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Candidatura a fundos europeus aprovada
Quartel dos Bombeiros Mistos 
de Amora vai  avançar

A candidatura para a construção do quartel, apresentada pe-
la Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora 
(AHBMA), junto do Programa Operacional Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR), que se encontrava em 
audiência prévia, foi aprovada à terceira tentativa. 
Em comunicado de dia 12 de abril, a AHBMA expressa o seu 
agradecimento à Câmara Municipal do Seixal, por «todo o apoio 
prestado ao longo do processo». 3
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Assembleia Municipal do Seixal

Seixal apresenta resultados 
de 16,4 milhões de euros em 2016
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A AprovAção do rela-
tório de Atividades e prestação de 
Contas do Exercício de 2016 foi o 
tema principal da sessão ordiná-
ria descentralizada da Assembleia 
Municipal do Seixal, que decor-
reu no dia 17 de abril, no Clube 
recreativo da Cruz de pau.

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, fez a 
apresentação do documento, re-
ferindo que, em 2016, a Câmara 
Municipal do Seixal conseguiu «as-
segurar mais serviço público, mais 
investimento, mais participação, 
melhor resultado económico e ain-
da mais luta e mais reivindicação 
de meios para o concelho».

o presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal fez um resumo do 
trabalho realizado nas áreas de 
intervenção pela autarquia e apre-
sentou resultados: «Em 2016 
conseguimos o melhor exercí-
cio dos três anos deste mandato. 
Conseguimos proveitos de 91,2 mi-
lhões de euros, custos e perdas de 
74,7 milhões de euros, o que per-
faz um resultado líquido de 16,4 
milhões de euros. Com um saldo 
de tesouraria de 7,8 milhões, a que 
acrescem 8,9 milhões de euros de 
anos anteriores, que não gastámos, 
perfaz um total de mais de 16,7 mi-
lhões de saldo real de tesouraria 
que passa para 2017».

Joaquim Santos falou ainda so-
bre a redução da dívida: «para além 
de termos reduzido o IMI, de ter-
mos a tarifa de água mais baixa, ain-
da reduzimos a dívida da Câmara 
Municipal do Seixal em mais 11,3 
milhões de euros, o que perfaz uma 

redução de cerca de 36 milhões de 
euros em quatro anos».

Sobre esta matéria, foram feitas 
várias intervenções por parte de 
representantes de todos os parti-
dos. 

o BE afirmou que «uma boa exe-
cução orçamental não significa que 
a mesma se traduza numa melho-
ria para os munícipes».

o pSD referiu que, «olhando para 
as contas do ponto de vista formal, 
estas são indiscutivelmente muito 
melhores do que aquelas apresen-
tadas nos anos anteriores a 2013», 
mas não acredita «que os grandes 
problemas que existem no conce-
lho resultem da ação política do 
Estado, «porque esses já existem 
há muito tempo».

o CDS disse que houve uma me-
lhoria nas contas, mas referiu que 
há falta de investimento em áreas 
como, por exemplo, o turismo.

o pS colocou questões so-
bre obras, como a construção do 
Centro Cultural de Amora, e a ne-
cessidade de investir, uma vez que 
existe lucro.

Quanto à aposta no turismo, se-
gundo afirmou o presidente da au-
tarquia, tem sido uma prioridade: 
«Duplicámos o número de nautas 
no concelho em 2016, iniciámos 
a obra do Núcleo de Náutica de 
recreio de Amora, estivemos re-
centemente em grandes eventos 
a promover esta área como, por 
exemplo, a Nauticampo, com um 
stande próprio e atividades».

Sobre o Centro Cultural de Amo-
ra, o autarca explicou que iria ser 
instalado no Edifício Alentejo, ao 

lado da Loja do Cidadão, «no entan-
to, esta irá necessitar de uma área 
maior, o que invalida a instalação 
do Centro Cultural de Amora no lo-
cal, pelo que tem que ser encontra-
da uma nova solução». 

o presidente afirmou ainda que, 
«se há lucro, vamos investir mais», 
informando que vai levar à próxi-
ma reunião da assembleia muni-
cipal «uma proposta de reforço do 
orçamento de 2017 em mais de 10 
milhões de euros, tudo para inves-
timento».

A atividade municipal
No período da ordem do dia, 

houve ainda a apreciação de infor-
mação sobre a atividade da Câmara 
e do município, tendo Joaquim 
Santos feito um resumo do traba-
lho realizado.

os deputados colocaram vá-
rias questões, entre as quais 
sobre o programa Especial de 
realojamento (pEr) no concelho e 
a Escola Secundária João de Barros.

Sobre o pEr, Joaquim Santos ex-
plicou que «foram construídos 198 
fogos no Seixal, 164 na Cucena e 
34 no Fogueteiro, tendo a Câmara 
Municipal do Seixal investido 5,6 
milhões de euros, mais os terre-
nos. Assumimos 61 por cento do 
investimento e foram realojadas 
229 famílias. Atualmente apenas 
estão inscritas no pEr 75 pessoas 
em Santa Marta de Corroios.»

A propósito da Escola Secun-
dária João de Barros, «tem as obras 
paradas há 6 anos e tudo faremos 
para contribuir para a solução da 
mesma. o senhor ministro esteve 

cá em outubro e, em fevereiro, não 
tinha sido feito o despacho de auto-
rização de despesa da obra. Só de-
pois da nossa visita, em fevereiro, 
é que isso aconteceu! Esperamos 
que a obra comece rapidamente», 
disse o presidente.

Período aberto
à população
No período aberto à população, 

os munícipes focaram temas co-
mo o Centro Distribuidor de Água 
(CDA) de Fernão Ferro, o apoio à 
Cercisa e uma situação de ruído fo-
ra de horas de um estabelecimento 
em Santa Marta de Corroios.

relativamente ao CDA de Fernão 
Ferro, o vereador Joaquim Tavares 
explicou: «Estamos a terminar 
o processo para enviar para o 
Tribunal de Contas e depois temos 
que aguardar a sua apreciação para 
dar início à obra. Mas gostaríamos 
de começar ainda este ano.»

A vereadora Manuela Calado 
afirmou agendar uma reunião com 
a direção da Cercisa para analisar 
as questões colocadas, referindo 
a importância da instituição no 
apoio às pessoas com deficiência.

Sobre o ruído em Santa Marta de 
Corroios, o vereador Jorge Gonçal-
ves disse que «é preciso verificar 
aquela que é a situação atual do 
processo e quem é o explorador 
do estabelecimento comercial», 
referindo ainda que a Câmara e a 
Assembleia Municipal do Seixal 
aprovaram um novo regulamento 
dos horários de estabelecimentos 
que irá entrar em vigor no final de 
abril.

Período antes 
da ordem do dia 
Foi aprovada a moção da CDU 

«vale a pena Lutar», que faz refe-
rência «à capacidade reivindica-
tiva e lutadora» da população do 
Seixal, que tem conseguido várias 
conquistas como o reinício das 
obras da Escola João de Barros ou a 
aprovação da candidatura da cons-
trução do quartel dos Bombeiros 
Mistos de Amora.

A CDU viu ainda ser aprova-
da por unanimidade uma mo-
ção de solidariedade para com 
a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Mistos do Concelho do 
Seixal (AHBMCS), esperando que o 
processo Especial de revitalização 
instaurado pela AHBMCS venha a 
ser aprovado, de modo a que «a as-
sociação continue a prestar os seus 
inestimáveis serviços à população 
do concelho do Seixal».

o 25 de Abril e o 1.º de Maio tam-
bém foram alvo de cinco moções e 
saudações, por parte da CDU, pS, 
pSD e BE.

A moção de apoio à população 
residente em vale de Chícharos, 
no Fogueteiro, apresentada pelo 
pS, foi aprovada por unanimidade. 
o documento propõe a recupera-
ção do parque infantil, o arranjo e a 
manutenção do piso nas ruas alca-
troadas e garantir a iluminação das 
ruas no bairro.

o pSD viu ainda ser aprovada, 
também por unanimidade, uma 
saudação ao Amora Futebol Clube 
que, no dia 1 de maio, celebra 96 
anos de vida. n

NÚMEROS DE 2016

ORÇAMENTO GLOBAL 
DA CÂMARA MUNICIPAL 
DO SEIXAL

81,5
M €

REDUÇÃO DA DÍVIDA

(redução de 14 % em relação a 2015)
11,3

M €

RESULTADO LÍQUIDO 
DO EXERCÍCIO DE 2016 16,4

M €

Assembleia Municipal do Seixal

Seixal apresenta resultados 
de 16,4 milhões de euros em 2016
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A cAndidAturA para a 
construção do quartel, apresenta-
da pela Associação Humanitária 
dos Bombeiros Mistos de Amora 
(AHBMA), junto do Programa 
Operacional Sustentabilidade 
e Eficiência no uso dos recursos 
(POSEur), que se encontrava em 
audiência prévia, foi aprovada à 
terceira tentativa. Em comunicado 
de dia 12 de abril, a AHBMA ex-
pressa o agradecimento à câmara 
Municipal do Seixal, por «todo o 
apoio prestado ao longo do pro-
cesso». 

recorde-se que a associação 
após ter reunido todos os requi-
sitos legais para a candidatura e 
solicitado parecer à Autoridade 
nacional de Proteção civil, o qual 
foi favorável, recebeu uma notifi-
cação do POSEur a informar do 
parecer desfavorável. A associa-
ção teve 10 dias para se pronunciar 

e contestar a decisão. Em todo o 
processo contou com o apoio da 
autarquia, nomeadamente através 
da realização de ações de reivindi-
cação. A última realizou-se no dia 
9 de fevereiro, junto ao terreno que 
a câmara Municipal do Seixal ce-
deu para a construção do quartel, e 
que visou reivindicar a construção 
urgente do equipamento. A autar-
quia também promoveu a partici-
pação em reuniões com a tutela, no 
sentido de desbloquear o processo 
para a construção das instalações 
para os corpos de bombeiros. 

A última reunião com o secre-
tário de Estado da Administração 
interna teve lugar a 17 de janeiro, 
em que para além do presidente 
da câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, participou a presi-
dente da direção da AHBMA, Lúcia 
Soares, que fez saber das dificulda-
des com que a corporação se deba-

tia. uma realidade aliás conhecida 
pela tutela quando, em maio de 
2016, o secretário de Estado tinha 
visitado as instalações das corpo-
rações de bombeiros  do concelho 
do Seixal.

Um quartel necessário
A construção de um novo quar-

tel era um objetivo há muito pros-
seguido, como refere Lúcia Soares: 
«as atuais instalações estão com-
pletamente desajustadas das reais 
necessidades do nosso corpo de 
bombeiros». A médio prazo colo-
caria em risco a atividade dos 73 
operacionais da corporação que 
socorrem os cerca de 50 000 ha-
bitantes da freguesia. «Para nós, 
quando recebemos a notificação 
da aprovação, foi a concretização 
de um sonho. Este foi um parto di-
fícil já que foi à terceira tentativa, 
mas nunca desistimos de lutar. 

Agora é avançar o mais rápido com 
o concurso público, para que o nos-
so quartel se concretize, propor-
cionando aos nossos bombeiros 
melhores condições de trabalho, 
assim serviremos melhor a popu-
lação». Segundo a presidente da 
AHBMA, a corporação está motiva-
da e todos os dias pergunta: «então 
é hoje que começamos a obra?».

A AHBMA paga 2 850 euros de 
renda mensal pelas instalações 
situadas numa antiga unidade fa-
bril sem condições, nem espaço 
coberto para as viaturas, serviços 
operacionais, logísticos e adminis-
trativos. recorde-se que a câmara 
Municipal do Seixal tem apoiado 
a associação: em 2016, a AHBMA 
recebeu 156 771 euros de com-
participação anual, 8 000 euros 
de apoio extraordinário e 64 882 
euros para apoio à candidatura da 
construção do quartel. A autarquia 

cedeu ainda o terreno de 7000 m2,
junto à Estrada nacional 10, e 
apoiou o financiamento dos pro-
jetos de execução. A construção do 
quartel tem um investimento pre-
visto de 1 milhão de euros. de acor-
do com o projeto de decisão, os 
fundos europeus comparticipam 
com 611 903,61 euros. O restante 
será assegurado pela autarquia. 

O novo edifício dos bombeiros 
de Amora será organizado em dois 
blocos: um central, onde se agre-
gam as áreas de comando, gestão, 
administração emergências e alo-
jamento, e outro transversal a este, 
destinado ao aparcamento de via-
turas, oficinas e arrumos. O quartel 
terá uma localização estratégica ao 
nível das acessibilidades e cumpre 
as exigências funcionais inerentes 
às atividades operacionais. n

candidatura a fundos europeus aprovada

Novo quartel dos Bombeiros Mistos 
de Amora vai avançar

Para o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, a aprovação representa 
uma vitória, recordando o aniver-
sário dos bombeiros de Amora, em 
que disse que «não queria acreditar 
que se fosse construir um quartel 
sem o apoio do Estado e dos fun-
dos europeus». Dias depois, veio a 
boa noticia, «à terceira, a candida-
tura foi aprovada».

Quanto ao montante: «não é aquele 
que gostaríamos. No entanto, esta-
mos satisfeitos por os fundos euro-
peus comparticiparem em 600 mil 
euros a obra e a autarquia apoiará 
com 400 mil euros. Estamos mui-
to satisfeitos, foi uma grande luta 
da Câmara Municipal do Seixal, 
da Junta de Freguesia de Amora, 
da associação de bombeiros e da 
população». Para o autarca, este 

processo demonstrou que «vale a 
pena lutar. Se não tivessemos lu-
tado, não tínhamos vencido. Agora 
é avançar com o concurso para 
a obra, que será feito pelos bom-
beiros, com a comparticipação da 
Câmara Municipal do Seixal». 

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal
«Estamos muito satisfeitos, foi uma grande luta»
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Avenida do Seixal, Fernão Ferro
Rede de abastecimento de água

Rua do Desembargador, Casal do Marco
inteRvenção em fuRo
de captação de água

Qualificação
de espaço público
novas áReas

pedonais
na Quinta

dos fRanceses
O Parque da Quinta dos Franceses, 
no Seixal, foi alvo de uma interven-
ção de qualificação, com o objetivo 
de criar mais e melhores áreas pe-
donais, melhorando a segurança 
no local. 
A autarquia procedeu ao enchimen-
to e calcetamento das áreas onde 
originalmente existiam linhas de 
água, as quais estavam desativa-
das já há algum tempo, tendo sido 
agora criadas novas áreas de circu-
lação para os peões.

Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional
substituição da cobeRtuRa

do edifício-sede
Continuam a decorrer as obras de 
substituição da cobertura do edifí-
cio-sede do Clube do Pessoal da 
Siderurgia Nacional. A intervenção 
inclui a impermeabilização das calei-
ras em toda a envolvente do edifício.
Trata-se de uma intervenção no valor 
global de 195 mil euros, que foi com-
participada pela Câmara Municipal 
do Seixal no valor de 120 mil euros.

