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Aniversário da freguesia de Fernão Ferro, da vila 
de Corroios e das cidades de Amora e Seixal
Um concelho em crescimento 
onde vale a  pena viver

BOLETIM MUNICIPAL
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Em maio, celebrou-se o aniversário da freguesia de Fernão 
Ferro, da vila de Corroios e das cidades de Amora e Seixal, 
tendo-se realizado diversas iniciativas para assinalar estas 
importantes datas na vida do município. Desporto, cultura e 
animação fizeram parte dos programas festivos, onde também 
não faltaram as sessões solenes, em que a opinião comum foi 
a de que o Seixal é um concelho em crescimento onde vale a 
pena viver. 2, 3 e 4

Inauguração da sede da Casa do Educador do Concelho do Seixal

Preservar o património 
para construir o futuro

cm-seixal.pt
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O 24.º aniversáriO da 
elevação de Corroios a vila teve 
lugar no Parque Urbano da Quinta 
da Marialva, no dia 20 de maio, 
com a realização de atividades de 
participação livre e uma grande 
gala comemorativa com demons-
trações de atividades desportivas 
e culturais promovidas pelo mo-
vimento associativo da freguesia, 
que assim deu a conhecer o traba-
lho que desenvolve durante todo 
o ano.

Marcaram presença nesta 
grande festa atletas e seus fami-
liares, técnicos, dirigentes, repre-
sentantes de instituições e da co-
munidade educativa da freguesia, 
representantes da Câmara e da 
assembleia Municipal do seixal, 
das juntas de freguesia do conce-
lho, da Junta e da assembleia de 
Freguesia de Corroios.

a gala começou com um desfile 
de atletas, técnicos e dirigentes de 
18 coletividades, clubes e associa-
ções da freguesia até ao Pavilhão 
Multiusos, na Quinta da Fidalga, 
liderado pelos Karma Drums, on-
de decorreram as demonstrações.

O Grupo Talento sem Frontei-
ras, do Centro Cultural e recrea-
tivo do alto do Moinho, interpre-
tou o Hino da Freguesia e depois 
seguiu-se o momento protocolar, 
com as intervenções de antónio 
Pereira, em nome da Comissão 
Desportiva da Freguesia de 
Corroios, eduardo rosa, presi-
dente da Junta de Freguesia de 
Corroios, e José Carlos Gomes, ve-
reador do pelouro do Desporto, 
Obras e espaço Público da Câma-
ra Municipal do seixal.

Fazer mais pela população
antónio Pereira destacou «o pa-

pel insubstituível do movimento 
associativo popular junto das po-
pulações» e acrescentou: «se os 
jovens hoje têm a possibilidade de 
praticar desporto ou aprender a 
tocar um instrumento musical, isso 
deve-se ao movimento associativo 
popular».

O dirigente falou ainda sobre a 
concretização da construção do 
Pavilhão Multiusos na Quinta da 
Marialva, um equipamento impor-
tante para a freguesia, afirmando: 
«quando o homem sonha, a obra 
nasce».

envolver o movimento associati-
vo nas festividades do aniversário 
da vila de Corroios é algo natural 
para eduardo rosa, que salientou o 
papel importante das coletividades 
e dos clubes no desenvolvimento 
da freguesia e o trabalho voluntário 
de dirigentes e técnicos.

O presidente da Junta de Fregue-

sia de Corroios descreveu ainda o 
movimento associativo da fregue-
sia como «vasto, rico e exigente»: 
«vasto, porque existem muitas co-
letividades e clubes a trabalhar e 
continuam a crescer; rico porque 
cria muitos projetos para todas as 
faixas etárias, e exigente porque 
continua a lutar por melhores con-
dições para fazer mais pela popu-
lação, que é também o objetivo das 
autarquias».

José Carlos Gomes também fa-
lou sobre «a força e a expressão do 
nosso movimento associativo, que 
envolve pessoas de todas as idades 
e promove a cultura, o desporto e o 
lazer da nossa população».

ao fazer referência ao grande 
número de pessoas que estavam 
a celebrar juntas esta importante 
data para a freguesia, o vereador 
afirmou ainda que «estamos nu-
ma freguesia e num concelho onde 
cada vez dá mais gosto viver e ser 
feliz».

24.º aniversário da elevação de Corroios a vila

«Uma freguesia onde dá gosto 
viver e ser feliz»

6.º aniversário do Grupo 242 da Associação 
de Escoteiros de Portugal 
Inauguração de nova sede

A inauguração da sede do Grupo 242 da Associação de Escoteiros 
de Portugal (AEP) marcou o 6.º aniversário do coletivo escotista da 
vila de Corroios que decorreu no dia 14 de maio. O momento foi ainda 
assinalado pela atribuição pela AEP das medalhas de Dedicação e 
Bons Serviços, Classe de Prata, a José Pontes, chefe do grupo 242, e 
de Agradecimento, Classe de Ouro, à Câmara Municipal do Seixal e à 
Junta de Freguesia de Corroios.  
A sede foi construída em terreno atribuído pela Câmara Municipal 
do Seixal. O investimento total é de aproximadamente 50 mil euros, 
tendo a autarquia apoiado com 20 mil euros, e a Junta de Freguesia 
de Corroios investido 1500 euros através de contrato-programa, cons-
truindo o muro e apoiando na qualificação do passeio.
«Os pais são os principais parceiros do nosso grupo, com a confiança 
que nos demonstram ao deixar-nos acompanhar a educação dos seus 
filhos», referiu José Pontes, chefe do Grupo 242 de Corroios. 
«Não é comum um grupo de escoteiros atingir os 100 elementos e 
construir uma sede em apenas 6 anos, realizando diversas iniciativas 
e fazendo um percurso ascendente de consolidação como aconteceu 
com este grupo», reconheceu Miguel Gonzales, escoteiro-chefe nacio-
nal da Associação de Escoteiros de Portugal.
Eduardo Rosa, presidente da Junta de Freguesia de Corroios, salien-
tou «o trabalho em parceria, em equipa, com que fazemos face às 
dificuldades e trabalhamos em conjunto para dar resposta às necessi-
dades da nossa população».
Joaquim Santos sublinhou o «imenso trabalho que tem sido feito por 
este jovem grupo de escoteiros e que naturalmente acaba por se 
refletir na conquista desta merecida sede». De acordo com o autarca, 
«se em seis anos, o sonho vos trouxe tão longe, tenho a certeza que no 
futuro continuarão a sonhar e a chegar mais além». Teve ainda uma 
palavra de apreço pelo «chefe José Pontes e por toda a sua equipa». 
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24.º aniversário da elevação de Corroios a vila

«Uma freguesia onde dá gosto 
viver e ser feliz»

Espetáculo com música 
e desporto
O espetáculo começou com a 

atuação dos grupos corais das 
associações unitárias de refor-
mados, pensionistas e idosos 
da freguesia: Os Sempre Jovens, 
de Corroios, e Cantar É Viver, de 
Miratejo. 

Depois tiveram início as de-
monstrações de ballet, ginásti-
ca rítmica e hip-hop da Casa do 
Povo de Corroios; de karaté e 
aikido do Centro de Convívio e 
Desporto de Vale de Milhaços; 
de ginástica rítmica, zumba, jiu 
jitsu e karaté do Centro Cultural 
e Desportivo do Pinhal Vidal; 
trampolins do Clube Desportivo 
e Recreativo Brasileiro-Rouxinol; 
ginástica rítmica e hip-hop do 
Clube Recreativo e Desportivo do 
Miratejo; Grupo Black & White 
do Centro Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho; boxe e kendo 
do Ginásio Clube de Corroios; o 
grupo de concertinas do Grupo 
Desportivo e Cultural Águias de 
Vale de Milhaços e capoeira e ju-
do do Judo Clube do Sul.

Estiveram ainda envolvidos 
nas festividades a Associação 
Clube Recreativo e Cultural de 
Proprietários da Quinta da Anisa, 
a Associação de Moradores 
de Santa Marta do Pinhal, a 
Associação de Paraquedistas 
de Almada/Seixal, A Natureza 
Ensina, o Clube Associativo de 
Santa Marta do Pinhal, o Grupo 
Desportivo Unidos do Arco e o 
Moto Clube de Corroios, que tam-
bém celebrou o seu aniversário 
neste dia. n

A CiDADE de Amora 
celebrou o 24.º aniversário no 
dia 20 de maio com a realização 
de várias iniciativas culturais e 
desportivas na frente ribeirinha 
de Amora. Centenas de pessoas 
saíram à rua e participaram nas 
comemorações que procuraram, 
acima de tudo, enaltecer o pa-
trimónio cultural da freguesia e 
todo o crescimento que Amora 
tem registado nos últimos anos. 

Ao longo do dia, no passeio 
ribeirinho, houve insufláveis, 
aulas abertas de pilates, dança 
e body combat, barcos dragão e 
demonstrações de várias ativi-
dades desportivas. 

Festibandas
A tarde começou com o 

Festibandas – Festival de Bandas 
Cidade de Amora, que este ano 
contou com a participação 
das bandas filarmónicas da 
Sociedade Filarmónica Operária 
Amorense, da Academia Sons 
e Harmonia e da Sociedade 
Musical Sesimbrense. As ban-
das desfilaram ao longo da fren-
te ribeirinha até ao palco onde 
decorreu a sessão solene come-
morativa. No final desta sessão, 
as bandas tocaram em conjunto 
a marcha Recordando Amora, e 
realizaram um concerto no pal-
co da Sociedade Filarmónica 
Operária Amorense.

Durante a sessão solene, on-
de estiveram presentes os ele-
mentos do executivo da Junta 
de Freguesia de Amora, o presi-
dente da União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia 

de Paio Pires, António Santos, 
e a vereadora do pelouro do 
Desenvolvimento Social da 
Câmara Municipal do Seixal, 
Manuela Calado, o presidente 
da junta de freguesia, Manuel 
Araújo, destacou o papel do mo-
vimento associativo nas come-
morações: «Com esta animação 
queremos mostrar e homenage-
ar o trabalho que as nossas as-
sociações desenvolvem na área 
cultural e desportiva, desempe-
nhando um papel essencial na 
nossa sociedade. Uma saudação 
especial para as bandas que hoje 
participaram no Festibandas».

Destacou depois o potencial 
da frente ribeirinha, «pois que-
remos que a Baía seja um polo 
de investimento e dinamiza-
ção da freguesia e do concelho. 
Estão a ser dados passos nesse 
sentido, nomeadamente com a 
construção do núcleo de náuti-
ca, mas precisamos que toda a 

zona ribeirinha, desde a Ponte 
da Fraternidade até ao Porto da 
Raposa, seja requalificada e usu-
fruída pela população. Outro in-
vestimento importante é o novo 
Estádio Municipal da Medideira 
que poderá ser um ponto de atra-
tividade para a nossa cidade».

Projetos para Amora
Manuela Calado saudou 

as bandas participantes no 
Festibandas e salientou «a rique-
za cultural do nosso concelho, 
com cinco coletividades centená-
rias ligadas à música filarmónica, 
que muito têm dado ao concelho 
e ao país». A vereadora disse que 
«com 24 anos, a cidade de Amora 
começa a entrar na idade adulta e 
é uma das maiores freguesias do 
concelho do Seixal, que para nós 
continuam a ser seis, apesar de 
nos terem imposto a agregação 
de três delas». Salientou que «a 
cidade de Amora tem um papel 

muito importante no desenvolvi-
mento do concelho», destacando 
as obras realizadas, previstas e 
em curso na freguesia: a ponte 
pedonal, o Núcleo de Náutica 
de Recreio, o Centro Cultural 
de Amora, a recuperação do 
Mercado Municipal da Cruz de 
Pau, a Loja do Cidadão, entre ou-
tras. Destacou depois a constru-
ção do quartel dos Bombeiros 
Mistos de Amora, «que depois 
de muita luta será uma realidade 
em breve. E por isso continua-
mos a reivindicar outros equi-
pamentos como a extensão de 
saúde dos Foros de Amora, sem 
nunca esquecer a construção do 
hospital. Todos em conjunto va-
mos continuar a construir um 
grande concelho».n

Aniversário da cidade de Amora

Potenciar a frente ribeirinha 
para usufruto de todos
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Um dia diferente assinala 
24.º aniversário de Fernão Ferro
Caminho de crescimento 
com a população e instituições

Fernão Ferro comemorou o 24.º aniversário da elevação a fregue-
sia no Parque Urbano de Fernão Ferro no dia 27 de maio. Sob o 
lema «Um dia diferente», a iniciativa incluiu diversões infantis, um 
piquenique e uma guerra de balões de água. Para além deste dia, a 
celebração de aniversário incluiu igualmente o Torneio de Futsal de 
Aniversário da Freguesia de Fernão Ferro, competição que faz parte 
da tradição de aniversário.
Fernão Ferro é a freguesia do concelho onde se encontra o maior 
número de àreas urbanas de génese ilegal cujo progresso hoje 
verificado só foi possível após quatro décadas de Poder Local 
Democrático, num caminho conjunto de consolidação e crescimen-
to com as populações e as instituições. Em 2015, a aprovação e 
vigência do novo Plano Diretor Municipal criou uma oportunidade 
inédita na reconversão urbanística e para o desenvolvimento local.
Freguesia com características singulares no conjunto do terri-
tório do concelho, Fernão Ferro recebe ainda investimentos de 
infraestruturas e equipamentos, caso do Centro Distribuidor 
de Água (CDA) de Fernão Ferro, da nova estação elevatória nos 
Foros da Catrapona, e da continuação da 6.ª fase dos Morgados. 
Recentemente, a freguesia viu nascer ainda a Escola Básica dos 
Redondos, um investimento da Câmara Municipal do Seixal.

