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Reivindicação exige intervenção da Administração do Porto de Lisboa
Usufruto pleno da Baía do Seixal 
depende do seu desassoreamento

O desassoreamento da Baía do Seixal é uma necessidade sentida por todos quantos utilizam este 
recurso natural para lazer, desporto ou atividade económica. No dia 27 de março, a Câmara Municipal 
do Seixal, a Associação Naval Amorense, o Clube de Canoagem de Amora e a Associação Náutica do 
Seixal  juntaram-se junto à Ponte da Fraternidade para uma ação de reivindicação que exige a interven-
ção das entidades responsáveis. 
«A Administração do Porto de Lisboa adjudica todos os anos a dragagem de muitos milhões de metros 
cúbicos e bastaria que incluísse a área da Baía nesses concursos para que a solução fosse encontra-
da», acredita o presidente da Câmara Municipal do Seixal. 3
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Um VeícUlo Tanque Tác-
tico Florestal (VTTF) foi a oferta 
da câmara municipal do Seixal, 
apoiada por uma comparticipação 
da Junta de Freguesia de Amora, no 
13.º aniversário do corpo de bom-
beiros da Associação Humanitária 
dos Bombeiros mistos de Amora 
(AHBmA), celebrado no dia 1 de 
abril. A nova viatura junta-se aos 18 
veículos operacionais e duas em-
barcações ao serviço da corpora-
ção, de Amora e do concelho. 

A associação conta com um qua-
dro de comando completo, 68 ope-
racionais e 2 especialistas, estando 
instalada numa antiga fábrica, on-
de paga uma renda mensal de 2 850 
euros. em 2016, a autarquia apoiou 
a associação com 156 771 euros 
referentes à comparticipação anu-
al, 8 000 euros de apoio extraor-
dinário e mais 64 882,50 euros de 
apoio à candidatura da construção 
do quartel ao PoSeUR (Programa 
operacional de Sustentabilidade e 

eficiência do Uso de Recursos). 
A candidatura, que está penden-

te, a ser aprovada financia o equi-
pamento até 85 por cento, com 
fundos europeus, sendo os res-
tantes 15 por cento assegurados 
pela câmara municipal do Seixal. 
Para viabilizar o equipamento, a 
autarquia atribuiu um terreno si-
tuado junto à estrada Nacional 10 e 
apoiou o financiamento dos proje-
tos de execução. 

A sessão solene foi dirigida 
por odete Gonçalves, presidente 
da assembleia geral da AHBmA, e 
contou com a atribuição das me-
dalhas de assiduidade a uma bom-
beira e a um bombeiro. A liga dos 
Bombeiros Portugueses distinguiu 
ainda luís Gomes por 35 anos de 
serviço enquanto soldado da paz.

o comandante do corpo de bom-
beiros agradeceu aos órgãos de di-
reção «o esforço e confiança» na 
«aquisição de equipamentos de 
combate a incêndio e de proteção 

individual, as obras de remode-
lação do quartel e a aquisição de 
novas viaturas, permitindo melho-
res condições para os nossos bom-
beiros». carlos Falcão lembrou as 
ocorrências de 2016: 4451 servi-
ços de prestação de assistência e 
socorro; 237 respostas a riscos tec-
nológicos; 175 riscos mistos; e 839 
operações de salvamento.

A presidente da direcção da 
AHBmA explicou que o corpo de 
bombeiros cresceu e tem «com-
pleto o seu quadro de comando». 
Referiu ainda «a falta de apoio 
do Poder central, que nos atribui 
mensalmente um subsídio na or-
dem dos 5 mil euros» e sublinhou 
«a enorme expectativa com que 
aguardamos a lei de financiamento 
dos corpos de bombeiros». lúcia 
Soares enfatizou igualmente que 
«sem o apoio da câmara municipal 
do Seixal a sustentabilidade do 
nosso corpo de bombeiros não se-
ria possível».

o presidente da Junta de Fre-
guesia de Amora admitiu alguma 
tristeza por «ver os nossos bom-
beiros despender tantos esforços e 
recursos para manter dignas umas 
instalações precárias e que não 
podem de modo algum ser defini-
tivas». manuel Araújo sublinhou 
de igual modo «que os bombeiros 
de Amora, como qualquer corpo 
de bombeiros portugueses, não 
podem estar dependentes da boa 
vontade do Poder local e da socie-
dade civil, mas ao abrigo de uma 
lei-quadro que preveja o seu finan-
ciamento no âmbito do orçamento 
do estado».  

o presidente da câmara muni-
cipal do Seixal mostrou «indigna-
ção face à não aceitação das can-
didaturas para aquisição de duas 
novas viaturas para combate a 
incêndios florestais apresentadas 
pelas nossas associações humani-
tárias de bombeiros mistos, assen-
tes na área florestal do concelho, 

quando as nossas corporações são 
chamadas para atuar em incêndios 
florestais em todo o país».

Governo tem que investir 
no novo quartel
Joaquim Santos elencou as ne-

cessidades sentidas pelos bombei-
ros nacionais: recursos, equipa-
mentos, meios humanos e finan-
ciamento. Neste contexto, assegu-
rou que «independentemente de 
maior ou menor comparticipação 
por parte do PoSeUR, estamos na 
disposição de investir num novo 
quartel para a AHBmA compartici-
pando o valor necessário para ha-
bilitar a freguesia e o concelho com 
melhores meios de socorro às su-
as populações». Salientou, porém, 
«que não pode, numa competência 
do estado central e perante a dis-
ponibilidade de fundos europeus, 
ser o Poder local a investir sozinho 
no equipamento». n

Associação Humanitária dos Bombeiros mistos de Amora

Autarquia oferece nova viatura 
para combate a incêndios

Em resultado de um processo judi-
cial por despedimento de um bom-
beiro que violou de forma grave e 
irreparável os seus deveres profis-
sionais, a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal (AHBMCS) viu aprovado 
por decisão do Tribunal Judicial 
da Comarca de Lisboa, Juízo do 

Trabalho do Barreiro, um procedi-
mento cautelar de arresto de depó-
sitos bancários, ficando todas as 
suas contas indisponíveis a partir 
de 30 de março de 2017.
A Câmara Municipal do Seixal es-
tá solidária com a AHBMCS e não 
compreende que independente-
mente da legalidade que as su-

portam, sejam tomadas medidas 
completamente desprovidas de 
sentido de justiça e de preservação 
do bem comum. Considera ainda a 
situação impeditiva de prestação 
de socorro à população, impedindo 
a atividade humanitária de um cor-
po de bombeiros que serve apro-
ximadamente 120 000 pessoas 

e colocando em causa, de forma 
cega, a devida remuneração de 90 
trabalhadores, 20 da associação e 
70 elementos de um dos mais ati-
vos corpos de bombeiros do país.
Lembre-se ainda que esta associa-
ção integra o Dispositivo Especial 
de Combate a Incêndios Florestais, 
em articulação com todas as for-

ças e entidades integrantes ou co-
operantes, disponibilizando meios, 
recursos e pessoal para a efetiva 
operacionalização deste disposi-
tivo anual, combatendo fogos que 
assolam distritos de norte a sul, e 
apoiando logísticamente aquelas 
operações.

Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal
Providência cautelar põe em causa socorro à população do concelho
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O desassOreamentO da 
Baía do seixal é uma necessidade 
sentida por todos quantos utilizam 
este recurso natural para lazer, 
desporto ou atividade económi-
ca. no dia 27 de março, a Câmara 
municipal do seixal, a associação 
naval amorense (ana), o Clube 
de Canoagem de amora (CCa) e 
a associação náutica do seixal 
(ans) juntaram-se junto à Ponte 
da Fraternidade para uma ação de 
reivindicação que exige a interven-
ção das entidades responsáveis pe-
la intervenções na área.

antónio do Ó, presidente da dire-
ção da ans, explica que «o desejá-
vel seria que a Baía fosse navegável 
em todos os pontos na maré baixa 
ou meia maré, de modo a que pu-
déssemos ter a prática desportiva 
menos condicionada». as provas 

da modalidade de vela são realiza-
das ao fim de semana. rui Lopes, 
da direção da ana, explica que «na 
maré alta temos excelentes condi-
ções para acolher provas regionais 
ou nacionais, é muito difícil fazer 
corresponder essas provas com o 
mapa de marés, o mesmo acontece 
com as provas de natação em águas 
abertas», afirma. 

«Os nossos clubes não se podem 
candidatar à organização de uma 
prova nacional de canoagem por-
que o tempo de maré não é sufi-
ciente para realizar todas as rega-
tas, pelo que só podemos acolher 
provas regionais», complementa 
ainda João Paulo duarte, presiden-
te da direção do CCa.

José Jerónimo navega no catraio 
«maria ninguém». O navegador 
de embarcações tradicionais con-

ta que «tem muita dificuldade em 
sair para navegar no tejo» e que 
quando tem regatas no rio, como 
é caso da Bartolomeu dias ou da 
Fundação Champalimaud, tem 
que «deixar o barco amarrado ao 
cais». estas regatas, diz, valorizam 
o tejo e a administração do Porto 
de Lisboa (aPL). «não podemos 
ter um seixal a dois tempos, en-
quanto em terra a câmara aposta 
na qualidade da água da Baía e in-
veste em desenvolver a ligação do 
seixal ao rio, quem tem capacidade 
e responsabilidade de intervenção 
não acompanha», desabafa.

a resolução do problema depen-
de de dragagens e a responsabi-
lidade da intervenção é da aPL, a 
qual tem jurisdição local e a com-
petência da gestão dos recursos 
hídricos, fixando as respetivas 

obrigações e condicionamentos. 
Joaquim santos, presidente da 
Câmara do seixal, explica que a au-
tarquia já efetuou reuniões com «o 
secretário de estado do ambiente, 
com o secretário de estado das 
Pescas e com a presidente da aPL, 
a quem manifestámos o nosso ob-
jetivo de que se possa acrescentar 
a dragagem da Baía do seixal nos 
concursos que a aPL adjudica to-
dos os anos».

a intervenção de dragagem de 
todos os canais da Baía incide so-
bre uma área de 1 milhão de me-
tros cúbicos de água e tem um va-
lor estimado de cerca de 5 milhões 
de euros. «a aPL adjudica todos 
os anos a dragagem de muitos mi-
lhões de metros cúbicos e bastaria 
que incluísse a área da Baía nesses 
concursos para que a solução fosse 

encontrada», acredita o presidente 
da Câmara municipal do seixal.

a pretensão faz ainda mais 
sentido se recordarmos que a au-
tarquia protocolou com a aPL, o 
Grupo ete e a Libertas – Grupo 
Imobiliário o desenvolvimento de 
um estudo de viabilidade econó-
mica do Porto de recreio do seixal, 
equipamento que responde à ne-
cessidade identificada pelo Plano 
estratégico do Porto de Lisboa 
de criação de uma rede integrada 
de infraestruturas no estuário do 
tejo. Ou seja, para além de uma res-
ponsabilidade da aPL, a navega-
bilidade da Baía do seixal deveria 
ainda constituir uma prioridade de 
investimento desta entidade. n

reivindicação exige intervenção da administração do Porto de Lisboa

Usufruto pleno da Baía do Seixal 
depende do desassoreamento dos canais

O presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal esteve na Ponte 
da Fraternidade acompanhado 
por Joaquim Tavares, vereador 
do Ambiente, Energia e Serviços 
Urbanos da Câmara Municipal do 
Seixal.
Joaquim Santos recordou que «a 
Administração do Porto de Lisboa 
(APL) deixou de fazer a manuten-
ção dos canais da Baía do Seixal» e 
que é «a Secretaria de Estado das 

Pescas que tem a tutela sobre a 
APL». 
Neste sentido, o presidente da 
Câmara Municpal do Seixal afirmou 
que com esta reivindicação «o que 
pretendemos é que o Ministério 
do Ambiente e o Ministério do Mar 
se unam à Câmara Municipal do 
Seixal na resolução do problema».
«A Câmara do Seixal está disposta 
a apoiar a dragagem, em particular 
no que respeita a canais secundá-

rios necessários ao funcionamento 
da Estação Náutica do Seixal e dos 
núcleos de náutica de recreio Baía 
do Seixal e de Amora, desde que 
seja a APL a liderar todo o processo 
e a fazer o investimento necessá-
rio nos canais principais, uma vez 
que este supera em muito as pos-
sibilidades do nosso orçamento 
e ultrapassa as competências do 
município», contextualizou.

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal
«Autarquia está disposta a apoiar a dragagem, 
mas APL deve liderar processo»
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Pinhal do General
Construção de nova passagem hidráulica

Na Rua Luís Dourdil, no Pinhal do General, está a ser construída uma nova passagem hi-

dráulica em elementos pré-fabricados em betão (box-culvert), uma vez que a passagem 

hidráulica existente, construída há mais de 30 anos, sofreu um colapso estrutural, dando-se 

o abatimento do terreno.
As box-culvert já foram colocadas na totalidade, foi feito o isolamento e impermeabilização 

das juntas e iniciaram-se os trabalhos de aterro na zona de passagem do trânsito.

A intervenção incluirá ainda a remodelação do coletor de águas residuais pluviais existente.

A obra está a ser executada pela Câmara Municipal do Seixal, em parceria com a Comissão 

de Administração da AUGI FF71 do Pinhal do General e representa um investimento de cerca 

de 85 mil euros.

Igreja da Nossa Senhora da Graça, em Corroios

Requalificação do largo

Encontram-se a decorrer obras de requalificação do átrio da Igreja da Nossa Senhora 

da Graça, em Corroios, numa parceria entre a Câmara Municipal do Seixal, a Junta de 

Freguesia de Corroios e a Paróquia de Corroios.

Estão a ser realizadas intervenções ao nível do pavimento, arruamentos, estacionamento 

e calcetamento do átrio.

Trabalhos de pavimentaçãoManutenção da rede viária A Câmara Municipal do Seixal procedeu a intervenções na rede viária, no 

sentido de qualificar as vias de rodagem e aumentar a segurança de condu-

tores e peões. Ao nível da pintura de marcas rodoviárias, procedeu-se à marcação de eixo 

no pavimento, na Rua Infante D. Augusto, freguesia de Amora. Esta vem na 

sequência dos trabalhos de pavimentação que decorreram na via.
Também na freguesia de Amora, a autarquia efetuou os trabalhos de pavi-

mentação do parque de estacionamento da Rua Cidade da Praia, Quinta 

da Princesa, o qual foi criado para melhorar as condições de circulação dos 

residentes, numa intervenção de proximidade.
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Manutenção dos espaços públicos

Desmatação e limpeza de passeios

A Câmara Municipal do Seixal, no âmbito da gestão corrente, relacionada com a 

manutenção de espaços públicos, procedeu nas zonas do Fogueteiro e do Pinhal 

Conde da Cunha, freguesia de Amora, a uma intervenção que consistiu no corte de 

ervas e limpeza de todos os passeios, assim como na desmatação de 

terrenos adjacentes. As intervenções decorreram na semana de 

27 a 31 de março.

Com esta ação, a autarquia, assegura a higiene pública e a lim-

peza urbana no concelho, bem como as condições de acesso aos 

referidos locais. 

