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Ecoparque intermunicipal da AMARSUL
Solução para odores e praga de 
gaivotas depende do Poder Central

Eliminar odores e controlar a praga de gaivotas que se alimen-
tam no aterro foram os motivos que levaram Joaquim Santos e 
Joaquim Tavares, presidente e vereador da Câmara Municipal do 
Seixal, respetivamente, a visitar o ecoparque intermunicipal do 
Seixal e Almada.  O equipamento é necessário para a preservação 
do ambiente, mas tem sido alvo de reclamações devido a odores 
e ao elevado número de gaivotas que aqui se alimentam e daqui 
se espalham para as zonas urbanas circundantes, provocando 
ruído, sujidade e prejuízo em património público e privado. 2
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Ecoparque intermunicipal da AMARSUL
Solução para odores e praga de 
gaivotas depende do Poder Central

Eliminar odores e controlar a praga de gaivotas que se alimentam 
no aterro foram os motivos que levaram Joaquim Santos e Joaquim 
Tavares, presidente e vereador da Câmara Municipal do Seixal, respe-
tivamente, a procurar perceber a estratégia da AMARSUL para o efeito 
e a visitar o ecoparque intermunicipal do Seixal e Almada. 
A visita decorreu no dia 2 de março e foi acompanhada por técnicos 
de ambiente da autarquia, João Lobo, administrador executivo da 
AMARSUL, Manuel Araújo, presidente da Junta de Freguesia de 
Amora, outros eleitos do Poder Local  e vários munícipes. 
Criada em 1997 e detida em 51 por cento pela EGF – Empresa Geral 
de Fomento e em 49 por cento pelos 9 municípios da região de 
Setúbal, a AMARSUL – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos 
é uma empresa que trata da recolha, tratamento e valorização dos 
resíduos sólidos urbanos no território dos municípios que a integram.
Em 2016, a AMARSUL recebeu 440 mil toneladas de todo o tipo de 
resíduos. Produziu 28,5 GW de energia elétrica nas centrais do Seixal 
e Palmela. Enviou 25 mil toneladas de resíduos para reciclagem. 
Produziu 7 mil toneladas de composto e 27 m3 de adubo líquido para 
utilização na agricultura.
No aterro intermunicipal no Seixal existe um ecoparque com aterro, 
produção de energia elétrica, central de valorização orgânica e cen-
tral de triagem de embalagens. O equipamento é necessário para a 
preservação do ambiente na região, mas tem sido alvo de reclama-
ções devido a odores e ao elevado número de gaivotas que aqui se 
alimentam e daqui se espalham para as zonas urbanas circundantes, 
provocando ruído, sujidade e prejuízo em património público e priva-
do.
Sandra Silva, diretora-geral da AMARSUL, lembrou que a tecnologia 
existente na central de valorização orgânica deste ecoparque «é única 
em Portugal» e não se encontra a funcionar em pleno para responder 
a todos os resíduos indiferenciados recebidos, o que se prevê aconte-
ça em 2018, reduzindo sobremaneira os odores. 
As gaivotas que procuram o aterro são aves migratórias, provenientes 
de Inglaterra, e já procuravam o estuário do Tejo antes da construção 
do ecoparque. A diretora-geral da AMARSUL lembrou que «os pombos 
são considerados uma praga a nível urbano e há empresas com licen-
ças para controlar as suas populações». Assim, defendeu que «deve-
ria haver forma de controlar a população das gaivotas» e afirmou que 
«esta é uma questão que deve ser tratada a nível político».
Joaquim Santos afirmou entender existir «uma estratégia no que 
se refere aos odores, que funcionará em pleno em 2018, quando a 
Central de Valorização Orgânica trabalhar a 100 por cento na valo-
rização de biogás». Quanto à praga de gaivotas, considerou ainda 
insuficiente a estratégia da AMARSUL para as afastar dos alimentos 
e sublinhou que autarquia já alertou o Ministério do Ambiente para a 
questão, defendendo «uma legislação que possibilite que as entida-
des públicas possam agir sobre esta matéria». 

A construção das ins-
talações da Divisão Policial do 
concelho do seixal, em terreno 
cedido pela câmara Municipal do 
seixal, na Quinta do cabral, foi pro-
tocolada em 2009. 

o protocolo assinado entre a 
Direção Geral de Infraestruturas 
e Equipamentos do Ministério da 
Administração Interna (MAI) e a 
câmara Municipal do seixal pre-
via que o concurso para a constru-
ção fosse aberto em 2010, mas em 
2017 o equipamento ainda não 
existe. Motivo pelo qual, no dia 9 de 
março, se realizou uma deslocação 
ao terreno com a presença do presi-
dente da câmara do seixal, Joaquim 
santos, e do vereador do pelouro 
do Ambiente, Energia e serviços 
urbanos, Joaquim tavares.

segundo Joaquim santos, com 
esta ação «alertamos para a ausên-
cia do equipamento, junto ao terre-
no de 3150 m2, que a câmara mu-
nicipal disponibilizou para a insta-

lação do novo edifício. segundo o 
protocolo assinado com o Governo 
de então, as obras teriam início de 
imediato. Mas nada sucedeu», diz.

 «À câmara Municipal do seixal 
nunca foi dada qualquer satisfação 
relativamente ao estudo prévio, ou 
ao lançamento do concurso para 
a obra. A construção da Divisão 
Policial do seixal permitiria que 
num único espaço funcionassem 
várias esquadras dispersas pelo 
concelho. o que levaria ao aumento 
da eficácia dos recursos, disponibi-
lizando mais meios». 

Este é um objetivo que tem sido 
partilhado com vários governos, 
mas relativamente ao qual «não 
tivemos qualquer resultado. no úl-
timo contacto foi-nos transmitido 
que estavam a avaliar a situação. 
o MAI anunciou um conjunto de 
prioridades de investimento, onde 
se inclui este equipamento como 
terceira prioridade. Admitimos 
outras prioridades, mas num con-

celho com 160 mil habitantes, não 
existe uma esquadra de raiz da divi-
são policial. Estamos a preparar um 
ofício dirigido à ministra que tutela 
a área, para perguntarmos quando 
é que o equipamento é construí-
do», conta.

Alvo da reorganização poli-
cial, em 2008 foi criada a Divisão 
Policial do seixal, a funcionar na 
torre da Marinha, em instalações 
provisórias. Paralelamente, com 
a sede da divisão policial funcio-
nam nas instalações as esquadras 
de trânsito, Investigação criminal 
e a de Intervenção e Fiscalização 
Policial. Estas passariam para a 
Quinta do cabral, bem como a es-
quadra da PsP do seixal. uma uni-
dade que segundo Joaquim santos 
ganharia «escala, prestaria melhor 
serviço à população e proporcio-
naria melhores condições de traba-
lho aos agentes policiais do conce- 
lho».  n

Pela construção da esquadra da divisão policial 

Reforçar os meios 
das forças de segurança
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O municípiO do Seixal 
esteve presente na Bolsa de 
Turismo de Lisboa (BTL) 2017, o 
salão referência para a indústria 
do turismo nacional. O certame 
decorreu entre 15 e 19 de março, 
na Feira internacional de Lisboa 
(FiL), no parque das nações.

A BTL 2017 reuniu cerca de 
1200 empresas e entidades liga-
das ao setor do turismo. Trata-se 
de um local privilegiado de ne-
gócio e contacto entre todos os 
profissionais desta área, através 
da realização de conferências, 
workshops, encontros empresa-
riais e demonstrações. É também 
uma boa oportunidade para ficar 
a conhecer bem o mercado, uma 
vez que boa parte dos expositores 
aproveita a BTL para apresentar 
as suas principais novidades.

O Seixal participou conjunta-
mente com os municípios que in-

tegram a Entidade Regional de 
Turismo – Região de Lisboa e teve 
um espaço próprio para atendi-
mento e promoção do concelho. 

neste espaço, o público pô-
de recolher informação sobre o 
Seixal, o seu território, as suas 
ofertas, património e tradições. 
O objetivo foi mostrar como o 
concelho tem uma posição com-
plementar importante no turis-
mo de Lisboa, com uma oferta 
diferenciadora que desenvolve o 
potencial da Baía, enquanto polo 
de desenvolvimento de turismo 
ambiental, patrimonial, gastronó-
mico, lúdico e desportivo. 

Durante a BTL, o stande da au-
tarquia teve um programa pró-
prio com música, gastronomia e 
ateliês que atraiu os visitantes em 
momentos únicos de animação.

Lisboa à Vista e Taberna do 
Sousa, restaurantes parceiros 

da Rota do Bacalhau, promovi-
da pela On innovation e câmara 
municipal do Seixal, proporcio-
naram momentos de degustação 
com iguarias feitas com bacalhau. 

Fernanda Rodrigues, ven-
cedora do concurso de Doçaria 
da Aldeia natal do Seixal 2016, 
levou três doces diferentes que 
fizeram as delícias dos visitan-
tes: as tortas com que venceu o 
concurso, queques de noz e ainda 
um pequeno bolo a que chamou A 
muleta, com uma vela onde estava 
inscrita a palavra «Seixal». 

para além da gastronomia, 
realizaram-se os ateliês nós de 
marinheiro e um programa mu-
sical com as atuações dos Karma 
Drums e dos ranchos folclóricos 
Andorinhas do pinhal, do centro 
de Solidariedade Social de pinhal 
de Frades, e da casa do povo de 
corroios.

no evento estiveram presen-
tes Joaquim Santos, presidente 
da câmara municipal do Seixal, 
Vanessa Silva, vereadora da au-

tarquia, e representantes da On 
innovation e dos restaurantes 
Lisboa à Vista, da Taberna do 
Sousa e da mundet Factory. n

Bolsa de Turismo de Lisboa

Seixal com oferta distintiva no turismo

O turismo tem sido uma apos-
ta cada vez forte no concelho do 
Seixal, pelo que Joaquim Santos, 
presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, considera importante a 
participação em certames como a 
BTL: «Estamos na BTL para afirmar 
que o Seixal tem uma identidade 
própria e merece ser descoberto, 
quer pelos turistas nacionais, quer 
pelos estrangeiros. Temos sítios 
e ofertas fantásticas e distintivas. 
Estamos muito perto de Lisboa, 
com uma riqueza patrimonial e na-

tural imensa, onde a Baía do Seixal 
assume o papel principal.»
Outro aspeto que o autarca desta-
cou foi o facto de haver cada vez 
mais condições no concelho para 
receber os nautas que nos queiram 
visitar: «Estamos também aqui no 
nosso stande a divulgar a Estação 
Náutica Baía do Seixal, que hoje já 
tem dois pontos de acostagem, no 
Seixal e na Ponta dos Corvos, e que 
vai ter um terceiro, em Amora, cuja 
obra já começou.»
Na BTL, o Seixal deu ainda a conhe-

cer oportunidades de investimento 
em hotelaria, alojamentos locais e 
restauração.
Joaquim Santos afirmou que a ofer-
ta diferenciada é uma das poten-
cialidades do concelho: «O Seixal 
tem uma identidade própria e pode 
constituir uma oferta complemen-
tar ao turismo massificado da ci-
dade de Lisboa. O nosso turismo 
não é massificado, é de nicho, de 
qualidade e distintivo. O desafio 
que fazemos é que venham desco-
brir o Seixal.»

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal
Descobrir o Seixal



Prossegue a construção da Escola Básica de Santa Marta do Pinhal, uma obra 
da responsabilidade da Câmara Municipal do Seixal, que representa um investi-
mento na ordem dos 2 milhões de euros. 

A estrutura do edifício encontra-se concluída. Estão a ser instaladas as redes 
de distribuição de água e de drenagem de águas residuais, eletricidade, AVAC 
(aquecimento, ventilação e ar condicionado) e telecomunicações. Em curso está 
a realização de rebocos e estuques e a colocação de tetos falsos, capotto (isola-
mento térmico pelo exterior), cerâmicas, caixilharias e a impermeabilização das 
coberturas e pinturas.

 Também já se iniciaram os trabalhos de estruturas para os muros de suporte e 
movimento de terras para os espaços exteriores. A Escola Básica de Santa Marta 
do Pinhal terá capacidade para receber 300 alunos do 1.º ciclo, 75 do pré-escolar, 
20 professores, 8 auxiliares de ação educativa e 5 monitores.

Escola Básica de Santa Marta do Pinhal

   

Encontram-se a decorrer as obras de infraes-
truturas de saneamento nos Foros de Amora. Esta 
intervenção da Câmara Municipal do Seixal repre-
senta um investimento de 330 084, 35 euros.

O prolongamento do intercetor da Quinta do 
Damião irá permitir a interligação da rede de sa-
neamento da Quinta de Vale da Loba (existente) 
ao troço do intercetor da Quinta do Damião já 
executado pela Águas de Lisboa e Vale do Tejo 
(AdLVT). Está prevista ainda a execução da rede de 
drenagem nas ruas das Oliveiras e das Nespereiras 
que irá permitir a ligação destas ruas e das ruas 
dos Loendros, Figueiras e Vale de Santo António. 
Esta obra irá possibilitar ainda, no futuro, a dre-
nagem do núcleo habitacional das ruas Quinta do 
Cantarilho, Quinta do Secundino, «C» e «D».

Já se encontra executado o intercetor na Quinta 
da Herdeira e da Quinta do Matias e foram executa-
dos os troços iniciais do intercetor nas ruas Quinta 
do Cantarrilho, Quinta do Secundino, «C», «D», 
Bento Moura Portugal e das Nespereiras. Encontra-
-se também em execução a implantação do interce-
tor e caixas de visita na Rua Bento Moura Portugal.

Está ainda a ser executada uma rede de água 
provisória de forma a garantir que não haverá in-
terrupção do abastecimento de água às ruas Quinta 
do Secundino, Quinta do Cantarrilho, «C» e «D».

O condicionamento de trânsito na Rua Bento 
Moura de Portugal irá manter-se até ao final da 
intervenção, sendo que o desvio deverá efetuar-se 
pela Rua do Minho e Rua dos Foros de Amora de 
acordo com a sinalização implementada no local.

Infraestruturas de saneamento nos Foros de Amora
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A Câmara Municipal do Seixal procedeu à pintura de 
estacionamentos em vários locais do concelho, com 
vista ao ordenamento do trânsito no espaço público.

Em Aldeia de Paio Pires, junto à Urbanização Encosta 
do Sol, procedeu-se à repintura de marcas para deli-
mitação de lugares de estacionamento de utilização 
gratuita. A ação visa a manutenção adequada do es-
paço, tendo sido repintados cerca de 302 lugares de 
estacionamento.

No sentido de melhorar a qualidade de vida dos resi-
dentes e para lhes dar mais oportunidades de escolha 
de circulação, também na Rua Quinta do Conde, fregue-
sia de Corroios, se procedeu à repintura da delimitação 
de 232 lugares de estacionamento, prosseguindo a 
estratégia de mobilidade da autarquia. 

Pintura de estacionamentos 

Intervenções da Câmara
Municipal do Seixal



Prosseguem as obras de requalificação do 
núcleo urbano antigo do Seixal, nomeadamen-
te os trabalhos de calçada no Largo da Igreja, 
na Rua 5 de Outubro, na Travessa 1.º de Maio, 
Travessa e Rua da Ermida e Largo Joaquim 
Boga.

Junto à zona ribeirinha, estão a ser iniciados 
os trabalhos no Jardim do Seixal, na zona do 
parque infantil, e os trabalhos de pavimentação 
na Avenida Nuno Álvares Pereira, entre a Praça 
da República e a Praça 1.º de Maio.

Em frente à antiga fábrica Mundet, na Praça 
1.º de Maio, está a ser colocado lancil para zona 
de delimitação de estacionamento e floreiras.

Núcleo urbano 
antigo do Seixal

A Câmara Municipal do Seixal acompa-
nhou as operações para a  construção de du-
as novas rotundas, designadamente na con-
fluência entre a Rua do Minho e a Avenida 
Timor Loro Sae, Cruz de Pau, e na Avenida 
do Mar, em Belverde, ambas localizadas na 
freguesia de Amora.

Estas intervenções decorrem de obriga-
ções inerentes a processos de urbanização 
por promotores privados que visam garan-
tir as acessibilidades  e a circulação automó-
vel nas referidas zonas. 

Construção 
de rotundas
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Prosseguem as obras de requalifica-
ção na área da antiga piscina municipal 
para criação da Praça Central da Torre da 
Marinha.

O terreno está a ser modelado com ter-
ra vegetal para a execução da plantação e 
estão a ser realizados os trabalhos de colo-
cação de pavimentos. Está ainda a ser colo-
cada a rede elétrica e a rede de rega.

Com a criação da Praça Central da Torre 
da Marinha, a Câmara Municipal do Seixal 
pretende proporcionar um espaço público 
de lazer para usufruto de toda a população.

Praça Central 
da Torre da Marinha

   Manutenção da rede viária
No âmbito do plano de pavimentações, a Câmara Municipal do 

Seixal procedeu a várias intervenções na rede viária, com o objetivo 
de qualificar as vias de rodagem, aumentado a segurança de condu-
tores e peões.

Na freguesia de Amora, realizou-se a repavimentação de uma 
área com cerca de 1 000 m² na Rua Jaime Cortesão, assim como 
se procedeu a ações de conservação no arruamento, através de 
fresagem e reposição de betuminoso. No sentido de recuperar a 
via, melhorando as condições da circulação, nestes trabalhos foram 
gastas cerca de 160 toneladas de massa betuminosa.