Uma freguesia em crescimento
No dia do aniversário, Manuela Calado esteve presente no Parque 
Urbano de Fernão Ferro e dirigiu uma «saudação a toda a população 
de Fernão Ferro» e recordou «a génese e o percurso de reconver-
são urbanística, ainda hoje determinantes para geografia e perfil 
habitacional da freguesia». De acordo com a vereadora, «a Câmara 
Municipal do Seixal está ao lado da população e em parceria com as 
associações de moradores do lado das soluções para os problemas 
que herdámos de outro tempo».
Manuela Calado lembrou ainda que «esta é uma freguesia em cres-
cimento» e evidencia a atribuição de terreno, investimento e prepa-
ração de candidatura para a construção do quartel de bombeiros 
de Fernão Ferro, a atribuição de um terreno para a construção de 
um lar social de idosos na freguesia e as atribuições de terrenos e 
investimentos nas coletividades. Sublinhou ainda «o investimento 
de quase dois milhões de euros no CDA de Fernão Ferro, cuja a obra 
irá iniciar-se em breve ».

A sede da sociedade 
Filarmónica União Arrentelense 
(sFUA) recebeu, no dia 26 de 
maio, as comemorações dos 24 
anos da cidade do seixal, que in-
tegra as freguesias de Arrentela 
e seixal. 

O seixal é uma cidade com uma 
localização privilegiada na pe-
nínsula de setúbal. Um território 
com potencial para a captação 
de investimento e fixação de em-
presas. Assim, tem sido desde a 
segunda metade do século XIX, 
com a instalação de unidades fa-
bris (têxtil, vidro e cortiça). Assim 
é, com os projetos em curso: a 
requalificação do passeio ribei-
rinho do seixal e núcleo urbano 
antigo do seixal, a Praça Central 
da Torre da Marinha, ou o estádio 
Municipal de Futebol, a inaugu-
rar em breve. 

durante a sessão solene que 
contou com a presença de ele-
mentos de executivos autárqui-
cos, instituições e população, 
António Aleixo, presidente da 
sFUA, disse: «ser um prazer para 
a coletividade receber a sessão 
solene de aniversário, numa casa 
que divulga a cultura e faz parte 
da história da cidade».

Melhor serviço público 
e qualidade nas respostas
António santos, presidente da 

União das Freguesias do seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
fez uma resenha histórica sobre 
a sua evolução. O autarca falou 
sobre «as históricas freguesias 
que existem desde dezembro de 
1836». estas foram agregadas ao 

Barreiro, voltaram a ser repos-
tas, e como a história se repete, 
foram agregadas em 2012, o que 
para António santos coloca em 
causa: «o primado do melhor 
serviço público e a qualidade das 
respostas prestadas às popula-
ções». Lamentou que, em 2016, 
o atual Governo «não tivesse tido 
vontade política para a reposição 
das freguesias, já que votou con-
tra os projetos lei que estavam 
em discussão na Assembleia da 
República. «Mas desengane-se 
quem pensar que vamos desistir. 
Queremos consolidar a democra-
cia, a liberdade e a cidadania num 
município norteado pelos valo-
res de Abril», disse.   

Uma cidade jovem 
com potencial
Alfredo Monteiro, presiden-

te da Assembleia Municipal do 
seixal, falou sobre o concelho que 
sempre lutou por causas. Para o 
autarca, a reposição das fregue-
sias representa honrar a  vontade 
das populações, pois é «para elas 
e com elas que o Poder Local tra-
balha». O Poder Local representa  
proximidade e participação, pelo 
que «não desistimos da reposi-
ção das freguesias Perdeu-se ago-
ra uma excelente oportunidade». 
Falou ainda sobre o período de 
grandes dificuldades vividas, du-
rante o qual Poder Local demons-
trou a sua determinação. 

Joaquim santos, presidente da 
Câmara Municipal do seixal, reve-
lou orgulho em «viver e trabalhar 
na cidade do seixal. Uma cidade 
jovem, com potencial, onde mui-

to já foi feito». deu como exem-
plos a ponte pedonal e ciclável da 
Fraternidade,  o novo Centro de 
Apoio ao Movimento Associativo 
Juvenil ou a requalificação em 
curso da antiga fábrica Mundet. 
Na cultura, a abertura da Oficina 
de Artes Manuel Cargaleiro, «um 
espaço inovador, e ainda um con-
junto de investimentos que te-
mos vindo a concretizar para o 
movimento associativo». 

Quanto ao futuro, Joaquim 
santos, espera «a concretização 
a breve prazo do Parque Urbano 
do seixal, um pulmão verde den-
tro da cidade, e a ponte seixal- 
-Barreiro que ligará as ciclovias 
dos dois concelhos». 

Para o presidente da autarquia, 
os investimentos que o Poder 
Local tem realizado reforçam 
o desenvolvimento da cidade, 
mas são necessárias respostas 
do Governo como esta reposição 
das freguesias, a construção da 
esquadra da divisão Policial do 
seixal e do hospital no concelho 
do seixal. 

«Juntos vamos continuar, num 
caminho partilhado para con-
quistarmos mais qualidade de 
vida para todos os que vivem e 
trabalham neste território», afir-
mou o autarca.

seguiu-se um concerto com 
a Orquestra Juventude Inde-
pendente Torrense e a Banda da 
sociedade Filarmónica União 
seixalense. n

24.º aniversário da cidade do seixal 

Um território para 
ser vivido
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A CâmArA municipal do 
Seixal, empenhada na resolução 
dos problemas ao nível da mobi-
lidade da população, realizou, em 
parceria com as juntas de freguesia 
e moradores, ações de reivindica-
ção pela construção de novas ro-
tundas, o fim das portagens na A33 
e melhores transportes fluviais.

Novas rotundas na EN10
A construção de duas rotundas 

na EN10, ao quilómetro 12,523 no 
Casal do marco e a outra ao quiló-
metro 14 na Cucena, têm vindo a 
ser reivindicadas pela autarquia e 
moradores desde 2007. Estas são 
cada vez mais necessárias, tendo 
em conta o intenso tráfego que se 
faz sentir nos dois locais, criando 
problemas ao nível de circulação e 
da segurança. 

A EN10 foi sujeita a obras de re-
modelação entre 2007 e 2009, que 
incluíram a execução de duas ro-
tundas e uma requalificação geral. 
No entanto, nos cruzamentos do 
Casal do marco e da Cucena não 
foram contempladas rotundas, 
tendo sido posteriormente acor-
dado entre a Câmara do Seixal e a 
Estradas de Portugal (EP) a exe-
cução das mesmas. Ambas foram 
previstas no Plano de Proximidade 
2015-2019, elaborado pela EP, 
com lançamento do concurso para 
a construção previsto para 2015 
e 2016.

No dia 15 de maio o presiden-
te da Câmara municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, o vereador do pe-
louro do Urbanismo, mobilidade e 
Cultura, Jorge Gonçalves, o presi-
dente da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, António Santos, e represen-

tantes dos moradores e institui-
ções  visitaram os locais.

Joaquim Santos lembrou que 
«desde o início que a autarquia 
propôs a construção de cinco ro-
tundas na EN10, mas apenas fo-
ram feitas duas. Ficou acordado, 
em 2009, que se a câmara fizes-
se os projetos, a EP faria as obras. 
Nós cumprimos, apresentamos 
os projetos, mas sete anos depois 
ainda não começaram as obras. 
Estas rotundas são essenciais à 
melhoria da gestão do tráfego e da 
segurança rodoviária. Já passou 
tempo demais pelo que vamos so-
licitar uma reunião ao ministro das 
Infraestruturas para esclarecer es-
ta situação».  

António Santos afirmou que «os 
prazos para construção destas 
rotundas já foram mais que ultra-
passados, por isso temos que estar  
atuantes».

Os representantes dos mora-
dores de Pinhal de Frades e Casal 
do marco, Fernando Penteado e 
manuel Amaral, respetivamente, 
consideram as rotundas essenciais 
para a segurança dos moradores e 
lembraram que «os responsáveis 
têm adiado as obras».

Seixal rejeita 
portagens na A33
A A33 – Autoestrada do Baixo 

Tejo, antiga Circular regional 
Interior da Península de Setúbal 
(CrIPS), atravessa os concelhos 
de Almada, Seixal, Barreiro, moita, 
montijo e Alcochete, mas só é pa-
ga nos 3 troços existentes no con-
celho do Seixal: Coina, Belverde e 
Vale de milhaços, o que acontece 
desde 2012. 

Joaquim Santos, acompanhado 

pelo vereador da mobilidade, Jorge 
Gonçalves, esteve junto ao nó de 
Belverde, no dia 17 de maio, para 
exigir a abolição das portagens na 
A33. A infraestrutura rodoviária 
correspondia a uma antiga ambi-
ção das autarquias da margem Sul, 
mas na opinião do presidente da 
autarquia tem aspetos negativos: 
«O pagamento afasta muita gente 
da utilização desta infraestrutura, 
que é uma excelente alternativa à 
EN10, à EN378, e à A2, acrescendo 
a ligação à via rápida de Costa de 
Caparica e por sua vez ao Hospital 
Garcia de Orta, equipamento de 
saúde que nos serve». 

Na altura, o município colo-
cou ao Governo e às Estradas de 
Portugal a questão de existirem 
portagens apenas no território do 
Seixal. «O que nos foi transmitido 
é que não existia outra possibilida-
de, devido ao período de austeri-
dade. mas achamos que cinco anos 
de exploração são suficientes. Não 
podem ser as populações a custear 
a obra. A via não deve ser portaja-
da, pela importância que tem para 
a mobilidade concelhia e intercon-
celhia».

 É isso que será colocado ao 
Governo, através dum ofício que 
«faremos seguir, assinado pela 
Câmara municipal do Seixal e Junta 
de Freguesia de Amora, para que a 
questão seja analisada». 

Como refere Joaquim Santos, «a 
perspetiva é que, quando se con-
cretize a travessia Chelas-Barreiro, 
esta seja complementada com a 
via Algés/Trafaria, com ligação à 
A33. Esta será assim a via de liga-
ção da CrIPS com a CrIL – Circular 
regional Interna de Lisboa». 

Para manuel Araújo, presidente 

da Junta de Freguesia de Amora, a 
abolição das portagens é «crucial 
para descongestionar as zonas do 
Fogueteiro e da Cruz de Pau. muito 
do trânsito que se concentra no 
centro de Amora resulta das pes-
soas não usarem a via para não pa-
garem. A existência de portagens 
faz com que esta autoestrada não 
cumpra a sua função de variante às 
redes viárias municipais».

Mais carreiras 
da Transtejo
A reposição do número de car-

reiras fluviais e a criação de novas 
carreiras que assegurem ligações 
interconcelhias na margem Sul 
foram duas das exigências que a 
Câmara municipal do Seixal, a 
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires 
e a Comissão de Utentes dos 
Transportes da margem Sul ex-
pressaram num encontro que de-
correu no dia 24 de maio, junto à 
Transtejo no Seixal.

O transporte fluvial no rio Tejo 
assume uma importância estraté-
gica na mobilidade das populações 
da Área metropolitana de Lisboa 
e tem vindo a ser posto em causa 
com a redução de trabalhadores e 
problemas nas frotas, conduzin-
do a uma recorrente supressão de 
carreiras.

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara municipal do Seixal, lem-
brou que o Plano de mobilidade 
e Transportes Intermunicipal, 
recentemente apresentado, sa-
lienta que o transporte fluvial de 
Lisboa está em 4.º lugar em ter-
mos mundiais no volume de pas-
sageiros médio diário, com o total 
de 74 236 passageiros por dia, só 

superado por Istambul (150 mil 
passageiros), rio de Janeiro (106 
mil passageiros) e Nova Iorque (75 
mil passageiros). Só no Seixal são 
transportados 5573 passageiros 
por dia. 

Neste sentido, Joaquim Santos 
afirmou a importância do trans-
porte fluvial, quer para a popu-
lação, «quer para a dinamização 
do turismo. O transporte fluvial é 
uma oportunidade que deve ser 
rentabilizada». Destacou ainda as 
ligações transversais entre con-
celhos: «Porque não uma carreira 
que ligue o Barreiro ao Seixal ou a 
Cacilhas? A verdade é que há um 
conjunto de potencialidades que 
o Tejo tem e que não estão a ser 
aproveitadas». 