A Câmara Municipal do Seixal esteve a proceder a uma intervenção no 
furo de captação de água FR7, na Rua do Desembargador, no Casal 
do Marco.
A intervenção consistiu na limpeza do furo, realizada por uma empre-
sa especializada, com o objetivo de aumentar o caudal atual e melho-
rar as condições de extração do furo.
Os trabalhos foram iniciados com operações de escovagem e limpeza 
do interior da captação, aos quais se seguiram trabalhos preparató-
rios e ensaios de caudal.

A Câmara Municipal do Seixal está executar a remodelação de um 
troço da rede de abastecimento de água e respetivos ramais domici-
liários na Avenida do Seixal, em Fernão Ferro.
A intervenção vai ser realizada numa extensão de 300 metros, com 
execução de nova rede em PVC.
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Intervenção
em Corroios
e Arrentela
Limpeza
de Bairro
ou urBanização

Qualificação de redes viárias
pavimentações em vários Locais
A Câmara Municipal do Seixal procedeu à requalificação das redes 
viárias em várias localidades e espaços públicos do concelho.
Em Corroios, foi efetuada a fresagem do pavimento na Rua Cidade 
de Luanda para preparação da pavimentação a realizar em breve. 
Também em Corroios, com o objetivo de melhorar as condições do 
equipamento, foi realizada a pavimentação do Pavilhão Multiusos na 
Quinta da Marialva, com a utilização de 90 toneladas de betuminoso, 
numa parceria com a Junta de Freguesia de Corroios.
Em Fernão Ferro foi repavimentado um troço da Rua da Juventude, que 
se encontrava em mau estado, numa intervenção incluída no plano de 
pavimentações. Foram utilizadas 240 toneladas de betuminoso, en-
contrando-se agora aquela via em melhores condições de segurança.
Junto ao edifício dos Serviços Operacionais da Câmara Municipal do 
Seixal foram criadas novas condições de estacionamento, com a pavi-
mentação da área existente, o que permitiu a criação de 140 lugares 
de estacionamento numa intervenção onde foram utilizadas 400 
toneladas de betuminoso.

Rua Júlio Augusto Henriques,
Arrentela
oBra de drenagem
superficiaL

Na Rua Júlio Augusto Henriques, em Arrentela, 
a Câmara Municipal do Seixal vai realizar uma 
obra de drenagem superficial no tardoz dos pré-
dios, ou seja, na parede exterior dos edifícios 
oposta à que se encontra virada para o arrua-
mento.
Foram colocados cerca de 57 metros de meias 
manilhas de betão e executada a ligação à rede 
pública municipal numa extensão aproximada 
de 15 metros.

A Câmara Municipal do Seixal no âm-
bito da ação designada por Limpeza 
de Bairro ou Urbanização, procedeu 
a intervenções em Santa Marta do 
Pinhal, freguesia de Corroios, e no 
Bairro Manuel André, Arrentela. Estas 
consistiram na limpeza e corte de er-
vas. 
A ação em Santa Marta do Pinhal de-
correu no dia 5 de abril, e envolveu 8 
trabalhadores, 4 roçadoras, 1 sopra-
dor, 1 carro elétrico, 1 triciclo elétrico e 
1 minivarredoura.
Por sua vez, a intervenção realiza-
da dia 12 de abril, no Bairro Manuel 
André, em Arrentela, contou com 9  
trabalhadores, 4 roçadoras, 1 sopra-
dores, 1 minivarredoura e 1 carro elé-
trico. As ações ficam concluídas com 
a aplicação de herbicida nas zonas 
intervencionadas, cerca de duas ou 
três semanas após o corte de ervas.    
A autarquia continua assim a reforçar 
o serviço de limpeza e higiene urbana.
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Deliberações da Câmara Municipal do Seixal
Reunião de 5 de abril

Viatura de limpeza de moloks 
e varredouras/aspiradoras mecânicas
Novos equipamentos de limpeza 
urbana ao serviço da população

A Câmara Municipal do Seixal prossegue a política de investimento 
no novo modelo de limpeza urbana, que passa também pela dota-
ção da frota municipal com novos equipamentos, no âmbito da qual 
adquiriu recentemente uma nova viatura para limpeza de moloks e 
contentores semienterrados.
A nova viatura corresponde a um investimento de 28 333 euros, e 
permite a lavagem de estradas, túneis e escadas. O equipamento 
tem uma cisterna, com dois compartimentos, para águas sujas e lim-
pas, e uma pistola de pressão para lavagens, assim como um siste-
ma de sucção por vácuo de águas sujas, permitindo limpar lixiviados 
e as cubas dos contentores. Possui ainda uma grua para elevação do 
saco dos contentores semienterrados, o que permite uma lavagem 
mais profunda. 
Já no terreno estão também as novas quatro varredouras/aspira-
doras mecânicas, destinadas à limpeza de ruas, cujo investimento 
ascendeu a 368 754 euros. Estas viaturas possuem uma velocidade 
máxima, em deslocação, de 40 a 45 km/h e em trabalho de 18 km/h, 
sendo dotadas com duas escovas frontais e um bocal de sucção, 
permitindo varrer e aspirar resíduos. 

Câmara municipal solidária com bombeiros 
Garantir o socorro à população 

Em resultado de um processo judicial, a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal viu aprovado por de-
cisão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, Juízo do Trabalho 
do Barreiro, um procedimento cautelar de arresto das contas 
bancárias, que ficaram indisponíveis a partir de 30 de março. A 
Câmara Municipal do Seixal, na reunião de câmara de dia 5 de 
abril, manifestou a sua solidariedade para com a associação hu-
manitária.
A autarquia lamentava a decisão que colocava em causa a pres-
tação de socorro à população e considerava que esta criava 
obstáculos à atividade humanitária de um corpo de bombeiros 
que serve cerca de 120 000 pessoas, e colocava em causa a re-
muneração de 90 trabalhadores de um dos mais ativos corpos de 
bombeiros do país. 
De referir que entretanto, por despacho judicial do Processo 
Especial de Revitalização (CIRE), foi suspenso o arresto preventivo 
das contas bancárias da associação. No entanto, esta decisão 
não muda o estado do processo que ainda não se encontra resol-
vido.

O Movimento Municípios pela Paz 
desenvolveu a primeira iniciativa, in-
serida no programa de Gondomar – 
Cidade Europeia do Desporto 2017, 
assinalando o Dia Internacional 
do Despor to ao Serviço do 
Desenvolvimento e da Paz, a 6 de 
abril, proclamado pela Organização 
das Nações Unidas em 2013.
O movimento nasceu em 2016 
e reúne os municípios do Seixal, 
Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, 
Palmela, Lagoa, Loulé, Loures, 
Silves, Oliveira de Azeméis, Ourém, 
Peniche e Viana do Alentejo. Na oca-
sião, os municípios assinaram 10 
compromissos para promover a paz 
nos seus territórios e no mundo, de-
finindo parcerias com o Conselho 
Português para a Paz e Cooperação 
(CPPC) e entre os municípios.
O Dia Internacional do Desporto 
ao Serviço do Desenvolvimento 
e da Paz decorreu no Parque dos 
Castanheiros, junto ao Pavilhão 
Multiusos de Gondomar, e consistiu 

na demonstração de atividades des-
portivas e numa caminhada. 
O Seixal fez-se representar pe-
lo Clube Recreativo do Alto do 
Moinho, Clube Recreativo da 
Cruz de Pau, Clube Desportivo e 
Recreativo Águias Unidas, Clube 
de Pessoal da Siderurgia Nacional, 
Clube Desportivo e Cultural do 

Casal do Marco e Associação das 
Colectividades do Concelho do 
Seixal. Joaquim Santos e Manuela 
Calado, presidente e vereadora da 
Câmara Municipal do Seixal, respe-
tivamente, marcaram presença na 
iniciativa, que contou ainda com Ilda 
Figueiredo, presidente da direção 
do CPPC.

Dia Internacional do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz
Movimento Municípios pela Paz realiza primeira ação

PRESIDÊNCIA

• Tomada de posição: Solidarie-
dade para com a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Mis-
tos do Concelho do Seixal.
• Relatório de atividades e pres-
tação de contas do exercício de 
2016. Aprovação.
• Protocolo a celebrar entre o 
Município do Seixal e a Associação 
Náutica do Seixal, para gestão da 
Estação Náutica Baía do Seixal – 
Núcleo da Náutica de Recreio do 
Seixal. Aprovação de minuta.
• Protocolo de colaboração a ce-
lebrar entre a Agência para a Mo-
dernização Administrativa, IP, o 
Município do Seixal, a Autoridade 
Tributária e Aduaneira, o Instituto 
da Segurança Social, IP, e o 
Instituto de Registos e Notariado, 
IP, para a instalação e gestão da 
Loja do Cidadão do Concelho do 
Seixal. Aprovação de minuta.
• Incubadora de Empresas Baía 
do Seixal. Classificação final de 
candidaturas. Contratos de pres-
tação de serviços de incubação. 
Aprovação de minutas.

PELOURO DO URBANISMO, 
MOBILIDADE E CULTURA

• Plano Diretor Municipal do 

Seixal. 1.ª correção material da 
revisão. Aprovação.
• Permuta dos lotes municipais 
n.º 508 e 509, sitos em Pinhal de 
Frades, por parcela de terreno sita 
em Pinhal de Frades. Requerente: 
Augusto António Pinela. Processo 
n.º 232/R/2007.
• Alteração à deliberação n.º 
97/2009-CMS, de 11 de março, 
e à deliberação n.º 152/2011- 
-CMS, de 26 de maio.

PELOURO DO AMBIENTE, 
ENERGIA E SERVIÇOS 
URBANOS

• Protocolo de colaboração 
a celebrar entre a S. Energia – 
Agência Regional de Energia para 
os concelhos do Barreiro, Moita e 
Montijo, a Agência Municipal de 
Energia do Seixal (AMESEIXAL) 
e a Câmara Municipal do Seixal. 
Aprovação de minuta.
• Agência Municipal de Energia 
do Seixal (AMESEIXAL). Contrato-
-programa e comparticipação fi-
nanceira.
• Contratação pública. Proce-
dimento de ajuste direto para a 
execução da empreitada de re-
qualificação da Avenida 1.º de 
Maio, Alto dos Bonecos, Aldeia de 
Paio Pires. União das Freguesias 

do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires. Processo n.º 26/ 
/DAS/2016. Adjudicação.

PELOURO DO DESPORTO, 
OBRAS E ESPAÇO PÚBLICO

 • Contrato-programa de desen-
volvimento desportivo a cele-
brar entre a Câmara Municipal 
do Seixal e o Seixal Clube 1925. 
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desen-
volvimento desportivo a celebrar 
entre a Câmara Municipal do 
Seixal e a Associação de Paralisia 
Cerebral de Almada e Seixal. 
Comparticipação financeira.

PELOURO DOS 
RECURSOS HUMANOS E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

• Processo discipl inar n.º 
11/2015 (com apensação do pro-
cesso disciplinar n.º 16/2015 e 
n.º 10/2016). Relatório e decisão 
final.

As deliberações são publicadas 
na íntegra na ata da reunião, 

disponível em cm-seixal.pt
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Encontram-sE abEr-
tas as candidaturas para o 
preenchimento de 14 vagas de 
guarda-noturno, sendo a seleção 
realizada através de concurso pú-
blico. os candidatos podem optar 
pelas seguintes áreas de inter-
venção:

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:
• Fernão Ferro
• redondos
• Foros da catrapona/ Laran-
jeiras/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.

as áreas de intervenção e os 
seus limites, bem como infor-
mações sobre os requisitos e 

procedimentos necessários pa-
ra concorrer podem ser consul-
tados no aviso de abertura de 
Procedimento, disponível em  
cm-seixal.pt. 

os formulários de candidatura 
estão disponíveis nos serviços 
centrais da câmara municipal 
do seixal, nas lojas do muníci-
pe ou nos serviços online em  
cm-seixal.pt.

Segurança dos cidadãos
Em outubro de 2014, a câmara 

municipal do seixal criou o servi-
ço de guarda-noturno. no proces-
so de criação, e no cumprimento 
do disposto na lei, foram ouvi-
dos os presidentes das juntas de 

freguesia do concelho e as forças 
de segurança, de forma a decidir 
quais as áreas para o exercício da 
atividade de guarda-noturno, de 
acordo com as preocupações de 
segurança demonstradas pelas 
entidades envolvidas. 

assim, foram definidas áreas 
de intervenção em todas as fre-
guesias, algumas delas já com 
guarda-noturno em exercício de 
atividade (ver mapa). no entanto, 
algumas das áreas sofreram alte-
rações e foram criadas novas, de 
acordo com as necessidades atu-
ais e com a experiência adquirida 
no terreno, pelo que está a de-
correr o procedimento para mais 
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.

o vencimento do guarda-no-
turno resulta da contribuição dos 
moradores dos locais onde pres-
ta o seu serviço. n

ÁREA 1 

ÁREA 15 

ÁREA 16 

ÁREA 17 

ÁREA 12 

ÁREA 9

ÁREA 8 

ÁREA 14 

ÁREA 11 

ÁREA 13 

ÁREA 10

ÁREA 7

ÁREA 6 

ÁREA 
20

ÁREA 
21

ÁREA 18

ÁREA 19

ÁREA 2 

AMORA

SEIXAL

ARRENTELA

ALDEIA DE
PAIO PIRES

ALMADA

SESIMBRA

SETÚBAL

BARREIRO

ÁREAS E LIMITES
Guardas-noturnos - 2017RIO TEJO

CORROIOS

FOROS DE
AMORA

COINA

CORROIOS

FOGUETEIRO

FERNÃO
FERRO

ÁREA 1 – FOROS DE AMORA

ÁREA 2 – BELVERDE

ÁREA 15 – NÚCLEO URBANO ANTIGO DE AMORA

ÁREA 16 – CRUZ DE PAU

ÁREA 17 – FOGUETEIRO/PAIVAS

FREGUESIA DE AMORA

ÁREA 3 – VALADARES/MARISOL/QUINTA DA QUEIMADA

ÁREA 5 – VALE DE MILHAÇOS/PINHAL VIDAL

ÁREA 6 – VERDIZELA

ÁREA 18 – CORROIOS/QUINTA DE S. NICOLAU

ÁREA 19 – QUINTA DO BRASILEIRO/MIRATEJO

ÁREA 20 – QUINTA DA MARIALVA

ÁREA 21 – SANTA MARTA DO PINHAL

ÁREA 7 – FERNÃO FERRO

ÁREA 8 – REDONDOS

ÁREA 9 – FOROS DE CATRAPONA/LARANJEIRAS/FLOR DA MATA

ÁREA 10 – LOBATEIRA/PINHAL DA PALMEIRA

ÁREA 11 – VILA ALEGRE/PINHAL DO GENERAL

FREGUESIA DE CORROIOS

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

METRO SUL DO TEJO

A2

ÁREA 12 – SEIXAL

ÁREA 14 – PINHAL DE FRADES

ÁREA 13 – ZONA INDUSTRIAL DO CASAL DO MARCO E PARQUE INDUSTRIAL DO SEIXAL 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DO SEIXAL,
ARRENTELA E ALDEIA DE PAIO PIRES

ÁREA 5

ÁREA 3 

Áreas com guarda-noturno em atividade

Áreas de intervenção a concurso

Inscrições até dia 2 de maio

Abertas as candidaturas 
para 14 vagas de guarda-noturno
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Seixal na Nauticampo 2017

Uma baía 
no coração do Tejo

A «primavera» é o tema do XVI 
Concurso de Montras do Município 
do Seixal que se encontra a decor-
rer até ao dia 12 de maio.
Trata-se de uma iniciativa da 
Associação do Comércio, Indústria, 
Serviços e Turismo do Distrito de 
Setúbal (ACISTDS) – Delegação do 
Seixal e da Câmara Municipal do 
Seixal, com o apoio da Entidade 

Regional de Turismo da Região de 
Lisboa, cujo objetivo é a dinamiza-
ção do comércio local.
No concurso participam empresá-
rios do concelho do Seixal de vários 
ramos de atividade. O júri fará a 
sua apreciação tendo em conta o 
tratamento do tema, a ligação à 
atividade comercial do estabeleci-
mento e a iluminação da montra.