Procedeu-se ainda à repavimentação de um troço da Rua de 
Bissau, em frente ao Clube Recreativo da Cruz de Pau, entre a Rua 
de Sónaco e a Rua de Binta. Na intervenção foram utilizadas cerca 
de 180 toneladas de massa betuminosa.

Ao nível da pintura de marcas rodoviárias, a autarquia procedeu 
à marcação de via, no troço da Avenida 10 de Junho, em Fernão 
Ferro, que foi pavimentado recentemente, concluindo assim a 
intervenção.
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A Câmara Municipal do Seixal iniciou um novo 
modelo ao nível da limpeza urbana designada por 
Limpeza de Bairro ou Urbanização que consiste na 
limpeza e corte de ervas de uma determinada área do 
concelho com periodicidade semanal, rodando por 
todas as freguesias. 

A intervenção é planeada, de acordo com a neces-
sidade concreta de cada espaço,  no âmbito da qual é 
determinado o número de trabalhadores e equipa-
mentos mecânicos necessários para ser realizada du-
rante um dia (um turno ou dois turnos consecutivos). 

A primeira área a ser intervencionada foi o Parque 
Luso, em Corroios, no dia 22 de fevereiro. Estiveram 
envolvidos 11 trabalhadores, 6 roçadoras, 1 trator e 1 
soprador.  Neste local, procedeu-se ao corte de ervas, 
varredura manual, limpeza de sumidouros, desma-
tação de três terrenos municipais, colocação de duas 

papeleiras e recolha de monos.
No dia 1 de março, os trabalhos decorreram na 

Torre da Marinha, com uma equipa de 9 trabalhado-
res, 4 roçadoras, 1 soprador e 1 carro elétrico, e in-
cluiu operações ao nível de corte de ervas, varredura 
manual, limpeza de sumidouros, desmatação de um 
terreno municipal e recolha de monos.

No dia 8 de março os trabalhos incidiram no Bairro 
da Belavista, em Amora, e no dia 15, na Marialva, em 
Corroios. Em ambas as intervenções procedeu-se ao 
corte de ervas, varredura mecânica, varredura manu-
al e limpeza de sumidouros. 

As  ações terminam quando se procede à aplicação 
de herbicida na zona intervencionada, o que ocorre 
duas ou três semanas após o corte de ervas. A autar-
quia reforça, assim, os meios ao serviço da limpeza 
urbana, numa intervenção de proximidade. n

Câmara municipal 
reforça os meios
ao serviço 
da higiene urbana

Limpeza 
de Bairro 
ou Urbanização



  23 MARÇO 2017    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 681

MUNICÍPIO     7

Complexo Desportivo 
de Santa Marta do Pinhal
Apresentação de maqueta 
de novas instalações
 O Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal (CASMP) vai ter novas 
instalações. A maqueta do futuro Complexo Desportivo de Santa Marta 
do Pinhal foi apresentada no dia 12 de março, na presença de Vanessa 
Silva, vereadora da Câmara Municipal do Seixal, Eduardo Rosa, presi-
dente da Junta de Freguesia de Corroios, Rogério Nogueira, presidente 
da direção do CASMP, e elementos dos órgãos sociais.
A coletividade, que foi fundada em junho de 2009, desenvolve diver-
sas iniciativas desportivas, culturais e sociais e tem tido um forte papel 
na dinamização da comunidade em Santa Marta do Pinhal. O clube 
desenvolve modalidades como BTT, zumba e atletismo mas tem como 
principais atividades a modalidade de futsal, em diversos escalões, e 
as caminhadas.
O CASMP tem como sede uma loja e realiza atividades no polides-
portivo de Santa Marta do Pinhal. Ter novas instalações permitirá ao 
clube ter melhores condições para desenvolver o seu trabalho e para 
crescer.
O Complexo Desportivo de Santa Marta do Pinhal integrará o poli-
desportivo de Santa Marta do Pinhal (já existente) e irá incluir um 
edifício-sede com dois pisos. No piso 0 terá uma sala para atividades, 
balneários, vestiário e área técnica. No piso 1 haverá um gabinete para 
a direção, uma sala para reuniões, uma área de atendimento e um bar 
com esplanada. Para além do polidesportivo, o complexo desportivo 
incluirá um novo campo, de maiores dimensões.
O investimento da Câmara Municipal do Seixal nesta obra é de  
504 682,90 euros.

«O investimentO feito 
pela Câmara municipal do seixal 
nas coletividades tem como obje-
tivo dotá-las de maior autonomia 
e sustentabilidade, para que pos-
suam uma oferta maior e mais qua-
lificada, que dê resposta às neces-
sidades da população». Joaquim 
santos, presidente da autarquia, 
enquadra assim o apoio finan-
ceiro à reparação do polidespor-
tivo e nova iluminação do Grupo 
Desportivo e Cultural Águias de 
vale de milhaços (GDCAvm), na vi-
sita que fez no dia 11 de março às 
instalações do clube.

A visita visou verificar o resulta-
do da intervenção realizada pelo 
clube, com um apoio de 21 211,23 
mil euros por parte da Câmara 
do seixal. esta consistiu na repa-
ração do piso do polidesportivo, 
uma área de 981,24 m2, com uma 
superfície sintética versátil,  e 
adequada a diferentes atividades 
desportivas. O investimento dotou 
ainda o equipamento de nova ilu-
minação artifical em led, mais efi-
ciente e com menor dispêndio de 
energia, intervenção que contou 
igualmente com o apoio da Junta 
de Freguesia de Corroios.

«estamos a programar outras 
intervenções com a coletivida-
de, para que possa ter melhores 
condições para os associados e a 
população de vale de milhaços, da 
freguesia e do concelho», explica 
Joaquim santos. A autarquia vai 
apoiar na construção do balneário, 
o clube vai construir a nova ban-
cada e quer aumentar a altura da 

vedação. A sala multiusos está a ser 
feita com a colaboração da junta de 
freguesia.

na visita ao equipamento  parti-
ciparam ainda José Carlos Gomes, 
vereador do Desporto, Obras e 
espaço Público da Câmara do 
seixal, e eduardo Rosa, presidente 
da Junta de Freguesia de Corroios. 

eduardo Rosa afirmou que a jun-
ta de freguesia está empenhada na 
beneficiação das instalações e  diz 
«que o clube se encontra envolvido 
na construção e a nossa autarquia 
acompanha as soluções e apoia 
com o financiamento através de 
contrato-programa».

O GDCAvm tem mais de 400 só-
cios com quotas em dia e desen-
volve diversas atividades, entre as 
quais ginástica, aeróbica, futebol 
e futsal com diferentes escalões e 
conta também com um grupo de 
folclore e de concertinas. mesmo 
ainda sem pavilhão polidesportivo 

coberto próprio, o clube tem ob-
tido resultados significativos no 
futsal, quer a nível distrital quer 
concelhio, com os seniores a dis-
putar a primeira divisão distrital. 
Atualmente possui também um es-
calão de formação.

De acordo com o presidente da 
direção do GDCAvm, Domingos 
da eugénia, os bons resultados de-
vem-se ao empenho de atletas, téc-
nicos, dirigentes e associados, mas 
também «à solidariedade entre o 
movimento associativo, dado que 
temos jogado em polidesportivos 
emprestados e, só com esta obra, 
passamos a jogar no nosso». n

Grupo Desportivo e Cultural Águias 
de vale de milhaços 

Obra de 21 mil euros 
qualifica polidesportivo
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Deliberações da Câmara Municipal do Seixal
Reunião de 16 de março

PRESIDÊNCIA

• Tomada de posição: Gaivotas 
e odores do Aterro sanitário da 
AMARSUL no Seixal.
• Ata da reunião ordinária de 2 de 
março de 2017. Aprovação.
• Associação parque de Ciências e 
Tecnologia Almada/Setúbal. Madan 
Parque. Substituição do secretário 
do Conselho Fiscal. Aprovação.
• Associação Humanitária de 
Bombeiros Mistos de Amora. Apoio  
extraordinário.   Aprovação.
•Autorização para recrutamento ex-
cecional de dois trabalhadores com 
vista à ocupação de dois postos de 
trabalho previstos e não ocupados 
no mapa de pessoal. Técnico supe-
rior (médico-veterinário). Aprovação.
 • Aquisição de três prédios urba-
nos contíguos, constituídos por um 
terreno para construção, onde se 
encontram implantados quatro edifí-
cios, um anexo, uma chaminé/torre 
industrial e uma estrutura coberta 
para parqueamento, com a área to-
tal de 4 466 m2, sitos em Fogueteiro, 
freguesia de Amora (massa insol-
vente da Nunometal - Montagens e 
Metalomecânico, Lda.). Aprovação.  
•Contratação pública. Concurso pú-
blico para a execução da rede de dre-
nagem de águas residuais domésti-
cas e pluviais da Verdizela. Fase I e II. 
Processo n.º 27/DAS/2016. Erros e 
omissões. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada do 

Complexo Desportivo do Clube 
Associativo Santa Marta do Pinhal. 
Suspensão do prazo para apresen-
tação de propostas. Processo n.º 
DPMU.DGUE.04.DP. Ratificação do 
despacho n.º 408-PCM/2017 de 8 
de março.

PELOURO DA EDUCAÇÃO, 
JUVENTUDE E MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

•Projetos de imprensa e rádio 
nas escolas do âmbito do Plano 
Educativo Municipal 2016/2017. 
Contratos-programa e comparticipa-
ções financeiras.
 • Protocolo de colaboração celebra-
do entre o Município do Seixal e a 
Escola de Musica do Conservatório 
Nacional para a criação e funcio-
namento de um polo de ensino de 
música do Conservatório Nacional. 
Aditamento.

PELOURO DO DESPORTO, 
OBRAS E ESPAÇO PÚBLICO

• Contratos-programa de desenvol-
vimento desportivo, para apoiar a 
execução dos projetos e atividades 
regulares, bem como o apetrecha-
mento desportivo, no âmbito da 
atividade física e do desporto, do 
movimento associativo desporti-
vo popular do concelho do Seixal. 
Comparticipações financeiras.
• Contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo, a celebrar entre 

a Câmara Municipal do Seixal e o 
Clube Desportivo e Recreativo do 
Fogueteiro. Comparticipação finan-
ceira.
  • Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo, a celebrar entre 
a Câmara Municipal do Seixal e a 
Associação de Futebol de Setúbal. 
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo, a celebrar entre 
a Câmara Municipal do Seixal e o 
Centro de Solidariedade Social do 
Pinhal de Frades. Comparticipação 
financeira.

PELOURO DOS 
RECURSOS HUMANOS E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

• Processo disciplinar n.º 013/2015. 
Reclamação. Decisão sobre a recla-
mação.
• Processo disciplinar n.º 014/2015. 
Reclamação. Decisão sobre a recla-
mação.
•X Encontro Intercultural Saberes 
e Sabores. Contratos-programa e 
comparticipações financeiras.
• X Encontro Intercultural Saberes 
e Sabores. Clube de Cultura e 
Recreio do Alto do Moinho. Contrato-
-programa e comparticipação finan-
ceira.

As deliberações são publicadas na 
íntegra na ata da reunião, disponível 
em cm-seixal.pt

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com a redação 
atualizada, torna-se público que a 
Câmara Municipal do Seixal emitiu 
em 27/02/2017 o alvará de licença 
de loteamento n.º 1/2017, em no-
me de José Neto Zurga e Outra, na 
sequência das deliberações muni-
cipais n.os 205/2014, de 11 de se-
tembro, e 135/2015, de 7 de maio, 
e despachos n.os 1177/VJG/2015, 
de 25 de março, e 519/VJG/2017, 
de 22 de fevereiro, através do qual 
é licenciado o loteamento e as 
obras de urbanização que incidem 
sobre os prédios sitos em Pinhal 
de Frades, freguesia de Arrentela, 
descritos na Conservatória do 
Registo Predial do Seixal sob os 
n.os 6066/20030813, omisso na 

matriz, 4206/19930917 da fregue-
sia de Arrentela, inscrito na matriz 
sob o artigo n.º 1815, da referida 
freguesia e 267/19960612 da fre-
guesia de Fernão Ferro, omisso na 
matriz, todos localizados na atu-
al união das freguesias de Seixal 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires des-
te município.
Área abrangida pelo Plano de 
Reconversão de Pinhal de Frades                                                                                       
Operação de loteamento com as 
seguintes características:
Área do prédio a lotear: 
2 163,75 m2;
Área total da construção: 
1 769,80 m2;
 Volume total da construção: 
4 815 m3; 
Número de lotes:7, 
com a área de 182 m2 a 298,75 m2;

Número máximo de pisos: 2;
Número de fogos total: 8;        
 Número de lotes para habitação: 7; 
 Número de lotes para comércio: 1;                                                                                                
Área de cedência para o domínio 
público municipal, 393,95 m2, des-
tinada a arruamentos.
Para a conclusão das obras de ur-
banização foi fixado o prazo de 12 
meses.
Seixal, 9 de março de 2017                           

O presidente da Câmara 
Municipal do Seixal

Joaquim Cesário 
Cardador dos Santos

Regulamentos municipais
Água, saneamento e resíduos

As atualizações dos tarifários do Regulamento do Abastecimento de 
Água e do Saneamento de Águas Residuais do Município do Seixal 
e do Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do 
Município do Seixal foram aprovadas na reunião da Câmara Municipal 
do Seixal de 2 de fevereiro, encontrando-se em vigor desde então.
Nos últimos anos, a Câmara Municipal do Seixal tem adotado uma 
política de manutenção de preços e tarifas reduzidos para contrariar 
a tendência de empobrecimento da população devido às políticas de 
austeridade impostas.  A autarquia mantém essa opção, ao mesmo 
tempo que desenvolve um esforço redobrado de otimização dos re-
cursos, de forma a garantir a manutenção da qualidade dos serviços 
prestados à população do município. 
Essa opção do executivo municipal tendo vindo a obter inegável su-
cesso, já que se mantém o preço da água como um dos mais baixos 
da Área Metropolitana de Lisboa, assim como a qualidade da água 
fornecida no concelho, a qual vem merecendo as maiores distinções, 
sendo disso exemplo o Selo de Qualidade – Qualidade Exemplar 
da Água para Consumo Humano, atribuído pela ERSAR (Entidade 
Reguladora de Serviços de Águas e Resíduos) em 2014. 
As atualizações das tarifas da água e dos resíduos urbanos do muni-
cípio foram calculadas tendo em conta a taxa de inflação de 1,1 por 
cento prevista para 2017. Os regulamentos encontram-se disponíveis 
para consulta no site da autarquia em cm-seixal.pt.

Quinta da Escola, Fernão Ferro
3.º aditamento ao alvará de 
licença de loteamento n.º 1/2016

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com a redação atualizada, torna-se público que a 
Câmara Municipal do Seixal emitiu em 25-1-2017 o 3.º aditamento 
ao alvará de licença de loteamento n.º 1/2016 (n.º 5/2017), em no-
me de Comissão de Administração da AUGI FF89, na sequência do 
Despacho n.º 228/VJG, de 25-1-2017, relativo ao loteamento sito em 
Quinta da Escola, freguesia de Fernão Ferro deste município. 
O presente aditamento altera o seguinte:
- É aditado ao alvará identificado em epígrafe o prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial do Seixal sob o n.º 7143/20090923 
da freguesia de Arrentela, atual freguesia de Fernão Ferro;
- O lote n.º 75 é a destacar do prédio descrito na Conservatória do 
Registo Predial do Seixal sob o n.º 461/20090116 da freguesia de 
Fernão Ferro (CRP Amora). 
Seixal, 6 de fevereiro de 2017.

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

Freguesia de Arrentela
Alvará de licença de loteamento n.º 1/2017
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O Dia Mundial da Saúde é come-
morado a 7 de abril, assinalando 
o aniversário da fundação da Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) 
e, ao mesmo tempo, servindo de 
oportunidade para estimular a refle-
xão e a ação em torno de um proble-
ma de saúde específico. Em 2017, 
o lema é «Vamos Falar», tendo sido 
definido como tema da campanha a 
depressão.
A Câmara Municipal do Seixal as-
socia-se às comemorações do Dia 
Mundial da Saúde, com duas inicia-
tivas que se realizam entre 7 e 9 de 
abril.
Indo ao encontro do tema da cam-
panha deste ano, realiza-se, no 
dia 7 de abril, a sessão Conversas 
com a Saúde: Vamos Falar Sobre a 
Depressão!. De acordo com os da-
dos da OMS, a depressão atingia 
322 milhões de pessoas no mundo 
em 2015, um crescimento de 18,4 
por cento na última década. Falar 
sobre a depressão, as suas causas 
e as possíveis consequências, e for-
mas de ajudar quem precisa são te-
mas a abordar neste encontro.
E porque o desporto e a atividade 

física fazem bem à saúde, no dia 
9 de abril, terá lugar a Caminhada 
Seixal+Saudável, entre a anti-
ga Companhia de Lanifícios de 
Arrentela até ao Centro Humanitário 
Estuário do Tejo da Cruz Vermelha 
Portuguesa, no Seixal, onde se irá 
realizar a formação humana de 
uma cruz vermelha e uma aula de 
zumba. No local, irá decorrer ainda 
a Campanha Um Voto pelo Hospital 
no Seixal.