António Santos, presidente da 
união das freguesias, salientou o 
elevado número de utentes que 
utiliza o barco e a necessidade de 
uma visão estratégica e de mais 
carreiras «que poupassem tempo a 
quem tem que se deslocar. O Seixal 
começa a ter cada vez mais pro-
cura e só não tem mais pela falta 
de transportes. Temos um grande 
potencial, que merece ser aprovei-
tado de outra forma».

Orlando Gomes, da comissão de 
utentes, lembrou que «nas horas 
de ponta existem sempre falhas 
nas carreiras e isso levanta pro-
blemas a quem tem de ir trabalhar. 
Também a restauração do Seixal 
podia ter outra dinâmica nas horas 
de almoço, se as pessoas tivessem 
transporte fluvial».

As entidades presentes neste 
encontro acordaram o envio de 
um ofício dirigido ao ministro do 
Ambiente e direção da Transtejo 
expressando estas preocupações. n

Novas rotundas, fim das portagens e melhores transportes

Reivindicar melhor mobilidade
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Deliberações da Câmara Municipal do Seixal
Reunião de 25 de maio

Câmara municipal saúda 
as freguesias do concelho 
Pela qualidade de vida 
das populações 

A Câmara Municipal do Seixal, reunida na sessão pública do dia 25 
de maio, saudou as cidades do Seixal e de Amora, a vila de Corroios e 
a freguesia de Fernão Ferro pelo 24.º aniversário da sua elevação. A 
autarquia saudou igualmente a assinatura do acordo que permitirá a 
construção do novo Centro de Saúde de Corroios.
A propósito do 24.º aniversário das cidades do Seixal e de Amora, 
da vila de Corroios e da freguesia de Fernão Ferro, Joaquim Santos, 
presidente da Câmara Municipal do Seixal, referiu que as freguesias, 
pilares da democracia local, «representam a coesão territorial, econó-
mica e cultural, quem está mais próximo das populações». O autarca 
falou sobre o trabalho do município, ao nível da delegação de com-
petências e meios para as freguesias: «opção que tem possibilitado 
uma eficaz prestação de serviços, em diversas áreas». E que se con-
cretiza através da transferência dos recursos financeiros, definidos 
com base no princípio da proporcionalidade. «A transferência anual é 
de cerca 1,6 milhões de euros».
O documento refere que Seixal e Amora são localidades em grande 
desenvolvimento e com qualidade de vida para as populações. Por 
sua vez, Corroios, muito procurada para zona habitacional, mas com 
um importante património natural, está dotada de equipamentos, 
acessibilidades, infraestruturas e serviços. A câmara municipal sau-
dou ainda os mais de 17 mil habitantes da freguesia de Fernão Ferro, 
número que duplicou nos últimos 15 anos. Dotada de equipamentos, 
acessibilidades, infraestruturas e serviços, a sua proximidade ao 
campo e à praia faz de Fernão Ferro uma freguesia com potencial.
Na saudação foi ainda referida a luta pela reposição das freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, exigindo que seja respei-
tada a autonomia administrativa e financeira do Poder Local e que 
o Governo «corrija a situação antes do ciclo autárquico que se inicia 
em 2017».
Nesta reunião de câmara foi também saudada a assinatura do acor-
do de colaboração para a edificação do novo Centro de Saúde de 
Corroios, celebrada dia 9 de maio. O equipamento substituirá o atual 
centro de saúde, que funciona num prédio de habitação com quatro 
andares, sem elevador, «de forma desadequada face às necessida-
des da população e dos profissionais que aí prestam serviço». Uma 
reivindicação do Poder Local Democrático que sempre manifestou 
apoio à luta das populações que, através dos seus representantes 
nas Comissões de Utentes de Saúde do Concelho do Seixal, puseram 
em marcha ações de luta, como abaixo-assinados, vigílias, moções e 
reuniões.
Recorde-se que o município do Seixal cedeu o terreno pelo período 
de 50 anos, comprometendo-se a realizar as obras nos espaços 
públicos envolventes ao edificado e a assumir os encargos daí decor-
rentes, num valor estimado de 300 mil euros. Pelo acordo assinado, 
a câmara mwunicipal enaltece a decisão, atendendo ao impacto da 
sua realização para a qualidade de vida da população do Seixal.
 

PRESIDÊNCIA 

• Tomada de posição: Saudação 
às Cidades do Seixal e Amora, Vila 
de Corroios e Freguesia de Fernão 
Ferro pelo 24.º Aniversário da Sua 
Elevação.
• Tomada de posição: Saudação à 
Construção do Novo Centro de Saúde 
de Corroios.
• Ata da reunião ordinária de 11 de 
maio de 2017. Aprovação.
• Contrato-programa de execução do 
protocolo celebrado entre a Câmara 
Municipal do Seixal e a Associação 
Náutica do Seixal. Comparticipação 
financeira.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de 
execução da rede de infraestrutu-
ras nos Morgados II, Fernão Ferro, 
Seixal: Rua da Liberdade e Rua Júlio 
Dantas. Prorrogação do prazo de exe-
cução. Processo n.º 01/DAS/2016. 
Aprovação.
• Contratação pública. Concurso pú-
blico para a prestação de serviços 
na área de seguros com publicação 
de aviso no Jornal Oficial da União 
Europeia. Retificação de peças. 
Aprovação.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de pro-
longamento do passeio ribeirinho do 
Seixal, infraestruturas e qualificação 
do espaço público. Minuta do contra-
to de cessão da posição contratual. 
Ratificação do Despacho n.º 823- 
-PCM/2017, de 18 de maio.

PELOURO DO URBANISMO, 
MOBILIDADE E CULTURA

• Contratação pública. Concurso pú-
blico para a empreitada de requalifi-
cação do Mercado Municipal da Cruz 
Pau, 1.ª fase. Processo n.º DPMU.
DGUE.02.MF.2016. Abertura de pro-
cedimento.
• Apoio ao movimento associativo 
cultural. Transportes. Associação 
das Colectividades do Concelho do 
Seixal. Contrato-programa e compar-
ticipação financeira.
• Apoio ao movimento associativo 
cultural. Animateatro – Associação 
de Teatro e Animação do Seixal. 
Comparticipação financeira. 
• Apoio ao movimento associa-
tivo cultural. Projetos e programas 
de continuidade 2017. Contratos- 
-programa e comparticipações finan-
ceiras.

PELOURO DO AMBIENTE, 
ENERGIA E SERVIÇOS URBANOS

• Servidão voluntária de aqueduto 

público subterrâneo de águas residu-
ais. Aprovação.

PELOURO DA EDUCAÇÃO, 
JUVENTUDE E MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

• Marchas Populares 2016-2017. 
Contratos-programa e comparticipa-
ções financeiras.

PELOURO DO DESPORTO, 
OBRAS E ESPAÇO PÚBLICO

• Protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal do Seixal e a 
Associação das Colectividades do 
Concelho do Seixal para apoio às 
atividades regulares. Aprovação de 
minuta.
• Protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal do Seixal e a 
Associação das Colectividades do 
Concelho do Seixal para apoio às ati-
vidades inerentes à 34.ª Seixalíada 
2017. Aprovação de minuta.
• Protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal do Seixal e a 
Associação das Colectividades do 
Concelho do Seixal para apoio ao de-
senvolvimento da Liga de Futsal do 
Concelho do Seixal. Aprovação de 
minuta.
• Protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal do Seixal e a 
Associação das Colectividades do 
Concelho do Seixal. Transportes. 
Aprovação de minuta.
• Protocolo celebrado entre a 
Câmara Municipal do Seixal e a 
Confederação Portuguesa das 
Colectividades de Cultura, Recreio 
e Desporto. Comparticipação finan-
ceira.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre 
a Câmara Municipal do Seixal e o 
Clube de Ciclismo da Aldeia de Paio 
Pires. Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar en-
tre a Câmara Municipal do Seixal 

e o Clube Desportivo Brasileiro- 
-Rouxinol. Comparticipação financei-
ra.

PELOURO DOS 
RECURSOS HUMANOS E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

• Proposta de recurso a reserva de 
recrutamento para recrutamento de 
cinco trabalhadores, na carreira e 
categoria de assistente operacional, 
para exercício de funções de canto-
neiro de limpeza. Aprovação.
• Subscrição pelo Município do 
Seixal da Carta Europeia para a 
Igualdade das Mulheres e dos 
Homens na Vida Local. Aprovação.
• Regulamento municipal de aces-
so e de gestão das habitações so-
ciais da propriedade do Município do 
Seixal. Consulta pública. Aprovação.
• Programa de regularização de ta-
xas de fruição devidas pela cedência 
de habitação social. Aprovação.
• Hasta pública mediante proposta 
em carta fechada para arrendamen-
to de uma fração autónoma (loja) 
para o exercício do comércio, no 
Bairro Municipal da Cucena, Aldeia 
de Paio Pires, união das freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, concelho do Seixal. Abertura 
de procedimento.
• Contratos de arrendamento em 
regime de arrendamento apoiado. 
Aprovação de minuta.
• Associação de Dadores Benévolos 
de Sangue do Concelho do Seixal. 
Contrato-programa e comparticipa-
ção financeira.

PELOURO DA PROTEÇÃO CIVIL

• Plano Operacional Municipal 2017. 
Aprovação.

As deliberações são publicadas na 
íntegra na ata da reunião, disponível 

em cm-seixal.pt.
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A Associação Nacional de Municí-
pios Portugueses (ANMP) promo-
veu a reunião descentralizada do 
seu conselho diretivo no dia 23 
de maio, no Seixal.
O presidente da ANMP, Manuel 
Machado, falou aos jornalistas 
no final da reunião, anunciando 
que este órgão se congratula pela 
saída de Portugal do procedimen-
to por défice excessivo e recorda 
que as autarquias locais «deram 
um contributo significativo para 
estes resultados financeiros do 
país».
O edil frisou que as contas da 
Direção Geral do Orçamento «evi-
denciam o contributo decisivo do 
Poder Local para a diminuição 
da dívida nacional» e que o lucro 
de 700 milhões de euros gerado 
pelo setor autárquico em 2016 
«deu um importante contributo 
para alcançarmos este desígnio 
nacional». 
Manuel Machado revelou tam-
bém que a ANMP analisou as 
principais preocupações das au-
tarquias face à proposta de lei 
sobre o Orçamento do Estado 

para 2018, tendo decidido «soli-
citar uma reunião ao Governo no 
sentido de apresentar as princi-
pais preocupações dos municí-
pios e de contribuir ativamente 
para a procura de soluções que 
aumentem a autonomia política 
e financeira do Poder Local em 
Portugal», as quais se prendem 
com a reposição progressiva da 
capacidade financeira municipal, 
a definição de medidas que ga-
rantam a estabilidade financeira, 
a continuação da reposição e o 
reforço da autonomia e o reforço 
da coesão territorial e social.
Manuel Machado espera que o 
Orçamento do Estado para 2018 
acolha estas propostas, «pois são 
fundamentais para que os mu-
nicípios possam progredir o seu 
trabalho diário de serviço às suas 
populações». 
O autarca anunciou ainda que 
a ANMP vai integrar a comissão 
de acompanhamento do projeto 
Portugal-In, no âmbito do Brexit, 
que «visa atrair investimento 
estrangeiro ao país, porque o 
desenvolvimento económico, o 

apoio a empresas e a criação de 
emprego foi parte da estratégia 
adotada no último congresso da 
ANMP».
O pres idente  da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, louvou o facto de o mu-
nicípio ter acolhido a reunião da 
ANMP e enalteceu o modelo des-
centralizado destas reuniões, o 
qual «valoriza o trabalho colegial 
que é feito pelos autarcas e que 
lhes permite conhecer melhor o 
país». Sublinhou a capacidade 
da ANMP de, «acima de todas as 
divergências políticas, conseguir 
convergência em torno de ques-
tões essenciais, e tem sido uma 
plataforma de contacto com ou-
tras entidades, nomeadamente 
com o Governo, sobre a discus-
são das próximas responsabilida-
des do Poder Local».