Serão atribuídos prémios aos três 
primeiros classificados e diplomas 
de participação a todos os concor-
rentes.

XVI Concurso de Montras do Município do Seixal
A primavera é inspiração para a decoração

«Seixal, uma baía no 
coração do Tejo» foi a mensagem 
central do stande do município na 
Nauticampo, que este ano apre-
sentou um novo formato e uma no-
va imagem. Dar a conhecer as po-
tencialidades da estação Náutica 
Baía do Seixal e do concelho como 
destino turístico foi o objetivo da 
presença do município neste gran-
de evento de atividades náuticas, 
lazer, desporto e aventura.

a 48.ª edição da Nauticampo de-
correu entre 5 e 9 de abril na Fil, 
no Parque das Nações, com mostra 
de produtos e espaços de interati-
vidade, experimentação e debate 
de ideias das várias atividades e 
modalidades presentes.

ao longo do evento, os visitan-
tes do stande do Seixal puderam 
participar em passatempos, no 
ateliê Nós de marinheiro e em de-
gustações de produtos gastronó-
micos promovidas pelos restau-
rantes lisboa à Vista e Taberna do 

Sousa e relacionadas com a Rota 
do Bacalhau, um projeto da On 
innovation e da Câmara municipal 
do Seixal, que tem como parceiros 
restaurantes do concelho.

No auditório do Pavilhão 1, teve 
ainda lugar a apresentação Seixal – 
Um Destino Náutico, na qual este-
ve presente Jorge Gonçalves, vice- 
-presidente da Câmara municipal 
do Seixal.

O autarca considera que a Baía 
do Seixal e as suas frentes ribei-
rinhas se assumem «como um 
destino perfeito para o turismo e 
a náutica de recreio, não só pelas 
suas caraterísticas únicas de porto 
de abrigo natural, como também 
pela excelente localização junto a 
lisboa». Destacou ainda a estação 
Náutica Baía do Seixal, que oferece 
um conjunto de equipamentos e 
serviços, «proporcionando todas 
as condições para quem queira vi-
sitar o concelho».

a apresentação Seixal – Um Des-

tino Náutico foi realizada por Cala 
Russo, da Câmara municipal do 
Seixal, que deu a conhecer pontos 
turísticos de interesse como os nú-
cleos urbanos antigos, o moinho 
de maré de Corroios, a Quinta 
da Fidalga e a Oficina de artes 
manuel Cargaleiro, bem como os 
passeios no Tejo em embarcações 
tradicionais e a Rota do Bacalhau.
Outros aspetos destacados foram 
a estação Náutica Baía do Seixal e o 
seu papel na valorização da Baía do 
Seixal enquanto destino náutico.

Foram também referidas opor-
tunidades de investimento na área 
turística e apresentados projetos 
como o Polo Náutico-Turístico 
da Ponta dos Corvos e o Porto de 
Recreio do Seixal, cujo estudo de 
viabilidade vai ser elaborado com 
base num protocolo já assinado en-
tre a Câmara municipal do Seixal, a 
administração do Porto de lisboa, 
Sa, o Grupo eTe/Navaltagus e 
Grupo libertas. n

Exemplo do Seixal em seminário regional
Apresentação da Rota do Bacalhau

A implementação da Rota do Bacalhau no município do Seixal foi 
um dos temas debatidos no seminário O Impacto da Valorização dos 
Produtos Tradicionais na Economia Local que decorreu no dia 30 de 
março, no Cineteatro Municipal João Mota, em Sesimbra. Este evento 
deu a conhecer o trabalho que é desenvolvido na valorização dos pro-
dutos tradicionais e a sua importância na salvaguarda da identidade 
de cada território. A Rota do Bacalhau foi apresentada no painel Os 
Produtos Gastronómicos na Estratégia de Valorização do Distrito de 
Setúbal por Rui Marques, da On Innovation, entidade parceira da 
Câmara Municipal do Seixal neste projeto.
Esta rota parte de Belém no varino Amoroso, passa pelo Terreiro do 
Paço e segue em direção à Estação Náutica Baía do Seixal. No Seixal, 
os visitantes são recebidos no Posto de Turismo e poderão optar por 
uma degustação a bordo do barco ou por um almoço ou jantar na 
Taberna do Sousa ou no Lisboa à Vista, onde estarão sempre disponí-
veis três pratos de bacalhau: arroz de bacalhau com pataniscas, ba-
calhau de fricassé e bacalhau à Brás. Entre os locais que podem visi-
tar estão o Moinho de Maré de Corroios, a Ponta dos Corvos, a Oficina 
de Artes Manuel Cargaleiro, a Quinta da Fidalga ou o Núcleo Naval de 
Arrentela. Podem ainda optar por andar de canoa ou de barco dragão 
ou participar numa atividade de observação de aves.
Rui Marques explicou o processo de implementação deste projeto, 
desde a fase de benchmarking, onde foram estudados modelos 
inspiradores e boas práticas nacionais, passando pelo conceito, obje-
tivos, modelo de operacionalização e plano de ação com as iniciativas 
promovidas e a promover.
Outro aspeto destacado pelo responsável pela On Innovation foi a im-
portância da implementação de um sistema de certificação de quali-
dade turística da Rota do Bacalhau, consolidando-o como um produto 
turístico e garantindo o reconhecimento e notoriedade da marca.
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A CâmArA municipal do 
Seixal associou-se às comemora-
ções do Dia mundial da Saúde com 
duas iniciativas que se realizaram 
entre 7 e 9 de abril.

No dia 7 decorreu, nos Serviços 
Centrais da Câmara municipal do 
Seixal, a sessão Conversas com 
a Saúde: Vamos Falar sobre a 
Depressão!, tendo como oradora 
maria Emília marques, psicóloga 
clínica e professora associada no 
Instituto Universitário de Ciências 
Psicológicas, Sociais e da Vida. 
Foram abordadas questões diver-
sas sobre a depressão, as suas cau-
sas e as possíveis consequências, e 
formas de ajudar quem precisa. A 
sessão contou ainda com a atuação 
de uma classe de alunos do Polo 
do Seixal da Escola da música do 
Conservatório Nacional.

No dia 9 de abril teve lugar a 
Caminhada Seixal + Saudável, entre 
a antiga Companhia de Lanifícios de 

Arrentela e o Centro Humanitário 
Estuário do Tejo da Cruz Vermelha 
Portuguesa, no Seixal. 

À chegada, os participantes na 
caminhada participaram na forma-
ção humana de uma cruz vermelha, 
símbolo da instituição parceira da 
autarquia nestas comemorações. 
Depois, atuaram os Karma Drums 
e houve ainda uma aula de zumba 
e de kizomba. No local decorreu 
também a Campanha Um Voto pelo 
Hospital no Seixal.

manuela Calado, vereadora da 
Câmara municipal do Seixal, esteve 
presente em ambas as iniciativas, 
agradecendo a todas as pessoas e 
entidades que colaboraram com 
a autarquia na organização das 
comemorações do Dia mundial da 
Saúde.

A vereadora explicou que o 
Seixal assume a promoção da saú-
de e de estilos de vida saudáveis 
como uma prioridade, criando pro-

jetos e iniciativas em parceria com 
diversas instituições: «O concelho 
do Seixal  promove estratégias pa-
ra a obtenção de ganhos em saúde 
pela nossa população. Defendemos 
a cooperação e o trabalho de parce-
ria para construir um futuro com 
melhores condições de saúde para 
os nossos munícipes, mas também 
com melhor qualidade de vida e 
bem-estar».

Nas iniciativas do dia 9 de abril, 
destaque ainda para a presença 
de representantes da Comissão 
de Utentes de Saúde do Concelho 
do Seixal, da Juventude da Cruz 
Vermelha e das associações de re-
formados, pensionistas e idosos do 
concelho.

Carla Diamantino, subdiretora 
do Centro Humanitário Estuário do 
Tejo da Cruz Vermelha Portuguesa, 
agradeceu à autarquia a oportuni-
dade de criar esta parceria em pro-
jetos relacionados com a saúde. n

Comemorações do Dia mundial da Saúde

Mais saúde, melhor 
qualidade de vida 

António Matos, presidente da Associação
Humanitária dos Bombeiros Mistos 
do Concelho do Seixal
Eu voto no hospital do Seixal...

«... porque é urgente que se inicie a sua construção. Para isso, 
é necessário e fundamental continuar a lutar». As palavra são 
de António Matos, presidente da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal.
António Matos conhece bem o concelho do Seixal. Ligado ao Poder 
Local, onde fez parte das primeiras comissões administrativas após 
o 25 de Abril de 1974, tendo sido mais tarde vereador da autarquia, 
foi ainda sócio fundador da associação que hoje preside, onde tam-
bém já foi comandante.
«Todos sabemos que o Hospital Garcia de Orta (HGO) recebe o 
dobro da população que deve servir. Tem um corpo clínico de espe-
cialidades muito bom mas, em termos de urgências, é limitado. Os 
doentes são demais e não há conforto na doença», afirmou António 
Matos.
Aliás, o dirigente explica que esta é uma realidade testemunhada 
todos os dias pelos bombeiros do Seixal que, em 2016, fizeram 
mais de 8500 socorros de emergência. «Esta situação compromete 
o serviço de socorro prestado pelos bombeiros. Cada ambulância 
dispõe de uma maca onde transporta o doente sem a qual não pode 
deslocar-se a outro serviço. Se o hospital não recebe aquele doente, 
a ambulância não pode abandonar as urgências. 
«Uma demora que pode impedir o socorro a outras pessoas», disse 
António Matos. A solução é o hospital no Seixal: «A proximidade da 
população do concelho ao novo equipamento vai permitir às pes-
soas ter outro conforto e condições que não têm atualmente e aos 
bombeiros vai permitir prestar mais serviço, porque temos a noção 
que deixamos pessoas para trás com os tempos de espera que são 
perdidos».
Por todas estas razões, «o hospital no Seixal é uma estrutura funda-
mental para a população e até à sua conclusão e usufruto por parte 
da população temos que continuar a luta».

Inscrições abertas
Participe nas Jornadas pela Saúde

A Comissão de Utentes de Saúde do Concelho do Seixal irá reali-
zar, com o apoio da Câmara Municipal do Seixal, as Jornadas pela 
Saúde. A iniciativa terá lugar no dia 6 de maio, sábado, às 14.30 
horas, no Auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal. Os participantes poderão ficar a conhecer a caracterização 
da saúde no concelho, bem como a situação do processo de cons-
trução do hospital no Seixal e o papel do Poder Local no desenvolvi-
mento do Serviço Nacional de Saúde.
As inscrições podem ser realizadas até ao dia 3 de maio, através 
dos telefones 912 705 450, 938 985 987 e  914 836 737 ou atra-
vés do email cusc.seixal@gmail.com.
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O Agrupamento de Escolas Pedro 
Eanes Lobato acolheu, no dia 20 de 
março, uma comitiva internacional 
da UNICEF, no âmbito do programa 
Inclusive Education Study Tour – 
Learning From Portugal. 
O agrupamento de Amora foi escolhi-
do pela Direção-Geral de Educação 
para receber o programa da UNICEF 
que tem em vista promover o conhe-
cimento entre docentes de diferen-

tes países europeus sobre realida-
des educativas distintas das suas. 
O programa de educação inclusiva 
da UNICEF tem como foco o acesso 
à educação para todos, em particu-
lar no caso de crianças portadoras 
de deficiência. A UNICEF reconhece 
que esta parte da população tem 
mais dificuldades para ter acesso 
à educação, sendo também a que 
tem mais dificuldades em quebrar 

o ciclo de pobreza, quando nasci-
da em condições de maior carência 
económica.
Na sessão, que contou com a pre-
sença de Vanessa Silva, vereadora 
do pelouro da  Educação da Câmara 
Municipal do Seixal, estiveram pro-
fessores de nove países: Albânia, 
Arménia, Bielorrússia, Bósnia e 
Herzgovina, Kosovo, Macedónia, 
Moldávia, Sérvia e Tajiquistão. 

Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato
Delegação internacional de professores 
recebida em Amora

Os alunos da Escola Básica da 
Quinta de Santo António assistiram, 
no dia 15 de março, à peça João e 
o Pé de Feijão, apresentada pela 
Animateatro, na sua ação itineran-
te de apresentação teatral para a 
infância.
Inspirada na obra de Benjamim 
Tabart, João e o Pé de Feijão conta 
a história de João, um rapaz pregui-
çoso que a mando da mãe se põe a 
caminho da aldeia com a sua vaca 

Branca para a vender. Encontra um 
viajante que propõe trocar Branca 
por um punhado de feijões mági-
cos que se forem plantados naquela 
noite darão lugar a um pé de feijão 
tão alto que chegará ao céu. João 
aceita sem pensar duas vezes, não 
sabendo que a sua vida irá mudar 
para sempre.
A peça contou com tradução pa-
ra lingua gestual portuguesa, que 
permitiu que os alunos surdos 

que frequentam esta escola que 
dispõe de uma unidade de apoio 
a surdos pudessem assistir e com-
preender na sua plenitude o espe-
táculo. Vanessa Silva, vereadora 
da Câmara Municipal do Seixal, e 
Manuel Araújo, presidente da Junta 
de Freguesia de Amora, estiveram 
presentes na iniciativa. 