Dia 7 de abril, sexta-feira
Conversas com a Saúde: 
Vamos falar sobre a depressão!
Das 20.30 às 22.30 horas
Oradora: Maria Emília Marques, 
psicóloga clínica e professora asso-
ciada no Instituto Universitário de 
Ciências Psicológicas, Sociais e da 
Vida (ISPA)
Atuação de uma classe de alunos do 
Polo do Seixal da Escola da Música 
do Conservatório Nacional
Para público em geral
Auditório dos Serviços Centrais da 
Câmara Municipal do Seixal
Organização: Câmara Municipal do 
Seixal  

Inscrições gratuitas e obrigatórias 
(indicar nome e contacto telefóni-
co): seixal.saudavel@cm-seixal.pt ou  
918 657 918

Dia 9 de abril, domingo
Caminhada Seixal+Saudável
9.30 horas
Ponto de encontro na Companhia de 
Lanifícios de Arrentela
10 horas
Caminhada até ao Centro Huma-
nitário Estuário do Tejo da Cruz Ver-
melha Portuguesa, Seixal
11 horas
Chegada ao Centro Humanitário 
Estuário do Tejo da Cruz Vermelha 
Portuguesa, Seixal
Formação humana de uma cruz ver-
melha
Campanha Um Voto pelo Hospital 
no Seixal
Aula de zumba 
Para população em geral
Participação gratuita
Organização: Câmara Municipal 
do Seixal e Centro Humanitário do 
Estuário do Tejo da Cruz Vermelha 
Portuguesa, Seixal

De acordo com o regulamento em 
vigor, informam-se os interessados 
que um conjunto de 26 viaturas fo-
ram removidas da via pública pa-
ra o Parque Municipal de Recolha 
de Viaturas, sito no lugar de Santa 
Marta do Pinhal, na freguesia de 
Corroios, no município do Seixal, por 
se encontrarem em situação de es-
tacionamento indevido ou abusivo, 
e por se encontrarem estacionados 
por tempo superior a trinta dias ou 
com sinais exteriores de manifesta 
inutilização, visível estado de degra-
dação e sinais evidentes de aban-

dono ou de impossibilidade de se 
deslocarem com segurança pelos 
seus próprios meios, cujo estado de 
conservação se encontra descrito 
nos respetivos autos de remoção.
Após ter sido gorada a respetiva no-
tificação pessoal dos proprietários 
dessas viaturas, foi emitido o edital 
n.º 045/2017, com a notificação 
dos proprietários, por figurarem 
como titulares nos documentos de 
identificação dos respetivos veícu-
los, para no prazo máximo de 45 
dias a contar da data deste edital 
(6 de março de 2017), procederem 

ao levantamento das viaturas, após 
o pagamento das taxas relativas à 
remoção e depósito, sob pena de 
os veículos não reclamados virem 
a ser considerados abandonados 
a favor desta câmara municipal. 
Para o efeito, os respetivos proprie-
tários devem contactar a Divisão 
de Fiscalização Municipal, sita 
nos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal, Alameda dos 
Bombeiros Voluntários, 45, 2840- 
-001 Seixal. O edital está disponível 
para consulta no site da autarquia 
em cm-seixal.pt.

Dia Mundial
da Saúde

Corália Loureiro, ex-autarca do concelho
Eu voto pelo hospital no Seixal...

«... porque é um equipamento necessário, porque acredito que é 
possível e porque o povo do nosso concelho não se resigna, prin-
cipalmente quando há causas justas pelas quais vale a pena lu-
tar», disse Corália Loureiro, ex-autarca no concelho do Seixal, que 
atualmente é presidente da assembleia geral da Associação de 
Paralisia Cerebral Almada-Seixal, pertence ao Conselho Nacional do 
Movimento Democrático de Mulheres e é cooperante da Cooperativa 
Pelo Sonho É Que Vamos.
Corália de Almeida Loureiro foi professora durante 20 anos. Iniciou a 
sua atividade autárquica em 1986, na Assembleia de Freguesia de 
Arrentela. De 1993 até 2016, foi vereadora na Câmara Municipal do 
Seixal. Envolveu-se em projetos sociais sendo reconhecida pelo traba-
lho que realizou em prol da inclusão e da igualdade de oportunidades.
Na área da saúde, pertenceu ao Conselho de Administração da Rede 
Portuguesa de Municípios Saudáveis e ao Comité Executivo das 
Cidades Saudáveis da Organização Mundial de Saúde. 
Destaca-se ainda a sua luta pelas condições de vida da população 
e pelo acesso aos cuidados médicos, tendo acompanhado todo o 
processo de luta pela construção do hospital. Por essa razão, é natural 
que esta campanha lhe diga muito: «Esta campanha começou a 11 de 
dezembro de 2015, mas é uma luta que já dura há cerca de 15 anos. E 
a população do concelho sente cada vez mais dificuldades no acesso 
a cuidados de saúde, uma vez que, por exemplo, aos fins de semana, a 
partir de determinada hora, não há um serviço público de saúde aber-
to, num concelho com mais de 160 mil habitantes».
A solução é recorrer ao Hospital Garcia de Orta, «que foi construído 
para 150 mil habitantes, mas serve quase 500 mil. Não é que os pro-
fissionais não queiram, mas não existe capacidade e não vale a pena 
quererem fazer-nos acreditar que aquele hospital, com obras ou com 
mais pessoal, consegue dar resposta, porque não consegue».
Corália Loureiro deixou ainda uma palavra de apreço às equipas da au-
tarquia e às instituições que acolheram e dinamizaram a Campanha 1 
Voto pelo Hospital, que «fizeram, com o seu empenho e profissionalis-
mo, com que esta campanha fosse um sucesso».

Participe nas atividades no concelho
Comemorações do Dia Mundial da Saúde

Ocupação do espaço público
Remoção de 26 viaturas abandonadas

Edital n .º 041/2017 em cm-seixal.pt
Vagas para guarda-noturno
Através da deliberação n.º 088/2017, aprovada na reunião ordiná-
ria de 2 de março, a Câmara Municipal do Seixal alterou e definiu 
novas áreas para o exercício da atividade de guarda-noturno. 
Através da mesma deliberação ficou igualmente  aberto novo pro-
cedimento de candidatura e seleção para o preenchimento de 14 
vagas. O processo de recrutamento inicia-se com a publicitação do 
aviso de abertura, Edital n .º 041/2017, de 3 de março,  no boletim 
municipal, em jornal local ou regional e a publicitação, por afixa-
ção, nas juntas de freguesia, conforme o exposto no art.º 22.º da 
Lei n.º 105/2015, de 25 de agosto.
Consulte o edital em cm-seixal.pt.
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Dia 25 de março, às 20.30 horas
Seixal adere à Hora do Planeta

O município do Seixal associa-se mais uma vez à Hora do Planeta, uma 
iniciativa mundial em que indivíduos, autarquias, empresas, governos 
e comunidades são convidados a desligarem as suas luzes durante 
uma hora, de forma a mostrarem o seu apoio à ação ambientalmente 
sustentável. 
 Este ano, a Hora do Planeta decorre no dia 25 de março, das 20.30 às 
21.30 horas. Durante essa hora, a Câmara Municipal do Seixal irá des-
ligar as luzes de dois edifícios municipais: dos Serviços Centrais, no 
Seixal, e dos Serviços Operacionais, na Cucena, Aldeia de Paio Pires.
Para além disso, no âmbito do conceito «Faltam 60 noites para a Hora 
do Planeta», a autarquia compromete-se ainda, em 2017, a dar conti-
nuidade às auditorias energéticas nas escolas básicas do concelho, 
bem como premiar, ao nível local, o Edifício Amigo do Ambiente com o 
Prémio Selo Verde.
A Hora do Planeta é uma iniciativa da World Wide Fund For Nature 
(WWF), uma das maiores e mais respeitadas organizações inde-
pendentes de conservação do mundo, com quase cinco milhões de 
apoiantes e uma rede global ativa em mais de 100 países. No ano 
passado, levou a Hora do Planeta a 178 países e territórios e a mais de 
9 mil cidades e vilas.
No dia 25 de março, às 20.30 horas, todos podemos aderir à Hora do 
Planeta. Desligue as luzes neste momento único de contemplação do 
planeta e celebre o seu compromisso para o proteger.

O segundO espaço agrí-
cola do município do seixal foi 
inaugurado no dia 18 de março e 
representa um investimento da 
autarquia de 50 mil euros. 

A partir de agora, 35 novos 
hortelãos vão poder dedicar-se 
à atividade agrícola em contex-
to urbano. Localizado nos Foros 
de Amora, o espaço Agrícola do 
soutelo tem uma área de cultivo 
distribuída por 20 unidades de 
hortas sociais, de 150 m2, e 15 
unidades de hortas recreativas, 
de 70 m2. A cerimónia de assina-
tura do contrato de atribuição te-
ve a presença  dos executivos da 
Junta de Freguesia de Amora e da 
Câmara Municipal do seixal.

no âmbito do projeto Rede de 
Hortas urbanas do Município do 
seixal, os 20 talhões para hortas 
de cariz social estão orientados 
para a subsistência alimentar, co-
mo complemento ao rendimento 
familiar. Quanto aos 15 talhões 
para hortas de cariz recreativo, 
procuram promover a ocupação 
de tempos livres e o contacto com 
a natureza. O espaço Agrícola do 
soutelo conta com uma rede de 
distribuição de água e um edifício 
para arrumo de ferramentas. O 
projeto da rede de hortas urbanas 
pretende criar uma rede de espa-
ços produtivos, incorporado na 
estrutura verde municipal, pro-
movendo o uso de práticas agrí-
colas tradicionais. 

As hortas sociais correspon-
dem a talhões orientados para a 
subsistência alimentar. António 
Lopes Vieira, residente na Quinta 
da Princesa, foi um dos con-

templados. Para o reformado 
do Arsenal do Alfeite, esta será 
uma forma de «contribuir para 
o sustento da família. Quando ti-
ve conhecimento das candidatu-
ras para atribuição dos talhões, 
inscrevi-me». Agora é pôr mãos 
à terra, «já tive uma horta, tenho 
experiência», e seguir o ritmo das 
estações, para «cultivar os produ-
tos da época, já que consumimos 
muitos legumes».  

Por sua vez, as hortas recrea-
tivas destinam-se ao recreio, um 
tempo que será aproveitado por 
Maria dos Prazeres Rodrigues, o 
qual resulta de uma reforma an-
tecipada. Aqui, «vou ocupar os 
tempos livres, com algo que me dá 
gozo. nasci no Ribatejo, ajudava os 
meus pais, ia para o campo tratar 
do milho e do feijão». esta será a 
primeira experiência individual, e 
já está a visualizar as alfaces e cur-
getes: «vou plantar os vegetais que 
uso para as sopas e saladas. Acima 
de tudo, fazer com que a minha ali-
mentação seja saudável». 

Sustentabilidade 
ambiental
na sua intervenção, o vereador 

do Ambiente, Joaquim Tavares, 
frisou que «este é um espaço de 
vivência coletiva, onde se preten-
de que o contexto de vizinhança 
saia reforçado. O espaço agríco-
la resulta duma parceria com a 
Junta de Freguesia de Amora, que 
acreditou no projeto». 

Manuel Araújo, presidente da 
Junta de Freguesia de Amora, 
referiu a importância do proje-
to, «com este modelo, estamos a 

potenciar estilos de vida saudá-
veis e a melhorar as condições 
de subsistência das famílias. 
Pretendemos que o projeto das 
hortas urbanas seja disseminado 
pela freguesia».

Para o presidente da Câmara 
Municipal do seixal, Joaquim 
santos «desde sempre, o seixal  
foi uma terra de quintas. A satisfa-
ção que aqui vimos dá-nos a nós, 
eleitos, mais força para continu-
armos a desenvolver estes pro-
jetos. num concelho com mais 
de 160 mil habitantes, queremos 
valorizar o espaço público, trans-
formando solos que, como este, 
vieram à posse municipal no qua-
dro de um loteamento, e dar-lhe 
um uso social».

O projeto Rede de Hortas 
urbanas do Município do seixal 
iniciou-se neste mandato, «pas-
sámos de 16 talhões no Monte 
sião, Torre da Marinha, para 35 
nos Foros de Amora». e segundo 
o autarca outras intervenções es-
tão a ser preparadas. A Câmara 
Municipal do seixal tem um ou-
tro projeto, designado de Jardins 
Comunitários, «que visa transfor-
mar espaços próximos das habi-
tações, em jardins. A autarquia 
fornece as plantas e o apoio téc-
nico, ficando os moradores res-
ponsáveis pelo espaço». para o 
espaço Agrícola do soutelo mais 
de 100 pessoas candidataram- 
-se aos 35 talhões. Mas «iremos 
continuar. O próximo espaço agrí-
cola será no seixal, seguindo-se 
outros. Pretendemos valorizar o 
território e servir melhor as po-
pulações». n

Inauguração do espaço Agrícola do soutelo

Criar hortas 
em espaço público

Entre 20 e 26 de março
Semana da Primavera Biológica 
O município do Seixal aderiu à 7.ª edição da Semana da Primavera 
Biológica, que decorre entre 20 e 26 de março, realizando, no conce-
lho, duas iniciativas.
A Formação em Hortas de Varanda decorre no dia 25 de março, a partir 
das 9 horas, no Centro de Recursos do Movimento Associativo, na 
Torre da Marinha. Se não tem espaço para uma horta, mas tem uma 
varanda, pode aprender como cultivar os seus próprios legumes bioló-
gicos, ervas aromáticas ou flores. 
A segunda iniciativa é o Percurso Pedestre Rede Natura 2000 Planalto 
das Lagoas – Sítio Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira, que se realiza no 
dia 26 de março, a partir das 9 horas. Esta iniciativa tem por objetivo 
dar a conhecer um Trilho de Interpretação Ambiental existente no 
município que é caracterizado pela sua riqueza ecológica. O ponto de 
encontro é nas traseiras da estação de serviço de Belverde.
As inscrições para as iniciativas podem ser feitas através do telefone 
210 976 011 ou do email div.ambiente.salubridade@cm-seixal.pt.
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O 8 de MarçO, dia Inter-
nacional da Mulher, foi celebrado 
no concelho do Seixal com diver-
sas iniciativas, com o intuito de 
assinalar uma efeméride histori-
camente ligada à luta das mulhe-
res pela igualdade de direitos. a 
data, proposta por Clara Zetkin 
em 1910, e reconhecida imedia-
tamente por 100 mulheres de 17 
países reunidas em Copenhaga, 
foi celebrada no ano imediata-
mente seguinte por mais de um 
milhão de mulheres na europa 
e estados Unidos, tendo sido 
reconhecida e proclamada em 
1975 pela assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU).

a 8 de março, raquel Tavares 
subiu ao palco do auditório 
Municipal. Com a atuação da fa-
dista, o concelho acolheu uma 
mulher que começou a cantar 

menina e que cresceu com garra 
e encanto, aventurando-se por 
sonoridades diferentes, sempre 
sem se perder do fado. 

Homenagear as mulheres que 
lutaram por uma carreira artís-
tica nas artes plásticas, nos séc. 
XVIII e XIX é o objetivo da expo-
sição que a artes – associação 
Cultural do Seixal inaugurou no 
dia Internacional da Mulher, uma 
exposição na galeria de exposi-
ções do Pavilhão Municipal da 
Torre da Marinha. as obras são 
acrílicos, óleos, técnica mista e 
olaria e estarão disponíveis até 
dia 8 de abril. 

a inauguração da mostra con-
tou com a presença de Umbelina 
ribeiro, presidente da asso-
ciação, e de Helena Quinta,  em 
representação da Junta de 
Freguesia de amora, entre ou-
tros, e foi abrilhantada por uma 

atuação de alunos da escola de 
artes do Independente Futebol 
Clube Torrense. 

Comemoração 
em diferentes dias
No dia 11 de março, a aSdVC – 

associação desenvolvimento 
Social de Vale de Chícharos, 
a MÉN NON – associação das 
Mulheres de S. Tomé e Prín-
cipe em Portugal, a aCOSP – 
associação da Comunidade 
de S. Tomé e Príncipe em 
Portugal e a aSGUICS – asso- 
ciação de Solidariedade dos 
Guineenses do Concelho do 
Seixal juntaram-se num encon-
tro alusivo à efeméride e subor-
dinado ao tema ZUNTa MON KU 
KLOSON – Juntemos as mãos e 
coração. O encontro incluiu uma 
conferência sobre violência do-
méstica e contou com Manuel 

araújo, presidente da Junta de 
Freguesia de amora. 

No mesmo dia, o edifício dos 
Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do seixal acolheu um 
almoço de confraternização de 
trabalhadoras da autarquia que 
contou com uma atuação da fa-
dista diamantina e uma repre-
sentação pelo grupo de teatro sé-
nior do Projeto (des)dramatizar. 
No final do almoço, diversas tra-
balhadoras da Câmara Municipal 
do Seixal juntaram-se às mais de 
20 mil mulheres que, em Lisboa, 
participaram numa manifestação 
em defesa da igualdade, de direi-
tos, do desenvolvimento e da paz.

O almoço contou com inter-
venções de almira Santos, presi-
dente da associação dos Serviços 
Sociais dos Trabalhadores 
das autarquias do Seixal, e de 
Joaquim Santos, presidente da 

Câmara Municipal do Seixal.
No ocasião, Joaquim Santos 

enfatizou que «para além de um 
dia de festa», o dia Internacional 
da Mulher «é também um dia de 
luta» salientando que «enquanto 
houver uma mulher oprimida e 
explorada, e um homem oprimi-
do e explorado, aqueles que de-
fendem os valores de abril nunca 
desistirão de lutar». 