Intervenção de proximidadeLimpeza de Bairro ou Urbanização 
Na sequência do novo modelo iniciado pela Câmara Municipal do Seixal ao nível da 
higiene urbana, designado por Limpeza de Bairro ou Urbanização, procedeu-se a in-
tervenções na Quinta do Batateiro, freguesia de Amora, e no núcleo urbano antigo de 
Aldeia de Paio Pires.
Estas consistiram na limpeza e corte de ervas. A ação na Quinta do Batateiro decorreu 
no dia 22 de março e envolveu 10 trabalhadores, 5 roçadoras e 1 carro elétrico.  Por 
sua vez, a intervenção realizada dia 29 de março, em Aldeia de Paio Pires, contou com 
12 trabalhadores, 4 roçadoras, 2 sopradores, 1 minivarredoura e 1 carro elétrico. A 
próxima intervenção é dia 5 de abril, na freguesia de Corroios (Santa Marta do Pinhal).
As intervenções são planeadas de acordo com as necessidades dos espaços. É equa-
cionado o número de trabalhadores e equipamentos mecânicos necessários para a 
ação ser realizada durante um dia (um turno ou dois turnos consecutivos). A periodici-
dade é semanal e por freguesia, em rotativvidade.
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Deliberações da Câmara Municipal do Seixal
Reunião de 30 de março

PRESIDÊNCIA

• Tomada de posição: Pela reposi-
ção das condições de navegabili-
dade da Baía do Seixal.

• Ata da reunião ordinária de 16 
de março de 2017. Aprovação.

• Hasta pública, mediante licita-
ção, para concessão de licença de 
uso privativo do domínio público 
para implantação de quiosque pa-
ra cafetaria/restaurante no pas-
seio ribeirinho de Arrentela, união 
das freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires. Processo n.º 
1/m/2017. Adiamento de ato pú-
blico. Ratificação do despacho n.º 
464-PCM/2017, de 20 de março.

PELOURO DO URBANISMO, 
MOBILIDADE E CULTURA

• Regulamento de Compensações 
do Município do Seixal. Versão de-
finitiva. Aprovação.

 PELOURO DO AMBIENTE, 
ENERGIA E SERVIÇOS 
URBANOS

•Contratação pública. Procedi-
mento de ajuste direto para a 
execução da empreitada de remo-
delação da rede de abastecimen-
to de água em Vale de Milhaços, 
freguesia de Corroios (Lote 1 – 
Avenida de Vale de Milhaços e Lote 
2 – Avenida da Fábrica da Pólvora). 
Processo n.º 11/2017. Abertura de 
procedimento.

PELOURO DA 
EDUCAÇÃO, JUVENTUDE 
E MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

•  Atribuição de bolsas de estudo 
a alunos do ensino superior. Ano 
letivo 2016-2017. Pagamento da 
3.ª tranche. Aprovação.

• Contrato-programa a cele-
brar entre o Município do Seixal 
e a Associação de Escoteiros de 
Portugal – Grupo 242 de Corroios. 
Comparticipação financeira.

• Concessão de uso privativo do 
domínio público municipal para 
criação de espaço exterior desti-
nado à Escola Profissional Bento 
de Jesus Caraça. Minuta de con-
trato. Aprovação.

PELOURO DO DESPORTO, 
OBRAS E ESPAÇO PÚBLICO

   • Protocolo a celebrar entre o 
Município do Seixal e a Associação 
de Apoio à Comunidade dos Países 
com Língua Oficial Portuguesa. 
Aprovação de minuta.

PELOURO DOS 
RECURSOS HUMANOS E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

• Projeto Municipal de Teatro 
Sénior (Des)dramatizar. Contrato-
-programa e comparticipação fi-
nanceira.

As deliberações são publicadas 
na íntegra na ata da reunião, dis-
ponível 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 6/02/2017 o 1.º aditamento 
ao alvará de licença de loteamen-
to n.º 10/1992 (n.º 6/2017), em 
nome de José da Silva Martins e 
Raul Martins, na sequência da de-
liberação municipal n.º 206/2014, 
de 11 de setembro, e despachos 

n.os 1461/PCM/2016, de 22 de 
agosto, e 3213/VJG/2016, de 10 
de novembro, relativo ao loteamen-
to sito em Fernão Ferro, fregue-
sia de Fernão Ferro, descrito na 
Conservatória do Registo Predial 
do Seixal sob o n.º 00277/080785 
da freguesia de Fernão Ferro, des-
te município.
O presente aditamento altera o po-
lígono base de implantação das 
construções em todos os lotes, 

sem alteração da área bruta má-
xima de construção, passando de 
114 m2, para 228 m2.

Seixal, 17 de fevereiro de 2017

O presidente da Câmara 
Municipal do Seixal

Joaquim Cesário 
Cardador dos Santos

Inscrições até dia 2 de maio

Candidaturas abertas 
para guarda-noturno
Encontram-sE abEr-

tas as candidaturas para o preen-
chimento de 14 vagas de guarda-
noturno.

O serviço de guarda-noturno 
é exercido por um agente que 
ronda e vigia os arruamentos da 
respetiva área de atuação, prote-
gendo pessoas e bens, em colabo-
ração com as forças de segurança 
e de proteção civil, prestando o 
auxílio que lhes for solicitado.

Este agente permanece na área 
onde exerce a sua atividade du-
rante o período de prestação de 
serviço, podendo ser contactado 
pelos  moradores em caso de ne-
cessidade.

Os candidatos podem optar pe-
las seguintes áreas de interven-
ção em cada uma das freguesias 
do concelho:

Freguesia de Amora
Núcleo urbano antigo de Amora 

Cruz de Pau
Fogueteiro/Paivas

Freguesia de Corroios
Valadares/Marisol/Quinta da 
Queimada
corroios/Quinta de s. nicolau
Quinta do brasileiro/miratejo
Quinta da Marialva
santa marta do Pinhal

Freguesia de Fernão Ferro
Redondos 
Foros da catrapona/Laranjeiras/ 
/Flor da Mata
Lobateira/Pinhal da Palmeira
Vila Alegre/Pinhal do General

União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires 
Pinhal de Frades

A licença para guarda-noturno 
é atribuída após candidatura e 

seleção através de concurso pú-
blico. 

As áreas de intervenção e os 
seus limites, bem como informa-
ções sobre os requisitos e proce-
dimentos necessários para con-
correr podem ser consultados no 
Edital n.º 41/2017. 

Tanto o edital como os formu-
lários de candidatura estão dis-
poníveis nos serviços centrais 
da câmara municipal do seixal, 
nas lojas do munícipe ou em cm-
-seixal.pt. 

No próximo número do Seixal 
Boletim Municipal será publica-
do um mapa com todas as áreas 
de intervenção. É de referir ainda 
que estas áreas foram definidas 
pela câmara municipal do seixal, 
em parceria com as juntas de fre-
guesia e forças de segurança, ten-
do sido alteradas e criadas novas 
áreas para o exercício da ativida-
de de guarda-noturno. n

Freguesia de Amora
Aditamento ao alvará de licença 
de loteamento n.º 1/1978

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 6/02/2017 o 1.º aditamento ao alvará 
de licença de loteamento n.º 1/1978 (n.º 7/2017), em nome de Maria 
Gregório da Silva, na sequência dos despachos n.os 1281/VJG de 
27/4/2016 e 352/VJG de 6/02/2017, relativo ao loteamento sito 
em Brejo do Duque, Correr de Água, freguesia de Amora, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Amora sob o n.º 6316/20060605 
da freguesia de Amora, deste município.
O presente aditamento altera, no lote 2, o seguinte:
• A área de implantação da edificação para 116 m2 e a área de cons-
trução para 233 m2;
• É autorizada a construção de um anexo com a área de 30 m2.
Seixal, 21 de fevereiro de 2017

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

Freguesia de Fernão Ferro
Aditamento ao alvará de licença 
de loteamento n.º 10/1992
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Frente ribeirinha de Arrentela

Hasta pública para 
implantação de quiosque 

A Câmara Municipal do Seixal lan-
ça o repto aos munícipes para que, 
até ao final do mês de abril, adiram 
à faturação eletrónica do consumo 
de água. Ao fazê-lo, estão a bene-
ficiar de um desconto automático 
de 2,50 euros, a creditar na fatu-
ra do mês de maio. Caso optem 
pelo débito direto, poupam ainda 
mais 2,50 euros. Quem já aderiu 
à fatura eletrónica da água bene-

ficia igualmente dos referidos des-
contos. Recorde-se que este é um 
processo cómodo, seguro e amigo 
do ambiente. Assim que a fatura 
é emitida, o consumidor recebe-a 
no seu email, com a indicação da 
data em que o montante a pagar 
será debitado da conta. Um servi-
ço rápido e que evita deslocações 
desnecessárias. Para além disso, 
a faturação eletrónica e o paga-

mento por débito direto estão regu-
lamentados em termos de privaci-
dade e têm validade legal e fiscal, 
a garantia de segurança para os 
aderentes. Esta é uma alternativa 
ecológica que reduz a utilização do 
papel e protege o ambiente.
Adira em cm-seixal.pt, nos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal e nas lojas do munícipe. 

Fatura eletrónica da água e débito direto
Saiba como obter  descontos

A CâmArA municipal do 
Seixal informa que se encontra a 
decorrer o procedimento de has-
ta pública para adjudicação de 
concessão de licença de uso pri-
vativo do domínio público, com 
vista à implantação de um quios-
que para prestar um serviço de 
cafetaria/restaurante. O espaço 
com a área máxima de 100 m2 
localiza-se na frente ribeirinha 

de Arrentela, em frente à Quinta 
da Fidalga, sendo o valor base de 
adjudicação de 1 400 euros/mês.

A hasta pública irá decorrer 
no dia 9 de maio, a partir das 16 
horas, no Auditório dos Serviços 
Centrais da Câmara municipal 
do Seixal. Até ao termo da data 
de realização do ato público, os 
interessados poderão obter os 
esclarecimentos que considerem 

necessários e proceder à con-
sulta dos elementos do procedi-
mento junto da Divisão de Gestão 
Urbanística e Empreitadas nos 
Serviços Centrais da Câmara 
municipal do Seixal, na Alameda 
dos Bombeiros Voluntários, n.º 
45, Seixal. 

 mais informações disponíveis 
em cm-seixal.pt. n

Até dia 9 de abril na FIL, 
no Parque das Nações
Seixal na Nauticampo 2017

No âmbito da estratégia de promoção do Seixal como destino náu-
tico, a autarquia está presente na Nauticampo 2017, que começou 
no dia 5 e se encontra a decorrer até dia 9 de abril na FIL, no Parque 
das Nações. 
Trata-se do maior evento de atividades náuticas, lazer ao ar livre, 
desporto e aventura em Portugal e um dos mais antigos da Europa, 
estando já na sua 48.ª edição. Para além da mostra de produtos, 
a Nauticampo é também um espaço de interatividade, experi-
mentação e debate de ideias das várias atividades e modalidades 
presentes.
O Seixal terá um espaço próprio onde disponibiliza informações so-
bre a Estação Náutica Baía do Seixal e o município, onde promove 
passatempos, degustações e ateliês.
No dias 6 e 7 de abril realiza-se o ateliê Nós de Marinheiro. No dia 9 
de abril, às 14 horas, no auditório do Pavilhão 1, terá lugar a apre-
sentação «Seixal – Um Destino Náutico», após a qual irá decorrer 
mais uma degustação inspirada na Rota do Bacalhau. 
Não deixe de visitar o stande do município na Nauticampo, com um 
novo formato, uma nova imagem e uma nova mensagem: «Seixal, 
uma baía no coração do Tejo».
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Projeto Contagiar Saúde envolve 200 jovens
Iniciativa debate promoção da saúde nas escolas

Promovido pela Câmara Municipal do Seixal, no âmbito do Projeto Seixal Saudável e do Plano 
Educativo Municipal, o Projeto Contagiar Saúde está a percorrer as escolas secundárias Alfredo dos 
Reis Silveira, Manuel Cargaleiro e de Amora e básicas Nun’Álvares, Paulo da Gama, da Cruz de Pau, 
de Corroios, Pedro Eanes Lobato e António Augusto Louro.
O projeto tem como objetivo contribuir para a promoção da saúde dos jovens, com particular inci-
dência na saúde psicológica, recorrendo a dinâmicas de grupo e promovendo a produção de mate-
riais preventivos a partilhar entre pares. Deste modo promove-se a reflexão e incentiva-se o debate 
com as turmas em torno de temas específicos.
No total das nove escolas participantes estão envolvidos duzentos alunos e os temas abordados 
variam de escola para escola, indo desde o desenvolvimento e a sexualidade na adolescência, 
passando pelo desenvolvimento emocional e a gestão das emoções, até à prevenção da toxicode-
pendência.
As sessões são dinamizadas por técnicas da autarquia com formação em psicologia e decorrem 
nas escolas aderentes, com quatro sessões de 90 minutos por turma. As sessões sobre a temática 
da prevenção da toxicodependência são dinamizadas em parceria entre a Câmara do Seixal e a 
Equipa de Tratamento de Almada/ARSLVT.
No dia 10 de maio, a festa de encerramento, uma iniciativa interescolar, inclui a entrega dos di-
plomas de participação às turmas e docentes envolvidos e uma mostra dos produtos temáticos 
realizados pelas turmas. 

Dia 7 de abril, das 20.30 horas às 22.30 horas

Conversas com a Saúde:
Vamos Falar sobre a Depressão!

Auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal
Inscrições gratuitas e obrigatórias (indicar nome 

e contacto telefónico): seixal.saudavel@cm-seixal.pt ou 918 657 918

Dia 9 de abril, das 9.30 às 12.30 horas

Caminhada Seixal+Saudável
Campanha 1 Voto pelo Hospital no Seixal

Frente Ribeirinha de Arrentela e Seixal
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A Câmara Municipal do Seixal 
associa-se às comemorações do 
Dia Mundial da Saúde com duas 
iniciativas que se realizam a 7 e 9 
de abril.
No dia 7 de abril, realiza-se a 
sessão Conversas com a Saúde: 
Vamos Falar sobre a Depressão!. 
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 an-
tiga Companhia de Lanifícios 
de Arrentela até ao Centro 
Humanitário Estuário do Tejo da 
Cruz Vermelha Portuguesa, no 
Seixal, onde se irá realizar a forma-
ção humana de uma cruz vermelha 
e uma aula de zumba. No local, irá 
decorrer ainda a Campanha Um 
Voto pelo Hospital no Seixal.
Participe nestas iniciativas e ce-
lebre o Dia Mundial da Saúde no 
Seixal.

Programa
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 
associada 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 Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal
Organização: Câmara Municipal 
do Seixal  
Inscrições gratuitas através 
do telefone 918 657 918 ou do 
email seixal.saudavel@cm-seixal.pt 
(indicar nome e contacto telefónico)

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 
Humanitário Estuário do Tejo da 
Cruz Vermelha Portuguesa, Seixal
11 horas
Chegada ao Centro Humanitário 
Estuário do Tejo da Cruz Vermelha 
Portuguesa, Seixal
Formação humana de uma cruz 
vermelha
Aula de zumba 
Campanha Um Voto pelo Hospital 
no Seixal
Para população em geral
Participação gratuita
Organização: Câmara Municipal 
do Seixal e Centro Humanitário 
do Estuário do Tejo da Cruz 
Vermelha Portuguesa, Seixal

Participe nas atividades no concelho
Comemorações do Dia Mundial da Saúde

Bruno Esteves, árbitro profissional
Eu voto pelo hospital no Seixal ...