Semana do Empregador 
Dinamizar a economia local 
e o emprego

O Instituto de Emprego e Formação Profissional do Seixal integrou, de 
15 a 19 de maio, a Semana do Empregador, uma iniciativa que decorreu 
em vários centros de formação de Lisboa e Vale do Tejo, com atividades 
que procuraram valorizar o relacionamento entre os serviços públicos de 
emprego, as empresas e outras entidades. 
No dia 16 de maio decorreu um seminário onde foram apresentados 
aos empresários do concelho os serviços prestados pelo IEFP e ainda 
mostradas as boas práticas resultantes da relação entre os serviços e 
as empresas. 
O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, realizou 
a sessão de abertura do seminário, apresentando algumas das poten-
cialidades de investimento e desenvolvimento do concelho do Seixal. 
Afirmou que «a autarquia valoriza muito o ensino profissional aqui reali-
zado e a capacitação dos nossos jovens para que consigam enfrentar o 
mercado de trabalho. No Seixal temos atualmente 14 mil empresas ati-
vas, que empregam cerca de 35 mil trabalhadores, e a nossa perspetiva 
é que se continue a acentuar o desenvolvimento industrial e de serviços 
para aumentar o emprego, a criação de riqueza e o desenvolvimento 
económico e social do concelho».
Salientou a importância dos investimentos estratégicos de que a região 
necessita e que os municípios têm vindo, em diálogo com os governos, a 
trabalhar para que sejam materializados, nomeadamente, no Seixal, a 
área envolvente da Siderurgia Nacional, a maior área industrial da região 
de Lisboa, que necessita ainda de reconversão, integrando o projeto do 
Arco Ribeirinho Sul com os concelhos de Almada e Barreiro». Informou 
que este projeto tem vindo a ser promovido a nível internacional e «exis-
tem já investidores privados interessados, mas por falta de decisões 
políticas o projeto não tem avançado».
Joaquim Santos lembrou que no Seixal, «no novo PDM, quase que du-
plicámos, em termos de área, a capacitação do nosso território para o 
desenvolvimento económico e com isso pretendemos fixar indústria, 
serviços e atividades competitivas», destacando ainda o investimento 
na área turística e de restauração, e na qualificação do território, dando 
como exemplo a intervenção no núcleo urbano antigo do Seixal.
A diretora do IEFP do Seixal, Carla Filipe, apresentou os serviços presta-
dos pelo instituto, nomeadamente no recrutamento e seleção de traba-
lhadores, formação, estágios profissionais, reconhecimento e validação 
de competências, entre outros. Considerou que com esta iniciativa «po-
demos dar a conhecer aos empresários, que desta forma vieram até nós, 
o trabalho que desenvolvemos. É um intercâmbio positivo que pode dina-
mizar as nossas formações, ajudar a criar mais emprego para os nossos 
formandos e, simultaneamente, apoiar o nosso tecido empresarial».
Estiveram ainda presentes Vítor Castanheira, diretor do Centro de 
Emprego de Almada, e Jorge Pisco, em representação da Confederação 
Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Alguns empresá-
rios do concelho, que trabalham em parceria com o IEFP, deram o seu 
testemunho e houve uma mesa redonda sobre «A Qualificação como 
Estratégia de Sucesso», onde se debateu a importância de um percurso 
formativo sólido e a evolução das profissões e do mercado de trabalho.

Reunião da Associação Nacional de Municípios Portugueses
decorreu no Seixal
Descentralização de competências em debate



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 686    1 JUNHO 2017

8     MUNICÍPIO

Grupo Desportivo e Cultural de Fernão Ferro
Investimento da câmara municipal 
viabiliza polidesportivo

A obra de construção do polidesportivo do Grupo Desportivo e Cultural de 
Fernão Ferro (GDCFF) recebeu a visita de Joaquim Santos e de José Carlos 
Gomes, presidente e vereador do pelouro do Desporto, Obras e Espaço 
Público. O polidesportivo está a ser construído num terreno anexo ao clube, 
atribuído pela Câmara Municipal do Seixal e disponibilizado pela Junta de 
Freguesia de Fernão Ferro, que estava a utilizar o espaço. 
A intervenção é da responsabilidade da coletividade e recebeu um investi-
mento de 30 mil euros da Câmara Municipal do Seixal. A obra está em fase 
de finalização, faltando a rede em torno do recinto de jogo, as balizas e as 
marcações.
José Alberto Gonçalves, presidente da direção do GDCFF, explica que «o 
clube irá construir igualmente balneários de apoio ao polidesportivo» e 
acredita que este espaço permitirá «um maior número de praticantes e o 
desenvolvimento de outros escalões da modalidade».
O presidente da Câmara Municipal do Seixal considera que «as coletivi-
dades são as entidades melhor posicionadas e mais próximas das popu-
lações para dar resposta às suas necessidades de formação desportiva, 
cultural e de lazer». «Estamos a investir mais de 2 milhões de euros na 
capacitação do movimento associativo popular, reforçado recentemente 
com mais 500 mil euros, com o objetivo de dar melhores condições às co-
letividades, parceiras privilegiadas no projeto de Desporto para Todos e no 
usufruto do direito constitucional ao desporto», sublinha Joaquim Santos.

Encontra-se a decorrer a instala-
ção de equipamentos náuticos 
multifuncionais e amovíveis do 
Núcleo de Náutica de Recreio de 
Amora. Para proteção da zona de-
vido às marés, está a ser criada 
uma muralha em cestos de ga-
biões, junto à Associação Naval 

Amorense, permitindo, no entan-
to, o acesso e usufruto da peque-
na praia existente, ficando em 
anfiteatro para a Baía do Seixal. 
Esta obra da Câmara Municipal do 
Seixal representa um investimen-
to de 107 152,83 euros + IVA.

Infraestruturas 
da 6.ª fase nos Morgados
Preparação para 
pavimentação

Na Rua Fernando Pessoa e na 
Rua Alda Lara, nos Morgados, em 
Fernão Ferro, já se iniciaram os tra-
balhos de remodelação e execução 
das redes de água e saneamento e 
colocação de lancil.
Entretanto, já terminaram as mes-
mas obras na Rua Júlio Diniz e na 
Rua dos Pioneiros, estando a ser 
abertas caixas de pavimento para 
posterior pavimentação no local e 
criação de passeios.
Estas intervenções estão a ser rea-
lizadas no âmbito das obras de exe-
cução de infraestruturas da 6.ª fase 
nos Morgados.

Para facilitar o atravessamento de 
peões, a Câmara Municipal do Seixal 
procedeu à construção de um refúgio 
central numa passadeira na Av. Vale de 
Milhaços, em Corroios.
Esta estrutura permite que os peões 

A Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense recebe mais 
uma edição do Fórum Seixal para esclarecer a população sobre as 
obras em curso na frente ribeirinha e no núcleo urbano antigo do Seixal. 
A sessão decorre no dia 5 de junho, às 21.30 horas.
O objetivo deste encontro com a população é esclarecer sobre os 
motivos do atraso das obras, que foram sempre acompanhadas pela 
autarquia, para que as mesmas decorressem de forma célere, de modo 
a cumprir o prazo inicialmente previsto.
Pretende-se assim informar os munícipes sobre o que está a ser feito 
para viabilizar a normalização dos trabalhos, com um ritmo adequado 
à prossecução do interesse público, e a data de previsão da sua conclu-
são. Participe!

Vale de Milhaços, Corroios
Construção de refúgio de passadeira

Núcleo de Náutica de Recreio de Amora
Instalação de equipamentos náuticos 

Fórum Seixal no dia 5 de junho, 
na Timbre Seixalense
Obras no núcleo urbano 
antigo do Seixal 
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Sociedade Filarmónica União Arrentelense
Câmara municipal apoia 
requalificação da coletividade

A Sociedade Filarmónica União Arrentelense (SFUA) está a requalificar as 
suas instalações com um vasto conjunto de obras. No dia 18 de maio, o 
presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, e os verea-
dores Jorge Gonçalves e José Carlos Gomes visitaram a coletividade para 
avaliar o andamento das intervenções e dialogar com os elementos da 
direção sobre os projetos do presente e perspetivar o futuro.
A intervenção inclui a reparação e pintura do edifício sede e a reparação 
da cobertura, contando com a comparticipação financeira municipal de 
63 mil euros. Entre outras beneficiações, a SFUA também construiu um 
telheiro para servir de esplanada de apoio ao bar, e na parte frontal do edi-
fício pintou o símbolo e o nome da coletividade, criando uma identidade 
de boas-vindas aos sócios e visitantes.
O presidente Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, afirmou que 
a coletividade «conseguiu realizar uma obra fantástica com a verba atri-
buída de 63 mil euros, ao requalificar o exterior e um conjunto vasto de 
áreas». Disse que a coletividade «parece nova» e enalteceu o trabalho rea-
lizado ao nível do interior do edifício, «tendo conseguido encontrar outras 
parcerias e voluntariado para essa reformulação». 
Com esta intervenção, a coletividade «ganhou uma nova vida e isso é visí-
vel na obra realizada e na maior afluência de pessoas», felicitou a direção 
da SFUA e os associados pelo «excelente trabalho». 
Em relação a outras necessidades, como os novos fardamentos para a 
banda e alguns equipamentos para finalizar as obras na cozinha e pintu-
ras interiores, o autarca adiantou que «vamos ver, no quadro do reforço 
orçamental para as coletividades, a possibilidade de enquadrar estes 
aspetos este ano». 
Realçou a importância de dotar as coletividades para que estas «tenham 
os equipamentos necessários para fazer crescer as dinâmicas do movi-
mento associativo e a oferta desportiva e cultural». Por isso as autarquias 
«apoiam estas intervenções e vão continuar a apoiar as nossas coletivi-
dades».
António Aleixo, presidente da SFUA, agradeceu «todo o apoio que a autar-
quia tem dado, pois só assim, e também com o esforço dos meus colegas 
de direção, conseguimos qualquer coisa nesta coletividade, porque a 
encontrámos com algumas dificuldades». Desejou que o apoio das au-
tarquias prossiga e disse que a sustentabilidade da coletividade é ainda 
suportada pela receita do aluguer do bar, das prestações das atividades 
desportivas e dos sócios. A oferta desportiva da SFUA é o karaté e a zum-
ba, prevendo-se impulsionar este ano as danças de salão. A nível cultural, 
o seu ex-libris é a banda filarmónica, secundada pela escola de música.

Está a decorrer em todo o concelho 
uma empreitada de pintura de nós 
rodoviários, com especial incidência 
nos lancis de rotundas e cruzamen-
tos. Esta intervenção tem como obje-
tivo sinalizar de forma mais visível es-

tas marcas rodoviárias, aumentando 
assim a segurança dos automobilis-
tas, representando um investimento 
por parte da autarquia na ordem dos 
23 mil euros. 

Redondos, Fernão Ferro
Construção 
de passeio

Com o objetivo de melhorar as aces-
sibilidades pedonais junto à Escola 
Básica dos Redondos, a Câmara 
Municipal do Seixal construiu um 
novo passeio na Av. da Liberdade, 
em Fernão Ferro, com a extensão de 
30 metros. Uma intervenção que vai 
melhorar as condições de seguran-
ça dos peões que ali circulam.
 

Vale de Milhaços, Corroios
Construção de refúgio de passadeira

façam o atravessamento de forma 
faseada e em maior segurança, per-
mitindo também aos condutores 
uma melhor visibilidade dos peões 
e da passadeira.

Mais segurança rodoviária
Pintura de lancis em nós rodoviários

Paivas
Corte de choupos

A Câmara Municipal do Seixal rea-
lizou o abate de árvores de gran-
de porte na Rua Gomes Freire de 
Andrade, nas Paivas. A intervenção 
atendeu à existência de alguns 
exemplares em mau estado fitossa-
nitário, com risco de queda na via pú-
blica, deterioração dos pavimentos 
pedonais em resultado do desenvol-
vimento das raízes, proximidade das 
fachadas e à produção de «algodão» 
dos choupos, com evidentes incó-
modos para os moradores.



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 686    1 JUNHO 2017

10     EDUCAÇÃO

A AntigA escola primá-
ria de Amora, na Rua Conselheiro 
Custódio Borja, ganhou uma no-
va vida. O edifício oitocentista, de 
grande valor histórico e arquite-
tónico, sofreu obras de requalifi-
cação no valor de 300 mil euros, 
resultado do investimento muni-
cipal, criando assim melhores con-
dições para o seu funcionamento 
como sede da Casa do Educador do 
Concelho do Seixal.

A inauguração teve lugar no 
dia 20 de maio. no evento estive-
ram presentes Joaquim Santos e 
Alfredo Monteiro, presidente da 
Câmara e da Assembleia Municipal 
do Seixal, respetivamente, Jorge 
gonçalves, Vanessa Silva, José 
Carlos gomes e Manuela Calado, 
vereadores da autarquia, Manuel 
Araújo, presidente da Junta de 
Freguesia de Amora, António 
Santos, presidente da União das 

Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires, António Pinto 
da Costa, reitor da Unisseixal, 
tomás de Aquino Bento, presiden-
te da direção da Casa do Educador, 
a sua equipa e associados, bem co-
mo convidados e amigos.

Depois do descerrar da placa 
comemorativa e da atuação da 
Banda da Sociedade Filarmónica 
Operária Amorense (SFOA), dirigi-
da pelo maestro Jacinto Montezo, 
teve lugar a inauguração de uma 
exposição de pintura do acervo 
de serigrafias de Bela Mestre. Os 
convidados fizeram uma visita às 
instalações, que terminou no pá-
tio, onde se realizou o momento 
solene, seguido da atuação do Coro 
Polifónico da Unisseixal, dirigido 
pelo maestro Maurício Silva.

Escrever a sua história
A Casa do Educador do Concelho 

do Seixal (CECS) nasceu do sonho 
de alguns professores que queriam 
um espaço onde pudessem encon-
trar-se, conviver e realizar ativida-
des. O projeto cresceu e dele nas-
ceram outros dois de igual impor-
tância: a Unisseixal – Universidade 
Sénior do Seixal e o CES Viver, um 
grupo de voluntários que apoia 
pessoas que queiram ou precisam 
de companhia.

Mas os sonhos não ficam por 
aqui. Há mais projetos por con-
cretizar, entre eles um centro de 
investigação para refletir sobre os 
problemas do ensino em Portugal, 
a melhoria das instalações da 
Unisseixal e a concretização da 
Casa de Repouso do Professor. 

