar Ricardo Toscano, 
ao qual se junta outro jovem músico, o contrabaixista Francisco Brito, para o lugar de 
Pedro Barreiros.

organização / produção
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16 de outubro, sexta-feira, às 22 horas
André Rosinha Trio

André Rosinha é um amante de jazz e apaixonou-se por acidente pelo contrabaixo, 
instrumento que o haveria de acompanhar toda a vida. Com participações em vários 
projetos com vários nomes do mundo do jazz, o músico lança o seu primeiro álbum em 
2018, «Pórtico», que confirmou o seu talento enquanto instrumentista e compositor.
Em 2019, junta-se ao pianista João Paulo Esteves da Silva e ao baterista Marcos 
Cavaleiro para o lançamento de «Árvores». Com músicas simples e a vontade de expe-
rimentar coisas novas, conjugando as suas diferentes personalidades, o trio promete 
cativar todos os que ouvem a sua música.

17 de outubro, sábado, às 22 horas
TGB

Os TGB são um trio formado em 2003, composto por tuba, guitarra e bateria, as ini-
ciais que dão nome à formação. O grupo reúne os aclamados Sérgio Carolino, Mário 
Delgado e Alexandre Frazão e conta já com três trabalhos editados: «Tuba, Guitarra e 
Bateria», de 2004, «Evil Things», de 2010, e «III», gravado em 2019 com o selo da Clean 
Feed.
Ao fim de três álbuns, fica confirmada a instrumentação fora do comum, com uma 
sonoridade que recusam chamar de fusão, mas que rompe fronteiras e desenha melo-
dias que vão do jazz ao rock, do folk ao country, entre outras influências. 
Hoje, os TGB têm o seu próprio espaço na cena jazzística e sobem por mérito próprio ao 
palco do SeixalJazz em 2020.

© Anabela Carreira
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23 de outubro,  sexta-feira, às 22 horas
Isabel Rato Quinteto

Isabel Rato é pianista, compositora, arranjadora e produtora, afirmando-se como um 
dos nomes femininos mais destacados da nova geração do jazz nacional e uma das 
raras mulheres a nível mundial a liderar uma formação de jazz.
Em 2016, estreou-se em nome próprio com o álbum «Para Além da Curva da Estrada», 
editado pela Sintoma Records, trabalho que foi bem acolhido pela crítica. Em 2019, 
chegam as «Histórias do Céu e da Terra», pela editora Nischo Records, considerado 
pela revista «jazz.pt» como um dos melhores discos de jazz desse ano.
No seu quinteto tem a seu lado músicos com créditos já firmados no panorama nacio-
nal: João David Almeida, na voz, João Capinha, nos saxofones (soprano, alto e tenor), 
João Custódio, no contrabaixo, e Alexandre Alves, na bateria. 

24 de outubro, sábado, às 22 horas
Eduardo Cardinho Quarteto

Eduardo Cardinho iniciou a sua vida na música aos seis anos de idade na filarmónica 
de S. Tiago de Marrazes, em Leiria, como baterista. Teve aulas com Jeffery Davis, na 
Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo no Porto, o que lhe proporcionou a opor-
tunidade de demonstrar o seu talento musical. 
Este talento não tem passado despercebido para outros músicos de jazz, além dos 
prémios conquistados, «Black Hole» foi considerado o melhor álbum de jazz em 2016. 
Em 2020, Eduardo Cardinho junta-se na edição de «In Search of Light» a João Barradas 
no acordeão midi, com André Rosinha no contrabaixo e Bruno Pedroso na bateria, para 
subir ao palco nesta edição do SeixalJazz.

21 de outubro, quarta-feira, às 22 horas
Raon, Figueiredo e Hasselberg

O disco «This Was What Will Be» é uma edição de abril de 2020 e junta Eduardo Raon, na 
harpa, Luís Figueiredo, no piano, e João Hasselberg, no contrabaixo, num ambiente de 
exploração musical através de um som acústico e eletrónico, improvisação livre e frag-
mentos de ideias musicais. Estes três nomes-chave do jazz, da improvisação e da músi-
ca criativa em Portugal fazem neste trabalho o «paradoxo de confluir o passado e o futuro 
num despretensioso presente. Um presente que aconteceu em Copenhaga, último vér-
tice do triângulo que une os Alpes eslovenos e o Mondego. Lá começou para continuar 
a presentear pelos palcos que os acolhem. Simples, pleno de subtileza e exemplo de 
coabitação do elétrico com o acústico. Do composto e da sua consequência improvisa-
da. Com a naturalidade de quem descobre sem esforço ou preconceito, sempre fruindo».

22 de outubro, quinta-feira, às 22 horas
Ricardo Pinheiro e Miguel Amado – LAB

Ricardo Pinheiro, guitarrista, e Miguel Amado, baixista, são dois nomes de peso do jazz 
nacional, ambos com carreiras de quase 20 anos e dezenas de discos gravados. 
O projeto mais recente dos dois, LAB, está a ser editado este ano e junta composições 
de ambos e dos dois detentores do Prémio Jovens Músicos de Jazz, em 2019, o saxofo-
nista Tomás Marques e o baterista Diogo Alexandre. Desde cedo o grupo demonstrou 
uma grande cumplicidade que resultou nas composições «As U R» e «Black Light».
Antes do projeto LAB, Ricardo Pinheiro e Miguel Amado já haviam colaborado em 
álbuns como «Song Form» em 2013, «Triology» em 2014, com participação de Bruno 
Pedroso, e «The Long Rest», em 2016.
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