«... porque se nos dizemos europeus e queremos ser desenvolvidos, um dos setores 
mais importantes é o dos cuidados de saúde. Mas não vale a pena andarmos a apre-
goar aquilo que não existe. Se não temos condições de saúde para os nossos cida-
dãos,  faz todo o sentido que as pessoas se unam e que consigamos ter um hospital no 
Seixal», afirmou o árbitro Bruno Esteves.
Bruno Esteves conhece bem o concelho do Seixal, onde cresceu e viveu muitos anos 
e onde tem família. É gestor de stocks numa marca automóvel e tenta conciliar esta 
atividade profissional com a arbitragem: «É difícil porque durante o dia trabalho, ao fim 
do dia treino e aos fins de semana temos os jogos», afirma. 
No entanto, «a arbitragem é uma paixão que cresce dia após dia, jogo após jogo. 
Queremos sempre fazer mais e melhor com justiça desportiva», diz Bruno Esteves. 
Começou esta atividade em 1995-1996, tendo chegado ao futebol profissional em 
2008. Faz parte da direção do Núcleo dos Árbitros de Futebol de Almada e Seixal. 
Quanto à situação de sobrelotação do Hospital Garcia de Orta, Bruno Esteves decide-
se por um cartão vermelho: «Basta ver a dimensão populacional dos dois concelhos. O 
número de cidadãos tanto em Almada como no Seixal obriga a que haja outro hospital 
no Seixal. Se olharmos o tempo de espera para uma urgência ou para uma consulta de 
especialidade, verificamos a necessidade urgente de um hospital no Seixal».
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A Comissão de Utentes 
de saúde do Concelho do seixal  
(CUsCs) reforçou-se ao reunir as 
antigas comissões corresponden-
tes às freguesias. A ideia foi juntar 
esforços e pugnar por causas co-
muns que sirvam toda a população 
do concelho. 

Apesar de já ter no horizonte a 
construção do hospital no conce-
lho no seixal e do novo Centro de 
saúde de Corroios, a CUsCs man-
tém a luta pela reabertura dos ser-
viços de atendimento permanen-
te de Corroios, Amora e seixal; o 
apetrechamento com meios para 
realização de exames complemen-
tares de diagnóstico; o recruta-
mento de mais médicos e enfer-
meiros de família; e a construção 
das extensões de saúde dos Foros 
de Amora e de Aldeia de Paio Pires. 

No âmbito desta união de esfor-
ços em torno de causas comuns, o 
Seixal Boletim Municipal falou com 
José sales Luís, maria João santos e 
José Lourenço.

Seixal Boletim Municipal 
(SBM)  – Qual a intenção de uni-
ficar as comissões de utentes de 
saúde?

José Sales Luís (JSL)– As co-
missões de utentes de saúde do 
concelho do seixal nasceram em 
2002 e logo de início deram ori-
gem a um abaixo-assinado para a 
construção do Centro de saúde de 
Aldeia de Paio Pires. Já tínhamos o 
mesmo símbolo, onde constavam 
as seis freguesias, mas era muito 
extenso e passou a aparecer a de-
signação «do Concelho do seixal». 

Lutámos das mais diversas formas 
pelas causas de saúde do conce-
lho, com exemplos conhecidos na 
reabertura dos serviços de aten-
dimento permanente (sAP), na 
construção de centros e extensões 
de saúde, e nas muitas ações pelo 
hospital no concelho, entre outros. 
o que acontece agora é uma recon-
versão da Comissão de Utentes de 
saúde do Concelho do seixal, que 
sempre existiu.

SBM – E quanto às outras co-
missões locais?

JSL – Tentámos a extinção das 
pequenas comissões locais no sen-
tido de juntar esforços e objetivos. 
A luta por centros ou extensões de 
saúde, por mais médicos de famí-
lia ou pelo hospital no concelho, é 
uma luta de todos, por melhores 
condições de saúde no município.

SBM – Que equipamentos de 
saúde sentem como mais urgen-
tes? 

José Lourenço (JL) – Que 
se perspetiva ter uma resposta 
mais breve é o Centro de saúde 
de Corroios, devido ao crescimen-
to da população, nomeadamente 
em santa marta de Pinhal. A câ-
mara municipal atribuiu terreno 
e o centro está em fase de projeto. 
mas são igualmente urgentes as 
extensões de Foros de Amora ou 
de Aldeia de Paio Pires ou, como é 
evidente, o hospital no concelho. 
Há muitas outras necessidades. 
As próprias condições dos equipa-
mentos, como acontece em Pinhal 
de Frades. ou a reconversão do 

centro de saúde de Amora, já efe-
tuada, com mais sete salas para 
novos médicos, mas ainda insufi-
ciente para responder à popula-
ção, por exemplo.

JSL –  A falta de médicos, de 
enfermeiros e de pessoal admi-
nistrativo continua a ser muito 
grave. E há uma distinção entre as 
Unidades de saúde Familiar (UsF) 
e os antigos centros de saúde, quer 
ao nível de utentes quer de médi-
cos, com diferenças salariais, de 
disposição da sala ou de atendi-
mento, etc. As Jornadas da saúde 
constituirão uma boa oportuni-
dade para as pessoas conhecerem 
estas diferenças.

Maria João Santos (MJS) –  o 
equipamento informático e os pro-
gramas utilizados estão também 
obsoletos. E nota-se uma clara fal-
ta de material, mesmo que só de 
uma simples pomada, uma liga-
dura ou uma gaze para fazer um 
penso.

 
SBM – Quando é que vão de-

correr e o que pretendem com 
essas Jornadas da Saúde?

JSL – Têm lugar no início de 
maio, nas instalações dos serviços 
Centrais da Câmara municipal 
do seixal, e são promovidas pela 
CUsCs, com o apoio da autarquia. 
Pretendem debater a situação dos 
cuidados de saúde primários e 
hospitalares aqui no concelho.

SBM  – Falta ainda uma polití-
ca equitativa de saúde?

MJS – A saúde está doente. 
JSL – Antigamente os seguros 

de saúde eram uma pequena parte 
da oferta. As companhias de se-
guros e os bancos viram uma boa 
oportunidade de negócio e hoje 
começam a ser a maior parte. E 
é por isso que se tenta esvaziar e 
acabar com o serviço Nacional de 
saúde (sNs).

JL – A destruição do sNs não é 
recente. Teve início em 1986 com 
a implementação das taxas mode-
radoras. Logo a seguir o caminho 
da privatização. mais de metade 
dos hospitais do país já são priva-
dos. o nosso sNs já foi uma refe-
rência mundial, no seu conteúdo 
marcadamente social, igualitário 
e abrangente, mas está a ser esva-
ziado. os grupos privados que ge-
rem estes hospitais mantêm hoje 
mais de metade da sua faturação 
paga pelo Estado.

SBM – As comissões são com-
postas por utentes. Como é que 
os utentes podem aderir para 
trabalhar convosco?

JSL – Basta entrarem em con-
tacto connosco para aderirem. 
mesmo juntando todas as comis-
sões nós não somos muitos. E esta 
é uma luta a que nunca vemos o 
fim.  

MJS – É uma luta que não po-
de parar. independentemente da 
construção do hospital no conce-
lho, não podem ser esquecidos os 
cuidados de saúde primários. Em 
algumas zonas do concelho existe 
uma população idosa com poucos 
meios de subsistência e com difi-
culdades financeiras para se des-
locar. Uma deslocação de Aldeia 

de Paio Pires ao Centro de saúde 
do seixal em transporte público é 
muito dispendiosa, demora muito 
tempo e nem todos podem pagar. 

JSL –  Chega lá e não tem médico.

SBM – Todas estas conquistas, 
a instalação do hospital no con-
celho ou o novo Centro de Saúde 
de Corroios decorrem da luta, 
mas são direitos. Estão ainda in-
satisfeitos?

JL – Existe um Plano Nacional 
de saúde. Que não tem sido cum-
prido. Começando pelos equipa-
mentos, pela falta de material e de 
programas informáticos e mesmo 
médicos. mas passa também pela 
promoção da saúde. É inexistente. 
o plano prevê a literacia em saú-
de, que a população tenha conhe-
cimentos sobre o tema. Também 
não existe. Trata-se de um investi-
mento em prevenção que permite 
poupar em tratamento, que não 
existe. seria preciso o dobro dos 
enfermeiros, os célebres enfer-
meiros de família de que sempre 
se fala, e que também não existem 
nos centros de saúde. Não existe 
investimento em saúde mental. 
Por exemplo, em Corroios, para 
um total de 45 mil utentes existe 
uma única psicóloga em recursos 
partilhados. Também está prevista 
a compra de um equipamento de 
dentista para o concelho. Um con-
celho com 160 mil pessoas poderá 
vir a ter uma sala de dentista... com 
uma só pessoa. Claro que há mui-
tos privados. mas é isto é o sNs? n

Entrevista com a Comissão de Utentes de saúde do Concelho do seixal

«Esta é uma luta 
que não pode parar»
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O MarçO Jovem Seixal 
preencheu o mês passado com 
diversas iniciativas dirigidas aos 
jovens do concelho de forma a ce-
lebrar da melhor maneira o mês 
da juventude no Seixal.

Teatro, música, debate e des-
portos urbanos marcaram as úl-
timas iniciativas do programa, 
embora as celebrações do Dia do 
Estudante ainda entrem pelo mês 
de abril. Estavam previstas para 
25 de março, mas devido às condi-
ções meteorológicas foram adia-
das para 8 de abril.

as alterações meteorológicas 
também não ajudaram à realiza-
ção do concerto de Surma na Praça 
Luís de Camões, no Seixal, na ini-
ciativa À Pala no Camões. Por isso, 
a sua atuação teve lugar no bar do 
restaurante Mundet Factory, tam-
bém no Seixal.

Surma é Débora Umbelino, uma 
artista de Leiria, mas com sons 
que vêm de locais bem mais exó-
ticos. Surma é o seu projeto one-
-woman-band, onde domina te-
clas, samplers, cordas, vozes e loop 
stations, que mostrou ao público 
do Seixal no dia 24 de março.

Nesta noite, a música tomou 
mesmo conta do Março Jovem, 
porque também teve lugar a final 
do Canta! – Concurso Interescolas 
de Talentos Musicais. (ver texto na 
página 11).

O teatro também esteve pre-
sente, com a atuação do Projeto 
Ficções no Centro de apoio ao 
Movimento associativo Juvenil 
(CaMaJ) para apresentar uma 
adaptação da peça «Felicidade», 
uma comédia que evidencia as con-
dicionantes, tantas vezes sinistras, 
do desejo e da felicidade humana. 

Para aSSINaLar os 70 
anos do Dia Nacional da Juventude, 
a Câmara Municipal do Seixal, no 
âmbito do Março Jovem, promo-
veu um debate no auditório dos 
Serviços Centrais da autarquia no 
dia 29 de março.

Estiveram presentes turmas 
da Escola Secundária Manuel 
Cargaleiro e da Escola Secundária 
João de Barros, bem como Daniel 
Figueiredo, vereador da Juventude 
da Câmara Municipal da Moita, e 
representantes da associação de 
Municípios da região de Setúbal e 
de associações juvenis.

O objetivo deste encontro foi dar 
a conhecer a história desta data, 
as lutas travadas pelos jovens an-
tes do 25 de abril, como era a vida 
de um jovem durante a ditadura e 
quais os desafios que se colocavam 
a quem queria pertencer a uma or-
ganização juvenil naquela época, 
bem como a evolução das associa-
ções juvenis e de estudantes de-
pois da revolução dos Cravos.

assim, foram convidados 
preletores de várias gerações, 
que deram a conhecer a histó-
ria do movimento associati-
vo: Vanessa Silva, vereadora da 
Juventude da Câmara Municipal 
do Seixal, ruben de Carvalho, 
jornalista e antigo dirigente da 
Pró-associação dos Estudantes 
do Ensino Secundário de Lisboa, 
Maria da Piedade Morgadinho, 
antiga dirigente do Movimento 
de Unidade Democrática (MUD) 
Juvenil, Maria João Macau, antiga 
dirigente estudantil, ana Inácio, 
da associação Projeto ruído, e ana 
Carolina Martins, da associação de 
Estudantes da Escola Secundária 
Manuel Cargaleiro.

Anos 40 e 50
Maria da Piedade Morgadinho 

falou sobre o MUD Juvenil, criado 
em 1946, e o seu papel na mobili-
zação da juventude na resistência 
ao fascismo: «O MUD Juvenil exis-
tiu numa época de repressão, mas 
desenvolveu uma atividade con-
siderável em defesa dos direitos 
e das aspirações mais profundas 
da juventude», afirmou Maria da 
Piedade Morgadinho, que expli-
cou que o movimento chegou a ter 
mais de 20 mil aderentes, tendo 
tido também um papel muito im-
portante na divulgação cultural.

Anos 60
ruben de Carvalho explicou que 

as associações tinham um funcio-
namento democrático, apesar de 
se viver em ditadura. referiu ainda 
as rIa (reuniões interassociações), 
que eram uma forma de as associa-
ções de estudantes «disfarçarem o 
que era proibido: qualquer tipo de 
união ou organização» e destacou 
a crise estudantil de 1962, em que 
o governo proibiu as comemora-
ções do Dia do Estudante, tendo 
havido estudantes espancados e 
presos, instalações universitárias 
sitiadas e cantinas ocupadas.

Anos 70 e 80
Maria João Macau falou sobre a 

sua experiência nas associações 
de estudantes no Seixal no final 
dos anos 1970, princípio dos anos 
1980, em que se vivia «de forma 
muito intensa os valores de abril».

Falou ainda do papel da associa-
ção de estudantes na realização de 
iniciativas que marcaram aquela 
época, bem como na luta contra os 
exames do 12.º ano.

Anos 90
Vanessa Silva deu a conhecer as 

principais lutas nas escolas na dé-
cada de 90, «que eram pela avalia-
ção contínua e contra a PGa (Prova 
Geral de acesso)». Em relação ao 
ensino superior, «lutava-se contra 
o pagamento das propinas e contra 
as provas globais».

Por fazer parte da associação de 
estudantes da sua escola, integrou 
uma comitiva recebida pela minis-
tra da Educação Manuela Ferreira 
Leite, durante uma manifestação 
em Lisboa. No entanto, o que aca-
bou por marcar essa iniciativa foi 
a atitude menos correta de alguns 
alunos que levou a que um jornalis-
ta lhes chamasse «Geração rasca». 
a expressão provocou críticas e 
tornou-se um símbolo de contesta-
ção, levando os alunos a opor outra 
ideia a esta: «Geração à rasca».

A atualidade
Por fazer parte do movimento 

associativo juvenil, ana Inácio co-
nhece bem a dificuldade de legali-
zação das associações juvenis e de 
estudantes. Outro aspeto que res-
salvou foi estar contra os exames 
nacionais: «Nós somos avaliados 
durante 3 anos, porque é que 90 
minutos têm que definir a nossa 
entrada na faculdade?».

ana Carolina Martins também 
falou da luta dos estudantes contra 
os exames nacionais, bem como 
contra a privatização de serviços 
nos refeitórios. Como presidente 
de uma associação de estudantes 
sente que «há perda de espírito de 
luta» e que os alunos não partici-
pam nas iniciativas: «Às vezes sin-
to que os nossos alunos não têm 
genica para lutar». n

Março Jovem Seixal É Moji

Mês da juventude 
celebrado com diversidade

Os 70 anos do Dia Nacional da Juventude
Debate sobre a história da luta 
do movimento associativo juvenil
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Jonas DaviD, da Escola secundária 
Dr. José afonso, foi o vencedor do Canta! – 
Concurso interescolas de Talentos Musicais. 
a grande final teve lugar no auditório 
Municipal do Fórum Cultural do seixal, no 
dia 24 de março.

o segundo prémio foi para Leonor serôdio, 
da Escola secundária Manuel Cargaleiro, 
e o terceiro para Edvender Cardoso, da 
Escola secundária de amora. os três ven-
cedores vão ter a oportunidade de atuar no 
seixalmoda 2017, no dia 6 de maio.

o Canta! – Concurso interescolas de 
Talentos Musicais integra o programa do 
Março Jovem. na semana de 6 a 10 de março, 
as associações de estudantes organizaram, 
em cada uma das escolas secundárias do 
concelho, eliminatórias deste concurso, sele-
cionando dois participantes. 

nas semanas que antecederam a grande 
final, os nove alunos selecionados, com o 
apoio de músicos profissionais, ensaiaram 
as suas atuações e músicas, preparando-se 
para a grande final onde cantaram ao vivo 
com uma banda no auditório Municipal.

o espetáculo também foi apresentado por 
alunos: Telmo antunes e Bárbara Lemos, da 
Escola secundária João de Barros.

no evento esteve presente vanessa silva, 
vereadora da Câmara Municipal do seixal, 
que felicitou todos os participantes por pro-
porcionarem «uma noite cheia de momentos 
felizes» e também os músicos, por ajudarem 
os jovens artistas a preparar-se para o espe-
táculo.