Neste contexto, defendeu um 
caminho rumo a um «futuro mais 
solidário, com maior igualdade 
e justiça social». apelou ainda 
para uma luta conjunta contra 
«esta diferença que existe entre 
homens e mulheres, na sua con-
dição laboral, social e política, co-
meçando na nossa casa». n

dia Internacional da Mulher celebrado no Seixal

Lutar pela igualdade de direitos 
entre homens e mulheres
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Divulgar a diversidade 
cultural e promover a integração 
da grande comunidade migrante 
que o concelho do Seixal acolhe  é o 
objetivo o Encontro intercultural 
Saberes e Sabores, organizado 
pela Câmara Municipal do Seixal, 
Junta de Freguesia de Corroios e 
o Centro Cultural e recreativo do 
alto do Moinho (CCraM). 

De 8 a 12 de março, no Pavilhão 
Municipal do alto do Moinho, sob 
o mote «10 anos a Promover a 
interculturalidade», foi possível 
descobrir um universo de cul-
turas através da música, dança, 
artesanato, teatro, exposições, 
colóquios e experiências gastro-
nómicas proporcionadas pelas 
representações de 15 países e 
das mais de 40 instituições par-
ticipantes na feira intercultural. 
Do Norte de África veio Marrocos 
que, juntamente com a Colômbia, 
participaram pela primeira vez.  

um dos pontos altos aconteceu 
no dia 10 de março, com a aber-
tura oficial que incluiu um desfile 
intercultural. Este partiu da rua 
João de Deus e levou o colorido até 
ao Pavilhão Municipal do alto do 
Moinho, onde teve lugar a receção 
às entidades oficiais. integraram 
o desfile Karma Drums, Criar-T – 
associação de Solidariedade 
(Centro Comunitário de vale de 
Chícharos), Escola Secundária 
alfredo dos reis Silveira, Santa 
Casa da Misericórdia do Seixal 
(Centro Comunitário de Santa 
Marta), Escola de Música do 
Centro Cultural e recreativo do 
alto do Moinho e agrupamento 
de Escuteiros Marítimos 253 do 
Seixal.

Proximidade entre povos
Na abertura,  para além das 

representações diplomáticas 
de Cabo verde, China, Colômbia, 
Cuba, Marrocos, Moçambique 
e Timor e do alto Comissariado 
para as Migrações, estiveram 
presentes José Torres, dirigente 
do CCraM, Eduardo rosa, pre-
sidente da Junta de Freguesia de 
Corroios, a vereadora do pelou-
ro do Desenvolvimento Social, 
Manuela Calado, e Joaquim 
Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal. 

O alto comissário para as Migra-
ções (aCM) frisou que «quando 
vivemos num mundo pouco tole-
rante, que promove a separação 
dos povos, eventos como o encon-
tro intercultural assumem reno-
vada importância». Para Pedro 
Calado, «precisamos de mostrar 
que é possível viver juntos, e que 
com essa vivência nos tornamos 
melhores. O aCM pretende conti-
nuar a trabalhar com o município 
do Seixal, parceiro de excelência 
no trabalho intercultural».

Por sua vez, Joaquim Santos 
felicitou as representações que 
se associaram ao Encontro inter-
cultural Saberes e Sabores. «São 
10 anos de um projeto que tem 
raízes profundas no que é o con-
celho. representa o retrato das 
várias comunidades que o cons-
tituem, pessoas oriundas de dife-
rentes pontos do país e do mundo. 
a riqueza de um concelho está nas 
suas gentes, e com este evento 
queremos reforçar os valores da 
diversidade». 

Para o autarca, num concelho 
com 160 mil habitantes, «que-

remos construir pontes entre 
as comunidades para levarmos 
mais longe o diálogo intercultural. 
Queremos deixar uma mensagem 
de solidariedade e realçar a par-
ticipação do Conselho Português 
para a Paz e Cooperação». E expli-
cou: «há cerca de 6 meses, lançá-
mos o movimento Municípios pe-
la Paz, com o objetivo de ampliar 
a atividade que se desenvolve no 
plano municipal na promoção 
da paz, designadamente na edu-
cação, na cultura e  no desporto. 
Queremos levar aos mais jovens 
a mensagem da importância de 
«derrubar muros e construir pon-
tes, para a vida em coletivo».

Música e gastronomia 
do mundo
No âmbito do projeto Povos, 

Culturas e Pontes que ao longo 
de 10 anos já levou mais de 3400 
alunos ao encontro, foi concebido 
um programa vocacionado para 
as escolas que incluiu oficinas de 
danças guineenses e Contos do 
Mundo, com a narração de histó-
rias de África, Europa, américa 
latina e Médio Oriente. Em 10 
anos, mais de 3 400 alunos já par-
ticiparam no Saberes e Sabores. 
O desporto tambem esteve pre-
sente. No domingo de manhã, dia 
12 de março, realizou-se um jogo 
amigável de corfebol e o 2.º tor-
neio intercultural de xadrez.

No que se refere à música, es-
te ano foi a vez do fado luso e do 
cante alentejano se associarem à  
morna cabo-verdiana e à dança 
são-tomense.

a degustação de diferentes sa-
bores é um dos atrativos do en-

Encontro intercultural Saberes e Sabores 

Uma década a promover a diversidade
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Encontro Intercultural Saberes e Sabores 

Uma década a promover a diversidade
contro intercultural que nesta edi-
ção contou com a paella espanhola, 
o caldo de mancarra (amendoim) 
da Guiné-Bissau ou a moamba de 
Angola, sabores que transporta-
ram os visitantes para outras pa-
ragens.

Este também foi um evento de 
causas, em que ao beber um ca-
fé o gesto revertia para ajudar a 
Catarina Santos, uma jovem que 
sofreu um acidente durante um 
treino na modalidade de trampo-
lins e necessita de tratamentos.

Colóquios e debates
 Os colóquios deram a conhe-

cer, no âmbito de uma cidadania 
participada, as migrações, o aco-
lhimento e a integração. Os parti-
cipantes tiveram oportunidade de 
conhecer a vida de um imigrante 
em Portugal. Enes Uysal é turco e 
falou de como a sua vida mudou 
quando veio para Portugal. Outro 
tema foi a capacidade dos consu-
lados para responder ao aumento 
dos fluxos migratórios. O ciclo de 
debates fechou com o documentá-
rio sobre as mulheres vinculadas 
às lutas de Cuba, e de como a revo-
lução promoveu a sua participação 
em todos os setores da vida do país. 
A 10.ª edição do Saberes e Sabores 
proporcionou dias de reflexão e 
conhecimento, porque o valor da 
diversidade está nas diferenças e, 
no Seixal, reside um mundo de cul-
turas. n

Sessão de boas-vindas com teatro e livros
Espaço de troca de experiências

Integrado no Encontro Intercultural Saberes e Sabores, decorreu, no 
dia 8 de março, no Auditório do Centro Cultural e Recreativo do Alto do 
Moinho (CCRAM), uma sessão de boas-vindas por parte de Manuela 
Calado, vereadora da Câmara Municipal do Seixal, e José Torres, pre-
sidente da direção do CCRAM.
Esta sessão contou com a apresentação de um exerto da peça «M», 
de Carla Rodrigues, interpretado pelo grupo CCR Artes e Magias, 
e um Encontro Interliterário com os autores cabo-verdianos Jorge 
Humberto Ramos Fernandes e Isandra da Silva e os autores portu-
gueses Sandra Carvalho e Armindo Reis, que apresentaram os seus 
livros.

Valorização de costumes e tradições
José Torres lembrou a primeira edição do Encontro Intercultural 
Saberes e Sabores e a sua evolução ao longo dos anos: «Desde 2008, 
passaram por aqui milhares de participantes. O encontro consolidou- 
-se, expandiu-se e criou raízes. E é o reflexo do trabalho em duas áreas 
em que o concelho do Seixal se destaca: a parceria entre o movimento 
associativo e o Poder Local e a integração de imigrantes no concelho 
do Seixal, com a valorização dos seus costumes e tradições».
«São 10 anos a promover a interculturalidade», afirmou a vereadora 
Manuela Calado sobre a década de existência do Saberes e Sabores, 
acrescentando: «Este é um espaço de troca de experiências, de par-
tilha de saberes e conhecimentos entre diferentes comunidades, 
desde a gastronomia, à dança, à música e à literatura. É preciso pre-
servar e dar a conhecer as culturas das pessoas de diferentes países 
que deixaram a sua terra e escolheram o Seixal para viver. Queremos 
contribuir para a sua integração plena, sem esquecer as suas raízes e 
as suas origens».
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O PrOgrama Contrato 
Local de Desenvolvimento 
Social de 3.ª geração (CLDS3g) 
Ser Seixal foi apresentado no 
dia 17 de fevereiro, numa ses-
são que se realizou nos Serviços 
Centrais da Câmara municipal 
do Seixal.

Estiveram presentes manuela 
Calado, vereadora da Câmara 
municipal do Seixal, manuel 
araújo, presidente da Junta de 
Freguesia de amora, e repre-
sentantes das instituições par-
ceiras do CLDS3g Ser Seixal: a 
associação de  reformados e 
Idosos da Freguesia de amora, 

a Criar-T, a Santa Casa da 
misericórdia do Seixal e o Centro 
Social Paroquial de Corroios.

O CLDS3g Ser Seixal tem co-
mo objetivo promover a inclu-
são social dos cidadãos, através 
de ações a executar em parceria, 
por forma a combater as situa-
ções críticas de pobreza e a ex-
clusão social em três territórios 
vulneráveis do concelho: Santa 
marta de Corroios, Quinta da 
Princesa e Vale de Chícharos.

Este programa assenta no 
principio da proximidade, da 
maximização de sinergias na 
capacitação dos cidadãos e fa-

mílias, promovendo a equidade 
territorial, a igualdade de opor-
tunidades e a inclusão social nas 
suas diversas dimensões.

Está dividido nos seguintes 
eixos de intervenção: Emprego, 
Formação e Qualificação; In-
tervenção Familiar e Parental 
Preventiva da Pobreza Infantil; e  
Capacitação da Comunidade e 
das Instituições.

Para cumprir estes objetivos, 
tem como serviços permanen-
tes o gabinete do Cidadão, que 
visa o esclarecimento dos di-
reitos e deveres dos cidadãos e 
encaminhamento para os servi-

ços adequados à resolução dos 
seus problemas, e o Balcão de 
Emprego, que trabalha as ques-
tões da empregabilidade e qua-
lificação.

Workshops, formações e ses-
sões de esclarecimento sobre 
áreas tão diversas como técni-
cas de procura ativa de empre-
go, economia doméstica, tecno-
logias de informação e comuni-
cação, promoção da imagem e 
autoestima e saúde infantil são 
algumas das atividades promo-
vidas pelo CLDS3g Ser Seixal. 
No entanto, o convívio e as ini-
ciativas lúdicas para as crianças 

também não são esquecidas, co-
mo ioga, zumba, artes mágicas, 
visitas à quinta pedagógica da 
Criar-T, entre muitas outras.

No final da sessão de apre-
sentação, houve atuações de 
kizomba, capoeira  e rap, pro-
porcionadas por grupos e músi-
cos das instituições parceiras do 
CLDS3g Ser Seixal. n

apresentação do CLDS 3g Ser Seixal

Promover a inclusão social

Inscrições abertas
Workshop sobre Suporte Básico 
de Vida Pediátrico

A Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos do Concelho do 
Seixal (AHBMCS) vai realizar um workshop sobre Suporte Básico de 
Vida Pediátrico. A iniciativa tem lugar no dia 1 de abril, sábado, das 9 
às 13 horas, no quartel-sede da AHBMCS.
O workshop irá abordar os seguintes temas:
• Sistema Integrado de Emergência Médica – onde me enquadro e 
que funções desempenho?
• Noções de funcionamento da cadeia de sobrevivência – como posso 
pedir ajuda?
• Medidas de segurança – que precauções devo tomar?
• Abordagem à vítima
• Suporte Básico de Vida Pediátrico
• Desobstrução da via aérea
A participação tem um custo de 5 euros para sócios da AHBMCS e 10 
euros para não sócios. As inscrições podem ser feitas através do tele-
fone 212 279 530, do email workshop.bmseixal@gmail.com ou online 
em bmseixal.weebly.com.
Participe, salvar uma vida também pode depende de si! 

De forma a conseguir melhorar 
os níveis de conhecimento da 
Língua Portuguesa e as compe-
tências funcionais dos imigrantes 
no Seixal vai realizar-se um curso 
gratuito de Iniciação ao Português 
destinado sobretudo a cidadãos 
nacionais de países terceiros.
O curso começa a 25 de março 
e termina a 17 de junho, com a 
duração total de 25 horas. As au-
las decorrem aos sábados, das 
9.30 às 11.30 horas, no Centro 
Comunitário de Santa Marta de 
Corroios.
Este curso decorre no âmbi-
to do Projeto Ler & Escrever 
em Português, cofinanciado 
pelo Fundo Asilo, Migração e 
Integração (FAMI) e integra o 
Plano Municipal de Integração dos 
Imigrantes do Seixal no âmbito 
do Pacto Territorial para o Diálogo 

Intercultural do Seixal. Tem co-
mo parceiros a Santa Casa da 
Misericórdia do Seixal e a Escola 
Secundária de Amora.
 As inscrições estão a decorrer e 
podem ser realizadas no Centro 

Comunitário de Santa Marta de 
Corroios ou no Espaço Cidadania, 
nos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal. Poderá con-
tactar o número 212 276 792 para 
mais informações.

CURSOCURSOCURSOCURSOCURSOCURSOCURSO

Projeto Ler & Escrever em Português
Curso para imigrantes no Seixal
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À Conversa com os Pais... 
a Confusão Está Instalada?
Compreender as relações 
interpessoais na adolescência 

Com o tema «Diz-me com Quem Andas – Conversas sobre Relações 
Interpessoais», a segunda sessão deste ano letivo do À Conversa com 
os Pais... A Confusão Está Instalada? decorreu no auditório dos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do Seixal no dia 10 de março.
A sessão contou com uma comunicação de Ângelo de Sousa, psicólogo na 
Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências, da 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, e foi moderada 
por Maria João Ornelas, docente da Escola Secundária Dr. José Afonso.
A sessão versou sobre a distinção entre relacionamentos saudáveis e 
relacionamentos abusivos, ajudando pais, encarregados de educação e fa-
miliares dos jovens adolescentes a encontrar estratégias para desenvolver 
uma melhor comunicação com os filhos.
Com início em 2012 e organizado pela Câmara Municipal do Seixal, Escola 
Secundária Dr. José Afonso e Unidade de Cuidados na Comunidade do 
ACES Almada-Seixal, o ciclo À Conversa com os Pais... A Confusão Está 
Instalada? é dirigido a pais, mães, encarregados de educação e à comu-
nidade educativa em geral, e teve este ano letivo uma primeira sessão 
em novembro, sob o mote «Dependência sem Sono – Conversas sobre 
Tecnologias & Dependências». A próxima e última sessão deste ano letivo 
decorre dia 12 de maio sujeita ao tema «Já Tenho Idade… e Agora? – 
Conversas sobre Sexualidade».

Promover a importância do livro 
e das bibliotecas escolares
Alunos participam na marcha 
Seixal, Marés de Leitura

Promover a importância do livro, da leitura e das bibliotecas escolares 
na formação de crianças e jovens e o envolvimento dos alunos nas suas 
diversas atividades é o objetivo da iniciativa Seixal, Marés de Leitura.
Trata-se de uma marcha de leitura que se realiza no dia 30 de março, a 
partir das 9.30 horas, ao longo da zona ribeirinha, entre a Escola Básica 
Paulo da Gama, em Amora, e o Parque da Quinta dos Franceses, no 
Seixal. Nela vão participar cerca 500 alunos dos vários ciclos de ensino 
e respetivos professores que, ao longo do percurso, farão três paragens 
para várias leituras. 
No final da marcha, no Parque da Quinta dos Franceses, com a Biblioteca 
Municipal do Seixal como pano de fundo, os alunos irão ler um «Manifesto 
à Leitura».
A iniciativa, que decorre no âmbito da 11.ª edição da Semana da Leitura, 
resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal do Seixal, através do 
Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares, e a rede de bibliotecas escola-
res do concelho. 

«Escola Pública – De 
Todos para Todos» foi o lema 
do encontro de alunos e profes-
sores participantes na edição 
do Jornal interescolar deste ano 
letivo. a iniciativa teve lugar no 
auditório dos serviços centrais 
da câmara Municipal do seixal 
no dia 9 de março.

a sessão incluiu uma pales-
tra sobre o tema do encontro 
pelo professor Mário Nogueira, 
secretário-geral da Fenprof 
(Federação Nacional dos Pro-
fessores), e a apresentação de 
seis propostas de capa para o 
Jornal interescolar de 2016- 
-2017 por alunos da turma de 
artes da Escola secundária João 
de barros (EsJb), que aborda-
ram o tema deste ano, «Escola 
Pública para Todos». 

o projeto Jornal interecolar 
do seixal, do Plano Educativo 
Municipal, reúne 7 escolas do 
concelho do seixal, duas básicas 
e cinco secundárias. Para além 
da EsJb, estão envolvidas as es-
colas secundárias alfredo dos 
Reis silveira, Manuel cargaleiro, 
de amora e Dr. José afonso, e 
as escola básicas Dr. antónio 
augusto louro e Paulo da Gama. 

a edição e a paginação são 
assegurados pela câmara 
Municipal do seixal e a tiragem 
é de 8 mil exemplares. os con-
teúdos são da responsabilidade 
dos alunos e podem incluir de-

senhos, fotografias, fotomonta-
gens, entrevistas, textos criati-
vos, poemas e excertos de textos 
de autores consagrados.