«Somos uma instituição jovem, 
mas não esperamos que seja o tem-
po a fazer a nossa história, quere-
mos ser nós próprios a marcar o 
seu ritmo e a escrevê-la», disse o 

presidente da direção da Casa do 
Educador do Concelho do Seixal.

 
Salvaguardar 
o património
Manuel Araújo afirmou que é 

preciso salvaguardar o património 
e preservá-lo: «todos os que gos-
tam desta cidade, que aqui nasce-
ram, trabalham e estudam, devem 
estar orgulhosos deste edifício, 
agora totalmente recuperado, que 
tanto significa para a nossa terra.»

também Alfredo Monteiro fa-
lou das memórias que ficaram dos 
alunos e professores que passa-
ram pela escola: «todas as gera-
ções são importantes e têm muito 
a contribuir para o trabalho que 
fazemos todos os dias. As pessoas 
são o rosto visível do concelho do 
Seixal, do seu progresso e do seu 
futuro», afirmou o presidente da 
Assembleia Municipal do Seixal.

Joaquim Santos considerou a in-
tervenção no edifício histórico co-
mo «uma das mais emblemáticas 
obras de requalificação realizada 
pela Câmara Municipal do Seixal 
neste mandato».

O autarca explicou que «este é 
um investimento de cerca de 300 
mil euros na valorização de um edi-
fico com história, e onde se faz his-
tória todos os dias por um conjunto 
de pessoas competentes e dedica-
das à causa da melhoria da comu-
nidade onde estão inseridos».

Joaquim Santos expressou ain-
da a disponibilidade da Câmara 
Municipal do Seixal para «conti-
nuar a caminhar ao vosso lado, 
construindo de forma coletiva as 
melhores soluções para o presente 
e para o futuro, porque somos um 
município onde primeiro estão as 
pessoas, porque somos um muni-
cípio de Abril e terra de futuro». n

inauguração da sede da Casa do Educador do Concelho do Seixal

Preservar o património 
para construir o futuro
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Inscreva-se nos Circuitos Turísticos 2017
Passeios pela natureza e património

Navegar no rio Tejo, conhecer o património do concelho e fazer percursos pe-
destres e caminhadas estão entre as propostas dos Circuitos Turísticos 2017 
da Câmara Municipal do Seixal. 
Até novembro, pode aventurar-se no varino Amoroso e conhecer melhor o 
património em redor da Baía, como o Moinho de Maré de Corroios, o Núcleo 
Naval, a Quinta da Fidalga ou o Espaço Memória – Tipografia Popular do 
Seixal.
O preço por pessoa é de 5,50 euros, sendo gratuito para crianças até 12 
anos. Os circuitos são acompanhados por uma técnica da Câmara Municipal 
do Seixal e estão abrangidos por seguro.
Para mais informações e inscrições, contacte o Gabinete de Desenvolvimento 
Económico e Turismo através dos telefones 212 275 732 ou 915 335 347 e 
do email posto.municipal.turismo@cm-seixal.pt. Também se pode inscrever 
através dos Serviços Online em cm-seixal.pt.
Os próximos passeios, até setembro, propõem turismo de natureza, cami-
nhadas e passeios no Tejo. Para conhecer o restante programa, consulte o 
site cm-seixal.pt.

Programa
Dias 17 de junho e 30 de setembro, sábados, das 9 às 12.30 horas
Turismo de Natureza: Do Moinho de Maré de Corroios à Ponta dos Corvos
Ponto de encontro: Moinho de Maré de Corroios
Passeio pedestre circular do Moinho de Maré de Corroios à Ponta dos Corvos, 
com visualização do sapal de Corroios e praia da Ponta do Mato
 
Dia 25 de junho, domingo, das 9.30 às 12.30 horas
Dia 1 de julho, sábado, das 14 às 17.30 horas
Circuito Património do Seixal
Ponto de encontro: Posto Municipal de Turismo
Caminhada no passeio ribeirinho, com visita à caravela Vera Cruz, Núcleo 
Naval, Quinta da Fidalga e Oficina de Artes Manuel Cargaleiro (Festival 
Náutico)

Dia 23 de julho, domingo, das 14 às 17 horas
A Navegar pelo Tejo
Ponto de encontro: Posto Municipal de Turismo
Passeio a bordo do varino Amoroso, com visita ao Moinho de Maré de 
Corroios
 
Dia 13 de agosto, domingo, das 9.30 às 12.30 horas
A Navegar pelo Tejo
Ponto de encontro: Posto Municipal de Turismo
Passeio a bordo do varino Amoroso (Mar da Palha, Lisboa, Cacilhas)
 
Dia 9 de setembro, sábado, das 9.30 às 12.30 horas
Turismo de Natureza – Caminhada Rede Natura 2000
Ponto de encontro: Estação de serviço da BP de Belverde 
Percurso pedestre na Rede Natura 2000: Sítio de Fernão Ferro/Lagoa 
de Albufeira, integrado na Rede de Trilhos de Interpretação Ambiental do 
Município do Seixal

O Seixal esteve pre-
sente na 6.ª edição do Salão do 
imobiliário e do Turismo Por-
tuguês (Salon de l’immobilier 
et du Tourisme Portugais) que 
se realizou entre 12 e 14 de 
maio, em Paris, promovido pe-
la Câmara do Comércio luso- 
-Francesa.

O município foi convidado a 
participar num stande conjun-
to com parceiros locais, nomea-
damente os Grupos libertas 
(River Terrace e Quinta da 
Trindade), Sil (Monteverde 
Golf & living) e alrisa (Herdade 
do Pinhão). O lema de conjunto 
e sobre o qual se elaboraram 
instrumentos de marketing e 
divulgação para seleção de in-
vestidores foi lisbonne Rive 
Gauche (a margem esquerda 
de lisboa). No evento esteve 
presente Jorge Gonçalves, 
vice-presidente da Câmara 
Municipal do Seixal.

O trabalho de divulgação 
e promoção do município do 
Seixal foi feito intensivamente 
ao longo dos três dias de parti-
cipação no salão, em contacto 
direto com o público que visi-
tou o stande, e também atra-
vés da participação numa con-
ferência sobre o Seixal, com a 
apresentação «lieu d’election 
de nombreux français. atouts 
et raisons», ou seja, «local de 
eleição de muitos franceses. 

Pontos fortes e razões». Jorge 
Gonçalves deu ainda uma en-
trevista à Rádio alfa, uma rádio 
dirigida à comunidade de ex-
pressão portuguesa em Paris, 
que tem cerca de 1 milhão de 
ouvintes.

O vereador explicou co-
mo surgiu a oportunidade de 
participar nesta iniciativa: 
«Por ocasião do último Salão 
imobiliário de lisboa (Sil), em 
2016, em que o município do 
Seixal participa há vários anos 
divulgando as suas oportuni-
dades de investimento e pro-
movendo o seu território, foi- 
-nos apresentada, por parte da 
gestão da Fil, a oportunidade 
de uma participação em con-
junto com parceiros locais. e 
nós aceitámos este desafio, na 
perspetiva de um ganho de es-
cala e, acima de tudo, de uma 
representação mais visível 
e mais forte do município do 
Seixal.»

Relativamente à parce-
ria com as empresas do setor 
imobiliário, o autarca referiu: 
«Houve um aumento de pro-
cura de imóveis no nosso ter-
ritório por parte da população 
francesa. aliás, mais de 30 por 
centro dos visitantes estran-
geiros que recebemos no nos-
so Posto Municipal de Turismo 
são de origem francesa e repre-
sentam a maior percentagem».

enquanto os grupos parcei-
ros divulgaram as oportuni-
dades de investimento ao ní-
vel da venda de imóveis para 
uso habitacional, o objetivo da 
Câmara Municipal do Seixal, 
para além da divulgação do 
município enquanto destino 
turístico associado a ativida-
des náuticas, foi dar a conhecer 
as grandes oportunidades de 
investimento no território no 
ramo hoteleiro e de restaura-
ção. Foi o caso dos projetos de 
restaurantes do Moinho Novo 
dos Paulistas, do antigo termi-
nal fluvial do Seixal e do parque 
ribeirinho de amora, e os pro-
jetos de hotelaria como o Seixal 
Vila-Hotel e os hotéis no largo 
dos Restauradores, na Quinta 
da Trindade, Mundet e Quinta 
da Fidalga. 

Utilizando o lema «lisbonne 
Rive Gauche» foram assim di-
vulgadas as vantagens em visi-
tar e investir no Seixal, desta-
cando a proximidade a lisboa, 
a sua vasta rede de infraes-
truturas de transportes e co-
municações, o seu património 
natural, entre muitos outros fa-
tores, «que fazem do município 
do Seixal um território atual, 
competitivo e aprazível», como 
afirmou Jorge Gonçalves. n

Seixal no Salão do imobiliário 
e do Turismo Português em Paris

Franceses procuram 
o Seixal para visitar 
e investir
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Participe e ajude a salvar vidas
Dádivas de sangue em junho
 
A Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho do 
Seixal promove com regularidade campanhas de dádiva de sangue 
em todas as freguesias do concelho. 
Durante o mês de junho, as sessões vão decorrer entre as 9 e as 
13 horas nos seguintes locais: dia 15 de junho, quinta-feira, na 
Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense; dia 18 de 
junho, domingo, na Igreja Paroquial de Corroios; dia 25 de junho, 
domingo, no Auditório do Mercado de Fernão Ferro.
Participe, seja solidário e ajude a salvar vidas!

«Já Tenho Idade… e Agora? – Conversas sobre 
Sexualidade» foi o tema da última sessão deste ano 
letivo À Conversa com os Pais… A Confusão Está 
Instalada?. A iniciativa teve lugar no dia 19 de maio no 
auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal 
do Seixal e recebeu 140 participantes, entre pais, en-
carregados de educação e familiares. 
Moderada por Catarina Vieira, médica de medicina 
geral e familiar com mestrado em psicologia clínica, 
a iniciativa contou ainda com uma comunicação e es-
clarecimento de dúvidas por António Manuel Marques, 
psicólogo e docente da Escola Superior de Saúde de 
Setúbal.

Alice Inácio, escritora e ilustradora
Eu voto pelo hospital no Seixal...

«... porque humaniza os serviços de saúde, tornando-os mais 
acessíveis a todos, quer através da nova oferta, quer por aliviar o 
Hospital Garcia de Orta, que se encontra sobrecarregado e incapaz 
de uma resposta adequada à procura», revela Alice Inácio, autora 
do texto e ilustração do livro «Jonas e os Ouvidos Mágicos!».
Nascida no Barreiro há 32 anos, Alice Inácio cresceu no Seixal. 
Estudou Design de Comunicação na Escola Superior de Tecnologias 
e Artes de Lisboa e é cinturão negro de taekwondo, modalidade 
que pratica desde os 9 anos, obtendo um palmarés que lhe valeu 
a Medalha de Mérito Desportivo da Câmara Municipal do Seixal.
Com surdez profunda bilateral desde criança, Alice fez uma cirurgia 
de implante coclear no ouvido esquerdo há dez anos e quer fazer 
o mesmo no direito. Em «Jonas e os Ouvidos Mágicos», a autora 
deu a conhecer aos mais pequenos como é ser surdo e passar a 
ter implantes cocleares que permitem a audição. Um pouco como 
aconteceu com ela, que não tinha nenhuma memória auditiva e 
teve que aprender a ouvir. Os primeiros sons foram o vento, o mar e 
o cantar dos pássaros. Hoje em dia aprende violino.
Ciente de «que somos todos iguais, mas uns têm maior dificuldade 
para chegar onde outros chegam mais facilmente», Alice lembra 
que o Hospital Garcia de Orta não tem mostrador com números 
para o atendimento, obrigando-a a estar debaixo do altifalante 
para saber que chegou a sua vez. Neste sentido, acredita que uma 
unidade hospitalar nascida de raiz, num tempo em que há mais 
sensibilidade para as questões da deficiência, terá de «ser mais 
inclusiva e dar maior acesso a cuidados de saúde para todos».
Alice Inácio defende que «o direito à saúde é para todos» e afirma 
«ter esperança que o hospital no Seixal seja um hospital com uma 
oferta humanizada, próxima de todas as pessoas, independente-
mente da sua condição». Alice compara o percurso de um cidadão 
com necessidades especiais ao de uma corrida de obstáculos, 
«após a superação de uma dificuldade há sempre outra». Contudo, 
não se permite nunca desistir de os superar. 

A 4.ª edição da Festa 
das Nove Luas decorre no dia 17 
de junho. A Quinta da Fidalga, em 
Arrentela, transforma-se num es-
paço de partilha e troca de expe-
riências que junta famílias, casais 
grávidos e técnicos de saúde, para 
momentos de sensibilização e ce-
lebração da natalidade e da paren-
talidade. 

Paralelamente decorrem a 
9.ª edição do Caminhar por Uma 
Gravidez Saudável e o 4.º Passeio 
de Bebés, cujas inscrições decor-
rem até dia 7 de junho e podem ser 
efetuadas nas farmácias do conce-
lho ou nos Serviços online, separa-
dor Cidadania e Associativismo, em 
cm-seixal.pt.