«Queremos que voem, é por que isso apos-
tamos neste concurso organizado pelas as-
sociações de estudantes. Queremos mostrar 
os talentos que existem e encorajar os jovens 
a vir ao palco mostrá-los. E estamos certos de 
que ainda há muitos talentos por descobrir», 
afirmou vanessa silva.

Os vencedores
Jonas David, o grande vencedor da noi-

te, afirmou estar estupefacto: «não estava 

à espera, não vim aqui propriamente para 
ganhar, foi mais para participar, mas acabou 
por ser um bónus para a minha participa-
ção».

o jovem não quer descurar os estudos, 
mas também gostava «que a música não fos-
se só um hobby», por isso sonha com um 
projeto a solo. a música que interpretou, 
«seguir», um original seu, surgiu de uma 
viagem que fez sozinho a França e onde co-
nheceu pessoas novas.

Enquanto Jonas participou no Canta! pela 
primeira vez, Leonor  serôdio é uma repe-
tente, pois no ano passado já tinha partici-
pado, tendo ficado, igualmente, em segundo 
lugar. Mas tal como o vencedor, apostou num 
original, intitulado «i need You». Mas não 
é algo que a desmoralize: «sem isto não ti-
nha a experiência que tenho hoje, estive a 
trabalhar com músicos profissionais e isso 
deu-me um à-vontade no palco que eu não 
tinha antes. além disso, é um incentivo para 
continuara a tentar ser melhor».

«adrenalina e felicidade» foram as pala-
vras que usou para descrever o que estava a 
sentir, acrescentando: «a música é um esca-
pe para mim, que me faz sair da rotina, que 
me dá prazer. Gostava de ingressar neste 
caminho, por isso vou estar de olhos abertos 
para qualquer oportunidade».

Quanto ao Canta!, considera que «é uma 
iniciativa brutal, que dá oportunidade a um 
público mais jovem de experimentar coisas 
novas, é espetacular».

Tal como os seus colegas, uma música 
original também foi a aposta de Edvender 
Cardoso, que ficou em terceiro lugar com 
«numa Jura»: «a primeira parte da músi-
ca fala de quando acreditas numa pessoa, a 
segunda parte é quando estás desiludido». 
Mas desilusão não era um sentimento que 
Edvender estava a sentir: «Dedico este pré-
mio a mim mesmo, acho que mereço, estou 
orgulhoso». o seu objetivo é «garantir o meu 
público, fazer o meu trabalho, mostrar a mi-
nha cena, fazer música e vídeos». n

Concurso interescolas de Talentos Musicais
Jonas David 
vence o Canta!

Março Jovem seixal É Moji

Mês da juventude 
celebrado com diversidade

a proposta para dia 28 de março foi 
uma manhã animada com desportos 
urbanos na Escola secundária Manuel 
Cargaleiro, organizada em parceria com 
a academia dos Patins. acrobacias com 
skates, patins e bicicletas estiveram na 
ordem do dia na iniciativa Tour agarra a 
vida.

Enquanto isso, o auditório dos serviços 
Centrais da Câmara Municipal do seixal 
recebeu o debate 70 anos do Dia nacional 
da Juventude (ver texto na página 10).

no dia 31 de março abriu pela primeira 
vez as portas o Espaço 58. a funcionar 
no CaMaJ, irá permitir a divulgação de 
projetos musicais de jovens (a solo ou em 
grupo) oriundos do concelho do seixal 
com sessões de música mensais, que se-
rão transmitidas pela internet, via strea-
ming/Youtube.

 o primeiro convidado do Espaço 
58 foi Don nuno, um rapper natural de 
arrentela.

Comemoração 
do Dia do Estudante
o Dia do Estudante e o Dia da Juventude 

vão ser assinalados no dia 8 de abril, sá-
bado, das 15 às 19 horas, na Quinta da 
Fidalga, em arrentela.

associações juvenis do concelho jun-
taram-se para a realização de um espetá-
culo com atuações de grupos de dança e 
de música. Haverá ainda uma mostra as-
sociativa na qual as associações poderão 
mostrar o seu trabalho. a entrada é livre. 
Participa! n
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Marcha Seixal, Marés de Leitura 
Leitura é local de encontro 
de culturas e saberes

«No tempo em que eu ainda trepava às árvores – há muitos, muitos anos, 
há dezenas de anos atrás, media apenas pouco mais de um metro, calça-
va o número vinte e oito e era tão leve que podia voar (...)». O excerto de «A 
História do Sr. Sommer» de Patrick Süskind foi um dos textos escolhidos 
para ser lido em voz alta por uma aluna na 1.ª Marcha da Leitura que de-
correu no dia 30 de março.
A iniciativa contou com o envolvimento da comunidade educativa de 25 
escolas do concelho e a participação de todos os agrupamentos de esco-
las do município e teve o objetivo de assinalar a 11.ª edição da Semana da 
Leitura, numa organização da Biblioteca Municipal do Seixal, da Rede de 
bibliotecas escolares e das bibliotecas das escolas.
«Sonhámos muito este dia, foi muito trabalhado por todos os professores  
e alunos» afirmou João Paulo Proença, coordenador interconcelhio para 
as bibliotecas escolares para os concelhos do Seixal, Almada e Setúbal. «A 
leitura é condição de cidadania: ler, escrever, contar são condições essen-
ciais para o ser humano», defendeu ainda.
Os alunos encontraram-se junto à Escola Básica Paulo da Gama, onde 
decorreu a primeira leitura de textos escolhidos por eles mesmos, e foram 
percorrendo a frente ribeirinha ao longo das margens da Baía do Seixal 
até à Quinta dos Franceses, frente à biblioteca municipal. O cenário esco-
lhido para o quarto e último momento de leitura.
Os mais de 500 alunos transportaram cartazes onde se podiam ler men-
sagens como «Sou Leitura», «Ler É Imaginar», «Ler É Aprender», «Ler É Fixe» 
ou «Leitura É Cultura», entre outras. Paulo Rodrigues, professor bibliotecá-
rio da Escola Básica Carlos Ribeiro, relatou um trabalho antecedente que 
incluiu «as escolhas dos textos, a preparação dos momentos de leitura, a 
realização dos cartazes» e explicou que «o trabalho de professor bibliote-
cário não se confina ao interior da biblioteca da escola».
Os autores lidos foram também muitos, Patrick Süskind, mas também 
Luísa Ducla Soares, Vinicius de Moraes, Almada Negreiros, Luís de 
Camões, Florbela Espanca e até mesmo Luís Filipe Castro Mendes, o 
atual ministro da Cultura, entre muitos outros. Ana Paula Gonçalves, pro-
fessora bibliotecária da Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira, conta 
que «na nossa escola, foram os alunos que escolheram os excertos, de 
livros que já tinham lido e existem na biblioteca».
Alunos de todas as escolas tiveram momentos em que leram para os 
outros, muito atentos, que brindaram cada leitura com palmas. No final 
foi lido em conjunto um «Manifesto à Leitura», escrito por duas professoras 
bibliotecárias hoje aposentadas, Alice Santos e Isabel Tavares, responsá-
veis pelo início da rede de bibliotecas escolares no concelho.
Uma destas professoras, Alice Santos, esteve presente e defendeu que «o 
papel dos professores bibliotecários é dar a ler, partilhar a leitura, e abrir 
horizontes para que os alunos cresçam enquanto cidadãos conscientes e 
com conhecimento para se inserirem na sociedade».
«Hoje tivemos a Baía com maré baixa, mas a leitura em alta», brincou 
Jorge Gonçalves. O vereador da Câmara do Seixal saudou em especial «os 
alunos que participaram» e afirmou que «assim como esta iniciativa, e tal 
como a escola pública, a leitura é local de encontro de diferentes culturas 
e saberes, onde aprendemos valores e fazemos amigos».

«Nós queremos pedir 
a colaboração para nos ajudar a 
erguer um pavilhão desportivo 
aqui na nossa escola». Com estas 
palavras, mafalda menino, aluna 
da escola Básica Carlos ribeiro 
(eBCr), foi a voz da necessidade 
sentida pela comunidade educa-
tiva do Agrupamento de escolas 
de Pinhal de Frades, na visita que 
o ministro da educação fez ao es-
tabelecimento de ensino, a 24 de 
março, Dia Nacional do estudante.

Tiago Brandão rodrigues veio à 
sede do agrupamento para conhe-
cer as oito propostas do orçamento 
Participativo da escola, um projeto 
do ministério de educação, no dia 
em que decorria o processo elei-
toral. entre as propostas estava já 
em destaque a importância dada 
à educação física, uma vez que du-
as delas contemplavam mais, me-
lhores e maior variedade de equi-
pamentos e materiais para estas 
atividades.

o ministro respondeu à aluna 
com a garantia de que «essa é uma 
questão já falada com a diretora do 
agrupamento» e que «vamos tra-
balhar para isso». maria do Carmo 
Branco, diretora do agrupamento, 
assegura que se «o material de des-
gaste em desporto implica a exis-
tência de verbas e os alunos estão 
sensibilizados para isso, o pavilhão 
desportivo é uma necessidade des-
de a construção da escola, há 22 
anos, que não pode ser resolvida 
com o orçamento participativo» e 
confirma que o agrupamento e o 
ministério estão «a trabalhar para 

encontrar a melhor solução».
«Também partilhámos com 

o senhor ministro a necessidade 
do pavilhão desportivo escolar», 
conta Cecília Costa, presidente da 
associação de pais da escola Básica 
de Pinhal de Frades (eBPF), de on-
de vêm muitos dos alunos que no 
2.º e 3.º ciclos integram a eBCr. 
Laura Costa Gomes, presidente da 
associação de pais da eBCr, afir-
ma que a sua «filha também veio 
da eBPF, onde há um espaço des-
portivo coberto, e ao chegar aqui 
só faz desporto quando está bom 
tempo», salientando que «os alu-
nos ao saírem daqui no 9.º ano vão 
para escolas onde serão avaliados 
entre colegas que não tiveram esta 
lacuna».

Com o desporto em desvanta-
gem na eBCr, existem diversas 
mais-valias em frequentar esta 
escola. Tiago Brandão rodrigues 
pôde confirmá-lo, ao ser recebi-
do por 25 alunos de entre os mais 
de 100 participantes no projeto 
I’m a rock star. o ministro conhe-
ceu e contactou ainda com jovens 
participantes nos projetos ser 
mais, educação para os Valores, 
educação para a saúde, serviço 
de Psicologia e orientação, eco-
-escolas, solidarius e Clube de 
matemática. 

Já o projeto Novo exterior, Novo 
Interior visa transferir as mesas e 
cadeiras da sala dos alunos para 
um espaço exterior relvado e co-
locar sofás e paletes com almofa-
das em sua substituição e ganhou a 
eleição da 1.ª edição do orçamento 

Participativo nas escolas na eBCr. 
De acordo com o regulamento do 
ministério de educação (me), que 
determina um euro por cada aluno 
da escola, será contemplado com 
550 euros para ser realizado.

Tiago Brandão rodrigues afir-
ma que «este orçamento partici-
pativo é uma verdadeira educa-
ção para a cidadania» e salienta a 
possibilidade dada pela primeira 
vez aos alunos para «entenderem 
como se vota, como se faz campa-
nha eleitoral, como se protegem 
as nossas ideias, como se tem to-
lerância pelas ideias dos outros e 
como se pode valorizar um espaço 
que é para muitos estudantes a sua 
segunda casa».

A vereadora da educação da 
Câmara municipal do seixal acom-
panhou a visita e congratula-se 
por, «ao constatar o sucesso deste 
projeto do me, o ministro se ter de-
morado a conhecer melhor a capa-
cidade de intervenção, de criação 
e de integração da nossa comuni-
dade escolar, já de si um exemplo 
de participação ativa e de envolvi-
mento de pais, alunos, professores 
e auxiliares na vida da escola». 

Vanessa silva explica igualmen-
te que «esta comunidade educati-
va não quis deixar de aproveitar a 
oportunidade para colocar ao mi-
nistro da educação a necessidade 
de construir um pavilhão desporti-
vo escolar na eBCr, num momento 
em que pôde constatar no local a 
carência e ser sensibilizado para 
esta necessidade de investimen-
to». n

ministro da educação visita 
escola Básica Carlos ribeiro

Pavilhão desportivo 
é necessário e urgente
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Em março, a Biblioteca 
municipal do Seixal desenvolveu 
atividades para públicos diver-
sificados.

a Bebeteca é sempre um lu-
gar muito especial onde os bebés 
participam em iniciativas, com 
orientação técnica da associação 
acrescer, que ajudam ao seu de-
senvolvimento e ainda mostram 
aos pais como é importante par-
ticipar em atividades desde pe-
queno.

No dia 4 de março decorreu a 
iniciativa massagem para Bebés, 
em que os pais aprenderam co-
mo a aproximação, o toque e a 
respiração têm poderes fantás-
ticos para acalmar e mimar os 
mais pequeninos. o dia 25 foi dia 
de ioga, uma atividade de con-
centração e relaxamento para 
bebés, estimulando, ao mesmo 

tempo, o seu movimento.
No polo de Corroios da Biblio-

teca municipal realizou-se, no 
dia 20 de março, uma sessão de 
leitura no âmbito do projeto Uma 
aventura nas Férias da Páscoa. a 
partir deste livro de ana maria 
magalhães e Isabel alçada, da co-
leção «Uma aventura», e que se 
passa em vários locais do con-
celho do Seixal, os participantes 
partiram à descoberta do nosso 
património com a ajuda dos per-
sonagens Teresa, Luísa, Caracol, 
Pedro, Chico, João e Faial.

No dia 18 de março, destaque 
para duas iniciativas de celebra-
ção de datas importantes. 

o Dia do Pai foi assinalado com 
o ateliê de expressão plástica 
Prendas e Prendinhas, em que 
os participantes elaboraram pe-
quenas prendas e postais com 

diferentes materiais.
Para comemorar o Dia Interna-

cional do Livro Infantil, teve lugar 
o aprender a Contar Histórias, 
um workshop de promoção e in-
formação de técnicas para contar 
histórias dirigido a pais, encar-
regados de educação e educado-
res. a iniciativa permitiu ainda 
conhecer melhor os diferentes 
formatos de livros existentes no 
mercado e a sua adequação às 
diferentes faixas etárias.