Vanessa silva, vereado-
ra da Educação, Juventude e 
Modernização administrativa 
da câmara Municipal  do 
seixal, destacou que «o Jornal 
interescolar permite refletir so-
bre temas que variam de ano 
para ano, mostrando à comuni-
dade aquilo que a escola pública 
faz, e promovendo o convívio e o 
conhecimento entre as escolas 
e entre estas e a comunidade».

sobre o tema da palestra, 
Vanessa silva lembrou que «só 
a partir do 25 de abril de 1974 
se dá a verdadeira democrati-
zação do ensino público, o qual 
tem ainda muitas das marcas 
que a constituição da República 
Portuguesa de 1976 consagrou: 
a educação é um direito do ser 
humano e quando lhe é negado 
traz prejuízos não só individual-
mente, mas também à socieda-
de», contextualizou

«Quem acha que a educação é 
um bem social e um direito hu-
mano não pode concordar que a 
educação seja uma mercadoria 
que, como tantas mercadorias, 
quando se tem mais dinheiro se 
compra melhor e quando se tem 
menos compra pior», afirmou 
Mário Nogueira. 

o secretário-geral da Fenprof 

salientou que em Portugal «90 
por cento da resposta de ensi-
no é dada por escolas públicas» 
e que «quando se deu o 25 de 
abril, em 1974, 70 por cento da 
população portuguesa era anal-
fabeta e mais de 50 por cento 
dos alunos abandonavam a es-
cola antes de concluírem a esco-
laridade obrigatória que, então, 
era apenas de seis anos. Foi a 
escola pública em democracia 
que conseguiu passar a escola-
ridade de seis para nove anos e, 
depois, para doze», sublinhou.

a palestra contou ainda com 
algumas perguntas dos alunos 
sobre o envelhecimento dos 
docentes, o ensino artístico, o 
papel dos alunos na defesa da 
escola pública e a ascensão 
de extremismos políticos na 
Europa e o modo como isso po-
de mudar a escola para todos, 
entre outras. 

De entre as respostas dadas, 
saliente-se que tanto Mário 
Nogueira como Vanessa silva 
defenderam o associativismo 
de estudantes como a melhor 
forma de crianças e jovens par-
ticiparem e defenderem a esco-
la pública, instando os alunos 
das escolas ainda sem associa-
ção de estudantes a organiza-
rem-se e a constituírem-se en-
quanto tal. n

Projeto Jornal interescolar promove encontro 
sobre a escola pública

Educação é um bem 
social e um direito 
humano
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ConCertos, dança, 
workshops, desportos urbanos e 
debates estão a dar vida à edição 
2017 do Março Jovem, que este 
ano tem como lema «Março Jovem 
seixal É MoJI», seguindo as ten-
dências atuais de comunicação nas 
redes sociais. 

King Boost sound, Urbanvibz 
e strugglaz abriram as noites de 
música, no Pavilhão Multiusos da 
Quinta da Marialva, em Corroios, 
com a noite reggae.

o workshop CV – Caminhos 
& Valorização, promovido pela  
r@to – associação para a divul-
gação Cultural e Científica, decor-
reu na oficina da Juventude de 
Miratejo, apoiando jovens na pro-
moção da sua empregabilidade.

nas escolas secundárias, hou-
ve demonstrações de slackline, 
workshops de ilustração e stencil, 
mostras de atividades desenvolvi-
das pelas associações juvenis, atu-
ações de dJ, o tour agarra a Vida 

e as eliminatórias do Canta! – 
Concurso Interescolas de talentos 
Musicais.

o seixal skate Fest foi uma 
oportunidade para os skaters do 
concelho mostrarem o que valem. 
realizou-se no Parque Urbano de 
Fernão Ferro, numa organização 
da autarquia e da academia de 
Patins. Joaquim santos, presidente 
da Câmara Municipal do seixal, e 
américo Costa, 1.º secretário da 
assembleia Municipal do seixal, 
estiveram presentes nesta inicia-
tiva.

a noite alternativa con-
tou com a atuação de arcanjo, 
da orquestra Popular de Paio Pires 
e dos Lsd – Living statues dJ. Uma 
noite com organização da Coopa – 
associação aldeia Cooperativa de 
artes  na sociedade Musical 5 de 
outubro, em aldeia de Paio Pires.

o dia 18 de março foi dedi-
cado a desportos urbanos, com 
workshops e demonstrações de 

parkour, freeruning e slackline, na 
iniciativa Move-te, na zona ribeiri-
nha de amora.

no mesmo local decorreu  a 
rua dança, uma mostra de dança 
com atuações, a solo e em grupo, 
dos alunos das escolas secundá-
rias, acompanhados pelo dJ tiago 
Mestre.

Vanessa silva, vereadora do 
Pelouro da Juventude da Câmara 
Municipal do seixal, tem acom-
panhando esta edição do Março 
Jovem seixal, marcando presença 
em muitas das iniciativas.

o Março Jovem seixal decorre 
até dia 31 de março, com várias 
iniciativas que podes consultar no 
programa nesta página, em cm-
seixal.pt, no Facebook, Instagram, 
twitter, soundcloud e também no 
Whatsapp. Para nos adicionares 
no Whatsapp basta enviar a men-
sagem «eMoJI» para 932 780 157 
e ficas a par de todas as novidades. 
n

teatro, música e debate nas últimas propostas

Março Jovem Seixal 
até 31 de março Dia 24 de março, sexta-feira

21.30 horas
Canta – Concurso Interescolas 
de Talentos Musicais – Final
Entrada livre
Auditório Municipal, 
Fórum Cultural do Seixal
Org.: associações de estudantes

23 horas
Noite à Pala no Camões
Atuação de Surma, 
projeto one-woman-band 
de Débora Umbelino 
Entrada livre
Praça Luís de Camões – Seixal
Org.: Câmara Municipal do Seixal

Dia 25 de março, sábado
Das 15 às 19 horas
Comemoração 
do Dia do Estudante
Espetáculo com atuações 
de grupos de dança e de música
e uma mostra associativa 
das associações  juvenis
Entrada livre
Quinta da Fidalga
Org.: associações juvenis

Dia 28 de março, terça-feira
Das 10 às 12 horas
Tour Agarra a Vida
Escola Secundária 
Manuel Cargaleiro
Org.: Câmara Municipal do Seixal 
e Academia dos Patins

Dia 29 de março, quarta-feira
Das 10 às 12 horas
Debate – 70 Anos 
Dia Nacional da Juventude
Entrada livre
Auditório dos Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal
Org.: Câmara Municipal do Seixal

Dia 31 de março, sexta-feira
21 horas
Espaço 58 – Abertura
Atuação do rapper Don Nuno
Entrada livre
Escola Conde de Ferreira
(CAMAJ), Seixal
Org.: Câmara Municipal do Seixal

Programa
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O Auditório Municipal do Seixal 
recebeu mais uma noite com so-
listas da Orquestra Metropolitana 
de Lisboa para interpretar obras 
de Anton Webern e de Ludwig van 
Beethoven.  O concerto foi no dia 
11 de março e contou com os vio-
linistas Ana Pereira e José Teixeira, 
a violetista Joana Cipriano e a vio-
loncelista Ana Cláudia Serrão.
«Langsamer Satz» e o «Quarteto de 
Cordas, Op. 28», de Anton Webern, 

e o «Quarteto de Cordas N.º 4, Op. 
18», de Ludwig van Beethoven fo-
ram as composições interpreta-
das pela formação de quarteto. 
A noite teve em destaque um dos 
expoentes máximos do pós-mo-
dernismo expressionista, Webern, 
e um dos fundadores do romantis-
mo, Beethoven.
A noite integrou o programa de 
atuações de solistas da Orquestra 
Metropolitana de Lisboa, que pro-

move concertos de música dos 
grandes compositores, com gran-
des intérpretes, e que já em feve-
reiro deste ano trouxe à mesma 
sala as duas primeiras obras para 
quarteto com piano dos composi-
tores alemães Félix Mendelssohn 
e Johannes Brahms.

Cinema S. Vicente recebe canção coimbrã
Noite evocou as tradicionais 
serenatas estudantis

Numa noite que evocou as tradicionais serenatas coimbrãs, o Cinema 
S. Vicente recebeu o espetáculo Fado ao Centro, itinerância da casa 
Fado ao Centro, um local obrigatório para músicos e personalidades 
que visitam Coimbra. A evocação decorreu no dia 10 de março e teve 
João Farinha e Hugo Martins na voz, Luís Barroso e Hugo Gambóias na 
guitarra portuguesa, e Luís Carlos na guitarra clássica.
Os músicos apresentaram a tradição do fado estudantil, cantado de 
capa negra na toada lacrimosa da guitarra portuguesa, celebrado por 
nomes como Adriano Correia de Oliveira ou Luís Goes, onde José Afonso 
se iniciou a cantar e a que também dedicou alguns registos discográficos. 
Como estes históricos da canção coimbrã, também os músicos e fadistas 
do espetáculo são estudantes da mais velha universidade portuguesa e 
uma das mais antigas do mundo, a de Coimbra, fundada no ano de 1290.

Sons na Aldeia
Coffee Or Not e Alma Mater Society 
atuaram em Paio Pires

A 2.ª edição de Sons na Aldeia realizou-se no dia 4 de março, na 
Sociedade Musical 5 de Outubro, em Aldeia de Paio Pires, com as atua-
ções de Coffee Or Not e Alma Mater Society.
Os Alma Mater Society são oriundos de Lisboa e defenderam um som 
indie com marcas new wave.
Os Coffee Or Not, uma banda originária da cidade de Bruxelas, na 
Bélgica, deram a conhecer ao vivo um som progressivo e atmosférico. 
Um dos momentos altos da sua atução foi o convite que fizeram ao mú-
sico de Aldeia de Paio Pires Nuno Diogo Ribeiro que tocou baixo com a 
banda na música Lush. Tratou-se de mais uma noite de música organi-
zada pela CoopA – Associação Aldeia Cooperativa de Artes.

Errata
Concerto SFUA

Na edição n.º 680 do Seixal 
Boletim Municipal na notícia sobre 
o concerto da banda da Sociedade 
Filarmónica União Arrentelense 
(SFUA) refere-se que a cantora 
Silvana Faustino interpretou a 
Marcha da Arrentela. Na realida-
de, o tema foi interpretado ape-
nas pela banda da SFUA.Quanto a 
Silvana Faustino, cantou temas de 
Simone de Oliveira, Amália e Dulce 
Pontes.

Dia Nacional dos Moinhos e Fim de Semana 
dos Moinhos Abertos
Iniciativas gratuitas no Moinho 
de Maré de Corroios

De forma a assinalar o Dia Nacional dos Moinhos, que se celebra a 7 de 
abril, e o Fim de Semana dos Moinhos Abertos, que decorre a 8 e 9 de 
abril, o Ecomuseu Municipal do Seixal vai realizar diversas iniciativas 
nestas datas. O objetivo é sensibilizar a população para o valor patrimo-
nial dos moinhos tradicionais e, ao mesmo tempo, assumir o papel dos 
moinhos enquanto espaços de encontro no seio das comunidades.
A participação nas iniciativas é gratuita, mas requer inscrição através do 
telefone 210 976 112 ou do email ecomuseu.se@cm-seixal.pt.

Programa
Dia Nacional dos Moinhos
Dia 7 de abril, sexta-feira
Das 10 às 12 horas ou 14.30 às 16.30 horas 
Visita acompanhada À Descoberta de Um Moinho
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

Fim de Semana dos Moinhos Abertos 
Dia 8 de abril, sábado
Das 15 às 17 horas
Visita acompanhada À Descoberta de Um Moinho 
Apresentação do espetáculo Canto Maior pelo Conselho Local para o 
Desenvolvimento do Miratejo
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios
Dia 9 de abril, domingo
Das 14 às 17 horas
Abertura do Moinho de Maré de Corroios ao público
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

Solistas da Metropolitana no Auditório Municipal do Seixal
Quarteto de cordas interpreta música romântica 
e expressionista 
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Associação Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Corroios

A luta pelo lar continua

Parque da Paz, Pinhal de Frades
Feira à Moda Antiga

O Parque da Paz, em Pinhal de Frades, recebeu, entre 24 de fevereiro e 5 
de março, a Feira à Moda Antiga. A iniciativa foi organizada pelos exposito-
res e comerciantes, tendo contado com o apoio da União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires e da Câmara Municipal do 
Seixal.
Durante estes dias, a iniciativa juntou gastronomia, artesanato, música 
e folclore, possibilitando aos visitantes apreciar diversos produtos re-
gionais do país e muita animação cultural, através de cheiros, sabores e 
sons de outros tempos, recriando as feiras de outrora.
O evento contou com grande adesão dos visitantes e é de esperar uma 
realização futura.

A AssoCIAção Unitária de 
Reformados, Pensionistas e Idosos 
de Corroios (AURPIC) assinalou no 
dia 13 de março 34 anos.

A instituição tem as valências de 
apoio domiciliário, centro de con-
vívio e centro de dia, bem como a 
cantina social que fornece refei-
ções a pessoas carenciadas. Ao ní-
vel das atividades, dinamiza a Hora 
do Conto e jogos diversos, e os 
utentes podem ainda frequentar 
aulas de hidroginástica ou integrar 
o grupo de teatro As Andorinhas. 
A música tem um papel impor-
tante na instituição, com o Grupo 
Coral e Instrumental os sempre 
Jovens e o Grupo de Cavaquinhos 
os Rouxinóis.

o aniversário foi marcado pe-
la atuação dos grupos musicais 
da AURPIC e pela sessão solene, 
que teve a presença de Fernando 
sousa, da União das Associações 
de Reformados, Pensionistas 
e Idosos do Concelho do seixal, 
Joaquim Gonçalves, do MURPI, 
Cristina Lira, do Centro Distrital 

de segurança social de setúbal. 
Para o presidente da direção, 

Manuel silva, a estratégia de atua-
ção visa «a humanização e melho-
ria contínua dos serviços presta-
dos, para os quais contamos com 
o empenho das nossas trabalha-
doras. Iremos dar continuidade à 
rede de parcerias que temos com 
várias instituições, e com a Junta de 
Freguesia de Corroios e a Câmara 
Municipal do seixal».

o dirigente falou sobre a prio-
ridade de tornar o lar social uma 
realidade: «a Câmara Municipal do 
seixal ofereceu o terreno e o proje-
to de arquitetura, falta o Governo 
desbloquear uma linha de finan-
ciamento para as obras», disse. 

Eduardo Rosa, presidente da 
Junta de Freguesia de Corroios, 
reconheceu a necessidade do lar 
social, «um equipamento vital para 
uma freguesia com 52 mil habitan-
tes. Precisamos de garantir digni-
dade a quem trabalhou uma vida 
inteira. Podem contar com o apoio 
da junta de freguesia para, em con-

junto, encontrarmos soluções para 
as nossas reivindicações, como é o 
Centro de saúde de Corroios».

Manuela Calado, vereadora do 
pelouro dos Recursos Humanos 
e Desenvolvimento social, desta-
cou o trabalho solidário que faz 
com que esta instituição funcione, 
«não é fácil, requer dedicação, daí o 
nosso apreço por quem o realiza». 
Para a vereadora, envelhecer com 
dignidade é possível porque «há 40 
anos a Constituição da República 
Portuguesa fundamentou o direito 
à saúde e à reforma». 

A vereadora salientou o papel 
das 12 associações de idosos do 
concelho, «uma semente que 
plantámos, a pensar no futuro». 
Quanto às expetativas para a cons-
trução do lar: «continuaremos a 
reivindicar o equipamento. Na 
Área Metropolitana de Lisboa, 
somos o concelho que ao nível da 
rede solidária apenas tem duas 
estruturas residenciais para ido-
sos.  Queremos um concelho soli-
dário». n  

Associação Desportiva 
e Cultural Azinhaga das Paivas
Um clube para a comunidade

A Associação Desportiva e Cultural Azinhaga das Paivas (ADCAP) 
celebrou no dia 5 de março o 21.º aniversário, com um sarau 
de dança que decorreu no Pavilhão Desportivo Escolar Manuel 
Cargaleiro. Em representação da Câmara Municipal do Seixal 
esteve presente o vereador José Carlos Gomes, e pela Junta de 
Freguesia de Amora, o presidente, Manuel Araujo. 
No sarau que assinalou o aniversário, o clube atuou com a classe 
de zumba e o Grupo Art’ Dance. A Sociedade Filarmónica Operária 
Amorense fez-se representar com a sua classe de hip-hop,  por 
sua vez o Clube Recreativo da Cruz de Pau levou a classe de Keep 
Dancing. Hip-hop e dança contemporânea foram as propostas 
apresentadas pelo Clube de Campismo Luz e Vida, numa festa que 
também contou com a participação da Escola de Dança Impacto.
Inserida num bairro da Cruz de Pau, a Associação Desportiva e 
Cultural Azinhaga das Paivas tem na dança uma das suas princi-
pais vocações, promovendo ao longo do ano workshops e saraus 
de dança, mas realiza também uma prova anual de atletismo, 
noites de fado e torneios de futsal. Até aqui, a falta de instalações 
era atenuada com a utilização de espaços sedeados na freguesia. 
Mas no mês do seu 21.º aniversário, a ADCAP vai receber um pre-
sente especial: um novo edifício-sede situado na Praceta Quinta 
das Sementes.
Trata-se de um edifício modular, inovador, com isolamento térmico 
e acústico e acabamento em chapa isotérmica. Representa um 
investimento da Câmara Municipal do Seixal no valor de 70 500 
euros e permitirá à Associação Desportiva e Cultural Azinhaga 
das Paivas e seus associados melhores condições para a sua 
atividade.
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A MostrA Cultural 
Associativa decorreu nos dias 
17 e 18 de março, no Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do 
seixal, com diversas atuações de 
grupos de dança, cantares, corais 
e instrumentais, bandas filarmó-
nicas, poesia e teatro.  