Escola Básica da Quinta de Santo António, Amora
Alunos assistem a peça de teatro

Escola Básica Nun’Álvares 
Colóquio Mais Biblioteca, 
Mais Sucesso Escolar 
 
As bibliotecas escolares e o papel que desempenham na escola fo-
ram o assunto que esteve em debate no colóquio Mais Biblioteca, 
Mais Sucesso Escolar, que decorreu na Escola Básica Nun’Álvares, em 
Arrentela, no dia 5 de abril. 
Organizado pela biblioteca da escola, o encontro contou com a presença 
de representantes da Rede de Bibliotecas Escolares, do secretário de 
Estado da Educação, João Costa, do presidente da União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, António Santos, e de professo-
res bibliotecários de várias escolas do concelho. Um momento de refle-
xão sobre o momento que vivem as bibliotecas escolares, o seu dinamis-
mo e papel na educação dos alunos, bem como sobre projetos futuros.

Escola Básica da Cruz de Pau
Dia de festa com Naveg@r 
com Segurança

A Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEE) da Escola 
Básica da Cruz de Pau organizou na escola, no dia 1 de abril, a iniciativa 
Naveg@r com Segurança.
Entre as várias atividades realizadas, destaca-se uma caça ao tesouro 
e a Feira do Livro e do Brinquedo Usado. Os pais e encarregados de edu-
cação participaram no workshop Internet Segura e ficaram a conhecer o 
PIEP, um projeto que pretende uma maior intervenção dos pais e encarre-
gados de educação na resolução de questões pedagógicas e escolares.
A APEE procedeu ainda à entrega à escola de material didático para a uni-
dade de multideficiência e materiais diversos no âmbito das disciplinas 
de Ciência, Ambiente e Tecnologia.
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12.ª edição da Feira 
do Livro do Seixal
De 22 de abril a 7 de maio de 2017
Jardim do Fogueteiro, Amora

1€ 
Vale de desconto

Na compra de 2 livros
ou em compras

superiores a 10 euros

NOME

_________________________________
IDADE 

_________________________________
EMAIL 

_________________________________

Deseja receber informações 
sobre atividades de promoção 
de leitura organizadas pela 
Biblioteca Municipal do Seixal?

Preencha o destacável. 
Os dados recolhidos destinam-se 
apenas a este fim e não serão utilizados 
com qualquer outro objetivo promocional.

De 22 de abril a 7  de maio, no Jardim do Fogueteiro
O Livro em Festa – 
Feira do Livro do Seixal

Promover os livros, preservar a magia do conto e dos diferentes géneros literá-
rios e cruzar a leitura com as várias formas de arte é o objetivo da 12.ª edição 
de O Livro em Festa – Feira do Livro do Seixal que decorre de 22 de abril a 7 de 
maio, no Jardim do Fogueteiro.
Organizada pela Biblioteca Municipal do Seixal em parceria com a Junta de 
Freguesia de Amora e a editora Página a Página – Divulgação do Livro, SA, a 
feira é complementada com atividades de promoção do livro e de aquisição de 
hábitos de leitura, valorizando o livro como instrumento de transmissão cultu-
ral. Entre estas atividades destacam-se encontros com escritores, a realização 
de sessões de leitura encenada, ateliês e ainda atividades de âmbito cultural. 
Esta é uma oportunidade para os visitantes adquirirem as edições recentes ou 
o livro que há muito queriam ler. E para beneficiarem de descontos e preços 
reduzidos para algumas edições.
Destaque nesta edição para a sessão de dia 5 de maio, que apresenta o livro 
«No Limite da Dor», da autoria de Ana Aranha e Carlos Aldemar. Do livro, constam 
testemunhos de Domingos Abrantes, Luís Moita, Edmundo Pedro, José Pinto de 
Sá e José Pedro Soares. A sessão conta com a presença deste último,  preso po-
lítico da PIDE. No dia 6 de maio realiza-se uma sessão em torno da revista e dos 
cadernos «Poder Local», com destaque para a área do desporto.  A pensar nos 
pais é ainda apresentado o livro «Os Pais Não Sabem, Mas eu Explico», de Maria 
João Lopes. É sabido que as crianças fazem muitas perguntas. Nem sempre os 
pais sabem responder. Neste livro, o protagonista é um desses miúdos, sempre 
com um ponto de interrogação à espreita. Outra proposta passa pelos ateliês 
que exploram os textos e recriam personagens, cenários e adereços. 
A descoberta de escritores através da incursão no mundo da leitura e dos livros 
acontece por estes dias no Jardim do Fogueteiro, numa iniciativa que conta com 
a presença de todos.

Programa de atividades 
d’ O Livro em Festa

22 de abril, sábado
15 horas
Abertura com a atuação do 
grupo Tocá Rufar

26 de abril, quarta-feira
15 horas
Ateliê Fazedores de Histórias

27 de abril, quinta-feira
11 horas
Encontros com Ilustradores
«O Diário de Um Migrante», 
com Ana Sofia Gonçalves

15 horas
Histórias na Feira – 
Hora do Conto

28 de abril, sexta-feira
15 horas
Ateliê Marcadores de Livros

29 de abril, sábado
15.30 horas
Unisseixal – Atuação coletiva 
do Grupo de Cavaquinhos e 
Grupo de Poesia

2 de maio, terça-feira
11 horas
Histórias na Feira – 
Hora do Conto

15 horas
Ateliê Fazedores de Histórias

3 de maio
11 e 15 horas
Ateliê Marcadores de Livros

4 de maio
11 horas
Encontro com Escritores
«Os Pais Não Sabem, Mas Eu 
Explico», com Maria João Lopes

15 horas
Histórias na Feira –
Hora do Conto

5 de maio
11 horas
Encontros com Escritores
«Monterrosso»,  
com  João Ferreira Oliveira

15 horas
Ateliê Fazedores de Histórias

21.30 horas
Encontro com Escritores
«No Limite da Dor», com Ana 
Aranha e Carlos Aldemar

6 de maio
16.45 horas 
Música com Alma Menor

17 horas
Revista «Poder Local». Sessão  
em torno da área do desporto
e do Poder Local Democrático

Atividades com marcação 
prévia para escolas e grupos

Encontros com Escritores 
Apresentação de livros 
infanto-juvenis
Para crianças 
dos 5 aos 10 anos. 

Histórias na Feira 
Hora do Conto 
Para crianças 
dos 4 aos 12 anos 

Ateliê Marcadores de Livros 
Para crianças 
dos 6 aos 12 anos. 

Ateliê Fazedores de Histórias
Exploração de textos relacio-
nados com a reprodução e 
recriação de personagens, 
ambientes/cenários e adere-
ços/guarda-roupa e recriação 
de textos por meio da escrita 
criativa
Para jovens dos 10 
aos 18 anos. 

Horário da feira

De domingo a quinta-feira,
das 10 às 22 horas
Sexta-feira, sábado e vésperas 
de feriados, das 10 às 23 horas
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Para assinalar o Dia Nacional dos 
Moinhos, que se celebra a 7 de abril, e o Fim de 
Semana dos Moinhos abertos, que decorreu a 
8 e 9 de abril, o Ecomuseu Municipal do Seixal 
realizou iniciativas nestas datas no Núcleo 
do Moinho de Maré de Corroios. Para além 
das visitas acompanhadas À Descoberta de 
Um Moinho, houve música com  o espetácu-
lo Canto Maior pelo Conselho Local para o 
Desenvolvimento do Miratejo. No dia 9, do-
mingo, o moinho esteve aberto ao público das 
14 às 17 horas.

Para além da celebração destas datas, que 
sensibilizam a população para o valor patri-
monial dos moinhos tradicionais e o seu papel 
como espaços de encontro no seio das comu-
nidades, o Ecomuseu Municipal do Seixal de-
senvolve um programa regular de iniciativas 
que pretende dar a conhecer o património do 
concelho e, ao mesmo tempo, proporcionar 
momentos lúdicos diferentes e originais.

Foi o que aconteceu no dia 18 de março, no 
ateliê Dia do Pai, que se realizou no Núcleo da 
Mundet do Ecomuseu. Os participantes pude-
ram construir um miniálbum para oferecer ao 
pai, utilizando imagens antigas do Seixal.

Outra atividade de destaque em março foi a 
visita temática Gutenberg no Seixal. No Seixal, 
os participantes na visita puderam ver uma 

réplica perfeita da prensa de Gutenberg. No 
dia 31 de março, realizou-se no Núcleo da 
Mundet o ateliê À Descoberta da Fotografia, 
onde foi possível conhecer um pouco da 
história da fotografia e fazer um retrato quí-
mico a partir de fotografias do Centro de 
Documentação e Informação.

No Núcleo Naval, em arrentela, decor-
reu o ateliê Fragatas e Faluas em Material 
reciclado. Quem participou ficou a conhecer 
algumas embarcações tradicionais do Tejo e 
construiu fragatas e faluas a partir de garrafas 
de plástico e outros materiais reciclados. 

Concurso de fotografia
Para celebrar os 35 anos do Ecomuseu 

Municipal do Seixal, está a decorrer o concur-
so de fotografia 35 Flashes num Clique, que 
propõe a todos os que gostam de fotografar 
que venham descobrir os espaços do museu e 
o seu meio envolvente. 

O concurso decorre até ao dia 25 de abril 
em parceria com a L1B – associação Cultural. 
Os concorrentes podem apresentar até três 
fotografias, tiradas nos vários espaços do 
museu, e as 35 melhores fotografias serão 
projetadas nas paredes do Moinho de Maré 
de Corroios. Consulte o regulamento em  
cm-seixal.pt e participe. n

NO DIa 26 de março, decorreu, 
na Sociedade Filarmónica Democrática 
Timbre Seixalense (SFDTS), a apre-
sentação da obra literária de adelino 
Tavares, no âmbito da iniciativa autores 
da Nossa Terra. 

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, e Jacinto 
Sado, presidente da direção da SFDTS, 
marcaram presença na iniciativa, bem 
como vários autarcas do concelho, 
que quiseram prestar homenagem a 
adelino Tavares, rosto do Poder Local 
Democrático, que exerceu funções en-
quanto eleito na assembleia e Junta de 
Freguesia do Seixal e na câmara e as-
sembleia municipais do concelho.

antes da revolução dos Cravos, 
adelino Tavares foi diretor da SFDTS, 
onde se constituiu uma comissão cul-
tural antifascista. Em O Sótão, o autor 
narra a vida de Miguel, em torno das su-
as vivências de coletividade e relações 
com amigos, mas também dos seus so-
nhos e preocupações sociais e políticas. 
O romance é um testemunho da vida no 
Seixal, da memória das suas gentes e da 
revolta de outrora.

ao longo do livro, ouve-se a música. 
E também se ouviu na apresentação, 
onde a banda da SFDTS interpretou 
trechos das obras musicais referidas 
nos livros do autor: Andatoque, Da Boa 
Austeridade e O Sótão.

Penas Soltas, livro de poesia 
de Fernando Benevides
Penas Soltas, terceiro livro de poesia 

de Fernando Jorge Benevides, foi apre-
sentado no dia 18 de março, na Galeria 
de Exposições augusto Cabrita, tam-
bém numa sessão de autores da Nossa 
Terra.

Em Penas Soltas, o poeta retomou os 
temas que lhe são habituais: o amor e a 
identidade. 

Na apresentação do livro, moderada 
por anabela Leite, estiveram presen-
tes as poetisas Mariete Lisboa Guerra, 
rosete Cansada e Leonor Nepomuceno.

a sessão contou com a declamação 
de vários poemas, quer por parte do au-
tor e das poetisas convidadas, quer por 
parte do público presente. n

Ecomuseu Municipal do Seixal
Iniciativas para 
viver o património

autores da Nossa Terra
Apresentação da obra
de Adelino Tavares



  20 ABRIL 2017    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 683

JUVENTUDE     13

Entre os dias 5 e 13 de abril, as Férias Desportivas da Páscoa voltaram a 
apresentar várias propostas para a ocupação dos tempos livres das crianças 
e jovens de forma divertida e educativa durante esta pausa escolar. 
Movimento associativo, comunidade escolar e instituições sociais, com o 
apoio da Câmara Municipal do Seixal, criaram 36 centros de férias onde os 
mais pequenos, acompanhados por técnicos qualificados, puderam reali-
zar atividades aquáticas e ao ar livre, xadrez, orientação e escalada, entre 
outras, sendo que algumas das atividades decorreram nos equipamentos 
desportivos municipais. 
Destaque para o convívio de orientação que decorreu no Parque do Serrado, 
em Amora, no dia 12 de abril, onde se reuniram todos os participantes em 
animado convívio.

Férias Desportivas da Páscoa
Animação e convívio em férias divertidas

Para assinalar o Dia Nacional do 
Estudante realizou-se na Quinta da 
Fidalga, em Arrentela, no dia 8 de 
abril, um encontro com música e 
exposições.
Sendo celebrado a 24 de março, o 
Dia Nacional do Estudante integra-
va a programação do Março Jovem 
2017, no entanto, devido a condi-
ções meteorológicas adversas, teve 
que ser adiado.
Assim, foi num dia de sol que a 

Quinta da Fidalga foi o cenário pa-
ra a atuação dos Moon Preachers, 
Karma Drums e Estraca, e para a 
exposição de trabalhos dos alunos 
das escolas secundárias, realizados 
no âmbito dos workshops artísticos 
do Aescolamexe em Março, dinami-
zados pela Associação Cultural L1B. 
Participaram ainda no encontro as 
associações Projeto Ruído e R@to – 
Associação para a Divulgação Cultu-
ral e Científica.

Além de uma comemoração, o Dia 
Nacional do Estudante é um dia de 
luta e de homenagem, de forma a 
relembrar as dificuldades e obstá-
culos que os estudantes enfrenta-
ram na década de 1960, aquan-
do da crise académica vivida em 
Portugal. A data pretende ainda 
apelar à participação e mobilização 
dos estudantes em prol da defesa 
de uma educação de e para todos/ 
/as.

Celebração na Quinta da Fidalga
Seixal comemorou o Dia Nacional do Estudante

Dia 6 de maio, sábado, 21.30 horas
Seixalmoda 2017
 No dia 6 de maio, a partir das 21.30 horas, o Pavilhão Municipal da 
Torre da Marinha vai encher-se de moda, música e muito talento, 
em mais uma edição do Seixalmoda – 24.º Concurso de Estilismo 
Interescolas do Concelho do Seixal. 
O Seixalmoda é uma iniciativa dinamizada pela Câmara Municipal do 
Seixal e Associação N.Estilos junto dos jovens das escolas secundá-
rias do concelho, que pretende dar oportunidade a jovens estilistas 
para concretizarem as suas ideias e aos jovens modelos, que se ins-
crevem para participar, dando assim um primeiro passo em direção 
ao sonho de uma carreira no mundo da moda. 
O tema deste ano é «Open Mind», um desafio à criatividade e ao pen-
samento livre, onde 7 estilistas e 21 modelos vão mostrar todo o seu 
talento. A apresentação estará a cargo de João Paulo Sousa, apresen-
tador do programa «Curto-Circuito». 