Também para um público 
adulto, tem estado a decorrer o 
aprender Numa Tarde, uma ofi-
cina de competências básicas 
em tecnologias da informação 
com colaboração da associação  
r@to que permite a utilizadores 
iniciados e sem experiência em 
tecnologias de informação obter 
conhecimentos que lhes permi-

tam ações simples como escrever 
um texto, enviar um email ou na-
vegar na internet.

De 3 a 14 de março esteve 
ainda patente uma mostra do-

cumental que assinalou os 150 
anos do nascimento do escritor 
raúl Brandão e as suas obras. n

Biblioteca municipal do Seixal

Atividades para vários públicos

De 21 de abril a 7 de maio, 
no Jardim do Fogueteiro, em Amora
O Livro em Festa – Feira do Livro 
do Concelho do Seixal
O Livro em Festa está de volta. Este ano, decorre entre 21 de abril e 7 de 
maio, no Jardim do Fogueteiro, na freguesia de Amora. 
Para além de se poderem encontrar neste espaço os livros mais recen-
tes e algumas edições mais antigas a preços convidativos e com descon-
tos, a Feira do Livro oferece ainda aos visitantes uma série de atividades 
educativas, música, animação e encontros com autores.
A Câmara Municipal do Seixal e a Junta de Freguesia de Amora organi-
zam esta iniciativa, que pretende criar e incentivar hábitos de leitura, à 
semelhança do trabalho que é realizado pela Biblioteca Municipal do 
Seixal, onde se cria a aproximação das pessoas ao mundo dos livros.
A abertura do Livro em Festa terá lugar no dia 21 de abril, às 21.30 horas.
Visite a feira do livro do Seixal e entre no mundo mágico das histórias.

Incluído nas comemorações do 43.º 
aniversário do 25 de Abril, o espetá-
culo Três Vozes à Campaniça decor-
reu no Auditório Municipal, no dia 
25 de março, e teve casa cheia para 
receber as melodias alentejanas 
de Vitorino, Janita Salomé e Pedro 
Mestre.
O espetáculo teve como convidada 
a cantora Filipa Pais e abordou o 
repertório dos três músicos que o 
público do Seixal tão bem conhece 
e tão prontamente entoou e aplau-
diu.  A noite foi também dedicada 
ao cancioneiro tradicional alente-
jano e uma bonita homenagem ao 
Alentejo e às suas gentes. 

Três Vozes à Campaniça convidaram Filipa Pais
Auditório recebeu Vitorino, Janita Salomé e Pedro Mestre 
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Programa Pinte a Sua Casa 
Recuperação da fachada 
de edifícios dos núcleos 
urbanos antigos
No âmbito do programa Pinte a Sua Casa foram entregues por 
Manuela Calado, vereadora da Câmara Municipal do Seixal, materiais 
de pintura à munícipe Lucinda Gonçalves para que esta possa pintar o 
seu imóvel no Seixal.
Este programa da Câmara Municipal do Seixal é dirigido a proprietá-
rios, senhorios e inquilinos dos núcleos urbanos antigos de Amora, 
Arrentela, Aldeia de Paio Pires e Seixal que podem obter apoio da au-
tarquia para a aquisição de materiais de pintura (tintas plásticas e rolo 
próprio) para recuperação da fachada do seu imóvel. 
A aplicação da pintura fica por conta dos proprietários, senhorios e 
inquilinos com candidatura aprovada mas, para além dos materiais de 
pintura, dispõem ainda de acompanhamento do processo por parte 
dos técnicos da autarquia, nomeadamente a verificação do estado 
de conservação/degradação das áreas a pintar, o estudo cromático 
dessas áreas, o cálculo da quantidade de tinta necessária e a correta e 
efetiva aplicação das tintas. 
Acresce ainda que todas as obras efetuadas ao abrigo deste programa 
estão isentas de pagamento das taxas normalmente devidas nestes 
casos, previstas no Regulamento Municipal das Taxas de Edificação 
e Urbanização.
Segundo Manuela Calado, que esteve acompanhada por Anabela 
Soares, da Divisão de Desenvolvimento Social e Cidadania, o Pinte a 
Sua Casa permite «requalificar o edificado dos núcleos urbanos an-
tigos e, ao mesmo tempo, revitalizar os bairros, apoiando quem tem 
casas cujas fachadas necessitam de ser recuperadas, mas não tem 
condições económicas para adquirir os materiais».
A vereadora afirmou que o que se pretende é «não deixar degradar os 
imóveis e também tornar os bairros mais alegres e fazer com que as 
pessoas se sintam melhor a viver na sua casa». Afinal, os núcleos urba-
nos antigos são caracterizadores da história do concelho e dos modos 
de vida das populações, por isso «tem sido objetivo da autarquia pre-
servar a sua identidade histórica e patrimonial».
De facto, Lucinda Gonçalves, que herdou um edifício no Seixal com 70 
anos, conhece bem a importância de preservar a história, da qual faz 
parte o seu imóvel. «A última vez que o prédio foi pintado foi há muitos 
anos, agora até parece que já nem sequer tem tinta», afirmou.
Sem possibilidades económicas para adquirir as tintas, recorreu ao 
programa Pinte a Sua Casa: «Quando soube que havia esta oportuni-
dade, vim à Câmara Municipal do Seixal e fui muito bem atendida. Esta 
iniciativa é excelente. Agora vou ficar com o prédio mais bonito. Assim 
que o tempo estiver bom, começo logo a pintar».
Para se candidatar ao programa Pinte a Sua Casa, dirija-se ao Balcão 
de Atendimento dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal 
ou a uma Loja do Munícipe, onde lhe será fornecido um formulário 
que deve preencher. Após análise do seu caso será contactado pela 
autarquia.

 

Um território ocupado 
há 70 anos, um povo que luta pelo 
direito de viver num país que seja 
seu. este é o retrato dum povo que 
reivindica um estado Palestino 
independente. reivindicação ne-
gada por israel que prossegue a 
política de colonatos e um conflito 
armado sem fim. Juntamente com 
a margem ocidental, a Faixa de 
Gaza representa 22 por cento da 
Palestina histórica. É nessa parte 
que a Autoridade Palestina reivin-
dica a criação do estado Palestino.

Alertar para a situação levou 
à realização do colóquio Povo 
Palestino: Que Direitos?, no dia 
29 de março, no auditório dos 
Serviços Centrais da Câmara 
municipal do Seixal, organizado 
pelo movimento pelos Direitos do 
Povo Palestino e pela Paz no médio 
oriente (mPPm), com o apoio da 
Câmara municipal do Seixal e da 
missão Diplomática da Palestina.

Na sessão de abertura, Joaquim 
Santos, presidente da Câmara 
municipal do Seixal, afirmou: 
«queremos sensibilizar a opinião 
pública para a agressão aos di-
reitos humanos e para o direito à 
independência daquele povo». o 
autarca contextualizou a situação: 
os palestinos são mais de 11 mi-
lhões a viver em territórios ocu-
pados ou na diáspora, e cerca de 7 
milhões são refugiados. o estado 
da Palestina aguarda a sua con-
cretização, 70 anos após a decisão 
da oNU que decretou a constitui-
ção de dois estados. o de israel 
foi criado em 1948. mas o povo 
da Palestina vive «sob um cerco 
imposto, com a cumplicidade dos 

estados Unidos da América e da 
União europeia. israel, através da 
guerra ou de colonatos ilegais, con-
tinua a espoliar um povo que luta 
pela independência». 

Fadi Alzaben, da missão Diplo-
mática da Palestina, salientou 
que estes eventos «são uma jane-
la de esperança para a Palestina. 
Desde que foi criado o estado de 
israel, enfrentamos a coloniza-
ção da Palestina, não esquecendo 
o muro que separa a Cisjordânia 
e Jerusalém oriental do resto de 
israel. São 700 quilómetros de um 
muro vergonhoso, a que demos o 
nome de “apartheid”». Para o re-
presentante da missão diplomá-
tica «este é um conflito político-
-territorial. o povo palestino foi 
abatido pela catástrofe (nakba). 
A colonização foi feita para subs-
tituir palestinos por colonos, daí 
a limpeza étnica para expandir as 
fronteiras de israel. É importante 
denunciar a situação. insistimos 
em não desaparecer».

o evento teve a presença de Adel 
Yussef Sidarus, do mPPm, que refe-
riu ser «a Faixa de Gaza um campo 
de concentração de 2 milhões de 
pessoas». este condenou a atuação 
do secretário-geral da oNU: «ce-
deu à pressão de israel e dos eUA, 
no caso do relatório que denuncia-
va a política de israel».

Seguiu-se a visualização do filme 
sobre a ocupação da Palestina e 
a forma como o sionismo impul-
sionou a criação dum estado inde-
pendente para os judeus no terri-
tório palestino. este foi ampliado 
quando os judeus perseguidos pe-
lo nazismo encontraram refúgio 

em israel. A sessão continuou com 
um debate moderado pela verea-
dora manuela Calado que disse 
que o Seixal «integra o movimento 
municípios pela Paz, em parceria 
com o Conselho Português para a 
Paz e Cooperação, pelo que fazia 
sentido acolher um debate que re-
flete a anexação de um povo».

 Foram colocadas questões so-
bre o lobby judaico sustentado pelo 
eUA, a atuação da oNU, e como a 
arte e as redes sociais podem  dis-
seminar a informação e alertar  
consciências.

Fadi Alzaben mencionou o 
Acordo de Paz de 1993, que criou a 
Autoridade Palestina liderada por 
Arafat. Para salientar: «queremos 
viver em paz, mas estamos a lutar 
com um estado monopolista que 
não respeita a lei». 

Joaquim Santos exprimiu a mo-
tivação do município: «no Seixal 
vamos continuar a espalhar uma 
mensagem de esperança, chaman-
do a atenção das pessoas para a 
luta do povo palestino».

 o encerramento aconteceu com 
declamação de poemas de autores 
palestinos, por alunos da escola 
Secundária Dr. José Afonso. Foi  
ainda inaugurada a exposição foto-
gráfica Gaza – testemunho de Uma 
Agressão. esta retrata a agressão 
de 2014, considerada a mais mor-
tífera desde a ocupação israelita. 
Causou 2 131 mortos, provocou 
danos nas infraestruturas públi-
cas e deixou centenas de milhares 
de pessoas sem eletricidade, água 
potável ou cuidados de saúde. está 
patente até dia 12 de abril, nos 
Serviços Centrais. n

Colóquio Povo Palestino: Que Direitos?

«Insistimos em não 
desaparecer»
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Associação Unitária de Reformados,
Pensionistas e Idosos do Seixal
Uma casa para todos

A Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos do Seixal 
(AURPIS) assinalou o 36.º aniversário com uma sessão solene no cen-
tro de dia da instituição. A celebração decorreu no dia 14 de março e 
incluiu a atuação do Grupo Coral e Instrumental Baía do Seixal.
Com um centro de dia, um lar e creche social, a AURPIS conta com mais 
de 130 trabalhadores e apoia  500 pessoas por dia, 200 das quais no 
domicílio. A instituição tem 22 viaturas, presta serviço de lavandaria 
aos utentes e está em processo de certificar a qualidade dos seus 
serviços. 
«Todos os dias precisamos do apoio dos amigos desta casa, juntos 
pagamos um empréstimo bancário de dois milhões de euros para 
tornar realidade o nosso lar e creche social, equipamento que teve um 
custo de 4 milhões», saudou José Silva, presidente da AURPIS. «Somos 
uma associação que honra o passado, projetando-se no futuro, e man-
tendo-se ao lado dos mais desprotegidos. O nosso lar tem 60 camas e 
acolhe 30 pessoas com reforma mínima, sem apoio da família. É uma 
casa para todos», contextualizou José Silva.
António Santos, presidente da União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, evocou o nome de Leonor Monteiro pa-
ra homenagear todos «os que ao longo destes 36 anos se dedicaram 
a esta instituição e a quem devemos o seu sucesso atual». O autarca 
salientou ainda «o empenho de todos os que atualmente trabalham 
na AURPIS, dos corpos dirigentes aos funcionários. Um trabalho que 
merece o reconhecimento e o apoio do  nosso Poder Local», disse. 
«Enquanto vereadora da Câmara Municipal do Seixal aprendi muito 
com estas associações, com o vosso trabalho e o vosso exemplo», 
afirmou Manuela Calado, responsável pelo pelouro dos Recursos 
Humanos e Desenvolvimento Social da autarquia. A vereadora recor-
dou «a vontade dos homens e mulheres que após o 25 de Abril sonha-
ram um país com mais igualdade e maior solidariedade e começaram 
a construí-lo a partir da sua terra».
«O Poder Local e as instituições deste concelho nasceram desse sonho 
e trabalham todos os dias na construção desta terra e deste país», 
afirmou ainda Manuela Calado. «Somos um município com 160 mil ha-
bitantes, apenas dois lares sociais e gostaríamos que o Poder Central 
assumisse as suas responsabilidades e se juntasse a este trabalho 
de dotar o concelho dos equipamentos que merecemos, em Corroios, 
Miratejo, Casal do Marco ou Fernão Ferro, entre outros», concluiu.
A sessão solene foi dirigida por Francisco Arnaut, presidente da mesa 
da assembleia geral da AURPIS, e contou ainda com a presença de 
Corália Loureiro, madrinha da instituição e ex-vereadora da Câmara 
do Seixal, Fernando Sousa, presidente da União das Associações 
de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho do Seixal, e 
Américo Costa, em representação da Assembleia Municipal do Seixal. 
Igualmente representados estiveram a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal, Santa Casa da Misericórdia e 
Esquadra da Polícia de Segurança Pública do Seixal.

No âmbito do Plano de Inves-
timentos nos Equipamentos 
Desportivos implementado pe-
la Câmara Municipal do Seixal, 
realizou-se, dia 1 de abril, uma vi-
sita ao Amora Futebol Clube e ao 
Clube Recreativo da Cruz de Pau. 
Joaquim Santos, presidente da au-
tarquia do Seixal, acompanhado do 
vereador do pelouro do Desporto, 
Obras e Espaço Público, José Carlos 
Gomes, e do presidente da Junta 
de Freguesia de Amora, Manuel 
Araújo, reuniu-se com as direções 
a fim de avaliar o resultado das in-
tervenções realizadas e analisar 
outras necessidades.
No Amora Futebol Clube (AFC) o 
apoio para as obras de melhora-
mento da rede pluvial contígua aos 
relvados representou um investi-
mento de mais de 38 mil euros. 
Este vai solucionar as inundações 
que ocorriam nos campos de trei-
nos. Segundo Carlos Henriques, 
presidente do clube, «com o apoio 
da câmara municipal podemos ago-
ra desenvolver plenamente a nossa 
atividade».
Os eleitos visitaram os campos de 

treino da academia do AFC, onde 
350 jovens integram as equipas de 
formação. Durante a visita, o campo 
principal da Medideira foi também 
discutido. Para este, está previsto 
um novo complexo desportivo, cuja 
viabilidade ficou ameaçada pela 
penhora e venda do estádio. Carlos 
Henriques disse que «a sua concre-
tização criará uma nova centralida-
de para a Medideira». 
No Clube Recreativo da Cruz de Pau 
(CRCP), clube direcionado para a 
atividade recreativa, de que é exem-
plo a sua orquestra, ligeira mas 
que também aposta na vertente 
desportiva ao promover o Grande 
Prémio de Atletismo da Cruz de 
Pau, o apoio da Câmara Municipal 
do Seixal, no valor de 5 mil euros, 
permitiu a reparação da bancada 
telescópica da sala de desporto. O 
presidente do CRCP, Júlio Marquês, 
mencionou que a direção está a 
realizar uma consulta de mercado 
para que «seja efetuada a motori-
zação da bancada, que funciona 
manualmente. Esta permite a ren-
tabilização máxima do espaço para 
as nossas atividades, bem como 

dos projetos comunitários, já que 
somos solicitados por muitas insti-
tuições». 
A importância do movimento as-
sociativo foi destacada pelo pre-
sidente da Junta de Freguesia de 
Amora: «no caso do AFC, estamos 
perante um clube que aposta na 
formação, e que com novas insta-
lações poderá dar um passo em 
frente. Já no CRCP, devido à muita 
atividade que desenvolve, é sempre 
necessário fazer adaptações». Para 
Manuel Araújo, «enquanto parcei-
ros do movimento associativo es-
tamos disponíveis a ajudar, porque 
reconhecemos o papel que têm na 
comunidade». 
Relativamente às necessida-
des identificadas pelos clubes, 
Joaquim Santos esclareceu que a 
câmara irá analisar ambas as situ-
ações com vista a avaliar o apoio 
da câmara à sua futura concreti-
zação. Para o autarca, o movimen-
to associativo popular está sem-
pre presente na vida municipal, 
daí que «as autarquias estejam 
sempre ao lado das coletivida- 
des».