A mostra contemplou ainda 
um espaço de exposição e ven-
da de materiais do Mensageiro 
da Poesia – Associação Cultural 
Poética, da Associação de Artes e 
ofícios do Concelho do seixal e da 
L1B – Associação Cultural.

o objetivo desta iniciativa é 
mostrar e apoiar o trabalho que 
o movimento associativo realiza 
na área cultural e divulgar o seu 
papel na formação cultural e de-
senvolvimento artístico da popu-
lação.

A abertura teve lugar no dia 
17 de março, com a atuação dos 
Karma Drums no exterior do 
Fórum Cultural. Depois, o espe-
táculo de abertura continuou no 
auditório, com a prestação da 
Banda Filarmónica da sociedade 
Filarmónica operária Amorense, 
dirigida pelo maestro Jacinto 
Montezo, à qual depois se juntou o 
Grupo Coral seixal Vocalis, unindo 
62 músicos em palco.

No dia 18 de março, atuaram a 
Banda Filarmónica da sociedade 
Filarmónica União seixalense, 
o Grupo de Danças e Cantares 
dos redondos, da Associação 
de Moradores dos redondos, 
o Grupo Boom Dance e o Grupo 

Infantil Kidsom, da Associação 
de Amigos do Pinhal do General, 
a Academia de Concertinas do 
Centro de solidariedade social de 
Pinhal de Frades e o Grupo Coral 
e Instrumental Ventos e Marés. 
Houve ainda poesia e teatro: 
Poesia com Jograis, apresenta-
da pelo Mensageiro da Poesia – 
Associação Cultural Poética, e a 
peça «M» interpretada pelo CCr 
Artes e Magia, do Centro Cultural e 
recreativo do Alto do Moinho.

Joaquim santos, presiden-
te da Câmara Municipal do 
seixal, António santos e Manuel 
Araújo, presidentes da União das 
Freguesias do seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires e da Junta de 
Freguesia de Amora, respetiva-

mente, e Helder rosa, presidente 
da Associação de Colectividades 
do Concelho do seixal, estiveram 
presentes na abertura do evento.

Helder rosa descreveu a Mostra 
Cultural Associativa como «um 
grande evento cultural feito pelo 
movimento associativo em par-
ceria com a Câmara Municipal do 
seixal e juntas de freguesia», ten-
do apelado a todos que desfrutas-
sem dos espetáculos e visitassem 
as exposições durante a mostra.

António santos falou em nome 
das juntas de freguesia, referindo 
que este evento «é o espelho do 
trabalho desenvolvido pelo mo-
vimento associativo ao longo de 
todo o ano. Participem e usufru-
am da oferta cultural, desportiva 
e social dos nossos clubes e co-
letividades, vivam o movimento 
associativo».

Para Joaquim santos, «os pro-
jetos apresentados durante a 
Mostra Cultural Associativa de-
monstram a elevada qualidade 
do que se faz na área cultural no 
concelho do seixal pelos clubes, 
coletividades e associações, que 
merecem atuar naquele que é o 
principal palco cultural do con-
celho».

o autarca falou ainda sobre o 
espaço expositivo da mostra, re-
velando que a Câmara Municipal 
do seixal, no âmbito da revitali-
zação do espaço da antiga fábri-
ca da Mundet, vai criar no local o 
Armazém 56 sXArte, um espaço 
de oficina coletiva para artesãos. n

Mostra Cultural Associativa

O papel do movimento 
associativo na criação 
e divulgação cultural 

O objetivo desta 
iniciativa 
é divulgar
e apoiar 
o trabalho que 
o movimento 
associativo 
realiza na área 
cultural  durante 
todo o ano
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«A SeixAlíAdA prepa-
ra a sua 34.ª edição». A frase dá 
início ao documento orientador 
do evento em 2017, aprovado 
por unanimidade no Plenário 
de Coletividades reunido no au-
ditório dos Serviços Centrais da 
Câmara Municipal do Seixal no 
dia 6 de março. Na sessão foram 
ainda apresentados os represen-
tantes associativos na Comissão 
Organizadora de 2017 e aprova-
do por unanimidade o relatório 
final da edição de 2016 da grande 
festa do desporto para Todos.

O relatório dá a medida do su-
cesso da edição do último ano, 
realizada sob o lema «Várias 
Modalidades, Um Só Objetivo». 
Foram 4 semanas, 216 eventos, 
64 modalidades e 20 235 parti-
cipantes, numa organização que 
junta a Câmara Municipal do 
Seixal, movimento associativo, 
juntas de freguesia e escolas do 

concelho, e que conta também 
com o apoio da Cruz Vermelha do 
Seixal, associações de bombeiros, 
forças de segurança pública e pa-
trocinadores.

em representação da Comissão 
Organizadora da 33.ª Seixalíada, 
Rui Pinheiro salientou «uma ca-
pacidade organizativa ímpar» e 
frisou que «com poucos recur-
sos conseguimos uma excelen-
te qualidade, face a dificuldades 
imensas, fazendo da Seixalíada 
a maior festa do desporto popu-
lar e proporcionando a todos que 
habitam no concelho hábitos de 
vida saudável e incentivos a uma 
prática desportiva regular». 

estas conclusões são eviden-
ciadas pelos resultados. Foram 
realizados 191 eventos de nível 
local, 20 de nível regional e 5 
eventos de dimensão nacional. 
dos mais de 20 mil participan-
tes já referidos, 15 585 são do 

concelho, correspondendo a 77 
por cento do total. Já numa aná-
lise dos clubes participantes, a 
diferença é pouco significativa e 
afirma a dimensão nacional da 
iniciativa: 51 por cento são do 
Seixal e 49 por cento são de fora 
do concelho. 

O plenário teve também na 
mesa Helder Rosa, presidente da 
Associação das Colectividades do 
Concelho do Seixal, o qual saudou 
o «contributo dado pelos traba-
lhadores da Câmara Municipal do 
Seixal no apoio a esta iniciativa» e 
agradeceu a disponibilidade das 
«forças humanitárias e de segu-
rança para a realização de todas 
as atividades da Seixalíada».

Manuel Araújo, presidente da 
Junta de Freguesia de Amora, re-
presentou as juntas de freguesia 
na mesa do plenário. Amora foi 
o cenário da tradicional Festa de 
Abertura da Seixalíada na sua edi-

ção de 2016, a qual contou com 
3753 participantes associativos 
e mais de 1500 munícipes, tota-
lizando quase mais duas mil pes-
soas do que a abertura da edição 
anterior e representando o maior 
número de participantes dos últi-
mos dez anos nesta inciativa.

«A Festa de Abertura foi uma 
das mais bonitas e mais bem con-
seguidas de sempre e constitui 
um desafio superá-la» afirmou o 
presidente da Junta de Freguesia 
de Amora. Manuel Araújo lamen-
tou ainda que «um evento com 
esta dimensão não tenha mais 
atenção dos meios de comunica-
ção nacionais, pelo menos tanta 
quanta é dada a eventos com me-
nor impacto e envolvendo muito 
menos gente».

José Carlos Gomes, vereador 
com o pelouro do desporto da 
Câmara do Seixal, acompanhou 
os trabalhos na mesa do plená-

rio e sublinhou «a dedicação dos 
homens e mulheres do movimen-
to associativo que replicam na 
Seixalíada o trabalho que todos os 
dias fazem ao serviço das nossas 
coletividades e em benefício das 
nossas populações». 

O vereador lembrou que «é a 
parceria entre Poder local, coleti-
vidades, instituições e tecido eco-
nómico do concelho que fazem 
do Seixal um exemplo internacio-
nal», reconhecido com o prémio 
«150 anos Pierre de Coubertin, 
desporto como escola de Vida».

«Face aos constrangimentos 
impostos ao Poder local, a verba 
da Seixalíada tem diminuído, no 
entanto a atividade tem aumen-
tado e os resultados melhorado», 
assumiu o vereador. «No entanto, 
na edição de 2016  autarquia atri-
buiu ao evento uma verba de 35 
mil euros, para 2017 contemplá-
mos 40 mil euros», revelou. n

Plenário das coletividades debate festa do desporto para Todos

Seixalíada dinamizou mais 
de 20 mil atletas em 64 modalidades

Os Jogos do Futuro da Região de 
Setúbal, iniciativa que tem o objeti-
vo de fomentar a atividade despor-
tiva entre os mais jovens e que em 
2017 se realiza entre 2 e 4 de junho, 
teve a sua sessão de apresentação 
no Auditório Municipal Augusto 
Cabrita, no Barreiro, dia 6 de março.
Com provas disputadas nas verten-
tes competitiva e de convívio, este 

ano a iniciativa volta a reunir milha-
res de jovens participantes, com ida-
des entre os 11 e os 16 anos, dos 9 
municípios do distrito, na prática de 
14 modalidades, em 28 locais de 
atividade. O Seixal acolhe as com-
petições de boccia, canoagem e de 
futebol de 7 e de 11.
Os patronos do evento são a judoca 
Telma Monteiro, o treinador de fute-

bol Paulo Fonseca, atualmente no 
Shakhtar Donetsk, a histórica glória 
do Sport Lisboa e Benfica e Futebol 
Clube Barreirense, José Augusto, e 
Rita Patrício, atleta de boccia.
Os Jogos do Futuro são uma organi-
zação das câmaras municipais do 
distrito, movimento associativo, e 
das escolas e associações distritais 
das modalidades aderentes. 

Jogos do Futuro da Região de Setúbal 2017 entre 2 e 4 de junho
Seixal recebe competições de boccia, canoagem e futebol
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Classificação 1.ª Liga
Equipa Pts
1.ª CDC Casal do Marco                                             25                                        
2.ª, Ginásio Clube de Corroios                          19                         
3.ª, C Benfica Seixal                                             19
4.ª, NNAV Cabeço Vide                                                 19  
5.ª, Cariocas FC                                                              16                                                         
6.ª, Águias de Vale Milhaços                               15 
7.ª, GD Fernão Ferro                                                 13                                                  
8.ª, CC Desportivo Paivas                                         11
9.ª, Qt.ª Laranjeiras                                                     9
10.ª, GDCR Qt.ª Princesa                                  4 
11.ª, Portugal Cultura e Recreio                       4
12.ª,  CP Siderurgia Nacional                                2                               

Classificação 2.ª Liga 
Série A

Equipa Pts
1.ª, GD Cavadas                                                         19
2.ª, GD Criar -T                                                                   15
3.ª, URJ Fernão Ferro                                                 13
4.ª, CP Corroios                                                               12
5.ª, Seixal C 1925                                                          12
6.ª, AMF Catrapona                                                     6 
7.ª, CR Cruz de Pau                                                       6
8.ª, GFA Encosta Sol                                                     0

Classificação 2.ª Liga 
Série B

Equipa Pts
1.ª, CCR Alto Moinho                                                     18                                              
2.ª, CRD Cavaquinhas                                               16                                             
3.ª, Amora FC                                                                  15 
4.ª CDR Fogueteiro                                                         15                                                   
5.ª, Paio Pires FC                                                                 6                                                          
6.ª AM Flor da Mata                                                      6                                              
7.ª, AA Pinhal General                                                 4                                                
8.ª, CADC Fénix                                                                  3                                                              

9.ª Jornada
1.ª Liga
 CP Siderurgia - Qt.ª Princesa                       0-6
Cariocas FC - Casal do Marco                        2-3
Cabeço Vide - GC Corroios                                     2-1
Águias V. Milhaços - PCR                                6-0
Qt.ª Laranjeiras  - C Benfica Seixal            2-7
GD Fernão Ferro  - Desportivo Paivas       3-1
      
7.ª Jornada
2.ª Liga – Série A
CP Corroios  - Seixal C 1925                                 5-6
CR Cruz de Pau - GD Criar -T                              2-4
 AMF Catrapona - GFA Encosta Sol              7-3 
GD Cavadas - URJ Fernão Ferro -                        3-3

7.ª Jornada
2.ª Liga – Série B
CDR Fogueteiro - CRD Cavaquinhas         1-7 
AA Pinhal General - CCR Alto Moinho           1-9
Amora FC- AM Flor da Mata                              8-0
Paio Pires FC - CADC Fénix                                    6-1

Liga de Futsal do Concelho 
do Seixal E. Leclerc
Com o avançar da Liga de Futsal do Concelho do Seixal E.Leclerc e as 
partidas em atraso realizadas, as equipas a disputar os primeiros luga-
res estão mais equilibradas. Na 1.ª divisão da Liga E. Leclerc, o Casal do 
Marco mantém-se em 1.º lugar com oito vitórias e um empate. Com 19 
pontos, GC Corroios, a Casa do Benfica do Seixal e o Vila de Cabeço de 
Vide ocupam os lugares seguintes e seguem no encalço.
Na 2.ª Liga – Série A, a Criar-T aproximou-se do GD Cavadas e está a ape-
nas 4 pontos. A URJ Fernão Ferro está em terceiro, seguida de perto pelo 
4.º e 5.º classificados. Na Série B, a surpresa é a 1.ª posição do CCR Alto 
do Moinho, seguido pelo CRD Cavaquinhas. Surpresa ainda, o 4.º lugar 
do CDR Fogueteiro, que já liderou a tabela. 

4.ª Prova de Apuramento Regional Classe Optimist
Baía do Seixal acolheu etapa final 

Somos Capoeira 2017 foi o nome 
do evento que se realizou entre 3 
e 5 de março no Clube Desportivo 
e Cultural do Casal do Marco 
(CDCCM).
A iniciativa foi aberta a toda a co-
munidade, por isso participaram 
praticantes da modalidade, mas 
também todos aqueles que quise-
ram aprender capoeira, num total 
de cerca de 50 atletas.
O evento foi organizado pelo Grupo 
de Capoeira Revolução, nomeada-

mente pelo professor responsável 
pelas aulas de capoeira na coleti-
vidade, Mihail Ninja. O seu objetivo 
foi promover a modalidade e, ao 
mesmo tempo, o convívio entre to-
dos os praticantes e profissionais 
de capoeira de vários pontos do 
país e  do estrangeiro.
Durante os três dias do Somos 
Capoeira 2017, decorreram aulas 
com profissionais convidados, ro-
das de capoeira e ainda a troca de 
graduação dos alunos da Escola 

Básica do Casal do Marco e do 
CDCCM que frequentam as aulas 
de capoeira no clube.
Estiveram presentes nesta inicia-
tiva José Carlos Gomes, vereador 
da Câmara Municipal do Seixal, 
e António Santos, presidente da 
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires.
Devido ao seu sucesso, o Somos 
Capoeira irá regressar em março 
de 2018.

Clube Desportivo e Cultural do Casal do Marco
Evento de capoeira envolveu 50 atletas

Nos dias 11 e 12 de março, a Baía 
do Seixal foi o cenário para a re-
alização da 4.ª e última prova de 
Apuramento Regional de Juvenis 
(PAR), destinada à classe Optimist, 
para velejadores dos 7 aos 15 
anos. Dentro de água, a aproveitar 
as condições naturais da Baía, cer-
ca de 70 embarcações navegaram 
ao sabor do vento. A entrega de 
prémios contou com a presença do 
vereador da Câmara Municipal do 
Seixal José Carlos Gomes.

O evento de vela organizado pe-
la Associação Náutica do Seixal 
(ANS) contou com o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal, União 
das Freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires, Sociedade 
Filarmónica União Seixalense e 
Associação Regional de Vela do 
Centro. Com a última PAR, fica-
ram conhecidos os vencedores do 
ranking regional da zona centro 
2017. A prova serviu de apura-
mento para os 27 velejadores, que 

irão participar no Campeonato de 
Portugal de Juvenis, a decorrer em 
abril, em Sesimbra.
As  classificações após a 5.ª e últi-
ma regata foram as seguintes:
1.º, José Mendes,  Clube de Vela do 
Tejo; 2.º, Ajai Nascimento, Clube 
Naval de Cascais; 3.º, Ricardo 
Alves, Clube de Vela do Barreiro.
Classificações ANS: 21.º, Ricardo 
Rosa; 38.º, Luís Afonso Coimbra; 
43.º, Frederico Pinho. 
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PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro | 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

Cruz Vermelha Portuguesa
Delegação do Seixal 
| 212 227 746 | 212 222 222

Polícia de Segurança Pública 
Divisão Policial do Seixal, 
Torre da Marinha | 212 276 500 
Cruz de Pau | 212 260 350
Seixal | 212 273 230
Corroios | 212 548 410

Guarda Nacional Republicana 
Aldeia de Paio Pires | 265 242 594
Fernão Ferro | 265 242 592 

Saúde 24 | 808 242 424

Unidades de Saúde
UCSP de Amora | 212 274 200
UCSP de Corroios | 212 548 350/55
UCSP do Seixal| 212 277 188
USF Amora Saudável | 212 274 230/31
USF CSI Seixal | 212 277 183
USF Cuidar Saúde | 212 277 191
USF FF-MAIS | 212 128 230
USF Pinhal de Frades | 212 260 070
USF Rosinha | 212 273 500
USF Servir Saúde | 212 556 429
USF Torre | 212 274 320/30/05

UCSP: Unidade de Cuidados 
de Saúde Personalizados
USF: Unidade de Saúde Familiar

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

Linha 65 – Apoio à Terceira Idade
e a Pessoas Dependentes 
| 800 208 875

Segurança Social / 
/Serviço Local de Amora 
| 300 502 502

Setúbal
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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
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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

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

(*) n Partida do Fogueteiro

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

O atendimento público dos pelouros da Câmara Municipal 
do Seixal é realizado mediante marcação prévia, de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 17.30 horas, através dos gabinetes 
de apoio aos vereadores.