Participa na dinamização 
desta festa da juventude 
Festival Liberdade 2017

A Associação de Municípios 
da Região de Setúbal pro-
move novamente este ano o 
Festival Liberdade, um pro-
jeto regional que pretende 
ser um espaço de participa-
ção da juventude e do mo-
vimento associativo juvenil, 
de afirmação dos valores de 
Abril e um impulso à dinâmi-
ca da juventude na região. 
É um espaço de festa e de 
convívio, mas também de 
debate e de luta, na defesa dos valores da paz e da liberdade. 
Este ano o festival vai decorrer em Setúbal, no Parque Urbano de 
Albarquel, nos dias 16 e 17 de junho, e conta com as atuações 
de Amor Electro, Xutos & Pontapés, Diogo Piçarra, Capicua, entre 
outros. 
Os jovens e associações juvenis da região podem participar de di-
versas formas. Até 24 de abril, podem inscrever-se na dinamização 
de animações e iniciativas que podem ser de dança, teatro, anima-
ção de rua, demonstrações desportivas, música, entre outras; até 
28 de abril estão abertas as inscrições para a Arte em Liberdade, 
uma mostra de arte, na vertente das artes visuais; e até 4 de maio 
as estruturas associativas juvenis podem inscrever-se para partici-
par na Mostra Associativa.
O regulamento e ficha de inscrição estão disponíveis em festival.
liberdade.amrs.pt. 
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Projeto Escolhas de Portas Abertas

Um trabalho de e para 
as comunidades

Dia Mundial da Comunidade Migrante
Colóquio sobre migrações

O auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal acolhe, 
no dia 26 de abril de manhã, um colóquio sujeito à temática «Impacto dos 
Movimentos Migratórios na Sociedade Portuguesa».
 A iniciativa assinala o Dia Mundial da Comunidade Migrante e tem 
início às 10 horas e convida diversos investigadores e representantes 
de órgãos de soberania local para debater o associativismo imigrante, 
os aspetos demográficos das migrações, as políticas locais de inte-
gração e a dimensão identitária do fenómeno migratório. A iniciativa 
conta com intervenções de representantes do Alto Comissariado para as 
Migrações,  do Observatório das Migrações, do Instituto de Geografia e 
Ordenamento de Território e da Universidade Aberta, entre outros. 

No âmbito da iniciativa 
Escolhas de Portas Abertas, pro-
movida pelo Programa Escolhas, 
realizou-se no dia 8 de abril, no 
Largo do mercado em miratejo, 
o evento n@ mira Fora de Portas. 
Este foi promovido pelo projeto 
Estás n@ mira-E6G, e teve a pre-
sença da secretária de Estado para 
a Cidadania e a igualdade, Catarina 
marcelino, do alto comissário para 
as migrações e coordenador nacio-
nal do Programa Escolhas, Pedro 
Calado, e da vereadora do pelou-
ro do Desenvolvimento Social 
e Recursos Humanos, manuela 
Calado. 

De 8 a 11 de abril, o Programa 
Escolhas, através dos seus 112 pro-
jetos em curso, promoveu um con-
junto de iniciativas abertas a toda 
a comunidade, com o objetivo de 
dar visibilidade ao trabalho desen-
volvido. No concelho do Seixal são 
dois os projetos em curso: Estás 

n@ mira - E6G, desenvolvido em 
miratejo, e tutores de bairro, im-
plementado na Quinta da Princesa. 
Estes contribuem para a inclusão 
social das crianças e jovens e para 
o reforço da igualdade de oportu-
nidades.

De portas abertas, os Programas 
Escolhas do concelho realiza-
ram várias iniciativas. o Largo 
do mercado de miratejo foi palco 
duma feira multicultural (standes 
com artesanato e comida típica 
africana), um workshop de dança 
(kizomba e afrohouse), um almoço 
partilhado e uma aula aberta de ki-
ckboxing, ações dinamizadas pelo 
projeto Escolhas Estás n@ mira-
E6G. o tutores de bairro-E6G pro-
moveu, no dia 9 de abril, atividades 
culturais, onde não faltou a dança 
de batuque, um lanche e o visiona-
mento de um filme que retratou o 
projeto ao longo das várias gera-
ções. Recorde-se que o tutores de 

bairro está presente desde a 1.ª ge-
ração no território do Seixal, sendo 
o mais antigo em desenvolvimen-
to, no âmbito deste programa. 

Por sua vez, no dia 10 de abril, 
no âmbito do EmPoderar: Capaci-
tação de Jovens mulheres-E6G, 
o espaço da Associação para o 
Desenvolvimento das mulheres 
Ciganas Portuguesas (AmUCiP), 
em Arrentela, recebeu uma ter-
túlia orientada para as famílias e 
participantes no projeto, enquanto 
o projeto tutores de bairro dina-
mizou atividades desportivas com 
futsal e jogos tradicionais. 

o Escolhas foi criado em 2001, 
e encontra-se na 6.ª geração, que 
decorrerá até 2018. o programa 
apoia 110 projetos em território 
nacional e duas experiências inter-
nacionais, no Luxemburgo e Reino 
Unido. n

Atividades desportivas e de arte urbana 
Qualificação do Bairro da Cucena

O Bairro da Cucena acolheu, entre 7 e 9 de abril, diversas iniciativas com 
o objetivo de valorizar a sua população e envolvê-la na vida da comunida-
de. Durante os três dias, o writer Smile realizou um graffiti numa empena 
de um prédio, dando nova cor e renovada vida a um bairro nascido há já 
13 anos. «Robin Rescue» é o título da obra que dá também mote a uma 
intervenção de reabilitação promovida pela Câmara Municipal do Seixal 
e que passará igualmente pela beneficiação do espaço desportivo poli-
valente, entre outras intervenções a realizar futuramente.
A 9 de abril, as balizas do polidesportivo receberam redes novas, numa 
oferta da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires. 
Manuela Calado, vereadora da Câmara Municipal do Seixal, esteve na 
iniciativa acompanhada por António Santos presidente da união das 
freguesias. Nesse dia, o bairro recebeu diversas partidas de futsal, dis-
putadas entre equipas do bairro, masculinas e femininas, e equipas do 
CDR do Fogueteiro e do CAD Cinza Fénix. 

Integrado nas comemorações do 
Dia Internacional do Cigano, as-
sinalado a 8 de abril, o Workshop 
Nacional ROMED teve lugar no 
Auditório Municipal do Fórum Cul-
tural do Seixal, no dia 5 de abril. 
Dinamizado pelo Conselho da Eu-
ropa para a formação de mediado-
res ciganos, o programa ROMED é 
participado por nove municípios, 
um dos quais é o Seixal.
Organizado pelos delegados 

nacionais do programa, Olga 
Mariano e Bruno Gonçalves, da 
Letras Nómadas – Associação de 
Investigação e Dinamização das 
Comunidades Ciganas, o encon-
tro reuniu grupos ativos da comu-
nidade do programa ROMED, ini-
cialmente pensado para combater 
desigualdades de acesso ao em-
prego, serviços de saúde e educa-
ção. Já na 2.ª fase do programa, 
o ROMED II promove e potencia a 

inclusão das comunidades ciga-
nas na saúde, educação, forma-
ção, justiça, emprego e luta contra 
a discriminação. 
Os participantes na iniciativa fica-
ram a conhecer o trabalho reali-
zado pelas comunidades ciganas 
do município, no contexto da pro-
moção do diálogo intercultural, da 
inclusão e do combate às discrimi-
nações, assim como a sua riqueza 
cultural. 

Comemoração do Dia Internacional do Cigano
Seixal acolhe iniciativa do Conselho da Europa
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Sociedade Filarmónica União Arrentelense

Momento de viragem 
na vida da coletividade
A SociedAde Filarmó-

nica União Arrentelense (SFUA) 
celebrou o 145.º aniversário num 
momento de viragem na vida da 
coletividade, em que se respira 
esperança. 

A atual direção deu um novo 
rumo à SFUA, tornando-a num 
espaço cada vez mais apetecível 
para sócios e visitantes. Por um 
lado, o edifício-sede está a ser al-
vo de obras de remodelação exte-
rior e de reparação da cobertura, 
uma intervenção que está a ser 
realizada com o apoio da câmara 
Municipal do Seixal.

Por outro lado, a direção está a 
realizar iniciativas diversas que 
apelam à participação da popu-
lação. Apesar de ser uma coleti-
vidade eminentemente cultural, 
apoiada na banda filarmónica, 
dirigida pelo maestro Luís Silva, 
e na escola de Música, na SFUA 
também já se pode praticar zum-
ba e karaté.

«Queremos ter mais modalida-
des, mas com calma, com os pés 
bem assentes na terra», afirmou 
António Aleixo, presidente da di-
reção.

Foi com alguma emoção que 
falou sobre o trabalho realizado 
nos últimos dois anos, não dei-
xando de valorizar todas as dire-
ções que passaram pela coleti-
vidade.

«São 145 anos de história e de 
muito trabalho de todas as di-
reções. É uma coletividade que 
nos dá imensa alegria, por tudo o 
que representa, mas também por 
aquilo que é hoje. Vemos a nossa 
casa cheia, com sócios e pessoas 

que nos vêm visitar e isso dá-nos 
força para prosseguir porque es-
tamos a trabalhar para isso, pa-
ra que as pessoas se sintam bem 
aqui», afirmou António Aleixo.

Apesar do que já foi consegui-
do, não é tempo de baixar os bra-
ços: «Ainda temos muito trabalho 
pela frente. o caminho não vai ser 
fácil, é preciso algum sacrifício, 
mas viemos cá para isso, para tra-
balhar por esta coletividade que 
merece».

Um espaço com vida
Para assinalar o aniversário da 

SFUA, a direção organizou dois 
dias de festa. No dia 25 de mar-
ço, decorreu a sessão solene, com 
audição da escola de Música e 
atuação da banda filarmónica. No 
dia 26, realizou-se uma demons-
tração de karaté e o espetáculo 
de dança convívio da Primavera, 
que contou com 192 bailarinos 
participantes em representação 
de 9 clubes e ginásios do conce-
lho e do Agrupamento de escolas 
Nun’Álvares.

Na sessão solene, Agostinho 
Marques, presidente da assem-
bleia geral, dirigiu os trabalhos. 
estiveram presentes José carlos 
Gomes, vereador da câmara 
Municipal do Seixal, António 
Santos, presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires, e Francisco 
Almeida, em representação da 
Associação de colectividades do 
concelho do Seixal.

Francisco Almeida felicitou a 
direção da SFUA pelo «excelente 
trabalho que tem desenvolvido 

para manter viva a coletividade».
António Santos lembrou a his-

tória da SFUA, referindo que «não 
existe um presente que nos orgu-
lhe e motive, refletido num futuro 
que se assegura profícuo, sem um 
passado referencial que nos hon-
ra». destacou sua «a vitalidade e 
dinâmica», a qualidade da banda 
filarmónica e ainda a escola de 
Música, que «ajuda a engrande-
cer, através da formação de jo-
vens músicos, muitas bandas e 
orquestras referência nacionais».

José carlos Gomes afirmou que 
a SFUA «é uma coletividade da 
qual a autarquia se orgulha pelo 
trabalho desenvolvido. o cami-
nho nunca é fácil, estamos a falar 
de pessoas que, com muito pou-
co, fazem muito. e transformam 
um espaço de forma a que não 
sejam só paredes, mas que seja 
um espaço com vida».

Fazendo referência à escola de 
Música, o vereador salientou a 
importância da SFUA na forma-
ção de crianças e jovens, que for-
nece «uma componente de edu-
cação, crescimento e harmonia, 
permitindo a que quem passa por 
esta coletividade não se esqueça 
nunca que foi aqui que teve a sua 
aprendizagem, e volte, quem sa-
be, como dirigente associativo».

em nome das autarquias do 
Seixal, José carlos Gomes ofere-
ceu um novo clarinete à escola de 
Música. n

Associação das Colectividades 
do Concelho do Seixal
Afirmar a identidade 
do associativismo 
A primeira associação concelhia de coletividades no sul do  
país nascia há 17 anos. Com a designação de Associação das 
Colectividades do Concelho do Seixal, a ACCS é uma parceira para 
o desenvolvimento associativo, cultural e desportivo do município. 
O aniversário foi assinalado com uma sessão solene, realizada no 
dia 31 de março, no Centro de Recursos do Movimento Associativo.
A AACS pertence aos órgãos da Confederação Portuguesa de 
Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto e da Federação 
Portuguesa de Jogos Tradicionais. A sua atividade incluiu o tra-
balho com as coletividades, a participação na Mostra Cultural 
Associativa, a realização do Agita Seixal e a co-organização da 
Seixalíada. As associadas recebem apoio jurídico, contabilístico 
e fiscal. 
Durante a sessão solene, o presidente da direção, Helder Rosa, 
enalteceu o dinamismo da AACS, acrescentando: «Privilegiamos a 
proximidade entre as coletividades. Neste trabalho contamos com 
o apoio das autarquias locais». Para o dirigente, criar projetos que 
afirmem a identidade do associativismo no Seixal é o objetivo, pelo 
que «continuaremos a colaborar ativamente em projetos associati-
vos comunitários. Assumimos cada vez mais um papel estratégico 
na sociedade na área social, desportiva e cultural». 
Augusto Flor, da Confederação Portuguesa das Colectividades de 
Cultura e Recreio, falou sobre a luta para «a inclusão no Conselho 
Nacional de Economia Social e no Conselho Nacional de Desporto. 
Adquirimos outra visibilidade para responder às associações, 
falta-nos agora ter assento no Conselho Económico e Social».
Manuel Araújo, em representação das juntas de freguesia do 
concelho, lamentou que este trabalho não seja reconhecido pelo 
Poder Central: «Muitas vezes, o Estado cria dificuldades ao asso-
ciativismo, quando o valor do IVA sobre os instrumentos musicais 
e equipamentos desportivos é tão elevado». Já pela parte das au-
tarquias locais, «enaltecemos o trabalho que desenvolvem, seja na 
formação desportiva ou no ensino da música.»
O vice-presidente da Câmara Municipal do Seixal, Jorge Gonçalves, 
mencionou o respeito «pelo papel da associação que expressa 
a diversidade do movimento associativo concelhio». A ACCS é 
um espaço de construção «em que cada uma das filiadas ganha 
força para promover o seu trabalho e encontrar soluções para os 
problemas».
Para o autarca, esta também é uma coletividade de Abril e quan-
do se comemoram os 43 anos do 25 de Abril «é no movimento 
associativo que se reflete a importância da vida em coletivo. Daí 
o investimento de cerca de 2 milhões de euros que a Câmara 
Municipal do Seixal tem vindo a fazer nas instalações e equipa-
mentos culturais e desportivos», que inclui a construção de novos 
equipamentos e a requalificação dos existentes. 
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Classificação 1.ª Liga
Equipa Pts
1.ª, CDC Casal do Marco                                             31                                        
2.ª, Ginásio Clube de Corroios                          23                         
3.ª, C Benfica Seixal                                             22
4.ª, Cariocas FC                                                              20                                                         
5.ª, NNAV Cabeço Vide                                                 20  
6.ª, CC Desportivo Paivas                                         16
7.ª, GD Fernão Ferro                                                 16                                                  
8.ª, Águias de Vale Milhaços                               15 
9.ª, Qt.ª Laranjeiras                                                     6
10.ª, Portugal Cultura e Recreio                       4
11.ª, GDCR Qt.ª Princesa                                  1 