Plano de Investimentos nos Equipamentos Desportivos
Visitas ao Amora Futebol Clube 
e ao Clube Recreativo da Cruz de Pau
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Classificação 1.ª Liga
Equipa Pts
1.ª CDC Casal do Marco                                             28                                        
2.ª, C Benfica Seixal                                             22
3.ª, Ginásio Clube de Corroios                          20                         
4.ª, NNAV Cabeço Vide                                                 20  
5.ª, Cariocas FC                                                              17                                                         
6.ª, GD Fernão Ferro                                                 16                                                  
7.ª, Águias de Vale Milhaços                               15 
8.ª, CC Desportivo Paivas                                         14
9.ª, Qt.ª Laranjeiras                                                     9
11.ª, GDCR Qt.ª Princesa                                  4 
10.ª, Portugal Cultura e Recreio                       5
12.ª,  CP Siderurgia Nacional                                2                               

Classificação 2.ª Liga 
Série A

Equipa Pts
1.ª, URJ Fernão Ferro                                                 19
2.ª, GD Cavadas                                                         19
3.ª, CP Corroios                                                               18
4.ª, Seixal C 1925                                                          15
5.ª, CR Cruz de Pau                                                       7
6.ª, AMF Catrapona                                                     6 
7.ª, GD Criar -T                                                                   6
8.ª, GFA Encosta Sol                                                     4

Classificação 2.ª Liga 
Série B

Equipa Pts
1.ª, CCR Alto Moinho                                                     21                                              
2.ª, Amora FC                                                                  18 
3.ª CDR Fogueteiro                                                         18                                                   
4.ª, CRD Cavaquinhas                                               16                                             
5.ª, AA Pinhal General                                                 7                                                
6.ª, Paio Pires FC                                                                 6                                                          
7.ª AM Flor da Mata                                                      6                                              
8.ª, CADC Fénix                                                                  3                                                              

10.ª Jornada
1.ª Liga
GD Fernão Ferro - Qt.ª Princesa             12-5
 Casal do Marco  -  CP Siderurgia                 6-0
 GC Corroios - Cariocas FC                                  5-5
PCR - Cabeço Vide                                                        2-2
C Benfica Seixal - Águias V. Milhaços    3-0
Desportivo Paivas - Qt.ª Laranjeiras           6-3
       
8.ª Jornada
2.ª Liga – Série A
Seixal C 1925 -  GD Criar -T                                  2-6
CR Cruz de Pau - GFA Encosta Sol                5-5
 AMF Catrapona - URJ Fernão Ferro            5-8 
CP Corroios  - GD Cavadas                                  6-3

8.ª Jornada
2.ª Liga – Série B
CRD Cavaquinhas - CCR Alto Moinho         2-4 
AA Pinhal General - AM Flor da Mata          4-2
Amora FC - CADC Fénix                                          5-0
CDR Fogueteiro - Paio Pires FC                         7-2

Liga de Futsal 
do Concelho 
do Seixal 
E. Leclerc

A equipa feminina de seniores do 
Clube de Praticantes de Voleibol 
Lobatos Volley participou na Final 
4 da Taça de Portugal de Voleibol 
2017 de Seniores Femininos. A 
competição teve lugar nos dias 1 e 
2 de abril, no Pavilhão Desportivo 
Municipal da Póvoa do Varzim, 
numa organização da Federação 
Portuguesa de Voleibol.
No dia 1 realizaram-se os dois 
jogos da semifinal. O Atlético 
Voleibol Clube de Famalicão ven-
ceu o Ginásio Clube Vilacondense 
por 3-0. 
O Clube de Praticantes de Voleibol 
Lobatos Volley defrontou a equipa 
do Leixões Sport Club, tendo per-
dido por 3-1. A equipa de Amora 
venceu o primeiro set, mas as 
adversárias acabaram por dar a 
volta. No entanto, as jogadoras 
do Lobatos Volley provaram que 
conseguem responder bem em 
momentos de dificuldade e des-
vantagem.
Assim, a final acabou por ser dis-
putada entre o Leixões Sport Club 
que perdeu na final com o Atlético 
Voleibol Clube de Famalicão, ten-
do o resultado ficado em 1-3.
A equipa feminina de seniores 
Lobatos Volley tem sido uma ver-

dadeira surpresa, com os exce-
lentes resultados alcançados nos 
últimos anos. Começou como um 
projeto desportivo, pedagógico 
e educativo, mas a equipa aca-
bou por se destacar no voleibol 
na margem sul, tendo sido a pri-
meira equipa feminina a chegar 
à 1.ª Divisão Nacional. O facto de 
terem sido apuradas para a Final 
4 da Taça revela o seu talento e 
potencialidades.
Segundo declarações presta-
das à Federação Portuguesa de 

Voleibol, Nuno Maria, treinador 
da equipa Lobatos Volley, refe-
riu que «estavam em campo du-
as equipas com objetivos muito 
diferentes, já que o Leixões SC 
lutava pelo título de campeão e 
nós lutamos para não descer de 
divisão. Pelo que já mostrámos, 
e pelo que ficou hoje bem pa-
tente, creio que estas jogadoras 
não merecem descer de divisão. 
Estou muito orgulhoso porque o 
objetivo era motivar este grupo 
para os jogos do campeonato e 

creio que fizemos um bom jogo 
e deixámos uma boa imagem do 
nosso voleibol».
Daniana Esteves, capitã da equi-
pa de Amora, afirmou que «a nos-
sa exibição dá-nos alento para os 
jogos que nos faltam disputar no 
campeonato, pois conseguimos 
responder bem em momentos de 
dificuldade e desvantagem».

Uma equipa com talento e potencialidades
Lobatos Volley na Final 4 da Taça de Portugal de Voleibol

Associação 
A Natureza Ensina
Campeã 
no corta-mato 
regional

A Associação A Natureza Ensina 
conquistou o título de campeã 
regional de corta-mato em vete-
ranos masculinos, no dia 19 de 
fevereiro, na Quinta do Conde. 
O clube de Corroios conquistou 
ainda o título de vice-campeão 
feminino do distrito, no escalão 
absoluto, e obteve o 5.º lugar em 
seniores. 
A associação nasceu em 2009 
com o objetivo de construir uma 
quinta pedagógica, sonho de 
que não desistiu. O atletismo 
surgiu em 2012 e tem dado bons 
resultados a estes atletas, cerca 
de 100, 20 dos quais federados 
na Associação de Atletismo de 
Setúbal. 
Ainda sem sede nem sócios, a 
associação avança em breve 
com a quotização. O clube parti-
cipa em provas de pista, estrada, 
cross e trail.

O Pavilhão Municipal da Torre da 
Marinha acolheu de 3 a 5 de mar-
ço uma jornada do Campeonato 
Nacional de Boccia e de Boccia 
Sénior, organizada pela Associação 
de Paralisia Cerebral de Almada- 
-Seixal (APCAS) e pela Associação 
Nacional de Desporto. Durante os 
três dias, 211 atletas, em represen-
tação de várias equipas nacionais, 
disputaram estas competições. No 

Campeonato Nacional de Boccia 
Sénior – Zona Sul realizaram-se 
58 jogos, tendo a vitória cabido à 
Associação de Reformados do 
Forte da Casa, partilhando o pó-
dio com o Ginásio Clube de Tomar 
e a Associação de Reformados de 
Alverca do Ribatejo, em 2.º e 3.º 
lugar, respetivamente. Quanto à 
classificação final da Fase Regional 
Centro, Sul e Ilhas do Campeonato 

Nacional de Boccia destaque-se o 
2.º lugar obtido por André Ramos, 
atleta da APCAS, na categoria BC1 
– Individual. A realização desta 
jornada no concelho reconhece o 
apoio dado pela Câmara Municipal 
do Seixal na área da deficiência e 
vai ao encontro dos objetivos da au-
tarquia de estender a prática des-
portiva a toda a população.

Prova envolveu 211 atletas de várias equipas nacionais
Campeonato Nacional de Boccia na Torre da Marinha
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Os funcionários da junta de freguesia realizam regularmente 
ações de desmatação e limpeza dos terrenos, bermas, pas-
seios e zonas ajardinadas por toda a freguesia. 
Recentemente, decorreu uma ação de limpeza e manutenção 
de zonas ajardinadas e canteiros na Torre da Marinha, nomea-
damente junto ao parque infantil.

Manutenção de zonas 
ajardinadas

Novo espaço 
para contentores

Construção de passeios

A União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires procedeu à criação de um novo espaço para colocação de 
contentores no Ponto de Recolha de Monos e Resíduos Verdes, 
na Rua Jacinto Prado Coelho, em Arrentela.
Este Ponto de Recolha de Monos e Resíduos Verdes já funciona-
va no local, no entanto, a partir de agora, conta com uma zona 
pavimentada em lajeta para melhor delimitar o espaço.

A junta de freguesia procede regularmente à construção e 
manutenção de calçadas e passeios, tendo em conta que 
constituem uma parte importante do espaço público urbano 
destinado aos peões. 
Na Rua Padre Pio, em Pinhal de Frades, foi construído um novo 
passeio, permitindo à população circular em segurança.

O XI Grande Prémio de Atletismo de Fernão Ferro percorreu 
as ruas da freguesia no dia 12 de março. A competição foi 
organizada pela União Recreativa Juventude de Fernão Ferro 
e Zatopeques de Fernão Ferro e contou com 283 atletas em 
representação de 23 clubes. 
A classificação coletiva foi ganha pelo Centro Cultural e 
Recreativo do Alto do Moinho. Em 2.º lugar ficou a Associação A 
Natureza Ensina e em 3.º, o Grupo Desportivo do Cavadas.
Vanessa Silva, vereadora da Câmara Municipal do Seixal, e 
Carlos Reis, presidente da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, 
participaram na entrega de prémios da prova, que foi apoiada 
pelas duas autarquias.

XI Grande Prémio de Atletismo Novo jardim e parque infantil Iniciativa FF está a decorrer

Um novo jardim e um novo parque infantil são já visíveis junto 
à Igreja de Fernão Ferro. A obra de requalificação do espaço, 
da responsabilidade da junta de freguesia e com o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal, prossegue a bom ritmo. O parque 
infantil tem um novo piso e novos brinquedos, um escorrega e 
um baloiço, que já se encontram no local.
O espaço renovado, que inclui ainda uma zona de convívio, 
conta já com novas árvores e relvado, estando preparado para 
acolher as famílias nos primeiros dias de primavera e nas ma-
nhãs e tardes de verão. 

A Iniciativa FF (IFF) teve a 2.ª sessão de apuramento para a final 
no dia 2 de abril no salão da Associação de Amigos do Pinhal 
do General. A atividade consiste na apresentação de jovens 
talentos na área do canto e é promovida pela Comissão de Apoio 
a Atividades Juvenis (CAAJU), a qual é promovida pela junta de 
freguesia e integra o movimento associativo.
O concurso de talentos é dirigido a jovens entre os 12 e os 20 
anos e este ano envolve cerca de 20 jovens. Lembre-se que os 
jovens talentos de 2016 participaram na celebração do aniver-
sário da freguesia e os 11 finalistas foram acompanhados por 
40 músicos da Orquestra Juvenil da Grupo Recreativo Escola de 
Samba Bota no Rego, de Sesimbra, numa das noites das Festas 
Populares de Fernão Ferro.

Fernão Ferro Loja 20, Mercado Municipal de Fernão Ferro, R. Luísa Todi, 2865-675 Fernão Ferro > Tel.: 215 979 195 > jf-fernaoferro.pt
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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

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro
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Sábados
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Sublinhados: com partidas de Setúbal, os restantes partem de Coina

(*) n Partida do Fogueteiro

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

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

808 203 050 TRANSTEjO  

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

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 919 374 732

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

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

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

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

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

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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25 DE ABRIL     19

4 abril a 3 junho
Das 10 às 20.30 horas e sábado, 
das 14.30 às 20.30 horas — exposição
José Afonso – Geografias 
de Uma Vida
Biblioteca Municipal do Seixal

15 abril a 27 maio
Das 15 às 19 horas — exposição
Um Fotógrafo na Revolução, 
de Sérgio Valente
Galeria Municipal de Corroios

21 abril a 7 maio
O Livro em Festa – 
Feira do Livro
Jardim do Fogueteiro

21, 24, 26 e 27 abril 
Das 10 às 12 horas 
ou das 14.30 às 16.30 horas — ateliê 
Cartazes do 25 de Abril
Núcleo da Mundet

21 abril, sexta-feira
21.30 horas — concerto
Ossos do Ofício
22.45 horas — concerto 
Ramp
Praça 1.º de Maio, Seixal

22 abril, sábado
15.30 horas — ateliê 
Liberdade em Flor
Biblioteca Municipal do Seixal

21 horas — desfile e concerto 
Bandas da Sociedade Filarmónica 
União Seixalense e da Sociedade 
Filarmónica Democrática Timbre 
Seixalense + coro da Unisseixal
Praça 1.º de Maio, Seixal

21.30 horas — teatro
Projecto Giacometti – 
Quarteto Artemsax & Lino 
Guerreiro
Cinema S. Vicente, 
Aldeia de Paio Pires

23 abril, domingo
16 horas — espetáculo infantil
O Mundo da Sara
Praça 1.º de Maio, Seixal

24 abril, segunda-feira
Espetáculo de comemoração do 
43.º aniversário do 25 de Abril                                                                                                            

22 horas — concerto 
Deolinda

24 horas
Fogo de artifício

0.30 horas — concerto  
Agir
Praça 1.º de Maio, Seixal

25 abril, terça-feira
9 horas — saudação ao Poder Local 
Democrático e ao 25 de Abril
Bandas Filarmónicas 
da Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre 
Seixalense, Sociedade 
Filarmónica União Seixalense, 
Sociedade Filarmónica 
União Arrentelense 
e Sociedade Filarmónica 
Operária Amorense
Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal 
e Praça 1.º de Maio, Seixal

10 horas — atletismo
33.ª Estafeta 25 de Abril
Ruas de Arrentela

11.30 horas — Inauguração 
Praça Central da Torre da Marinha
Banda da Sociedade Filarmónica 
União Arrentelense e da Escola 
de Artes do Independente 
Futebol Clube Torrense
Torre da Marinha

15 horas — desfile 
Comemoração do 43.º 
aniversário do 25 de Abril
Avenida da LIberdade, Lisboa