Programa
Das 9.30 às 11 horas
Frente ribeirinha do Seixal 
e de Arrentela
• 9.ª edição do Caminhar por Uma 

Gravidez Saudável 
e 4.º Passeio de Bebés
Ponto de encontro: em frente ao 
Parque da Quinta dos Franceses

9.30 horas
Quinta da Fidalga, Arrentela
• Abertura da Festa das Nove Luas
• Standes institucionais 
e expositores de produtos
 para grávidas, bebés e crianças
• Pinturas de Barrigas 
de Grávida
• Cantinho dos Papás e Mamãs: 
Fotografia em Família
• Concursos e Passatempos
• espaço Amamentação
•espaço Criança com:
> insufláveis
> Jogo Cidade Segura
> Pinturas Faciais
> Bonecos Animados
> Workshops infantis

11.30 horas
Workshop Cuidados com o Sol 
12 horas
• ioga para Família – dharma
14 horas
• Workshop Lanches Coloridos 
de Verão
• Missão Tuneco – Associação 
Multidisciplinar pela inclusão 
e desenvolvimento Sustentável
15 horas
• Workshop dentífrico Corajoso
• Clube da Sara – Museu 
da Farmácia
16 horas
• Workshop Sabonete divertido
• Clube da Sara – Museu 
da Farmácia
16 horas
• ioga para Grávidas – dharma
17 horas
Peça de Teatro 
«João e o Pé de Feijão»
Animateatro 

Festa das Nove Luas 

Celebrar a natalidade 
e a parentalidade

Dia 17 de junho, das 9.30 às 11 horas
Frente ribeirinha do Seixal e de Arrentela

À Conversa com os Pais… A Confusão Está Instalada?
Sessão sobre sexualidade na adolescência
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Associação de Reformados, Pensionistas 
e Idosos do Fogueteiro

Melhorar a qualidade 
de vida dos idosos
O dIA 18 de maio foi um 

dia especial para a Associação 
de Reformados, Pensionistas e 
Idosos do Fogueteiro (ARPIF). 
Não só a associação celebrou o 
24.º aniversário, como foi ainda 
a data em que o grupo coral femi-
nino da instituição, As Papoilas, 
comemorou também 19 anos de 
vida.

Esta celebração dupla foi co-
memorada com uma festa em 
que houve demonstração do gru-
po de ginástica da associação, a 
atuação do grupo aniversarian-
te e do Grupo de Cavaquinhos 
Os Rouxinóis, da Associação 
Unitária de Pensionistas e Idosos 
de Corroios. 

Realizou-se ainda uma ses-
são solene, dirigida por José 
Carvalho, presidente da mesa 
da assembleia geral da ARPIF, 
que contou com a presença de 

Manuela Calado, vereadora da 
Câmara Municipal do Seixal, 
Manuel Araújo, presidente da 
Junta de Freguesia de Amora, e 
representantes de outras asso-
ciações e instituições do conce-
lho.

Horácio Alves, presidente da 
direção da ARPIF, falou sobre as 
dificuldades em gerir uma ins-
tituição como esta e destacou 
o empenho fundamental das 
funcionárias e o apoio das au-
tarquias. Também felicitou As 
Papoilas pelo seu aniversário e 
pelo seu importante papel na re-
presentação da instituição.

Manuel Araújo deixou uma 
palavra de reconhecimento à as-
sociação, à sua direção e corpos 
sociais, «que prestam este impor-
tante serviço à população, não só 
nas atividades de convívio, mas 
sobretudo no apoio domiciliário, 

ajudando a melhorar a vida das 
pessoas».

Manuela Calado referiu o im-
portante papel das associações 
de reformados, pensionistas e 
idosos do concelho e acrescen-
tou: «Estas associações são como 
uma grande família, e quando um 
membro da família faz anos, os 
outros estão presentes. É o que 
está a aqui a acontecer, com tan-
tos amigos e representantes de 
instituições que hoje vos quise-
ram dar os parabéns».

«É com orgulho que somos 
parceiros de quem presta apoio 
social neste concelho. Sabemos 
as dificuldades que atravessam, 
mas queremos reafirmar o nosso 
apoio, porque o trabalho que de-
sempenham é fundamental para 
a qualidade de vida dos nossos 
idosos», afirmou a vereadora. n

Associação de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Fernão Ferro
Trabalho de proximidade

Boa disposição e cumplicidade entre utentes e trabalhadores marca-
ram o 26.º aniversário da Associação de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Fernão Ferro (ARPIFF). A efeméride foi assinalada no dia 
8 de maio na sede da instituição e contou com uma sessão solene, 
antecedida pela atuação do Grupo Coral Boa Vontade e do Grupo de 
Cantares Os Escangalhados.
«Este momento de amizade e alegria demonstra o entendimento 
e a proximidade entre os utentes e trabalhadores», contextualizou 
Joaquim Raposo. O presidente da direção da ARPIFF recordou «a 
transformação muito grande que foi vivida pela instituição» e lembrou 
a qualificação da sede para responder a requisitos exigidos pela 
Segurança Social, com um investimento de 130 mil euros por parte 
da Câmara Municipal do Seixal. Disse ainda que «a missão ainda não 
está concluída, porque esperamos um novo terreno para um lar social 
em Fernão Ferro».
O presidente da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, Carlos Reis, fez 
«o reconhecimento do excelente trabalho de proximidade que esta 
casa tem feito ao longo de 26 anos junto de quem mais precisa». 
A vereadora da Câmara Municipal do Seixal Manuela Calado reconhe-
ceu o «compromisso assumido pela autarquia de atribuir o melhor ter-
reno para a construção do lar em Fernão Ferro» e lembrou as dificul-
dades «que nos levaram a desistir do terreno pensado e a encontrar 
um maior, localizado perto do Centro Paroquial». 
«Dar qualidade de vida a pessoas de todas as idades é uma preocupa-
ção que acompanha o trabalho diário do nosso Poder Local, desenvol-
vido em parceria com as instituições do concelho», afirmou Manuela 
Calado. «O novo terreno foi acordado com a direção da ARPIFF, levado 
a assembleia geral da instituição e é do agrado de todos. Em breve 
celebramos a assinatura do protocolo de atribuição», revelou. 

Aniversário do Grupo Flamingo
Em defesa da cidadania 
e do meio ambiente
 

O Grupo Flamingo – Associação de Defesa do Ambiente celebrou o 15.º 
aniversário com a realização de várias iniciativas que juntaram amigos, 
voluntários, sócios e dirigentes num convívio que celebrou quinze anos de 
um trabalho de cidadania ativa e de defesa ambiental no nosso concelho. 
Realizou-se uma caminhada e passeio interpretativo com observação de 
aves, um almoço e uma sessão aberta que decorreu no viveiro na Quinta 
da Marialva, onde o grupo desenvolve algumas das suas atividades. 
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O encOntrO Desenvolvimento 
Social dos Municípios: a Importância do 
Movimento Associativo das Pessoas Idosas 
decorreu dia 10 de maio, no Auditório 
Municipal do Fórum cultural do Seixal. este 
encontro abordou a qualidade de vida da po-
pulação idosa e o papel que as associações de 
reformados, pensionistas e idosos e as insti-
tuições particulares de solidariedade social 
do concelho desempenham, ao garantirem a 
sustentabilidade e continuidade dos serviços 
de apoio existentes. 

O objetivo foi «partir das experiências das 
instituições e debater os novos paradigmas», 
como afirmou a vereadora do Pelouro dos 
recursos Humanos e Desenvolvimento Social 
da câmara Municipal do Seixal, Manuela 
calado, durante a abertura. Para a vereadora, 
o movimento associativo de pessoas idosas 
do concelho é uma referência a nível nacional. 
São 12 associações de reformados, com traba-
lho feito ao longo de 40 anos».  

José Silva, da União das Associações 
de reformados do concelho do Seixal, 
falou sobre a associação: «há 24 anos for-
mámos a união concelhia, a única no país. 
considerámos que, apesar das associações 
terem ideias e características diferentes, de-
viam convergir para um objetivo comum». O 
banco das ajudas técnicas foi uma das respos-
tas sociais implementadas, como refere o diri-
gente: «Somos um parceiro na área social e na 
área da saúde. contribuímos para que muitos 
idosos tenham melhor qualidade de vida». 

Fernando Sousa, presidente da União 
Distrital de Instituições Particulares de 
Solidariedade Social de Setúbal, falou sobre 
esta realidade: «é um movimento solidário 
que representa uma mais-valia, devido ao 
trabalho que desenvolve em prol dos ido-
sos». Aliás, o impacto da economia social é 
relevante, são mais de 55 mil entidades, 260 
mil trabalhadores e um contributo de 3,8 por 
cento para o PIB. A este propósito, Fernando 
Sousa referiu: «as instituições abarcam múl-
tiplas valências, da infância à deficiência, no 

sentido de responderam às necessidades das 
famílias». 

 Vários foram os temas debatidos. na te-
mática sobre os novos paradigmas, falou-se 
sobre os desafios que as instituições enfren-
tam. recorde-se que se trata de entidades 
sem fins lucrativos que visam a satisfação de 
necessidades não satisfeitas pelos mecanis-
mos de mercado, e que revelam capacidade 
para disponibilizar respostas e serviços aos 
utentes. rui Fontes, presidente da Associação 
de Amigos da Grande Idade, falou sobre a 
sua experiência, enquanto coordenador de 
workshops e cursos de formação em gestão 
de equipamentos e serviços destinados a pes-
soas idosas. 

O relato na primeira pessoa de diretores de 
instituições aconteceu com o testemunho de 
carla Silva. A diretora da Associação Unitária 
de reformados, Pensionistas e Idosos de 
Amora falou sobre a instituição que disponi-
biliza as respostas sociais de centro de dia e 
serviço de apoio domiciliário e frisou a impor-
tância de qualificar as organizações.

no painel relativo aos contributos para 
um futuro com sustentabilidade, Maria João 
Quintela deu o seu testemunho, foi respon-
sável na Direção Geral de Saúde pelo desen-
volvimento do conceito de envelhecimento 
ativo. nos programas nacionais, as questões 
biopsicológicas e sociais inerentes ao enve-
lhecimento, como a alimentação saudável ou 
a degeneração física, foram sempre tidas em 
conta.

 no encerramento, a vereadora da câmara 
Municipal de Grândola carina Faustino falou 
sobre a atuação da sua autarquia, nomeada-
mente com a constituição do grupo de traba-
lho para as questões da pessoa idosa.

Manuela calado, por sua vez, salientou os 
enormes desafios que existem para esta área 
frisando que «o município está disponível 
para fazer parte da solução. em conjunto tra-
çaremos pontes para o futuro, partilhando 
saberes e práticas». n

cOM 83 anos de história, a casa 
do Povo de corroios é uma das coleti-
vidades mais antigas do concelho do 
Seixal e da freguesia de corroios. Uma 
história longa que a nova direção pro-
curou honrar nas comemorações de 
aniversário, demostrando simultanea-
mente a dinâmica que se vive atualmen-
te, com cerca de 900 praticantes nas vá-
rias modalidades e atividades culturais 
que o clube desenvolve. 

Durante o mês de maio houve uma 
gala de demonstração de atividades, um 
encontro de coros, uma festa de zumba 
e um concerto de cavaquinhos. A sessão 
solene comemorativa decorreu no dia 
6 de maio, na sede do clube, e contou 
com a presença de Francisco rodrigues, 
presidente da mesa da assembleia ge-
ral, Luís Varela, presidente da direção, 
Manuela calado, vereadora da câmara 
Municipal do Seixal, eduardo rosa, 
presidente da Junta de Freguesia de 
corroios, custódio carvalho, em repre-
sentação da Assembleia Municipal do 
Seixal, Augusto Flor, da confederação 
Portuguesa das colectividades de 
cultura, recreio e Desporto, Manuel 
Aguiar, da Associação de Atletismo de 
Setúbal, Sérgio Martinho, da Federação 
de campismo e Montanhismo de 
Portugal, e ainda dos representantes do 
Agrupamento de escolas João de Barros 
e da Paróquia de corroios.

O presidente da direção lembrou o 
trabalho realizado pelas anteriores di-
reções e reafirmou «o enorme trabalho 
social, desportivo e cultural em prol dos 
associados», destacando depois algu-
mas das atividades, nomeadamente 
a escola de música, ginástica de lazer, 

dança e ainda, a nível competitivo, os 
bons resultados obtidos na ginástica 
rítmica, trampolins, futsal, atletismo e 
tiro olímpico. «Apesar das dificuldades, 
o trabalho desenvolvido pelos nossos 
técnicos e pelos nossos cerca de 50 atle-
tas permitiu que, no espaço de um ano, 
a casa do Povo de corroios subisse no 
ranking nacional e colocasse atletas nas 
seleções nacionais». Agradeceu ainda 
o apoio das autarquias, dando como 
exemplo a colocação de um novo piso 
no salão/polidesportivo do clube.

eduardo rosa afirmou que a casa do 
Povo de corroios «tem sabido crescer 
e expandir-se». Destacou a parceria en-
tre o movimento associativo e as autar-
quias, «que tem permitido responder às 
necessidades que vão surgindo. Desde 
sempre têm sido as autarquias a res-
ponder a estas necessidades, mas muito 
mais se poderia fazer se houvesse apoio 
do Poder central, por exemplo se não 
fosse cobrado IVA a estas instituições».