Classificação 2.ª Liga 
Série A

Equipa Pts
1.ª, URJ Fernão Ferro                                                 25
2.ª, GD Cavadas                                                         23
3.ª, CP Corroios                                                               21
4.ª, Seixal C 1925                                                          15
5.ª, GD Criar -T                                                                   12
6.ª, CR Cruz de Pau                                                       8
7.ª, GFA Encosta Sol                                                     7 
8.ª, AMF Catrapona                                                     6

Classificação 2.ª Liga 
Série B

Equipa Pts
1.ª, Amora FC                                                                  24 
2.ª, CCR Alto Moinho                                                     24                                              
3.ª, CRD Cavaquinhas                                               22                                             
4.ª CDR Fogueteiro                                                         21                                                   
5.ª, AA Pinhal General                                                 13                                                
6.ª, Paio Pires FC                                                                 6                                                          
7.ª AM Flor da Mata                                                      6                                              
8.ª, CADC Fénix                                                                  3                                                              

12.ª Jornada
1.ª Liga
Águias V. Milhaços -  Qt.ª Laranjeiras       7-5
Cabeço Vide  - Desportivo Paivas                   5-2
Cariocas FC - C Benfica Seixal                   3-2 
Qt.ª Princesa - GC Corroios                               4-5
 Casal do Marco  - GD Fernão Ferro          8-2

       
10.ª Jornada
2.ª Liga – Série A
Seixal C 1925  -  URJ Fernão Ferro              0-4 
GD Criar -T - GFA Encosta Sol                            5-3
CR Cruz de Pau  -  GD Cavadas                                  7-7
AMF Catrapona - CP Corroios                        1-3 

10.ª Jornada
2.ª Liga – Série B
CRD Cavaquinhas - CADC Fénix                     3-1
CCR Alto Moinho  -  AM Flor da Mata          3-2        
AA Pinhal General -  Paio Pires FC                5-4
Amora FC - CDR Fogueteiro                               2-1

Liga de Futsal 
do Concelho 
do Seixal 
E. Leclerc

O Complexo Municipal de Atle-
tismo Carla Sacramento rece-
beu, no dia 15 de março, o Mega 
Sprinter – fase local, uma prova 
integrada na Seixalíada Escolar. 
Esta contou com a participação 
de 615 alunos, em representação 
de 32 escolas, 15 do Seixal, 10 do 
Barreiro, cinco da Moita e duas de 
Sesimbra. A entrega de prémios 
teve a presença do vereador da 
Câmara Municipal do Seixal José 
Carlos Gomes.
Na prova organizada pelo 
Desporto Escolar – Península 
de Setúbal e Associação de 
Atletismo de Setúbal com o apoio 
da Câmara Municipal do Seixal, 
as disciplinas disputadas foram 
as seguintes: velocidade – Mega 
Sprinter; comprimento – Mega 
Comprimento; 1 000 metros – 
Mega Km e lançamento do peso 
– Mega Lançamento. 
Destaque para as prestações 

dos alunos dos Agrupamentos de 
Escolas Paulo da Gama, António 
Augusto Louro e João de Barros, 
que obtiveram boas classifica-
ções. Motivar e sensibilizar todos 
os alunos para a prática do atle-

tismo são os objetivos do Projeto 
Mega.  
De referir que, nos dias 1 e 2 de 
abril, no Estádio Municipal de 
Atletismo de Elvas, decorreu a 
Final Nacional dos Megas 2017. O 

aluno Herodes Santos, da Escola 
Secundária João de Barros, sa-
grou-se campeão no escalão de 
juvenis masculinos, obtendo um 
recorde nacional.

Seixal recebeu fase local do Mega Sprinter
Sensibilizar para o atletismo

Jiu jitsu das Cavaquinhas
Trabalho de relevo na formação 
e competição

Gonçalo Godinho, jovem atleta de jiu jitsu do Clube Recreativo e Des-
portivo das Cavaquinhas, sagrou-se campeão nacional na categoria 8-9 
anos faixa cinzenta na 3.ª edição do Copa Buffalo de Jiu Jitsu que se reali-
zou no Pavilhão Desportivo do Pinhal Novo, no dia 26 de março.
Destaque ainda para a prestação de Rui Gonçalves, que obteve o pri-
meiro lugar nas categorias de adulto -76kg com kimono e adulto -76kg 
sem kimono, na primeira edição do Coimbra BJJ 247 Open. O evento 
decorreu no dia 11 de março no Pavilhão Municipal Multidesportos Mário 
Mexia, em Coimbra, que recebeu 300 praticantes nacionais e estran-
geiros de jiu-jitsu. É de referir que Rui Gonçalves já tinha conquistado, 
no final de 2016, o 2.º lugar na categoria faixa castanha pena adulto no 
Madrid International Open de Jiu Jitsu, entre mil atletas de 111 equipas.
O Clube Recreativo e Desportivo das Cavaquinhas realizou ainda aulas 
de demonstração de jiu jitsu para os alunos da Escola Básica da Quinta 
de São João. Tratou-se de uma ação que visou promover a modalidade e, 
ao mesmo tempo, a prática desportiva entre as crianças. Participaram 
alunos de 8 turmas do 1.º ciclo e 4 salas de pré-escolar. 

Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional
Bons resultados na 21.ª Taça APS 
de Patinagem Artística

Os atletas de patinagem do Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional 
(CPSN) participaram na 21.ª Taça APS de Patinagem Artística, promovida 
pela Associação de Patinagem de Setúbal, tendo obtido excelentes resul-
tados naquele que foi o primeiro torneio da época 2017 em que os atletas 
do clube estiveram presentes.
O evento, que decorreu no dia 25 de março, no Pavilhão Municipal de 
Alcácer, contou com 91 atletas em prova.
O CPSN participou com duas equipas, pelo que, na classificação por 
equipas, a Equipa B ficou em 2.º lugar e a Equipa A em 9.º, num total de 14 
equipas participantes.
Em termos individuais, os atletas do CPSN obtiveram ainda o 1.º lugar no 
escalão de infantis, o 1.º e 2.º lugar no escalão de iniciados, o 3.º lugar em 
cadetes e o 2.º em juvenis.

F.P.J.J.B.
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O Clube Desportivo e Recreativo 
do Fogueteiro (CDRF) participou no 
Campeonato Nacional em Latinas e 
Standard, que se realizou nos dias 
11 e 12 de março, nas Caldas da 
Rainha.
O CDRF levou 11 pares a competição 
com 19 participações na prova e um 
grupo de allgirls. O clube obteve, em 
latinas, um 1.º e um 4.º lugar; em 
standard conquistou um 2.º e 3.º 
lugar, dois 4.os lugares e um 5.º lugar. 

As allgirls obtiveram o 7.º lugar.
Também referência nas danças de 
salão, são a dupla Sérgio Lourenço e 
Cátia Cerqueira. Juntos desde 2007, 
este par do concelho atingiu o topo 
das danças de salão em Portugal, 
tendo ascendido em 2013 à cate-
goria de profissionais e ao convívio 
com a elite internacional. Em 2016 
obteve o 37.º lugar no Campeonato 
do Mundo de Profissionais Standard 
(danças clássicas). E, pelo segundo 

ano, sagrou-se campeão da Taça de 
Portugal em Standard e, pelo tercei-
ro ano consecutivo, o par foi vice- 
-campeão em profissionais latina. 
No último ano participaram em 30 
provas nacionais, 4 campeonatos do 
mundo, dois da Europa e uma Taça 
do Mundo. Em 2017, a dupla segue 
a sua participação em festivais inter-
nacionais. 

Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro campeão em latinas e standard 
Bailarinos de nível internacional

A Associação Naval Amorense (ANA) 
foi responsável pela organização do 
III Torneio Nadador Jovem, que teve 
lugar no dia 26 de março de 2017, 
na Piscina Municipal de Corroios. 
A organização contou com o apoio 
da Câmara Municipal do Seixal e da 
Associação Natação de Lisboa e foi 
dirigida a atletas não federados, ten-
do contado com 224 participantes 
oriundos de 28 escolas e clubes de 
dentro e fora do concelho.
A ANA participou ainda nos 

Campeonatos Regionais de 
Infantis que decorreram na Piscina 
Municipal das Palmeiras, em 
Setúbal, entre 17 e 19 de março, 
tendo conquistado 6 medalhas. 
Destaque para o título de campeã 
regional de 100 metros bruços con-
quistado por Margarida Ferreira, 
nadadora que obteve ainda o pó-
dio de vice-campeã dos 200 bru-
ços. Mariana Pombo conquistou a 
medalha de vice-campeã dos 200 
mariposa e Miguel Simões de vice-

-campeão nos 200 estilos, tendo 
ficado em 3.º em 200 costas e 200 
mariposa.
Entre 30 de março e 2 de abril, os 
atletas do clube estiveram pre-
sentes no Complexo Olímpico de 
Piscinas em Coimbra para disputar 
o Campeonato Nacional de Juvenis, 
Juniores e Absolutos PL, prova em 
que se destacou o juvenil A Gonçalo 
Ferrão que conquistou o titulo de 
vice-campeão nacional nos 100 li-
vres.

Associação Naval Amorense destaca-se a organizar e a competir
Margarida Ferreira campeã regional de 100 metros bruços

XII Milha Urbana de Arrentela
Centro Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho vence prova

A XII Milha Urbana de Arrentela decorreu em Pinhal de Frades num dia 
em que a chuva também marcou presença. A competição teve lugar no 
dia 26 de março com a participação de 150 atletas em representação de 
20 clubes. Manuela Calado, vereadora da Câmara Municipal do Seixal, 
esteve presente na iniciativa e colaborou na entrega de prémios aos 
vencedores. 
Numa organização do Centro de Solidariedade Social de Pinhal de 
Frades, com o apoio da Câmara Municipal do Seixal e da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, a competição 
foi ganha coletivamente pelo Centro Cultural e Recreativo do Alto do 
Moinho. O 2.º lugar foi conquistado pela Associação A Natureza Ensina, 
enquanto o Grupo Desportivo do Cavadas obteve o 3.º lugar no pódio.

Taekwondo do Clube Desportivo 
e Cultural do Casal do Marco
Atletas na seleção nacional

Seis atletas de taekwondo do Clube Desportivo e Cultural do Casal 
do Marco foram selecionados para representar Portugal no próximo 
Campeonato da Europa de Poomsae 2017, que irá decorrer em Rhodes, 
na Grécia, nos dias 7 e 8 de maio. Com vista à preparação para esta com-
petição europeia, os atletas Tiago Francisco, Tatiana Costal, Ana Paula 
Silva, Leandro Costa, Rafael Ramos e Flávio Alexandre participaram num 
treino da Seleção Nacional de taekwondo em poomsae (técnica), que se 
realizou no Pavilhão Municipal da Nazaré, no dia 26 de março.
É de salientar o trabalho destes atletas que têm obtido excelentes resul-
tados em torneios nacionais e competições internacionais, culminando 
agora com esta convocatória para representarem o nosso país.
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PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro | 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Setúbal
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Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

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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Sábados, domingos e feriados
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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

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 
Abreu Cardoso   6
Fonseca   7
Nurei   8
Central da Amora   9
Romana 10
Seruca Lopes 11
Foros de Amora 12
Fogueteiro 13
Quinta da Torre 14
Central da Amora 15 
Vale Bidarra  16
Duarte Ramos  ----
Do Vale  17
Novais 18
Nova Amorense 19
Ana Branco 20

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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Amora Rua 1.º de Maio, Lote 4, 2845-125 Amora >  Tel.: 212 268 730 > Fax: 212 240 488 > jf-amora.pt

O Jardim do Fogueteiro recebeu, entre 7 e 9 de abril, a III Feira 
do Fumeiro de Amora, onde estiveram presentes produtores de 
norte a sul do país. Quem visitou a feira pôde adquirir produtos 
do fumeiro, mas também optar por espaços de gastronomia, ar-
tesanato e diversão para os mais pequenos. A iniciativa contou 
com um programa de animação: baile com Vítor Ginja, percus-
são com os Karma Drums, música com a banda Pacífico Sul e 
com o Grupo Coral e Instrumental 5 de Janeiro, da Associação 
Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Amora. A 
Feira do Fumeiro foi organizada pela Junta de Freguesia de 
Amora, com o apoio da Câmara Municipal do Seixal.

III Feira do Fumeiro 
de Amora

Requalificação 
de parques infantis

Requalificação de passeios 
e acessos pedonais

A junta de freguesia procede frequentemente à manutenção 
de parques infantis e equipamentos desportivos e de lazer no 
espaço público.
Recentemente, foram realizadas requalificações nos parques 
infantis da Praceta de Prabis, Rua de Bissau e no jardim da Rua 
do Alentejo. O objetivo é proporcionar espaços de recreio com 
qualidade e cada vez melhores condições para usufruto das 
crianças. 

A junta de freguesia procede regularmente à requalificação de 
passeios e acessos pedonais. 
Decorreu recentemente a colocação de lajeta na Praceta 
Celestino Ribeiro e nas escadas de acesso à Av. Dr. Luís de Sá. 
Também foi reparado o passeio da Rua José Carlos Cunha.
Foram realizadas ainda pequenas intervenções nas zonas da 
Cruz de Pau, Paivas, Fogueteiro, Fanqueiro, Belverde e Amora, 
destacando-se a entrada do Clube Recreativo da Cruz de Pau, 
onde se calcetou a rampa de acesso com pedra antiderrapante.

Esta é uma atividade promovida pela secção de basquetebol do 
Seixal Clube 1925 (SC1925), com o apoio da Câmara Municipal 
do Seixal que visa proporcionar uma experiência nesta modali-
dade aos alunos das escolas básicas da Quinta dos Franceses 
e do Bairro Novo. 
Entre os dias 17 e 31 de março realizaram-se no pavilhão sede 
do SC1925 sete sessões de treino, para 13 turmas, num total 
de 308 alunos entre os 6 e os 12 anos. De realçar que deste 
universo, vários alunos voltaram por iniciativa própria ao clube, 
interessados na prática da modalidade. 