808 203 050 TRANSTEjO  

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

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 919 374 732

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

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

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

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

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

Serviço permanente

ABReU CARDoSo | R. Cidade Setúbal, 1-B, 
Corroios | 212 545 585
ALVeS VeLHo | R. Luís de Camões, 27, 
Torre da Marinha | 212 211 132
ANA BRANCo | R. da Liberdade, 105-A,  
Bairro Novo | 212 220 959
BeNTo LiNo | Av. de Vale de Milhaços, 34, 
Corroios | 212 532 601 
BioTiFAR | R. José Carlos Ary dos Santos, 2-A,
Miratejo | 212 536 351
CeNTRAL | Av. General Humberto Delgado, 
9-11, Paio Pires | 212 210 365
CeNTRAL DA AMoRA | R. MFA, loja 22, Amora 
| 212 257 108
CeNTRAL De VALe De MiLHAçoS | 
R. Alexandre Herculano, 2 A, Vale de Milhaços 
| 212 530 256
Do VALe | R. da Cordoaria, 5 B,
Cruz de Pau | 212 255 919
DUARTe RAMoS | Centro Comercial Belsul, 11, 
Lj. 29, Cruz de Pau | 212 268 930
FoGUeTeiRo | Av. 1.º de Maio, 93 A e B, 
Fogueteiro | 212 229 522
FoNSeCA | Pátio das Artes, 36 loja C8, 
Estrada dos Foros de Amora 
| 212 259 813
FoRoS De AMoRA | Estrada dos  Foros 
de Amora, 120-A-B | 212 260 579
GoDiNHo | Largo da Igreja, 51, Seixal 
| 212 213 580
LUSiTANA | Rua João Gil, 2 | 212 277 959
PiNHAL De FRADeS | R. Dr. Raul Machado, 
lote 52, Pinhal de Frades | 212 244 224
MAToS LoPeS | R. João Gil, 2, Arrentela 
| 212 277 956
MoURA CARNeiRo | RioSul Shopping, 
Loja 0.044 A | 212 277 868
NoBRe GUeRReiRo | Av. Marcos de Portugal, 
20-A, Amora | 212 276 470
NoVA AMoReNSe | R. Oliveira Martins, 4-B,   
Paivas | 212 268 818
NoVA De CoRRoioS | Av. Rui Grácio, 84 - A/B, 
Santa Marta do Pinhal | 213 462 687
NoVAiS | Av. José António Rodrigues, 89-A, 
Aldeia de Paio Pires | 212 225 495
NURei | R. da Igreja, Lt. 831 A, r/c, 
Fernão Ferro | 212 120 384
QUiNTA DA ToRRe | Av. 25 de Abril, 65, 
Torre da Marinha | 212 224 750
QUiNTA De S. JoÃo | Pct.a Quinta de S. João, 7, 
Arrentela | 212 225 509
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, n.º 15, Seixal  
| 212 222 658
SeRUCA LoPeS | Trav. Paz, 4-B, Casal do Marco 
| 212 210 369
SoUSA MARQUeS | Av. Luís de Camões, 2, 
Miratejo | 212 555 006
ST.ª MARTA Do PiNHAL | R. Mário Sampaio 
Ribeiro, 7, St.a Marta do Pinhal | 212 255 300
UNiVeRSo | Av. 25 de Abril, 60 B, Corroios 
| 212 535 084
VALe BiDARRA | R. Luís de Camões, Lt. 350, 
Fracção A e B, Fernão Ferro | 212 121 121

Ficha Técnica
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Aldeia de Paio Pires Av. José Relvas  > 2840-079 Aldeia de Paio Pires  > Tel.: 211 316 223 > geral@jf- seixalarrentelapaiopires.pt

O Clube de Ciclismo da Aldeia de Paio Pires (CCAPP) realizou, no 
dia 5 de março, junto à Siderurgia Nacional, em Aldeia de Paio 
Pires, o 5.º Circuito BTT/XCO D. Paio Peres Correia. O clube orga-
nizador ficou em 3.º lugar por equipas. Estiveram presentes na 
iniciativa José Carlos Gomes, vereador da Câmara Municipal do 
Seixal, e António Santos, presidente da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires.
Classificações da equipa LA Alumínios/SGRAmbiente/CCAPP 
Juvenis: 5.º, Marco Almeida; 6.º, Daniel Batista; 8.º, Tiago 
Belchior; 9.º, David Zhan. Cadetes: 5.º, Rafael Gouveia; 6.º, 
André Segão; 8.º, Duarte Mixão; 9.º, Rodrigo Sousa; 10.º, 
Francisco Carrega; 11.º, Francisco Silva. Juniores: 2.º, Felipe 
Felizardo; 4.º, Rodrigo Caixas; 5.º, Jorge Soares. Masters > 40: 
6.º, Orlando Almeida.

5.º Circuito BTT/XCO 
D. Paio Peres Correia

Ações de desmatação 
e limpeza no Casal do Marco

Clube do Pessoal 
da Siderurgia Nacional

Os funcionários da junta de freguesia realizam ações regulares 
de desmatação e limpeza dos terrenos, bermas e passeios por 
toda a freguesia, com o objetivo de manter a freguesia sempre 
limpa.
Recentemente, foram realizadas ações de desmatação e lim-
peza em terrenos no Casal do Marco, numa extensão desde a 
Praceta Vale de Ossos até à Rua Deolinda Quartim, incluindo a 
zona junto ao polidesportivo do Clube Cultural e Recreativo do 
Casal do Marco. 

O Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional (CPSN) realizou, 
no dia 25 de fevereiro, um festival de aniversário, assinalando 
assim os seus 56 anos de vida.
O festival contou com a atuação de atletas do clube em de-
monstração das diversas modalidades que ali são praticadas: 
minigym, crossfit, acrobática de representação e de competi-
ção, ginásio, taekwondo, aikido, ginástica rítmica e patinagem 
artística.
Estiveram presentes no evento Manuela Calado, vereadora da 
Câmara Municipal do Seixal, Manuel Carvalho, em represen-
tação da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, Helder Rosa, presidente da direção da Associação 
das Colectividades do Concelho do Seixal, e elementos da dire-
ção do CSPN. 

O Mercado Saloio regressa ao Largo do Mercado Municipal 
de Miratejo no dia 21 de abril. Durante três dias, entre as 10 e 
as 24 horas, poderá visitar as bancas de produtos gastronó-
micos, com destaque para os fumeiros e doçaria. 
Também não vão faltar as febras e as ginjinhas, bem como 
os brinquedos para as crianças, que compõem um espaço 
orientado para a comunidade local.

Mercado Saloio 
em Miratejo

Manhãs Desportivas 2017Festival de Música Moderna 
já está na estrada

As manhãs desportivas voltaram neste mês de março ao 
Parque Urbano da Quinta da Marialva. Até junho, não vai 
faltar animação desportiva aos domingos e manhã das 9 às  
12 horas. 
Zumba, taekwondo, body combat, ballet, danças, voleibol e 
ténis de mesa são algumas das propostas apresentadas pelos 
clubes da freguesia. A participação é livre. Saiba mais em jf- 
-corroios.pt.

O Festival de Música Moderna de Corroios 2017 já anda na 
estrada. Nos dias 11 e 18 de março realizaram-se a 1.ª e 2.ª 
sessões de apuramento. A primeira teve lugar na Sociedade 
Harmonia Eborense com os grupos DMK, de Cascais, Kwantta, 
de Abrantes, e Shelter of Paper, da Lourinhã. A segunda realizou-
-se em Leiria no Texas Bar Club com os Gy Max Tran e os Rua 
Direita, que jogavam em casa, e os Cato, de Sever do Vouga. A 
3.ª sessão realiza-se este sábado, dia 25, no Cine Incrível em 
Almada. Apareçam!

Corroios Largo do Mercado, 2855-100 Corroios > Tel.: 212 535 814 > Fax: 212 546 583 > jf-corroios.pt
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Fatura Eletrónica da Água 
e Débito Direto
Adira e poupe a dobrar!

Poupança a dobrar!
Até final de abril, adira à faturação eletrónica e beneficie de um desconto 
automático de 2,50 €, a creditar na fatura do mês de maio. Poupe ainda 
mais 2,50 € optando igualmente pelo pagamento por débito direto. Se já 
aderiu, também beneficia destes descontos.

Comodidade
Assim que a fatura é emitida recebe-a no seu email, com a indicação         
da data em que o valor a pagar será debitado na sua conta. Comodamente 
e sem perder tempo.

Segurança
A faturação eletrónica e o pagamento por débito direto estão regulamen-
tados em termos de privacidade e segurança e têm validade legal e fiscal.

Responsabilidade ambiental
A circulação digital de toda a informação, sem recurso ao papel, contribui 
para a proteção ambiental.  

Adira em cm-seixal.pt, nos Serviços Centrais e lojas do munícipe



1  Retire as páginas centrais

2  Dobre as laudas para
    dentro pelo picotado

3  Dobre pelo meio

4  Faça a última dobra e 
    guarde o seixal acontece

seixal
acontece

23 de março a 6 de abril

DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA

SBM 681
23 DE MARÇO 2017

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

Desporto 
para todas 
as idades e 
condições 
físicas

Com o nome de Manhãs Desportivas, Animação Desportiva ou Áreas de Participação, o 
desporto e a atividade física para todos estão a dinamizar centenas de pessoas em todas 
as freguesias do concelho do Seixal e a convidá-lo a juntar-se e a participar. 

As atividades decorrem ao sábado ou ao domingo de manhã, consoante a freguesia, 
com um mesmo objetivo: proporcionar a toda a população condições saudáveis de 
exercício físico, acompanhado por técnicos de modalidades.  

Dirigidas a pessoas de todas as idades e condições físicas, com uma oferta muito 
diversificada de atividades e jogos, as iniciativas integram o programa dos Jogos do 
Seixal e são uma organização das juntas de freguesia locais, dinamizadas em parceria 
com a Câmara Municipal do Seixal e o movimento associativo local.  

Na Quinta da Marialva, em Corroios, no Parque do Serrado, em Amora, no passeio 
ribeirinho junto à Quinta da Fidalga, em Arrentela, no Parque da Quinta dos Franceses, 
no Seixal, a oferta é diversificada, consoante as atividades desenvolvidas pelo 
movimento associativo local, e dirigida à participação individual ou em família. 
Venha fazer desporto. Apareça. Participe.

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

Testemunho 
literário da vida 
no Seixal 
A Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense recebe no sábado, dia 
26 de março, às 17 horas, a apresentação da obra literária de Adelino Tavares. 
A apresentação integra a iniciativa Autores da Nossa Terra e celebra a obra do 
autor de «O Vocabulário do Avô Adelino» (2002), «Andaatoque» (2015), «Da Boa 
Austeridade» (2016), com natural destaque para o mais recente «O Sótão», obra 
de 2017.

Rosto do Poder Local do concelho, após o 25 de Abril, Adelino Tavares exerceu 
funções enquanto eleito na assembleia e Junta de Freguesia do Seixal e na 
câmara e assembleia municipais do concelho.

Antes da Revolução dos Cravos, foi diretor da Sociedade Filarmónica Timbre 
Seixalense, onde se constituiu uma comissão cultural antifascista.

Em «O Sótão», o mais recente título de Adelino Tavares, o autor narra a vida 
de Miguel, em torno das suas vivências de coletividade e relações com amigos, 
mas também do seu sentir íntimo, sonhos e preocupações sociais e políticas. O 
romance é um testemunho da vida no Seixal, da memória das suas gentes, e 
da revolta de outrora, semeio da resistência de hoje em dia. Ao longo do livro, 
ouve-se a música. Para lá das paredes da coletividade, bem dentro do coração 
dos homens.

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



_________________________________
Das 15 às 19 horas
Comemoração do Dia do Estudante
Dança, música
Março Jovem 2017
Entrada livre
Org.: associações juvenis
Quinta da Fidalga, Seixal

_________________________________
Das 17.30 às 18.30 horas
Ioga para Bebés
Bebés dos 24 aos 36 meses, acompanhados 
por um adulto
Inscrição: 210 976 100 ou biblioteca.ludoteca@
cm-seixal.pt
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
21.30 horas
Três Vozes à Campaniça
Música
Com Vitorino e Janita Salomé (voz) e Pedro 
Mestre (viola campaniça e voz)
M/ 6 anos
Ingresso: 8 euros
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

Esperar até Abril É Morrer
Teatro numa coprodução entre Ardemente e 
Inquietarte, Lisboa
Duração: 50 minutos
M/ 12 anos
Ingresso: 4 euros | 3 euros Animamigos
Produção: Animateatro
Espaço Animateatro, Amora

Noite de Teatro
Março Jovem 2017
Org.: Projecto Ficções
Sociedade Filarmónica Operária Amorense

seixal
acontece

24 MARÇO
sexta-feira
_________________________________
Das 14 às 15 horas
Driblar a Brincar
Basquetebol
Pavilhão Seixal Clube 1925

_________________________________
21.30 horas
CANTA! – Concurso Interescolas de 
Talentos Musicais – Final
Março Jovem 2017
Música
M/ 6 anos
Entrada livre
Org.: Câmara Municipal do Seixal e associações 
de estudantes do concelho
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

_________________________________
23 horas
Noite à Pala no Camões
Atuação de Surma
Março Jovem 2017
Praça Luís de Camões, Seixal

25 MARÇO
sábado
_________________________________
Das 9 às 12.30 horas e das 14 às 17.30 horas
Ação de Formação: Hortas de Varanda
Gratuito
Inscrições: 210 976 011 ou div.ambiente.salubri-
dade@cm-seixal.pt
Centro de Recursos do Movimento Associati-
vo, Torre da Marinha

_________________________________
Das 9.45 às 12.30 horas
Visita ao Centro Distribuidor de Água da 
Cruz de Pau
Gratuito
Inscrições: 210 976 011 ou div.ambiente.salubri-
dade@cm-seixal.pt
Ponto de encontro: Centro Distribuidor de 
Água da Cruz de Pau (R. Santa Rita Pintor, 
Cruz de Pau)

_________________________________
10 horas
IV Torneio Primavera – Sub-14/18
Ténis de campo
Org.: Clube Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas
Campo de ténis do Fanqueiro

_________________________________
Das 10 às 17 horas
Iniciativa Solidária da ANPAR
Dança e fitness
Org.: Associação Nacional de Pais e Amigos 
de Rett (ANPAR)
Pavilhão Multiusos da Quinta Marialva, 
Corroios

26 MARÇO
domingo
_________________________________
Das 9 às 12 horas
Manhãs Desportivas
Várias atividades
Org.: Comissão organizadora das manhãs 
desportivas, Ginásio Clube de Corroios, Centro 
de Convívio e Desportivo de Vale de Milhaços 
e Grupo Desportivo e Cultural Águias de Vale 
de Milhaços
Parque Urbano Quinta da Marialva, Corroios

_________________________________
Das 9.30 às 12.30 horas
Percurso Pedestre Rede Natura 2000 
Planalto das Lagoas – Sítio Fernão Ferro/La-
goa de Albufeira
Gratuito
Inscrições: 210 976 011 ou div.ambiente.salubri-
dade@cm-seixal.pt
Ponto de encontro: traseiras da bomba de 
gasolina de Belverde (BP)

_________________________________
10 horas
11.ª Milha Urbana da Arrentela
Atletismo
Org.: Centro de Solidariedade Social de Pinhal 
de Frades
Ruas de Pinhal de Frades

Área de Participação do Seixal
Várias atividades desportivas
Org.: União das Freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires, Câmara Municipal do 
Seixal e Comissão Desportiva de Freguesia
Parque da Quinta dos Franceses, Seixal

_________________________________
Das 13 às 19 horas
Torneio Jovem Nadador
Natação
Org.: Associação Naval Amorense
Piscina Municipal de Corroios

_________________________________
13.15 horas
Campeonato Regional de Fundo
Canoagem
Org.: Associação Naval Amorense
Zona Ribeirinha de Amora

_________________________________
Das 15.30 às 17 horas
Gutenberg no Seixal
Visita temática
Participação gratuita
Extensão no Espaço Memória – Tipografia 
Popular no Seixal

_________________________________
16 horas
Convívio da Primavera
Dança
Sociedade Filarmónica União Arrentelense

O Canteiro dos Livros
Teatro de marionetas por Valdevinos Teatro, 
Sintra
Adaptação do conto de José Jorge Letria
Duração: 50 minutos
M/ 4 anos
Ingresso: 4 euros | 3 euros Animamigos
Produção: Animateatro
Cinema S. Vicente

_________________________________
17 horas
Autores da Nossa Terra – Adelino Tavares
Apresentação do trabalho literário do autor, 
com a participação da Banda da Sociedade 
Filarmónica Democrática Timbre Seixalense
Entrada livre
Sociedade Filarmónica Democrática Timbre 
Seixalense