A vereadora Manuela calado relem-
brou que esta foi «a primeira casa do 
povo do distrito de Setúbal. tinha como 
objetivo principal desenvolver inicia-
tivas na área social, de assistência mé-
dica, mas também cultural. Hoje é uma 
grande instituição, que presta um gran-
de serviço ao nível desportivo, social e 
cultural e é, acima de tudo, uma casa de 
valores que têm sido transmitidos ao 
longo de gerações. As 64 coletividades 
que fazem parte do nosso movimento 
associativo realizam um trabalho exem-
plar e fazem com que o nosso concelho 
seja uma referência a nível nacional no 
trabalho desenvolvido no desporto e na 
cultura». n

encontro sobre associativismo 
das pessoas idosas
Um movimento solidário

Aniversário da casa do Povo 
de corroios
Desenvolvimento 
cultural, social 
e desportivo
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É já esta sexta-feira, dia 2 de junho, que começa a edição de 2017 dos Jogos do Futuro da 
Região de Setúbal. A partir das 21 horas, no Largo do Mercado 1.º de Maio, no Barreiro, 
tem lugar a Cerimónia de Abertura, um espetáculo apresentado por Wanda Stuart e Júlio 
Mesquita, que promete momentos repletos de luz, ação e muita animação.
O evento foi divulgado em conferência de imprensa, no dia 23 de maio, onde esteve 
presente o vereador da Câmara Municipal do Seixal José Carlos Gomes, e apresentou as 
equipas dos nove municípios envolvidos que vão animar o espetáculo com atuações e 
demonstrações desportivas.
Também no dia 2, mas no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, entre as 9 e as 16.30 
horas, o Seixal recebe a prova de boccia, a primeira do evento. Os Jogos do Futuro prolon-
gam-se até ao dia 3 de junho, cabendo ao Seixal a organização das competições de canoa-
gem e futebol, respetivamente na frente ribeirinha de Amora e no Caixa Futebol Campus.
Nesta edição, conheça mais algumas das 22 seleções que vão representar o concelho.

Jogos do Futuro começam em clima de festa

Andebol_ Independente Futebol Clube Torrense, Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho 
e Centro de Solidariedade Social de Pinhal de Frades

Voleibol_Clube de Praticantes de Voleibol Lobatos Volley, Academia de Voleibol Atlântico 
e Colégio Guadalupe

Xadrez _ Independente Futebol Clube Torrense, Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho 
e Clube Recreativo da Cruz de Pau

Futsal feminino_ Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix e Grupo Desportivo e Recreativo 
da Quinta da Princesa

Boccia_Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados do Seixal e Almada 
(CERCISA) 
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AméliA CostA e David 
Ferreira foram os vencedores ab-
solutos em femininos e masculi-
nos na 25.ª milha Urbana Baía do 
seixal que decorreu no dia 28 de 
maio. A primeira milha urbana 
do concelho nasceu para todos 
os escalões ainda as provas nes-
ta distância eram para escalões 
mais velhos e integra o troféu de 
Atletismo do seixal e os Jogos do 
seixal 2017.

Residente no seixal e campeão 
nacional de corta-mato em junio-
res, David Ferreira correu como 
individual. «Correr é o que mais 
gosto de fazer e não tenho nenhu-
ma preferência, seja corta-mato, 
estrada ou pista». Atualmente 
está vinculado à Associação de 
Atletismo de lisboa e tem como 
objetivo «ir ao Campeonato da 
Europa e aos Jogos olímpicos».

Amélia Costa confessa que 
«gosta de correr no concelho por-
que foi aqui que comecei há 16 
anos e é aqui que vejo os amigos». 
Hoje em dia, a atleta do Centro 
Cultural e Recreativo do Alto do 
moinho (CCRAm) prefere provas 
de montanha, mas está «sempre 
presente para apoiar os mais 
novos». o coração que move es-
te apoio «já não se dá muito bem 
com distâncias curtas e rápidas, 
se bem que a milha já foi a minha 
prova preferida», conta a atleta do 
escalão de veteranas ii.

o CCRAm foi igualmente ven-
cedor por equipas. Em represen-
tação da coletividade, Aurélio 
Fernandes admite «uma equipa 
muito forte, com mais de 100 
praticantes, mais em quantidade 

do que em qualidade, somos um 
clube popular e inclusivo e isso 
reflete-se igualmente no atletis-
mo, onde também temos jovens 
com grande qualidade».

Correr até ao fim
Gabriel oliveira venceu em ben-

jamins. Com dez anos, diz que vai 
«continuar a correr até ao fim» 
e tem como ídolos Nélson évora 
e «o meu irmão, que também faz 
atletismo». o irmão é  iuri oliveira 
e ficou em 3.º em iniciados, a mes-
ma posição obtida por Vitória, 
a irmã, igualmente em inicia-
dos. todos são atletas do Grupo 
Desportivo do Cavadas. 

irmãs são também Beatriz e 
maria mendes, atletas do CCRAm 
classificadas em 1.º e 2.º lugar 
na prova de iniciados femininos. 
A vencedora faz atletismo há «5 
anos». Campeã regional em 1500 
obstáculos, Beatriz diz-nos que 
«participa mais pelo convívio» e 
admite ter olhado para trás «para 

saber como estava a correr a mi-
nha irmã».

Atleta da Casa do Povo de 
Corroios, lara Glória venceu a 
prova em juniores femininos 
e diz que «a prova correu muito 
bem e foi bom ganhar outra vez». 
A atleta considera a prova «mui-
to bem organizada, melhor este 
ano» na envolvência do Agita 
seixal e confessa um sonho: «ir 
aos Europeus». 

Ruben Cardoso ganhou esta 
edição da milha em juniores mas-
culinos. Campeão nacional em 
obstáculos em 2016, o atleta do 
Clube Pedro Pessoa considerou 
a «prova tática no início, porque 
partimos devagar, mas na segun-
da volta tivemos que nos apressar, 
o que foi bastante difícil porque 
estava muito vento». 

Em seniores femininos, a vi-
tória foi de Filipa Fernandes. A 
atleta da Associação A Natureza 
Ensina começou «a correr e a ca-
minhar aqui na Baía» e andou pe-

lo CCRAm. «Agora tenho um trei-
nador», acrescenta a vice-campeã 
regional de 5000 metros em pista. 

Em veteranas iii femininos, a 
vitória coube a margarida Amigo. 
«As mulheres do Alto do moinho 
estão em força», diz a rir a atle-
ta do CCRAm que considerou «a 
prova rápida, curta e muito agra-
dável, com muita animação por 
causa do Agita seixal».

Com 67 anos, Fernando Cha-
musca ganhou em veteranos Vii 
e corre desde os 47. Atleta do 
linda-a-Pastora e residente na 
outra margem correu a prova pelo 
CCRAm e admite que pódios «é 
quase sempre». No concelho quer 
participar no Corta-mato Cidade 
de Amora «que já ganho há cinco 
anos seguidos».

Prova de marcha atlética
A competição incluiu ainda uma 

prova de marcha Atlética em femi-
ninos e masculinos. Com 17 anos, 
Catarina santos ganhou a prova 

feminina. Atleta da Associação 
Cultural e Desportiva Cotovia 
(ACD) corre marcha «há seis ou 
sete anos e atletismo há nove». A 
jovem subiu ainda ao palco no 2.º 
lugar juvenil na prova principal 
e «tem como objetivo ir ao cam-
peonato nacional em marcha, no 
escalão júnior, em que estarei a 
competir para o ano». 

A organização foi da Casa do 
Benfica do seixal (CBs) com o 
apoio da Câmara municipal do 
seixal e União das Freguesias do 
seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires. Paulo lopes, presidente 
da CBs, afirma que «a dinâmica 
benfiquista no concelho é para 
continuar, quer na participação 
como na organização de provas 
em modalidades onde temos sec-
ções fortes como é o caso do atle-
tismo».  n

25.ª milha Urbana Baía do seixal

Amélia Costa e David Ferreira 
vencem prova de estrada
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O AgitA Seixal tomou 
conta das frentes ribeirinhas de 
Arrentela, Amora e Seixal no dia 28 
de maio. A décima quarta edição da 
iniciativa associou-se novamente 
às comemorações do Dia Nacional 
das Coletividades e teve como ob-
jetivos combater o sedentarismo, 
promover hábitos de vida saudável 
e a prática sistemática e regular de 
atividade física orientada.

Atividades desportivas, lúdi-
cas, culturais, de artesanato e de 
saúde agitaram pessoas de todas 
as idades e famílias inteiras numa 
organização em parceria entre a 
Associação de Colectividades 
do Concelho do Seixal (ACCS), a 
Câmara Municipal do Seixal, as 
juntas de freguesia e o movimento 
associativo do concelho. 

Em diversos locais, distribuídos 
pelas três localizações, as ativi-
dades foram diversas e incluíram 
caminhadas, cicloturismo, ioga, 
pilates, ballet, zumba, atividades 
gímnicas e lúdico-desportivas, bo-
dy combat, tumbling, basquetebol, 
andebol, andebol em cadeira de ro-
das, badmínton, futebol, voleibol, 
trampolins, jogos de mesa, xadrez 
gigante, jogos tradicionais, percur-
sos gímnicos, boccia, matraquilhos 
e agility. A oferta foi complemen-
tada com insufláveis para os mais 
pequenos, oficinas e atuações 
musicais, espaços de saúde com 
prevenção de cancro, alimentação 
saudável, rastreios e jogos.

Um minibus descapotável da 
transportes Sul do tejo realizou o 
transporte dos participantes que 
desta forma puderam participar 
nas diferentes atividades nas três 

localizações. O Agita Seixal de-
correu em simultâneo com a 25.ª 
Milha Urbana Baía do Seixal, prova 
que integra o troféu de Atletismo 
do Seixal e Jogos do Seixal 2017.

O presidente da ACCS expli-
ca que «esta iniciativa realiza-se 
à volta deste recurso natural de 
grande beleza que é a Baía do 
Seixal, tantas vezes escolhido pe-

la nossa população para atividade 
física informal e de manutenção». 
Helder Rosa salienta ainda o re-
forço do investimento de dois mi-
lhões de euros feito pela Câmara 
Municipal do Seixal na qualificação 
de equipamentos das coletivida-
des e sublinha que «é esta visão 
política de parceria que ao longo 
dos anos tem assegurado que o di-
reito constitucional ao desporto se 
efetive no nosso concelho de forma 
tão singular».

«Este é um momento emble-
mático do nosso trabalho de pro-
moção de um concelho saudável 
com prática desportiva para todos, 
projeto que junta o Poder Local e 
o movimento associativo ao ser-
viço da nossa população», explica 
José Carlos gomes. O vereador do 
Desporto, Obras e Espaço Público 
lembra o lema da iniciativa «Pela 
Sua Saúde, Mexa-se» e salienta 
«uma oferta representativa do que 
é feito nas nossas coletividades, 
com um leque vasto de modalida-
des capaz de enquadrar atividade 
física para todas as idades».

José Carlos gomes sublinha ain-
da «a abertura de concurso para a 
construção da Piscina Municipal 
de Aldeia de Paio Pires» que irá 
juntar-se aos muitos equipamen-
tos desportivos municipais e do 
movimento associativo, ao passeio 
ribeirinho e ciclovia, aos espaços 
verdes onde as pessoas praticam 
desporto ou às infraestruturas 
de apoio à náutica e ao desporto 
náutico «no reforço do desenho de 
uma cidade mais saudável e com 
melhor qualidade de vida para to-
dos». n

Cidade saudável e com qualidade de vida 

Agita Seixal movimenta 
milhares de pessoas

«Este é um 
momento 
emblemático 
do nosso 
trabalho 
de promoção 
de um concelho 
saudável 
com prática 
desportiva para 
todos, projeto 
que junta 
o Poder Local 
e o movimento 
associativo 
ao serviço 
da nossa
população» 
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PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro | 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

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

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

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

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

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  17
Do Vale  ----
Novais 18
Nova Amorense 19
Ana Branco 20
Central da Amora 21
Alves Velho    22 
Matos Lopes 23
São Bento  24
Pinhal de Frades 25
Central da Amora 26
Lusitana 27
Duarte Ramos 28
Moura Carneiro 29
Central da Amora 30
Quinta de S. João ----

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

A junta de freguesia prossegue as intervenções nos diversos 
espaços da cidade de Amora, com o objetivo de qualificar os 
espaços públicos e proporcionar melhores condições para os 
munícipes.
Deste modo, realizaram-se ou estão a decorrer arranjos de 
passeios num vasto conjunto de artérias, destacando-se as 
obras na Av. Marcos de Portugal e Rua de Caió (cruzamento 
entre as ruas Infante D. Augusto e de Bissau), com a requalifi-
cação de passeio, substituindo a calçada desgastada por nova 
de calcário e granito antiderrapante, o que tem sido uma aposta 
da autarquia na substituição por este tipo de material que ofe-
rece maior segurança. Também de referir a limpeza e desmata-
ção na Rua Cidade da Praia, na Quinta da Princesa.