28 abril, sexta-feira
15 horas — lançamento do livro 
«A Delegação Escolar 
do Concelho do Seixal 
1933-2004 – Memórias Vivas 
de uma Instituição: Um 
Percurso... Muitas Vidas»
Auditório dos Serviços Centrais
da Câmara Municipal do Seixal

29 abril, sábado
11 horas — inauguração 
Sede do Grupo de Futsal 
e Amigos da Encosta do Sol 
Urbanização Encosta do Sol, Aldeia 
de Paio Pires

15.30 horas — festa
Jogos do Seixal 
Complexo Municipal de Atletismo 
Carla Sacramento

16 horas — apresentação do livro 
«Memória e Vida em Tempos 
de Abril – Estórias 
de  Liberdade e Libertação», 
de Maria José Maurício
Galeria Municipal Augusto Cabrita

21.30 horas — concerto 
Salvador Sobral
Comemoração 
do Dia Internacional do Jazz
Auditório Municipal,
Fórum Cultural do Seixal 

4 maio, quinta-feira
15 horas — lançamento 
Jornal Interescolar
Auditório dos Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal

6 maio, sábado 
11 horas — inauguração 

Sede da Casa do Educador
Edifício Custódio Borja, Amora

17 horas — lançamento do livro 
«Chãos e Marés», 
de Eufrázio Filipe 
Galeria Municipal Augusto Cabrita

10 maio, quarta-feira
14 horas — encontro 
Movimento Associativo 
da Área das Pessoas Idosas 
no Município do Seixal
Auditório Municipal,
Fórum Cultural do Seixal

10 a 13 maio
Feira de Projetos Educativos
Quinta da Marialva, Corroios

13 maio, sábado
21.30 horas — concerto
Ary, o Poeta das Canções
Joaquim Lourenço e convidados 
Auditório Municipal,
Fórum Cultural do Seixal

27 maio, sábado
21.30 horas — concerto
Paulo Ribeiro 
Espetáculo inspirado na poesia 
de Manuel da Fonseca
Auditório Municipal,
Fórum Cultural do Seixal

3 junho, sábado
21.30 horas — teatro 
«A Madrugada»
Associação Cultural Rugas
Auditório Municipal,
Fórum Cultural do Seixal
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ossos do ofício + rAMP
o Mundo da Sara
Bandas Filarmónicas
Timbre Seixalense + União Seixalense
Coro da Unisseixal



MAIS PARTICIPAÇÃO MELHOR FUTURO

403
INTERVENÇÕES

2 903
PARTICIPANTES

48
DEBATES

26
TEMAS

SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 682  6 ABR 2017

 SUPLEMENTO

População participa
na vida municipal 

Quase 3 mil
pessoas em
48 debates do
Fórum Seixal
O Fórum Seixal é um espaço de debate realizado pela Câma-
ra Municipal do Seixal desde 2004. Ao longo destes anos, a 
iniciativa tem permitido que todos – munícipes, instituições, 
movimento associativo, comunidade escolar, agentes econó-
micos – deem a sua opinião sobre diversos temas da vida 
municipal. 
Em 2014, o Fórum Seixal regressou com um novo ciclo de 
debates com o lema «Mais Participação, Melhor Futuro», 
tendo-se realizado, até fevereiro de 2017, 48 debates 
sobre 26 temas diferentes. Apostando na descentrali-
zação, as sessões decorreram em todas as freguesias 
do concelho e em horário pós-laboral, permitindo a 
participação de 2903 pessoas e um total de 403 
intervenções por parte dos participantes.
Depois de, em 2014, o Fórum Seixal se ter debru-
çado sobre duas questões estratégicas para o fu-
turo do concelho e da população, com a discussão 
pública sobre a revisão do Plano Diretor Muni-
cipal e a necessidade de construção do hos-
pital no concelho, em 2015 foram abordados 
temas estruturantes para a vida municipal, como 
a mobilidade e transportes, a privatização da água e 
dos resíduos, a reconversão urbanística e carta social. Foi 
também em 2015 que se realizou o primeiro debate de um 
total de 13 sobre a municipalização da educação, tema que 
continuou a ser abordado em 2016.
Foram também alvo de debate diversas obras de proximi-
dade, como a requalificação de infraestruturas urbanísticas 
em Santa Marta do Pinhal e a requalificação da zona central 
de Corroios, a execução do parque de estacionamento em 
Pinhal de Frades e a qualificação dos espaços exteriores na 
Quinta de Santa Rita, na Torre da Marinha.
A requalificação do passeio ribeirinho do Seixal deu lugar a 
dois debates, tendo-se realizado ainda encontros para apre-
sentar à população obras como a construção da Escola Bási-
ca de Santa Marta, da Praça Central da Torre da Marinha ou 
do Núcleo de Náutica de Recreio de Amora.
Os objetivos de aproximar a autarquia da população e au-
mentar a sua participação na vida do município mantêm-se, 
por isso, o Fórum Seixal continua, com mais debates sobre 
temas importantes para quem vive e trabalha no concelho. 
Participe!



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 682  6 ABR 2017
2 SUPLEMENTO

Entre 26 de maio de 2015 e 8 de junho de 
2016, realizaram-se 13 sessões do Fórum 
Seixal com o tema «Municipalização da 
educação, não!».
Através destas sessões, os representantes 
da Câmara Municipal do Seixal e presiden-
tes das juntas de freguesia do concelho 
transmitiram a toda a comunidade educati-
va a sua posição face à intenção do Estado 
de municipalizar a educação e, ao mesmo 
tempo, ficaram a conhecer a opinião de 

todos aqueles que participam no processo 
educativo: órgãos das escolas, associações 
de pais e de estudantes, professores, fun-
cionários, pais e alunos. A conclusão foi 
unânime: tanto o Poder Local como a comu-
nidade educativa estão unidos na luta con-
tra a municipalização da educação.
Através do Programa Aproximar, o Estado 
pretendia transferir para as autarquias 
mais competências nas áreas da educação, 
saúde, segurança social e cultura. Ao nível 

da educação, o diploma que estabelecia a 
delegação de competências, o Decreto-Lei 
n.º 30/2015, foi publicado em fevereiro de 
2015 com o objetivo de transferir para os 
municípios a responsabilidade em áreas 
como políticas educativas, administração 
da escola, currículo, organização pedagó-
gica e administrativa e gestão de recursos.
Nas diversas sessões, que contaram com 
um total de 66 intervenções, a delegação 
de competências proposta foi considerada 

conjuntural, efémera, geradora de desi-
gualdades, de discrepâncias e de diver-
gências de atuação, sem contribuir para o 
reforço da escola pública.
Os 531 participantes nas sessões do Fó-
rum Seixal revelaram-se contra a muni-
cipalização da educação e assumiram o 
compromisso de continuarem juntos a 
construir e defender um sistema de ensino 
público universal, gratuito e de qualidade 
para todos.

Por uma escola pública universal

Contra a municipalização da educação

Entre maio e novembro de 2014, decor-
reu um ciclo de seis encontros sobre a 
construção do hospital no Seixal, no âm-
bito do Fórum Seixal. Com o tema «Já co-
nhece o hospital no Seixal?», esta iniciati-
va pretendeu dar a conhecer o projeto e 
as valências deste equipamento de saú-
de e demonstrar a necessidade urgente 
da sua construção. Esta iniciativa percor-
reu todas as freguesias do concelho.
Em relação aos cuidados de saúde pri-
mários, foi referido o facto de haver ape-
nas um Serviço de Apoio Permanente a 
funcionar no concelho e que, aos domin-
gos, encerra às 16 horas, e ainda a falta 
de médicos de família. É de referir que, 
segundo dados de julho de 2016, ainda 
existem 28 279 utentes sem médico de 
família, ou seja, 16,3 % da população ins-
crita nos centros de saúde.
Quanto a cuidados hospitalares, o equi-
pamento de referência para esta área, 

o Hospital Garcia de Orta, que foi cons-
truído para dar resposta a 150 mil habi-
tantes, está a servir 450 mil pessoas dos 
concelhos de Almada, Seixal e Sesimbra, 
encontrando-se sobrelotado.
Outra das questões referidas nos debates 
foi a falta de cumprimento por parte do Go-
verno: o hospital no Seixal já deveria estar 
construído em 2012, segundo um acordo 
assinado em 2009 entre o Ministério da 
Saúde e a Câmara Municipal do Seixal. 
O hospital no Seixal, um equipamento de 
proximidade, vocacionado para o serviço 
ambulatório, está agora mais perto de ser 
uma realidade, pois o atual Governo ins-
creveu uma verba no Orçamento do Esta-
do para 2017 para relançar o projeto e o 
concurso para a sua construção. Mas até 
abrir as portas, Poder Local, comissões 
de utentes e população não vão baixar 
os braços, tal como o afirmaram nas ses-
sões do Fórum Seixal.

A necessidade urgente de um novo 
equipamento 

Já conhece o hospital
no Seixal?
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A discussão pública da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) do 
Seixal decorreu entre 2 de janeiro e 28 de março de 2014, período durante o qual 
se realizaram seis sessões do Fórum Seixal, para que os munícipes pudessem colo-
car questões, dar sugestões e contribuir para a construção do futuro do concelho. 
Para além das sessões de abertura e encerramento, realizaram-se quatro sessões 
em que foram abordados os quatro principais eixos estratégicos do PDM: Reestru-
turação do Espaço Urbano e Consolidação do Sistema de Mobilidade e Transportes; 
Desenvolvimento Económico Sustentável; Proteção do Espaço Natural e Valoriza-
ção Ambiental e Promoção da Equidade e da Coesão Social.
No total das seis sessões, que decorreram em todas as freguesias do concelho, 
participaram 633 pessoas, permitindo à autarquia fazer um balanço muito positivo 

do Fórum Seixal. É de referir que, durante o período de discussão pública, houve 
ainda 86 consultas da proposta de PDM, 66 atendimentos, 16 reuniões e 156 
participações escritas enviadas pelos munícipes.
Estes 86 dias de elevada participação na vida coletiva do município permitiram 
incluir no PDM propostas e sugestões concretas da população, contribuindo para a 
versão final do documento. 
A revisão do PDM do Seixal entrou em vigor no dia 4 de março de 2015, após publi-
cação em Diário da República. Foi o segundo PDM revisto e atualizado da penín-
sula de Setúbal e o quarto da Área Metropolitana de Lisboa a ser aprovado, sendo 
um instrumento indispensável no planeamento e gestão territorial do concelho 
entre 2015 e 2025.

Discussão pública do Plano Diretor Municipal

A Câmara Municipal do Seixal tem vin-
do a realizar obras de requalificação do 
espaço público e a construir equipamen-
tos, melhorando e qualificando a vida da 
população. As intervenções têm vindo a 
ser apresentadas aos municípes através 
de diversas sessões do Fórum Seixal, 
permitindo-lhes conhecer os projetos e 
apresentar sugestões. O total das 10 ses-
sões do Fórum Seixal sobre esta temática 
contou com 530 participantes e 99 inter-
venções.
Em dezembro de 2014, destaque para 
a apresentação do projeto de criação de 
uma nova área de estacionamento em 
Pinhal de Frades, entre a Avenida 25 de 
Abril e as ruas Mário Lopes Domingues e 
Dr. Raul Machado. 
No primeiro semestre de 2015, decorre-
ram mais duas sessões do Fórum Seixal 
para apresentar as intervenções de re-
qualificação do espaço público em S.ta 
Marta do Pinhal, em Corroios, e na Quinta 
de S.ta Rita, na Torre da Marinha, assu-
midas pela Câmara Municipal do Seixal, 
uma vez que, em ambos os locais, os lote-

adores não concluíram as obras que eram 
da sua responsabilidade.
Em Santa Marta do Pinhal, a autarquia 
procedeu aos arranjos exteriores e requa-
lificação de infraestruturas urbanísticas 
entre as ruas Natália Correia, António Ga-
ribaldi e Avenida Vieira da Silva. Na Urba-
nização de S.ta Rita, na Torre da Marinha, 
a Câmara Municipal do Seixal também 
requalificou os espaços exteriores, redefi-
nindo passeios, espaços pedonais, áreas 
verdes, acessibilidades e estacionamento.
No segundo semestre de 2015 foram apre-
sentadas no âmbito do Fórum Seixal mais 
três obras de requalificação.
A primeira, em julho, foi a requalificação 
do espaço público na zona central de Cor-
roios, na envolvente à Rua dos Corticeiros, 
Rua da Igreja e Avenida 25 de Abril. Uma 
obra que passou pelo reordenamento do 
estacionamento e da circulação automó-
vel, requalificação dos espaços verdes e 
reformulação das zonas pedonais e das 
redes de drenagem pluvial.
A segunda, em setembro, foi a requalifica-
ção do espaço público em Miratejo, com 

intervenções nas zonas verdes, passeios, 
criação de mais lugares de estacionamen-
to, pavimentação de algumas áreas e revi-
são da sinalização e iluminação pública.
A terceira, realizada em outubro, foi a apre-
sentação da requalificação do passeio ri-
beirinho do Seixal, uma obra que, pela sua 
dimensão e impactos na vida da população 
da zona urbana antiga do Seixal, foi ainda 
tema de outra sessão do Fórum Seixal um 
ano depois, em 2016, para realização de 
um ponto de situação. Esta intervenção 
visa a criação de novos espaços pedonais 
e cicláveis com prolongamento do passeio 
ribeirinho, redesenhar acessos e redefi-
nir estacionamentos, valorizar os espaços 
coletivos e requalificar infraestruturas. O 

projeto da Escola Básica de S.ta Marta do 
Pinhal foi apresentado em junho de 2016. 
As obras decorrem a bom ritmo, prevendo-
-se a sua abertura no ano o início do ano 
letivo 2017-2018. 
Outro projeto apresentado em 2016 e 
cuja obra se encontra a decorrer foi o da 
requalificação da área da antiga Piscina 
Municipal da Torre da Marinha, criando 
uma praça central para usufruto da popu-
lação. 
Já este ano, no mês de março, foi dada 
a conhecer no Fórum Seixal a 1.ª fase da 
obra do Núcleo de Náutica de Recreio de 
Amora, com a criação de uma área de 
acostagem para embarcações de recreio 
de pequeno porte e de desporto náutico.