Brincar a Driblar Jogária do SeixalBombeiros do Seixal 
realizam workshop 

A Jogária do Seixal realizou-se no dia 24 de março, na Asso-
ciação Humanitária dos Bombeiros Mistos do Concelho do 
Seixal. A iniciativa envolveu 12 turmas, 14 professores e 293 
alunos da Escola Básica da Quinta dos Franceses. 
Os alunos realizaram atividades como o Brincar ao Basquetebol, 
o Jogo da Barreira, para além dos insufláveis e da dança. Numa 
das estações, as crianças visitaram o quartel dos bombeiros e 
tiraram dúvidas relacionadas com a prestação de socorro.
A atividade teve o apoio dos alunos do Curso Profissional 
Técnico de Apoio à Gestão Desportiva da Escola Secundária 
Dr. José Afonso e da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal (AHBMCS) realizou um workshop sobre Suporte 
Básico de Vida Pediátrico. A iniciativa decorreu no dia 1 de 
abril, no quartel-sede da AHBMCS. O workshop abordou temas 
relacionados com as medidas de segurança e a precauções a 
tomar; a abordagem à vítima; a desobstrução da via aérea e as 
formas de pedir ajuda. O objetivo foi contribuir para melhorar 
atitudes e aptidões de pais, educadores e público em geral, 
na área do suporte básico de  vida em pediatria, por forma a 
minimizar o risco que vários acidentes domésticos e escolares 
podem causar. Uma partilha de experiências e conhecimentos 
que podem ter que ser utilizados no futuro.

Seixal Largo da Igreja, Seixal, 2840-480 Seixal > Tel.: 211 316 223 > geral@jf- seixalarrentelapaiopires.pt
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21 abril — 21.30 e 22.45 horas
Ossos do Ofício
RAMP
22 abril — 21.30 horas
Bandas 
Filarmónicas
Timbre Seixalense + União Seixalense

Coro da Unisseixal
23 abril — 16 horas
O Mundo da Sara
24 e 25 abril — 22 e 0.30 horas
Deolinda  
Agir

Consulte o programa completo no destacável ou em cm-seixal.pt

Praça 1.ª de Maio, no Seixal
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Em 2017, o Seixal comemora o 43.º ani-
versário do 25 de Abril sob o lema «Des-
ta Liberdade Se Faz o Nosso Desenvol-
vimento», celebrando as conquistas da 
Abril como motor do desenvolvimento 
registado no concelho nestes 43 anos de 
democracia.
Até junho realizam-se várias iniciativas 
que assinalam o aniversário da Revolu-
ção dos Cravos, com destaque para qua-
tro dias de concertos ao ar livre, na frente 

ribeirinha do Seixal, de 21 a 25 de abril. 
Um programa dedicado a todos os públi-
cos para que a revolução se celebre como 
quando foi conquistada: com o povo na 
rua a cantar a liberdade.
A noite de 24 de abril, o ponto alto das 
comemorações, começa com um concer-
to de Deolinda, às 22 horas, e continua 
noite dentro com a atuação de Agir, a 
partir das 0.30 horas. Dois projetos bem 
conhecidos da música nacional trazem 

tradição, inovação e ousadia à noite que 
celebra a liberdade. Entre os dois concer-
tos, às 0 horas, acontece o espetáculo de 
fogo de artifício sobre a Baía do Seixal.
O dia 25 de abril começa com a tradicio-
nal saudação das bandas filarmónicas ao 
Poder Local Democrático e ao 25 de Abril 
e, às 11.30 horas, é inaugurada a Praça 
Central da Torre da Marinha, uma obra 
que vai qualificar aquela área e devolver 
à população um espaço essencial daque-

la localidade. Uma cerimónia que conta 
com a participação da banda da Socieda-
de Filarmónica União Arrentelense e da 
Escola de Artes do Independente Futebol 
Clube Torrense.
À tarde, na Avenida da Liberdade, em Lis-
boa, população, coletividades e eleitos do 
poder local prestam homenagem à liber-
dade no desfile comemorativo do 25 de 
Abril.

43.º aniversário 
do 25 de Abril de 1974

2017
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Entrevista com os Deolinda

«O 25 de Abril é uma data que faz 
sentido celebrar todos os anos»

Seixal Boletim Municipal (SBM) – Os 
Deolinda foram responsáveis por uma 
certa inovação na música portuguesa, 
ousadamente moderna e orgulhosamen-
te tradicional. Quando começaram, já 
faziam música com este objetivo?
Zé Pedro Leitão (ZPL) – Sempre gostámos 
de olhar para a tradição da música portu-
guesa mas aos olhos de hoje e aos nos-
sos olhos. Isto ajudou a definir o equilíbrio 
espontâneo entre a tradição e a moderni-
dade que sempre tivemos na música que 
fazemos
SBM – As histórias que contam são im-
portantes para a música que fazem?
ZPL – Para além da música, a letra e 
as histórias ajudam a transmitir a men-

sagem e a emoção da música. Para um 
público que compreenda português são 
importantes mas, em muitos países onde 
já tocámos, não há a compreensão da Lín-
gua Portuguesa e a mensagem passa na 
mesma, apenas através da música.
SBM – Fazem uma música proposita-
damente distinta e distanciada da que 
ouvem?
ZPL – Acho que há pontos de contacto 
entre o que ouvimos e o que tocamos, no 
entanto, cada um de nós os quatro tem 
os seus gostos pessoais e muitas vezes 
diferem também da música que fazemos.
SBM – Já com vários álbuns de originais 
e um registo ao vivo ainda têm o mes-
mo prazer em compor, gravar e tocar em 

concertos? 
ZPL – Já temos quatro discos de originais 
e um CD/DVD ao vivo, acho que sem pra-
zer não se consegue fazer música sincera 
e genuína que toque o público.
SBM –  Com a canção «Parva Que Eu 
Sou» deram voz às vidas paralisadas 
pela crise económica e financeira... 
Como olham o país da retoma?
ZPL – Foi uma canção que tocámos pela 
primeira vez em janeiro de 2011 e espera-
mos que hoje em dia faça menos sentido 
a sua letra do que fazia em 2011. No en-
tanto, enquanto houver uma pessoa que 
seja que se identifique com a letra da mú-
sica, a mesma é pertinente e atual.
SBM – Voltam a comemorar o 25 de 

Abril no Seixal, depois de terem atuado 
aqui em 2011. Que memórias guardam 
dessa noite e o que esperam do público 
do concelho? E o que pode o público es-
perar dos Deolinda para essa noite?
ZPL – Temos as melhores recordações 
dessa noite, partilhámos a noite com 
o Jorge Palma e o 25 de Abril é sempre 
uma data especial e que faz sentido ce-
lebrar todos os anos. Temos as melhores 
expectativas para o concerto deste ano, 
que naturalmente passará pelos nossos 
4 discos.
SBM – Ser livre é… 
ZPL – ... poder pensar e agir de acordo 
com as nossa vontade e convicção.

Os Deolinda têm quatro álbuns de originais e um 
registo ao vivo, editado em CD e DVD. Ao primeiro 
álbum, a formação composta por Ana Bacalhau, 
Luís José Martins, Pedro da Silva Martins e Zé 
Pedro Leitão já dominava os tops de vendas. A 
fasquia foi posta alta, mas sempre superada, e 
o grupo foi vendo os seus trabalhos posteriores 
unanimemente distinguidos, pela crítica e pelo 
público. 
Após terem comemorado a noite de 24 para 25 
de abril, em 2011, no Seixal, a banda regressa às 
Comemorações do 25 de Abril no concelho trazendo 
na mala o recém editado «Mundo Pequenino». Em 
torno do concerto desta noite, o Seixal Boletim 
Municipal falou com Zé Pedro Leitão.

Música para todas as idades 
em quatro dias de espetáculos
Os espetáculos comemorativos do 43.º aniversário da Revolução dos Cravos no con-
celho do Seixal decorrem na Praça 1.º de Maio, no Seixal, e começam dia 21 de abril, 
sexta-feira, numa noite em que o protagonismo vai para duas bandas originárias do 
concelho. Os Ossos do Ofício abrem a noite, com a atuação prevista para as 21.30 
horas. Às 22.45 horas o palco é dos Ramp. Sábado, 22 de abril, o palco recebe um 
espetáculo com as bandas da Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense 
e da Sociedade Filarmónica União Seixalense e a participação do coro da Unisseixal. 
O concerto único, inspirado nos ideais da liberdade e da fraternidade, tem início às 21 
horas.
O domingo, dia 23 de abril, é dedicado às crianças. A atuação decorre de tarde e tem 
início a partir 16 horas, convidando as famílias a assistir ao espetáculo infantil O Mun-
do da Sara e a experimentar pinturas faciais, disponíveis no espaço envolvente.
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Desporto e atividade física 
para celebrar Abril 

Agir é o nome artístico de Bernardo Costa, 
filho do cantor Paulo de Carvalho e da atriz 
Helena Isabel. Foi aos 12 anos que come-
çou a cantar, tocar e a compor as suas pró-
prias músicas, adotando desde logo o nome 
pelo qual é hoje conhecido. E tudo porque 
costumam dizer-lhe para pensar duas vezes 
antes de agir e ele prefere agir duas vezes 
antes de pensar.
Desde então passou a disponibilizar músi-
cas gratuitamente no YouTube, começando 
a formar um repertório que depressa con-
quistou um número imenso de fãs, entre 
os quais o tema Wella, que foi o primeiro 
grande sucesso de Agir, sobretudo entre o 
público adolescente.
Juntamente com a fadista Milene Candeias 
integrou o projecto TribUrbana que partici-
pou no Festival RTP da Canção em 2007, 
com a música Dá-me a Lua, que terminou 
em 4.º lugar.
Entretanto, Agir compôs para nomes como 
Mariza e Rita Guerra, bem como para dois 
elementos da sua família: para a sua irmã 
Mafalda Sacchetti e para o seu pai, para 
quem compôs a música Meu Mundo Inteiro. 
A música foi editada em 2008 no álbum Do 
Amor, de Paulo de Carvalho que, mais tar-
de, a voltou a gravar em dueto com Mariza.
A 29 de julho de 2010, foi editado o seu 
álbum de estreia intitulado simplesmente 
Agir. Neste ano, foi também o autor da ban-
da sonora da peça de teatro As Encalhadas, 
protagonizada pela sua mãe, por Maria 

João Abreu e Rita Salema.
O segundo álbum, Leva-me a Sério, foi edi-
tado em 2015 e tornou-se um grande su-
cesso, atingindo o n.º 1 do top português. 
Are You Ready, Tempo É Dinheiro e Como 
Ela É Bela foram alguns dos grandes suces-
sos deste disco, cujo refrão passou a ser 
cantado por gente de todas as idades.
Recebeu vários prémios, como o Best Por-
tuguese Act 2015, prémio entregue pelo 
canal de televisão MTV Europe. Em 2016 
venceu o Prémio José da Ponte, atribuído 
pela Sociedade Portuguesa de Autores, e 
que visa distinguir jovens criadores musi-
cais portugueses, e o Globo de Ouro na ca-
tegoria de Melhor Intérprete Individual.
Também em 2016, fez a direção artística do 
espetáculo Intemporal, comemorativo dos 
54 anos de carreira de Paulo de Carvalho, 
e realizou concertos no Coliseu do Porto e 
no Coliseu dos Recreios, que contaram com 
convidados especiais como Blaya, C4 e Fili-
pe Gonçalves, entre outros. 
Aliás, cantar com outros artistas é algo que 
preza, pelo que tem partilhado músicas 
com Carolina Deslandes, Dengaz, C4 e, 
mais recentemente, com Ana Moura, com 
quem interpreta Manto de Água, o tema de 
apresentação do seu terceiro disco, com 
lançamento planeado para o segundo se-
mestre deste ano.
Recentemente, aventurou-se num novo pro-
jeto. Juntamente com Gisela João, Héber 
Marques e Paulo de Carvalho, é jurado do 

programa «Just Duets», da SIC.
Na noite de 24 de abril, assista ao espetá-
culo de Agir no Seixal e veja ao vivo o imen-

so talento de um dos principais cantores 
da nova música portuguesa de expressão 
urbana.

Agir no Seixal

O rosto da música portuguesa 
de expressão urbana

Como é tradição, o concelho do Seixal assinala o aniversário da Revolução dos Cravos 
com diversas iniciativas desportivas. A X Noturna em Canoagem tem lugar na noite de 24 
de abril, às 22 horas, e tem início na Prainha do Ti João – Seixal. A organização é da União 
das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Associação Náutica do Seixal e 
Clube de Campismo Luz e Vida e a prova tem o apoio da Câmara Municipal do Seixal e da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal.
Dia 25 de abril, pelas 10 horas, a 33.ª Estafeta 25 de Abril percorre as ruas de Arrentela. 
No mesmo dia, às 9.30 horas, tem lugar o 23.º Passeio de Cicloturismo de Fernão Ferro, 
com início no Parque Urbano de Fernão Ferro, uma organização da Junta de Freguesia 
de Fernão Ferro e do movimento associativo local, com o apoio da Câmara Municipal do 
Seixal. 

Na noite de 24 de abril, após a atuação dos Deolinda 
e do fogo de artifício, entra em palco o músico Agir.
Veja ao vivo o talento de um dos principais cantores 
da nova música portuguesa de expressão urbana.
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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, 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 a 7 maio
O Livro em Festa – 
Feira do Livro
Jardim do Fogueteiro

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 — música
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

0 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
16 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

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 
17 horas — lançamento do livro 
«Chão de 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

20 maio, sábado 
11 horas — inauguração 

Sede da Casa do Educador
Edifício Custódio Borja, Amora

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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Em abril 
celebra-se a 
Liberdade! 

Sob o lema «Desta liberdade se faz o nosso desenvolvimento», o Seixal comemora o 43.º 
aniversário do 25 de Abril com iniciativas culturais e desportivas, onde todos podem 
participar.

Destaque para quatro dias de concertos ao ar livre, na Praça 1.º de Maio, no Seixal, de 
21 a 25 de abril. 

Ossos do Ofício e Ramp abrem o ciclo de concertos numa noite dedicada ao rock.                    
As bandas da Sociedade Filarmónica União Seixalense e da Sociedade Filarmónica 
Timbre Seixalense juntam-se ao coro da Unisseixal no dia 22 de abril. No dia 23 o 
espetáculo é para os mais pequenos com O Mundo da Sara.

A noite de 24 de abril, o ponto alto das comemorações, começa com um concerto de 
Deolinda, às 22 horas, e continua noite dentro com a atuação de Agir, a partir das 0.30 
horas. Dois projetos bem conhecidos da música nacional trazem tradição, inovação e 
ousadia à noite que celebra a liberdade. Entre os dois concertos, às 0 horas, acontece o 
espetáculo de fogo de artifício sobre a Baía do Seixal.

Espetáculos a não perder. Venha à Praça 1.º de Maio e celebre a liberdade connosco!