28 MARÇO
terça-feira
_________________________________
Das 15 às 17 horas
Estampa ao Teu Estilo
Ateliê. Jovens dos 13 aos 18 anos
Inscrição para grupos: 210 976 100 ou bibliote-
ca.jovem@cm-seixal.pt
Biblioteca Municipal do Seixal

31 MARÇO
sexta-feira
_________________________________
Das 14 às 15 horas
Driblar a Brincar
Basquetebol
Pavilhão Seixal Clube 1925

_________________________________
21 horas
Espaço 58 – Abertura
Atuação de Don Nuno
Março Jovem 2017. Entrada livre
Escola Conde de Ferreira (CAMAJ), Seixal

1 ABRIL
sábado
_________________________________
Das 9 às 13 horas
Mercado de Produtos Biológicos
Org.: Junta de Freguesia de Corroios
Largo do Mercado de Corroios

_________________________________
Das 9 às 20 horas
IV Torneio Primavera – Veteranos +35
Ténis de campo
Org.: Clube Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas
Campo de ténis do Fanqueiro

XIX Torneio Moinho de Maré – Sub-12/16
Ténis de campo
Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro-
-Rouxinol

_________________________________
10 horas
Área de Participação do Serrado
Várias atividades desportivas
Org.: Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix
Parque do Serrado, Amora

_________________________________
Das 10 às 12 horas
Animação Desportiva de Arrentela
Várias atividades
Passeio ribeirinho de Arrentela, junto à Quinta 
da Fidalga

_________________________________
Das 14.30 às 17 horas
Fragatas e Faluas em Material Reciclado
Ateliê
Participação gratuita
Inscrição (1)
Núcleo Naval

_________________________________
Das 17.30 às 18.30 horas
Música para Bebés
Bebés dos 24 aos 36 meses
Inscrição: 210 976 100 e biblioteca.ludoteca@
cm-seixal.pt
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
Das 21 às 23 horas
Vitória, Vitória… Não Acabou a História
Gratuito
Inscrições de 23 a 31 de março, no Serviço de 
Informação à Comunidade
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
21.30 horas
No Limite da Dor
Teatro pela Companhia de Teatro Lendias 
d’Encantar, Beja
Baseado no livro «No limite da dor», de Ana 
Aranha e Carlos Ademar
Encenação: Júlio César Ramirez
Interpretação: Ana Ademar e António Revez
Duração: 60 minutos
M/ 12 anos
Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal



_________________________________
22 horas
XXII Festival de Música Moderna de 
Corroios – Final
Org.: Junta de Freguesia de Corroios
Ginásio Clube de Corroios

2 ABRIL
domingo
_________________________________
Das 9 às 12 horas
Manhãs Desportivas
Várias atividades
Org.: Comissão organizadora das manhãs 
desportivas, Ginásio Clube de Corroios, Centro 
de Convívio e Desportivo de Vale de Milhaços 
e Grupo Desportivo e Cultural Águias de Vale 
de Milhaços
Parque Urbano Quinta da Marialva, Corroios

_________________________________
10 horas
Área de Participação do Seixal
Várias atividades desportivas
Org.: União das Freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires, Câmara Municipal do 
Seixal e Comissão Desportiva de Freguesia
Parque da Quinta dos Franceses, Seixal

_________________________________
Das 14.30 às 18.30 horas
Torneio Nadador Completo
Natação
Org.: Clube de Campismo Luz e Vida
Piscina Municipal de Corroios

_________________________________
16 horas
Branca de Neve
Teatro infantil por Paulo Lage, Lisboa
Duração: 45 minutos
M/ 3 anos
Ingresso: 4 euros | 3 euros Animamigos
Produção: Animateatro
Cinema S. Vicente

4 ABRIL
terça-feira
_________________________________
Das 15 às 17 horas
Estampa ao Teu Estilo
Ateliê
Jovens dos 13 aos 18 anos
Inscrição para grupos: 210 976 100 ou bibliote-
ca.jovem@cm-seixal.pt
Biblioteca Municipal do Seixal

5 ABRIL
quarta-feira
_________________________________
Das 15 às 17 horas
Fazedores de Histórias
Ateliê
Jovens dos 13 aos 18 anos
Inscrição prévia para grupos: 210 976 100 ou 
biblioteca.jovem@cm-seixal.pt
Núcleo de Amora – Biblioteca Municipal do 
Seixal

e ainda…
23 DE MARÇO
A 6 DE ABRIL
_________________________________
De segunda a sexta-feira, das 10 às 12 horas ou 
das 14.30 às 16.30 horas
À Descoberta da Fotografia
Ateliê. Grupos. Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

A Pé por Aldeia de Paio Pires
Visita temática. Grupos. Inscrição (1)
Núcleo urbano antigo de Aldeia de Paio Pires

A Pé por Amora
Visita temática. Grupos
Inscrição (1)
Núcleo urbano antigo de Amora

A Pé por Arrentela
Visita temática. Grupos. Inscrição (1)
Núcleo urbano antigo de Arrentela

Conhecer Melhor… Espaço, Simbolismo e 
Arte na Igreja Paroquial de Arrentela
Visita temática. Grupos
Inscrição (1)
Igreja Paroquial de Arrentela

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

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

_________________________________
De terça a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 
14 às 17 horas
Cortiça ao Milímetro
Exposição temporária
Núcleo da Mundet – Edifício das Caldeiras de 
Babcock & Wilcox

_________________________________
De terça a sexta-feira, das 9 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

O Seixal no Foral de Almada de 1513
Exposição temporária
Moinho de Maré de Corroios

_________________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 11 horas ou 
das 14.30 às 15.30 horas
Estaleiro de Brincadeiras
Ateliê. Grupos. Inscrição (1)
Núcleo Naval
_________________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 11.30 horas ou 
das 14.30 às 16 horas
À Roda de Uma Olaria Romana
Visita temática. Grupos
Inscrição (1)
Olaria Romana da Quinta do Rouxinol e área 
envolvente

Um Perna-Longa no Moinho
Visita temática. Grupos. Inscrição (1)
Moinho de Maré de Corroios

_________________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas ou 
das 14.30 às 16.30 horas
Circuito da Pólvora Negra
Visita temática. Grupos. 
Inscrição (1)
Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços

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

Descobertas no Ecomuseu – Moinho de Maré
Visita temática. Grupos. Inscrição (1)
Moinho de Maré de Corroios

Descobertas no Ecomuseu – Núcleo da 
Mundet
Visita temática. Grupos. Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

Descobertas no Ecomuseu – Núcleo Naval
Visita temática. Grupos. Inscrição (1)
Núcleo Naval

Descobre a Máquina a Todo o Vapor
Visita temática. Grupos. Inscrição (1)
Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços

Dominó dos Cereais
Visita temática. Grupos. Inscrição (1)
Moinho de Maré de Corroios

Jogando a Pares
Visita temática. Grupos. Inscrição (1)
Núcleo Naval

O Ratinho de Cortiça
Visita temática. Grupos. Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

Quem ao Moinho Vai, Enfarinhado Sai
Visita temática. Grupos. Inscrição (1)
Moinho de Maré de Corroios

Quiz de Barcos
Visita temática. Grupos. Inscrição (1)
Núcleo Naval

Visita Acompanhada ao Moinho de Maré de 
Corroios
Grupos. Inscrição (1)
Moinho de Maré de Corroios

Visita Acompanhada ao Núcleo da Mundet
Grupos. Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

Visita Acompanhada ao Núcleo Naval
Grupos. Inscrição (1)
Núcleo Naval

_________________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 18 horas
Hoje Sou… Bibliotecário!
Atividades lúdicas
Crianças e jovens dos 8 aos 18 anos 
Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 20 horas
Sábado, das 14.30 às 20 horas
Brincar Livre
Atividades lúdicas
Crianças dos 6 aos 36 meses (acompanhados 
por um adulto) e dos 3 aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
De terça a sexta-feira – 10.30 e 16.30 horas
«A Adivinha do Rei», de Alice Vieira – Hora 
do Conto
Vamos Jogar a Adivinhar – Ateliê 
complementar à Hora do Conto
Crianças dos 4 aos 12 anos
Inscrição para grupos (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
De quarta a sexta-feira, das 10 às 12 horas ou 
das 14.30 às 15.30 horas
Visita Acompanhada ao Espaço Memória – 
Tipografia Popular do Seixal
Grupos. Inscrição (1)
Espaço Memória – Tipografia Popular no Seixal

_________________________________
De quarta a sexta-feira, das 10 às 12 horas ou 
das 14.30 às 16.30 horas
Gutenberg no Seixal
Visita temática. Grupos. Inscrição (1)
Espaço Memória – Tipografia Popular no Seixal

_________________________________
De terça-feira a sábado, das 10 às 17 horas
A Essência da Forma
Exposição temporária
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

_________________________________
A decorrer até 2 de abril
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
A Magia das Histórias: a Hora do Conto 
Vista Pelas Crianças
Exposição
Comemoração do Dia Internacional do Livro 
Infantil
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
A decorrer até 8 de abril
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas
Contos por Um Fio – Contos da Floresta
Exposição de marionetas de Olga Neves
Galeria Municipal de Corroios

_________________________________
A decorrer até 29 de abril
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Quotidianos 2
Exposição de pintura de José Santa-Bárbara
Inauguração dia 11 de março, sábado, às 16 horas
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

_________________________________
De 29 de março a 12 de abril
De segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas
Gaza – Testemunho de Uma Agressão
Exposição fotográfica
Inauguração dia 29 de março, quarta-feira, às 
16.30 horas
Org.: MPPM – Movimento pelos Direitos do 
Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente
Átrio dos Serviços Centrais da Câmara Munici-
pal do Seixal

_________________________________
De 4 de abril a 3 de junho
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
José Afonso – Geografias de Uma Vida
Exposição
Biblioteca Municipal do Seixal

(1) Inscrição: 210 976 112 ou ecomuseu.se@
cm-seixal.pt
(2) Inscrição: 210 976 100____
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt



equipamentos 
municipais

--------------------------------------------------------
Auditório Municipal
Fórum Cultural do Seixal
Quinta dos Franceses, Seixal
T. 210 976 103 - 915 635 090 
(reservas)

--------------------------------------------------------
Biblioteca Municipal do Seixal
Quinta dos Franceses, Seixal
T. 210 976 100
Núcleo de Amora
Largo da Rosinha, Amora
T. 210 976 165
Núcleo de Corroios
Rua 1.º de Maio 13, Corroios
T. 210 976 180

--------------------------------------------------------
Centro de Apoio ao Movimento 
Associativo Juvenil
Rua Paiva Coelho 34, Seixal
T. 212 275 674

--------------------------------------------------------
Cinema S. Vicente
Av. General Humberto Delgado, 
20 A, Aldeia de Paio Pires
T. 210 976 103 ou 915 635 090 
(dias úteis)

--------------------------------------------------------
Complexo Municipal de Atletismo 
Carla Sacramento
Av. Seixalíada, Cruz de Pau
T. 210 976 120

--------------------------------------------------------
Ecomuseu Municipal do Seixal
Núcleo da Mundet
Serviços centrais e exposições
Praça 1.º de Maio, Seixal
T. 210 976 112
Espaço Memória - Tipografia 
Popular do Seixal
Praça Luís de Camões 39-41, Seixal
Extensão Campo Arqueológico 
da Quinta de S. Pedro
Rua da Quinta de S. Pedro, Corroios

Extensão da Fábrica de Pólvora 
de Vale de Milhaços
Av. Fábrica da Pólvora, Vale de 
Milhaços
Núcleo da Olaria Romana 
da Quinta do Rouxinol
Rua Rouxinol, Miratejo
Núcleo da Quinta da Trindade
Av. MUD Juvenil, Seixal
T. 210 976 133
Núcleo Moinho de Maré de Corroios
Rua Rouxinol, Miratejo
T. 212 540 467
Núcleo Naval
Av. República, Arrentela
T. 210 976 176

--------------------------------------------------------
Espaço Arte Jovem
Largo do Mercado, Miratejo
T. 212 275 684

--------------------------------------------------------
Estação Náutica Baía do Seixal
Cais de acostagem
Av. Dom Nuno Álvares Pereira, Seixal
T. 919 306 580

--------------------------------------------------------
Galeria de Exposições Augusto Cabrita
Quinta dos Franceses, Seixal
T. 210 976 105
Galeria Municipal de Corroios
Rua Cidade de Leiria 1A, Corroios
T. 915 633 228

--------------------------------------------------------
Oficina da Juventude do Miratejo
Largo do Mercado, Miratejo
T. 212 275 684

-------------------------------------------------------
Parque Desportivo Municipal 
da Verdizela
Av. Verdizela, Verdizela
T. 210 976 155

--------------------------------------------------------
Pavilhão Desportivo Escolar 
Alfredo dos Reis Silveira
Av. 25 de Abril, Torre da Marinha
T. 212 271 627

--------------------------------------------------------
Pavilhão Desportivo Escolar 
António Augusto Louro
Av. Vale da Romeira, Arrentela
T. 212 277 200 ou 910 017 954

--------------------------------------------------------
Pavilhão Desportivo Escolar 
Manuel Cargaleiro
Rua Bento de Moura Portugal, 
Fogueteiro
T. 210 131 948

--------------------------------------------------------
Pavilhão Desportivo Escolar 
Pedro Eanes Lobato
Praceta Joaquim Pinto Malta, Amora
T. 212 211 020

--------------------------------------------------------
Pavilhão Municipal da Torre da 
Marinha
Rua Independente Futebol Clube 
Torrense, Torre da Marinha
T. 210 976 138

--------------------------------------------------------
Pavilhão Municipal do Alto 
do Moinho
Rua João de Deus 24, Alto do 
Moinho
T. 210 976 240

--------------------------------------------------------
Piscina Municipal de Amora
Rua Domingos Bomtempo, Cruz 
de Pau
T. 210 976 125

--------------------------------------------------------
Piscina Municipal de Corroios
Av. Rui Grácio, Santa Marta do 
Pinhal
T. 210 976 130

--------------------------------------------------------
Pista Municipal de Aeromodelismo
Av. Vieira da Silva, Santa Marta do 
Pinhal
T. 210 976 120

---------------------------------------------------------
Posto Municipal de Turismo
Rua Sociedade União Seixalense, 
Seixal
T. 212 275 732

--------------------------------------------------------
Quinta da Fidalga
Av. da República, Arrentela
T. 212 275 637 (serviços centrais)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro
Av. da República, Arrentela
T. 210 976 108

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

Dia Mundial do Teatro 
com entrada livre
O espetáculo «No Limite da Dor» dá o palco a vozes que foram durante muito 
tempo obrigadas a falar por detrás do pano. Adaptação teatral do livro de Ana 
Aranha e Carlos Ademar, estas histórias foram primeiro ouvidas numa série 
de programas de rádio na Antena 1. A peça da Companhia Lendias D’Encantar 
assinala o Dia Mundial do Teatro e sobe ao palco do Auditório Municipal no dia 
1 de abril. A entrada é livre.

Quer o programa de rádio quer o livro fixaram os testemunhos de ex-presos 
políticos torturados pela PIDE/DGS. Pessoas de diferentes formações e 
convicções, unidas na resistência antifascista e no sonho da liberdade, 
deram o seu testemunho de sofrimento e medo, mas também de resistência, 
determinação e dignidade.

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

XXII Festival de Música 
Moderna de Corroios 2017
O XXII Festival de Música Moderna de Corroios anda a correr Portugal para escolher o 
grande vencedor da edição de 2017 e vai ter a grande final no dia 1 de abril no Cineteatro 
do Ginásio Clube de Corroios. A escolha dá-se entre 9 projetos, fruto de uma criteriosa 
seleção de entre 90 projetos nacionais concorrentes. 

Cato, DMK – D’ Moura e Kastiço, Gy Max Tran, Kwantta, Punkarma, Puntzkapuntz, Rua 
Direita, Shelter of Paper e The Dowsers Society são os 9 projetos que chegaram à fase 
final e participaram nas sessões de seleção que decorreram em Évora e Leiria e na que 
irá decorrer em Almada, dia 25 de março.

Nascido em 1996, o Festival de Música Moderna de Corroios começou por se designar 
Novos Caminhos, e tinha já no nome o objetivo a que se propõe: a descoberta de novos 
talentos da música portuguesa.

Dia 1 de abril um novo nome irá juntar-se a Luazzuri, vencedores da primeira edição, 
A Instituição, projeto de Tiago Guillul vencedor em 1999, Yellow W Van, The Poppers, 
The Profilers, Fato/Feto, Dapunksportif ou Skalibans, entre muitos outros. Uma 
oportunidade para descobrir ao vivo porque sempre se diz que Corroios é outra música!

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

Ganhe bilhetes para 
«Branca de Neve»
A Rainha Má e o Caçador são personagens que ganharam lugar no nosso 
imaginário com a história da Branca de Neve. A história foi fixada pelos 
irmãos Grimm nos seus traços mais gerais com sentimentos nem sempre 
puros, mas por isso mesmo bem humanos. E foi também contada por 
Robert Walser.

Uma adaptação teatral, contemporânea e musical, que junta ao conto 
infantil a tradição da música popular portuguesa, interpretada por três 
atores que vestem a pele de várias personagens. Uma história cheia de 
emoção e verdade, através da palavra, da música e do gesto.

Passatempo: Ganhe 1 bilhete duplo para o espetáculo de dia 2 de abril, se for 
um dos primeiros a responder corretamente à pergunta: Como se chamavam 
os irmãos que primeiro celebrizaram esta história? Envie a resposta até às 17 
horas do dia 28 de março para o email dci@cm-seixal.pt, com o nome, n.º de 
BI ou CC e o n.º de telefone.
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