Espaço público e equipamentos

Obras de construção
e requalificação



Após o 25 de Abril de 1974, o Poder Lo-
cal Democrático do Seixal herdou 160 
áreas urbanas de génese ilegal (AUGI), 
correspondendo a mais de mil hectares 
e 11 por cento da área do concelho. Ao 
longo dos anos, a Câmara Municipal do 
Seixal tem vindo a trabalhar em par-
ceria com as comissões de moradores 
no sentido de reconverter estas áreas, 
constituindo atualmente um caso de su-
cesso na reconversão urbanística. 
A suspensão parcial do anterior Plano 
Diretor Municipal (PDM) em 2013 per-
mitiu a reconversão de algumas AUGI, 

mas foi com a aprovação do novo PDM 
em 4 de março de 2015 que os proces-
sos de reconversão sofreram uma evo-
lução significativa, permitindo o reforço 
do investimento na realização de infra-
estruturas.
A reconversão urbanística no concelho e 
os casos mais específicos do Pinhal do Ge-
neral e do Pinhal Conde da Cunha foram 
alvo de sessões do Fórum Seixal sempre 
muito participadas.
É de referir ainda os debates em torno da 
construção de infraestruturas quer nos 
Morgados, em Fernão Ferro, quer nos Fo-
ros de Amora. Nos Morgados encontram--
se em execução obras de remodelação e 
execução das redes de água e saneamen-
to. Nos Foros de Amora, a obra contempla 
o prolongamento do intercetor da Quinta 
do Damião e a construção de coletores 
e ramais de esgotos, beneficiando cinco 
ruas que correspondem a 20 ramais do-
miciliários.
Estes cinco debates foram dos mais par-
ticipados, com a presença de 474 muní-
cipes e 74 intervenções do público.
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A estratégia municipal em matéria de am-
biente, proteção civil, política social, mobi-
lidade e transportes e prática desportiva  
foi debatida no Fórum Seixal, com a par-
ticipação de 208 pessoas que fizeram 28 
intervenções. 
O Plano Municipal de Emergência de Prote-
ção Civil abrange toda a área do município 
e é um documento orientador sobre a uni-
dade nas ações a desenvolver, nos meios a 
empregar, bem como a adequação das me-
didas a adotar em caso de emergência. Em 
fevereiro de 2014, o Fórum Seixal debateu 
a revisão deste plano, que se encontrava 

em fase de consulta pública.
A Carta Social Municipal do Seixal, enquan-
to instrumento de planeamento estratégico 
da política social do município, esteve em 
destaque na sessão do Fórum Seixal que 
decorreu em junho de 2015. 
Em debate em julho de 2015 estiveram a 
mobilidade e os transportes no concelho 
do Seixal, onde foram debatidas a deficien-
te cobertura geográfica, horários insufi-
cientes e dificuldades de articulação entre 
os operadores de transportes públicos.
Dar a conhecer as estratégias de orienta-
ção e incentivo à prática desportiva com 
vista à promoção do bem-estar e quali-
dade de vida da população foi o objetivo 
do Fórum Seixal realizado em outubro de 
2015, onde foi apresentado o Plano Mu-
nicipal de Desenvolvimento Desportivo do 
Concelho do Seixal. 
Em junho de 2016, os participantes do 
Fórum Seixal ficaram a conhecer melhor 
a Carta Ambiental do Município do Seixal,  
um instrumento de planeamento territorial 
com incidência sobre 13 áreas de interven-
ção ambiental. 

O Fórum Seixal também foi um espaço de 
debate sobre questões relacionadas com a 
defesa dos direitos da população: a priva-
tização dos resíduos, a gestão pública da 
água e saneamento e os impactos ambien-
tais do complexo da Siderurgia Nacional. 
A Amarsul é a empresa responsável pelo 
Sistema Multimunicipal de Valorização e 
Tratamento de Resíduos Sólidos da mar-
gem sul do Tejo. Após revelada a intenção 
do Governo de privatizar a EGF, parte da 
empresa Amarsul detida pelo Estado, a Câ-
mara Municipal do Seixal realizou, em maio 
de 2014, a sessão Melhor Ambiente, contra 
a Privatização dos Resíduos. O objetivo foi 

esclarecer a população sobre os riscos da 
privatização, nomeadamente o aumento 
acentuado dos preços e taxas de resíduos, 
pior prestação de serviços e transformação 
da gestão de resíduos num negócio. 
A «Gestão pública da água e saneamen-
to» foi o tema em destaque na sessão do 
Fórum Seixal que decorreu em junho de 
2015, no Moinho de Maré de Corroios. 
Foram debatidas as medidas legislativas 
que têm sido tomadas para a reestrutura-
ção dos serviços de água e saneamento e 
que, previsivelmente, conduzirão à priva-
tização destes serviços, não só em Portu-
gal, mas em toda a União Europeia.

O Fórum Seixal sobre os impactos ambien-
tais do complexo da Siderurgia Nacional 
que decorreu em fevereiro de 2016 foi 
um debate muito participado. A principal 
conclusão deste encontro foi a necessi-
dade de se encontrarem novas formas 
de luta para um problema que se arrasta 

há muitos anos com emissão de partícu-
las e fumos, deposição de escórias a céu 
aberto e ruído, apesar de ser reconhecida 
a mais--valia em termos económicos e de 
emprego desta atividade industrial. No 
total destes três debates houve 207 par-
ticipantes e 34 intervenções.

Resíduos, água, saneamento
e ambiente

Defender os direitos
da população

Intervenção
da autarquia
Planos
e estratégias 
municipais

Qualidade de vida 
para a população  
Reconversão 
urbanística e 
infraestruturas 
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Páscoa 
para todas 
as idades

O Seixal assinala a Páscoa com duas iniciativas distintas e públicos diversos. 

Do Óleo Se Faz Luz – A Páscoa na Ludoteca é uma atividade dirigida a crianças entre 
os 4 e os 12 anos e consiste num ateliê de produção de velas, feitas a partir do óleo 
alimentar usado. Para além de lúdica, a iniciativa tem um fim ambiental e sensibiliza 
os participantes para a reutilização deste tipo de resíduos, atribuindo-lhes um novo uso.

Na Semana Santa, o Simbolismo Cristão da Igreja de Arrentela é uma visita guiada 
ao templo de Arrentela, património muito antigo e repleto de história. A iniciativa 
convida-o a descobrir esta igreja de que já havia notícia em 1522, data presente numa 
das lápides tumulares junto à capela-mor. Contudo, o templo hoje conservado é de data 
posterior, remontando à segunda metade do século XVIII.

Com a visita ao templo de Arrentela, numa visão da história e do património, dirigida 
a todas as idades, a Páscoa no concelho respeita a memória e o passado. Ainda assim, 
através de um ateliê de reciclagem, numa atividade direcionada para os mais novos, 
tem também uma visão de futuro.

Participe.

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

Crescer com livros
Casa da imaginação, de histórias e de encontros, a Biblioteca Municipal mantém 
uma atividade regular dirigida a crianças e jovens. O equipamento fica situado 
no Fórum Cultural do Seixal, com núcleos em Amora e Corroios, e para além de 
possibilitar o empréstimo, leitura e consulta no local de um vasto acervo para 
a infância e juventude, possui ainda um setor de audiovisual e um serviço de 
informática.

Para jovens dos 13 aos 18 anos, com os ateliês O Mundo Maravilhoso de Tim 
Burton, Estampa ao Teu Estilo, Fazedores de Histórias, ou dos 8 aos 18, como é 
o caso da atividade Hoje Sou… Bibliotecário, os mais novos são conduzidos por 
atividades de valorização dos livros, dos saberes neles contidos e da imaginação.

O equipamento oferece ainda para crianças entre os 4 e os 12 anos as atividades 
Arca de Histórias e A Hora do Conto, em torno de «A Adivinha do Rei», de Alice 
Vieira. Brincar Livre é também uma atividade lúdica, desta feita dirigida a um 
público mais abrangente: crianças dos 6 aos 36 meses, desde que acompanhadas 
por um adulto, e dos 3 aos 12 anos.

Várias oportunidades para crescer saudável, para crescer com livros.



_________________________________
9.30 horas
Amora em Movimento – Parque 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 desportivas
Passeio ribeirinho de Arrentela, junto à Quinta 
da Fidalga

_________________________________
14 horas
Torneio de Sueca 25 de Abril
Centro Cultural e Desportivo das Paivas

_________________________________
Das 15 às 17 horas
À Descoberta de Um Moinho
Fim de Semana dos Moinhos Abertos
Visita acompanhada
Participação gratuita
Inscrição (1)
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

Do Óleo Se Faz Luz – A Páscoa na Ludoteca
Ateliê. Crianças entre os 4 e os 12 anos
Gratuito
Inscrições: 210 976 011 ou div.ambiente.salubri-
dade@cm-seixal.pt
Biblioteca Municipal do Seixal – Espaço 
Ludoteca

_________________________________
16 horas
Jogos Tradicionais
Org.: Núcleo dos Naturais e Amigos da Vila de 
Cabeço de Vide
Parque Urbano das Paivas

seixal
acontece

6 ABRIL
quinta-feira
_________________________________
Das 10 às 12.30 horas e das 14 às 17.30 horas
O Mundo Maravilhoso de Tim Burton
Jovens dos 13 aos 18 anos
Inscrição para grupos: 210 976 100 
ou biblioteca.jovem@cm-seixal.pt
Biblioteca Municipal do Seixal e/ou nas escolas 
básicas e secundárias do concelho

7 ABRIL
sexta-feira
_________________________________
Das 10 às 12 horas ou das 14.30 às 16.30 horas
À Descoberta de Um Moinho
Dia Nacional dos Moinhos
Visita acompanhada
Participação gratuita
Inscrição (1)
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

_________________________________
Das 20.30 às 22.30 horas
Conversas com a Saúde: Vamos Falar sobre 
a Depressão!
Encontro | Debate
Inscrição: 918 657 918 ou seixal.saudavel@
cm-seixal.pt
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal

8 ABRIL
SÁBADO
_________________________________
Das 9 às 20 horas
XIX Torneio Moinho de Maré – Sub-12/16
Ténis de campo
Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro-
-Rouxinol

_________________________________
9.30 horas
Amora em Movimento – Marginal de Amora
Várias atividades desportivas
Org.: Junta de Freguesia de Amora
Marginal de Amora

________________________________
16.30 horas
Arca de Histórias
Crianças dos 4 aos 12 anos
Inscrição: 210 976 100 ou biblioteca.junior@
cm-seixal.pt
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
Das 21 às 22.30 horas
XI Gala Gímnica de Aniversário
Org.: Centro Cultural e Recreativo do Alto do 
Moinho
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho

9 ABRIL
DOMINGO
_________________________________
Das 5.45 às 20.30 horas
1.ª Marcha Atlântica
Org.: Clube Associativo Santa Marta do Pinhal 
Partida e chegada à Quinta da Marialva, 
Corroios

_________________________________
Das 9 às 12 horas
Manhãs Desportivas
Várias atividades desportivas
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
Caminhada Seixal+Saudável
Participação gratuita
Frente Ribeirinha de Arrentela e Seixal

_________________________________
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

_________________________________
14 horas
Passeio de Barcos Dragão – Movimento 
Associativo de Fernão Ferro
Org.: Junta de Freguesia de Fernão Ferro, As-
sociação Naval Amorense (ANA), movimento 
associativo
Baía do Seixal (junto à ANA)

_________________________________
Das 14 às 17 horas
Abertura do Moinho de Maré de Corroios ao 
Público
Fim de Semana dos Moinhos Abertos
Participação gratuita
Inscrição (1)
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

_________________________________
Das 15 às 18 horas
Tardes Desportivas
Jogos tradicionais
Grupo Desportivo Cultural Águias de Vale de 
Milhaços

_________________________________
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

_________________________________
Das 16 às 17 horas
Na Semana Santa, o Simbolismo Cristão 
da Igreja de Arrentela
Visita guiada
Participação gratuita
Inscrição (1)
Igreja Paroquial de Arrentela

11 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

12 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 Corroios – Biblioteca Municipal do 
Seixal

15 ABRIL
SÁBADO
_________________________________
Das 17 às 19 horas
Convívio dos Jogos Tradicionais
Org.: Núcleo dos Naturais e Amigos da Vila de 
Cabeço de Vide
E. Leclerc, Amora

18 ABRIL
TERÇA-FEIRA
_________________________________
9.30 horas 
Valorização do Património Cultural
do Seixal e Turismo Sustentável
Ação de sensibilização
Inscrição (1)
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

_________________________________
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

20 ABRIL
QUINTA-FEIRA
_________________________________
Das 10 às 12 horas ou das 14.30 às 16.30 horas
Uma História, Um Livro… Um Dia Divertido
Ateliê. Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

_________________________________
Das 10 às 12.30 horas e das 14 às 17.30 horas
O Mundo Maravilhoso de Tim Burton
Jovens dos 13 aos 18 anos
Inscrição para grupos: 210 976 100 ou bibliote-
ca.jovem@cm-seixal.pt
Biblioteca Municipal do Seixal e/ou nas escolas 
básicas e secundárias do concelho



e ainda…
6 A 20 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 12 de abril
De segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas
Gaza – Testemunho de Uma Agressão
Exposição fotográfica
Org.: MPPM – Movimento pelos Direitos do 
Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente
Átrio dos Serviços Centrais da Câmara Munici-
pal do Seixal

_________________________________
A decorrer até 13 de abril
De segunda a sexta-feira, das 9 às 17.30 horas
Férias Desportivas da Páscoa
Várias atividades desportivas
Jovens
Org.: Movimento associativo
Vários locais do concelho

_________________________________
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

_________________________________
A decorrer até 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

_________________________________
De 15 de abril a 27 de maio
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas
Sérgio Valente, Um Fotógrafo na Revolução
Exposição de fotografia da Cooperativa Árvore 
e Edições Afrontamento
Integrada no programa de comemorações do 
25 de Abril de 1974
Galeria Municipal de Corroios

(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

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

Iniciativas valorizam 
património do concelho
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 no Núcleo do 
Moinho de Maré de Corroios. O objetivo é sensibilizar a população para o valor 
patrimonial dos moinhos tradicionais e, ao mesmo tempo, assumir o papel dos 
moinhos enquanto espaços de encontro no seio das comunidades.

Nos dias 7 e 8 de abril realizam-se as visitas acompanhadas À Descoberta de Um 
Moinho, sendo que, no dia 8, terá também lugar a apresentação do espetáculo 
Canto Maior pelo Conselho Local para o Desenvolvimento do Miratejo. No dia 
9, domingo, o Moinho de Maré estará aberto ao público das 14 às 17 horas.

No dia 18 de abril assinala-se ainda o Dia Internacional dos Monumentos e 
Sítios, com a ação de sensibilização Valorização do Património Cultural do Seixal 
e Turismo Sustentável, às 9.30 horas, também no Moinho de Maré de Corroios.

A participação nas iniciativas é gratuita, mas requer inscrição através do 
telefone 210 976 112 ou do email ecomuseu.se@cm-seixal.pt.

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

Pinturas do quotidiano
Autor multifacetado e prolífico, José Santa-Bárbara tem-se dedicado a múltiplas áreas 
e atividades que vão desde o design gráfico, industrial e de equipamento urbano, 
interiores e mobiliário, ao desenho, pintura, cerâmica, gravura, ilustração, escultura, 
tapeçaria, gravura e medalhística. A conceção do logotipo da CP ou capas dos discos de 
Zeca Afonso estão entre os seus muitos e criativos trabalhos.

Ao Seixal, trouxe um conjunto de obras em pintura, que podem ser vistas na Galeria de 
Exposições Augusto Cabrita até ao dia 29 de abril. A mostra, intitulada Quotidianos 2, 
reúne pedaços da vida real por ele pintados, imagens do quotidiano e da passagem dos 
dias. 

Uma pintura que questiona o que vemos todos os dias, mas que por ser tão banal se apaga 
perante os nossos olhos.

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

Atividades divertidas 
e saudáveis nas Férias 
Desportivas da Páscoa 
As Férias Desportivas da Páscoa decorrem a partir de dia 5 de abril, 
proporcionando atividades divertidas e saudáveis a crianças e jovens do 
concelho durante o período de pausa escolar.

Movimento associativo, comunidade escolar e instituições sociais, 
com o apoio da Câmara Municipal do Seixal, criaram 36 centros de 
férias que promovem atividades em equipamentos municipais e que 
são acompanhadas por técnicos devidamente qualificados. Atividades 
aquáticas e ao ar livre, xadrez, orientação e escalada são algumas das 
atividades que os participantes podem praticar. Destaque para o convívio 
de orientação que terá lugar no Parque do Serrado, em Amora, no dia 12 de 
abril, reunindo todos os centros de férias.

Mais informações em cm-seixal.pt. 
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