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

Teatro infantil com a
Abelha Maia
Abelha Maia é uma das personagens mais conhecidas de todos os tempos, 
conhecida de muitas gerações. Chega agora aos palcos numa versão original, 
didática, dinâmica e interativa criada pela ProtagonizaMagia, que vem ao Seixal 
a convite da Animateatro.
Com muita cor, humor, alegria, música, dança e magia, a proposta é a de fazer 
sonhar pequenos e graúdos, relembrando o que de bom podemos viver na vida, 
com a ajuda da Abelha Maia, do Zangão Willy e do Gafanhoto Gafa Rotti.
 
Passatempo: Ganhe 1 bilhete duplo para o espetáculo de dia 30 de abril, se for um 
dos primeiros a responder corretamente à pergunta: Como se chama o gafanhoto 
que é amigo da Abelha Maia? Envie a resposta até às 17 horas do dia 28 de março 
para o email dci@cm-seixal.pt, com o nome, n.º de BI ou CC e o n.º de telefone.



_________________________________
21.30 horas
Bandas Filarmónicas da Sociedade 
Filarmónica União Seixalense e da 
Sociedade Filarmónica Democrática Timbre 
Seixalense + Coro da Unisseixal
Comemorações do 43.º aniversário do 25 de 
Abril. Desfile e concerto
Praça 1.º de Maio, Seixal

_________________________________
21.30 horas
Projecto Michel Giacometti – Quarteto 
Artemsax & Lino Guerreiro feat. Marco 
Fernandes
Comemorações do 43.º aniversário do 25 de 
Abril. Música
M/ 6 anos. Ingresso: 4 euros (com descontos)
Cinema S. Vicente

23 ABRIL
domingo
_________________________________
10 horas
Agility – Campeonato Nacional
Org.: Junta de Freguesia de Corroios
Parque Urbano da Quinta da Marialva, Corroios

2.º Paio Pires Eco-Run
Atletismo
Org.: Grupo de Futsal Amigos da Encosta do Sol
Parque dos Almeirões, Aldeia de Paio Pires

_________________________________
16 horas
O Mundo da Sara
Comemorações do 43.º aniversário do 25 de 
Abril. Espetáculo infantil
Praça 1.º de Maio, Seixal

seixal
acontece
21 ABRIL
sexta-feira
_________________________________
Das 10 às 12 horas ou das 14.30 às 16.30 horas
Cartazes do 25 de Abril
Ateliê. Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

_________________________________
21.30 horas
Ossos do Ofício + RAMP
Comemorações do 43.º aniversário do 25 de Abril
Concerto
Praça 1.º de Maio, Seixal

22 ABRIL
sábado
_________________________________
8 horas
8.º Passeio Do Seixal a Terena
Cicloturismo
Org.: Bike Angeles
Seixal

_________________________________
10 horas
Agility – Campeonato Nacional
Org.: Junta de Freguesia de Corroios
Parque Urbano da Quinta da Marialva, Corroios

_________________________________
15 horas
Abertura d’O Livro em Festa – Feira do Livro 
do Seixal
Atuação do grupo Tocá Rufar 
Jardim do Fogueteiro, Amora

_________________________________
Das 15 às 17 horas
Venha Conhecer os Chapins
Oficina
Participação gratuita
Inscrições: 210 976 011 ou div.ambiente.salubri-
dade@cm-seixal.pt
Parque do Serrado, Amora

_________________________________
Das 15.30 às 17 horas
Gutenberg no Seixal
Visita temática. 
Participação gratuita
Inscrição (1)
Extensão no Espaço Memória – Tipografia 
Popular no Seixal

_________________________________
Das 15.30 às 16.30 horas
Liberdade em Flor
Ateliê. Crianças dos 3 aos 12 e familiares
Inscrição: 210 976 100 ou biblioteca.ludoteca@
cm-seixal.pt
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
Das 17.30 às 18.30 horas 
A Arte na Ponta dos Dedos
Ateliê. Bebés dos 12 aos 18 meses
Inscrição: 210 976 100 ou biblioteca.ludoteca@
cm-seixal.pt
Biblioteca Municipal do Seixal

Abelha Maia
Teatro infantil por ProtagonizaMagia – Asso-
ciação Cultural
Duração: 50 minutos. M/ 2 anos
Ingresso: 4 euros | 3 euros Animamigos
Org.: Animateatro
Cinema S. Vicente

24 ABRIL
segunda-feira
_________________________________
Das 10 às 12 horas ou das 14.30 às 16.30 horas
Cartazes do 25 de Abril
Ateliê. Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

_________________________________
22 horas
Deolinda + Agir
Comemorações do 43.º aniversário do 25 de 
Abril. Concertos e fogo de artifício
Praça 1.º de Maio, Seixal

X Noturna em Canoagem 25 de Abril
Barcos dragão
Prainha do Ti João, Seixal

25 ABRIL
terça-feira
_________________________________
8.30 horas
Caminhada da Família e Prova de Orientação
Org.: Clube Associativo Santa Marta do Pinhal
Corroios

_________________________________
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

Comemorações do 25 de Abril
Malha, falha e petanca
Centro Cultural e Desportivo das Paivas

_________________________________
9.30 horas
22.º Passeio de Cicloturismo de Fernão 
Ferro
Parque das Lagoas, Fernão Ferro

_________________________________
10 horas
33.ª Estafeta 25 de Abril
Ruas de Arrentela

Comemorações do 25 de Abril
Várias atividades desportivas
Org.: Clube Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas
Parque dos Fanqueiros, Foros de Amora

Comemorações do 25 de Abril
Várias atividades desportivas
Pavilhão do Clube Desportivo e Recreativo 
do Fogueteiro

_________________________________
11.30 horas
Inauguração da Praça Central da Torre 
da Marinha
Banda da Sociedade Filarmónica União Arren-
telense e da Escola de Artes do Independente 
Futebol Clube Torrense
Torre da Marinha

_________________________________
14 horas
Comemorações do 25 de Abril
Várias atividades desportivas
Org.: Junta de Freguesia de Fernão Ferro e 
movimento associativo
Parque das Lagoas, Fernão Ferro

_________________________________
15 horas
Desfile
Comemoração do 43.º aniversário 
do 25 de Abril
Avenida de Liberdade, Lisboa

26 ABRIL
quarta-feira
_________________________________
15 horas
Fazedores de Histórias
O Livro em Festa
Ateliê. Jovens dos 10 aos 18 anos
Inscrição para grupos (2)
Jardim do Fogueteiro, Amora

27 ABRIL
quinta-feira
_________________________________
11 horas
«O Diário de Um Migrante» – Encontro
com Ilustradores
O Livro em Festa
Com a ilustradora Ana Sofia Gonçalves
Crianças dos 5 aos 10 anos
Inscrição para grupos (2)
Jardim do Fogueteiro, Amora

_________________________________
15 horas
Histórias na Feira – Hora do Conto
O Livro em Festa
Crianças dos 4 aos 12 anos
Inscrição para grupos (2)
Jardim do Fogueteiro, Amora

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

Marcadores de Livros
O Livro em Festa
Ateliê. Crianças dos 6 aos 12 anos
Inscrição para grupos (2)
Jardim do Fogueteiro, Amora

_________________________________
21 horas
11.º Sarau de Dança
Org.: Associação Desportiva e Cultural Azinha-
ga das Paivas
Sociedade Filarmónica Operária Amorense

29 ABRIL
sábado
_________________________________
15.30 horas
Unisseixal – Atuação coletiva do Grupo de 
Cavaquinhos e Grupo de Poesia
O Livro em Festa
Música
Jardim do Fogueteiro, Amora

_________________________________
19 horas
Tsunamiz
Concerto em live streaming
Espaço 58 – CAMAJ, Seixal

_________________________________
21.30 horas
Salvador Sobral – Excuse Me
Apresentação do disco
Música. M/ 6 anos
Ingresso: 6 euros (com descontos)
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal



30 ABRIL
domingo
_________________________________
Das 13 às 19 horas
Torneio Cidade de Amora
Natação
Org.: Associação Naval Amorense
Piscina Municipal de Amora

_________________________________
16 horas
Abelha Maia
Teatro infantil por ProtagonizaMagia – Asso-
ciação Cultural
Duração: 50 minutos. M/ 2 anos
Ingresso: 4 euros | 3 euros Animamigos
Produção: Animateatro
Cinema S. Vicente

2 MAIO
terça-feira
_________________________________
11 horas
Histórias na Feira – Hora do Conto
O Livro em Festa
Crianças dos 4 aos 12 anos
Inscrição para grupos (2)
Jardim do Fogueteiro, Amora

_________________________________
15 horas
Fazedores de Histórias
O Livro em Festa
Ateliê. Jovens dos 10 aos 18 anos
Inscrição para grupos (2)
Jardim do Fogueteiro, Amora

3 MAIO
quarta-feira
_________________________________
11 e 15 horas
Marcadores de Livros
O Livro em Festa
Ateliê. Crianças dos 6 aos 12 anos
Inscrição para grupos (2)
Jardim do Fogueteiro, Amora

_________________________________
21.30 horas
Viagem à Volta do Mundo
Dança. M/ 6 anos
Ingresso: 1 euro
Org.: Centro Cultural e Recreativo do Alto do 
Moinho e Câmara Municipal do Seixal
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

4 MAIO
quinta-feira
_________________________________
11 horas
«Os Pais Não Sabem, Mas Eu Explico» – 
Encontro co Escritores
O Livro em Festa
Com a escritora Maria João Lopes
Crianças dos 5 aos 10 anos
Inscrição para grupos (2)
Jardim do Fogueteiro, Amora

_________________________________
15 horas
Histórias na Feira – Hora do Conto
O Livro em Festa
Crianças dos 4 aos 12 anos
Inscrição para grupos (2)
Jardim do Fogueteiro, Amora

_________________________________
21.30 horas
Viagem à Volta do Mundo
Dança
M/ 6 anos. Ingresso: 1 euro
Org.: Centro Cultural e Recreativo do Alto do 
Moinho e Câmara Municipal do Seixal
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

e ainda…
20 DE ABRIL 
A 4 DE MAIO

_________________________________
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, por Amora 
e por Arrentela
Visitas temáticas. Grupos. Inscrição (1)
Núcleos urbanos antigos

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, 
Núcleo da Mundet e Núcleo Naval
Visita temática. Grupos. Inscrição (1)
Núcleos do Ecomuseu Municipal

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 Acompanhadas ao Núcleo da Mundet 
e ao Núcleo Naval
Grupos. Inscrição (1)
Núcleos do Ecomuseu Municipal

_________________________________
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 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
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 21 a 23 de abril
Sexta-feira a domingo, das 10 às 24 horas
Mercado Saloio
Org.: Junta de Freguesia de Corroios
Praça do Mercado de Miratejo

_________________________________
De 22 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
Inauguração dia 22 de abril, sábado, às 16 horas
Galeria Municipal de Corroios

_________________________________
6, 13, 20 e 27 de maio. Das 15 às 18 horas
Aprender Mais Numa Tarde
Oficina de competências em Tecnologias da 
Informação
Utilizadores avançados, maiores de 16 anos
Inscrições: de 20 de abril a 5 de maio (presen-
cialmente, 210 976 100 ou sic@cm-seixal.pt)
Biblioteca Municipal do Seixal

(1) Inscrição: 210 976 112 ou ecomuseu.se@
cm-seixal.pt
(2) Inscrição: 210 976 100

____
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt



equipamentos 
municipais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A cultura portuguesa 
na sua modernidade
Michel Giacometti nasceu na Córsega em 1929 e passou parte da infância no 
Norte de África. Chegou a Portugal em finais de 1959 e criou os «Arquivos 
Sonoros Portugueses», no final da década de 60, tendo convidado o compositor 
Fernando Lopes-Graça para o projeto. 

Em 1981, Giacometti e Lopes-Graça publicaram o «Cancioneiro Popular 
Português», coletânea de canções e músicas instrumentais demonstrativa da 
multiplicidade de géneros e estruturas musicais de cada região.

O Projecto Giacometti trabalhou este «Cancioneiro Popular Português» em 
formato disco, onde a genuinidade da música popular coabita com as novas 
abordagens estilísticas. O projeto é um trabalho de parceria entre o Quarteto 
ARTEMSAX e o compositor Lino Guerreiro, com a participação especial de 
diferentes convidados, entre os quais Marco Fernandes, na percussão, que 
participa igualmente na atuação de 22 de abril, em Aldeia de Paio Pires.   

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

Aprender Mais 
Numa Tarde
A Biblioteca Municipal do Seixal recebe a iniciativa Aprender Mais Numa Tarde, dirigida 
a utilizadores avançados com idade superior a 16 anos. A iniciativa é uma novidade 
absoluta e desenvolve-se em colaboração com a R@TO – Associação para a Divulgação 
Cultural e Científica com lugar nos quatro sábados de maio, mediante marcação prévia a 
efetuar entre 20 de abril e 5 de maio.

No Aprender Numa Tarde, os participantes aprenderam competências básicas em 
tecnologias da informação. A nova iniciativa é destinada a quem já domina estas 
competências, e quer aprofundar estes conhecimentos.
 
O programa inclui Internet (definições gerais do navegador, marcadores, definição de 
página inicial, navegação privada, privacidade e segurança); Correio Eletrónico (campo 
cc e bcc, marcadores, filtros, pesquisa de mensagens, definições da caixa de correio e 
definições de segurança); e Rede Social/Facebook (definição, criação de contas, definições 
gerais e funcionamento, grupos, páginas, sistema de chat, definições de segurança e 
privacidade).

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

Salvador Sobral no Dia 
Internacional do Jazz
No Dia Internacional do Jazz, Salvador Sobral vem ao Seixal para apresentar 
o álbum «Excuse Me», o seu primeiro registo discográfico, com coprodução 
musical de Júlio Resende. 
Salvador Sobral viveu nos Estados Unidos e em Barcelona, compôs e criou 
perfomances arrojadas à volta de Chet Baker, bebeu da bossa nova e 
recebeu influências da América Latina. 
O seu álbum integra maioritariamente temas originais da sua autoria e de 
Leo Aldrey, mas também dois clássicos de jazz. Outro dos temas originais 
do registo é da autoria da irmã, a também cantora Luísa Sobral. No Seixal, 
Salvador Sobral vem acompanhado de Júlio Resende ao piano e conta ainda 
com André Rosinha no contrabaixo e Bruno Pedroso na bateria. 

Passatempo: Ganhe 1 bilhete duplo para o espetáculo de dia 29 de abril, se 
for um dos primeiros a responder corretamente à pergunta:  Quem foi a 
compositora de uma das músicas do álbum de Salvador Sobral? Envie a resposta 
até às 17 horas do dia 28 de março para o email dci@cm-seixal.pt, com o 
nome, n.º de BI ou CC e o n.º de telefone.
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