Requalificar as ruas 
da cidade

Atleta da Naval Amorense 
na Taça do Mundo

Estafeta Escolar 
com 300 alunos

A canoísta Mafalda Germano, da Associação Naval Amorense, 
participou na Taça do Mundo de Pista que decorreu de 19 a 21 
de maio e que contou com mais de 300 atletas de 40 países, e 
na qual Portugal conquistou 11 medalhas. Esta foi a primeira 
prova do novo ciclo olímpico Tóquio 2020.
A Mafalda competiu na prova de K2 500 metros, com super 
atletas como a neozelandesa Lisa Carrington, medalha de ouro 
olímpica de Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016, e as olímpicas 
portuguesas Teresa Portela e Francisca Laia. 
Esta foi a primeira vez que uma atleta do concelho do Seixal es-
teve presente numa prova mundial com estas características.
A preparação vai continuar a 3 e 4 de junho, numa seletiva 
interna de apuramento para as próximas provas internacionais.

O Parque Urbano das Paivas acolheu, no dia 19 de maio, a 14.ª 
edição da Estafeta Escolar de Amora, que contou com a partici-
pação de 23 turmas dos 3.º e 4.º anos das escolas básicas da 
freguesia, num total de cerca de 300 alunos. A estafeta é um 
projeto da junta de freguesia, com o apoio da Câmara Municipal 
do Seixal, e visa estimular a prática desportiva.
Classificações: 3.º ano – 1.ª, turma da professora Isabel Malta, 
EB Amora; 2.ª, turma da professora Sara Belchior, EB Qta. 
do Conde de Portalegre; 3.ª, turma da professora Manuela 
Mantas. 4.º ano – 1.ª, turma do professor Manuel Mimoso, EB 
Foros de Amora; 2.ª, turma da professora Dalila Sousa, EB Qta. 
do Conde de Portalegre;  3.ª, turma da professora Elsa Pires, EB 
Foros de Amora.

A Escola Básica da Quinta dos Franceses festejou o Dia 
Internacional da Família. A Associação de Pais e Encarregados 
de Educação organizou a 3.ª Festa da Família, no dia 27 de 
maio, na qual os alunos e os seus familiares participaram em 
várias atividades lúdicas.
Pelo terceiro ano, a Festa da Família contou com xadrez, insuflá-
veis, música e aulas de dança, que fizeram as alegrias de pais 
e filhos.

Festa da família na escola Seixal Night RunLimpeza de espaços verdes 
no Centro de Saúde do Seixal

As inscrições para o Seixal Night Run decorrem até dia 30 de ju-
nho, em www.seixalnightrun.pt. A prova, já com tradição no con-
celho, terá partida e chegada na Praça 1.º de Maio, no Seixal. 
Esta é organizada pela Associação de Atletismo do Seixal e 
acontece no dia 8 de julho. Os interessados podem participar 
nas modalidades de caminhada (6 quilómetros), com partida 
agendada para as 21.30 horas, e na prova de corrida (10 quiló-
metros), que tem início às 22.30 horas. Os valores da inscrição 
para a caminhada são de 4 euros e para a corrida de 6 euros. A 
caminhar ou a correr, venha participar.

No âmbito da parceria com o Centro de Saúde do Seixal, os ser-
viços da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires procederam ao corte de ervas dos passeios interiores 
e à limpeza dos espaços ajardinados na unidade de saúde. 
Com a ação, a união contribuiu para a manutenção  deste espa-
ço público e qualidade dos acessos ao local, que é da responsa-
bilidade do Ministério da Saúde. 

Seixal Largo da Igreja, Seixal, 2840-480 Seixal > Tel.: 211 316 223 > geral@jf- seixalarrentelapaiopires.pt
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Garantir uma oferta cultural a toda a população

Investimento de 4 milhões 
de euros na criação 
e no acesso à cultura

A Câmara do Seixal tem procurado desenvolver uma 
política cultural municipal diversificada, com aposta na 
fruição cultural, divulgação e formação e criação de públi-
cos, garantindo uma oferta ampla à população. O objetivo 
é valorizar a cultura, através das artes, da leitura pública e 
do património coletivo.

E porque se pretende que todos tenham acesso à cul-

tura, existe um programa regular de iniciativas culturais 
nos equipamentos municipais, mas também em espaços 
públicos e salas do movimento associativo de todo o con-
celho, num trabalho de parceria. Ao mesmo tempo, a au-
tarquia aposta na divulgação e presta apoio ao trabalho 
realizado pelo movimento associativo cultural.

A cultura é para todos, por isso é preciso salvaguardar 

a identidade, tradição e património do concelho, dando-o 
a conhecer melhor, através de múltiplas atividades, a 
quem aqui vive, trabalha e estuda, mas também a quem 
nos visita.

Em quatro anos, foram investidos pela Câmara 
Municipal do Seixal 4 milhões de euros na criação e no 
acesso à cultura.

APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO CULTURAL

Associações apoiadas 40

Apoios ao funcionamento regular 250 350 euros

Apoios ao transporte 31 750 euros

Requalificação de instalações 273 643,59 euros

Instrumentos/Fardamento 50 000 euros

INVESTIMENTO MUNICIPAL NA ÁREA DA CULTURA

PROGRAMAÇÃO E OBRAS NOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

Espetáculos/Iniciativas 3387

Espetadores 243 630

Investimento em programação 1 593 948 euros

POR UMA DEMOCRACIA CULTURAL 

INVESTIMENTO NOS ÚLTIMOS 4 ANOS

4 000 000 EUROS Requalificação de equipamentos

Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

823 589 euros 

1 053 697 euros
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Programa cultural do concelho

Iniciativas para todos os públicos
Teatro, festival de jazz, exposições, feira do livro, espetáculos, festas populares e visitas ao 
património concelhio fazem parte das iniciativas que são realizadas pela Câmara Municipal 
do Seixal, tendo sempre como objetivo atingir todos os públicos, sendo que grande parte dos 
espetáculos têm entrada gratuita ou um valor acessível. 
A Mostra Cultural Associativa, Apre(e)nder o Teatro, O Livro em Festa – Feira do Livro no Seixal, 
o Maio Património, o Festival Internacional SeixalJazz, a Gala S. Vicente dos Pequenos Cantores, 
as Festas Populares do Concelho, o Seixal World Music e o Festival de Teatro do Seixal são 
iniciativas emblemáticas, que fazem parte do programa cultural do concelho.

Mostra Cultural Associativa
O objetivo desta iniciativa é mostrar e apoiar o trabalho que o mo-

vimento associativo realiza na área cultural e divulgar o seu papel 

na formação cultural e desenvolvimento artístico da população.

Comemorações do 25 de AbrilO programa de comemorações inclui várias iniciativas desporti-
vas e culturais do qual se destacam a saudação ao Poder Local 
Democrático e ao 25 de Abril, com a participação das bandas 
filarmónicas do concelho, e os concertos na noite de 24 de abril. 
Nos últimos anos, atuaram no Seixal Agir, Deolinda, D.A.M.A, Paulo de Carvalho, Carlos do Carmo e Xutos & Pontapés.

O Livro em Festa – Feira do Livro no Seixal
Feira do livro complementada com diversas atividades ligadas à 
promoção do livro e da leitura, nomeadamente sessões de leitura 
encenada, ateliês e iniciativas de âmbito cultural, bem como en-
contros com escritores como Fernanda Botelho, Paula Laranjo, Ca-
tarina Águas, Manuel Lima, Xico Braga e Jerónimo Jarmelo, entre 
muitos outros.

Gala S. Vicente dos Pequenos Cantores

Este projeto estimula a produção de música portuguesa e incentiva 

o aparecimento de novos compositores e intérpretes dos 5 aos 16 

anos do distrito de Setúbal. 

Festas Populares do ConcelhoComeçam em junho e terminam em setembro, percorrendo todas 
as freguesias. Contam com programas diversificados com música, 
dança, animação, feira franca e mantêm tradições como marchas 
populares, garraiadas, cavalhadas e festivais de folclore.

Festival de Teatro do Seixal

O Festival de Teatro acolhe grupos consagrados e do concelho 

que atuam no Auditório Municipal e nas coletividades de cultura 

e recreio. Ana Bola, Joaquim Monchique, Maria Rueff, Filipe Cra-

wford, Rui Paulo e Heitor Lourenço foram alguns dos atores que 

já participaram nesta iniciativa.

Maio Património
Programa de iniciativas que engloba concertos, exposições, visitas temáticas, concertos e outras de forma a celebrar o património do concelho e dinamizar os vários espaços museológicos. 

Apre(e)nder o Teatro
Projeto que reúne várias iniciativas na área do teatro, nomea-damente a comemoração do Dia Mundial do Teatro e Dia Mun-dial da Criança. Inclui também a Mostra de Teatro Escolar, com apoios à criação de espetáculos nas escolas.

Estação do Livro
Atividades de animação de carácter educativo e cultural num 

projeto de cooperação interescolar, com o apoio do Serviço de 

Apoio às Bibliotecas Escolares. 

Festival Internacional SeixalJazz
Um festival que é considerado um dos mais emblemáticos do gé-
nero em Portugal e por onde passaram nomes como Colin Stetson, 
Dino Saluzzi, Paulus Schäfer Trio, Carlos Bica Trio Azul, Craig Ta-
born, Mário Laginha e The Mingus Project, entre outros.



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 686  1 JUN 2017
3 SUPLEMENTO

Requalificação e criação
de equipamentos culturais
A somar ao trabalho realizado, quer com a programação regular nos equipamentos 
culturais, quer com a organização de iniciativas para vários públicos e apoio e 
parceria com o movimento associativo para a realização de diversas atividades, 
a Câmara Municipal do Seixal aposta em novos projetos e requalificação de 
equipamentos e património cultural.

Oficina de Artes Manuel Cargaleiro
Situada na Quinta da Fidalga, em Arrentela, a Oficina de Artes Manuel Cargaleiro 
abriu as portas ao público em 2016. É um edifício projetado pelo arquiteto Siza 
Vieira, onde se pode visitar a exposição A Essência da Forma, que reúne painéis 
de azulejo de pequeno e grande formato de Manuel Cargaleiro, bem como 
alguns trabalhos de cerâmica para arquitetura de Siza Vieira.

Armazém 56 – Arte Sx na Mundet 
A Câmara Municipal do Seixal está a proceder a várias intervenções na antiga 
fábrica Mundet, com o objetivo de valorizar o património e a história do 
concelho. Com esta obra, a autarquia pretende ampliar o Ecomuseu Municipal 
do Seixal, com a requalificação da oficina de rebaixar e a criação de novas 
áreas de receção ao público, serviço educativo, espaços expositivos e área para 
reservas museológicas.
O antigo edifício 56 da Mundet será recuperado para a criação de um espaço 
destinado aos artesãos e artistas do concelho onde podem desenvolver as suas 
atividades e realizar workshops, num modelo de oficina coletiva.

Requalificação do Fórum Cultural do Seixal
Foi em 1993 que o Fórum Cultural do Seixal abriu as suas portas, proporcionando 
à população espetáculos, exposições, livros, filmes, música e atividades de 
promoção da leitura. Por este espaço, composto pela Galeria de Exposições 
Augusto Cabrita, Biblioteca Municipal do Seixal e Auditório Municipal, passaram 
não só artistas e autores locais, mas também grandes nomes nacionais e 
internacionais das artes, do espetáculo e da literatura.
O edifício vai ser alvo de novas obras de requalificação.

Valorização da Olaria Romana da Quinta do Rouxinol
A Olaria Romana da Quinta do Rouxinol é um dos núcleos do Ecomuseu 
Municipal do Seixal, estando prevista a sua valorização, integrada no projeto do 
Parque Urbano de Miratejo. O seu espólio constitui uma das mais importantes 
coleções de cerâmica romana do nosso país, ilustrando profusamente o papel que 
este local terá desempenhado no abastecimento local a Lisboa e aos vários centros 
conserveiros da região entre os finais do século II e, pelo menos, as primeiras 
décadas do século V.

Requalificação de embarcações tradiconais
O bote de fragata Baía do Seixal e o varino Amoroso integram hoje o espólio 
do Ecomuseu Municipal do Seixal como embarcações de recreio, efetuando 
passeios no Tejo. 
O mais antigo é o Baía do Seixal, que data de 1914, e que está a ser alvo de 
obras de manutenção.

Centro Cultural de Amora
Está em programação o novo Centro Cultural de Amora, enquanto espaço 
integrado de promoção cultural e prestação de serviço público, na cidade de 
Amora.

Centro Internacional de Medalha Contemporânea
O Centro Internacional de Medalha Contemporânea – Seixal (CIMCS) vai ser 
instalado na Quinta da Fidalga, em Arrentela, adaptando um edifício já existente, 
entre o jardim e a área da casa principal e as restantes edificações, mas preservando 
a sua identidade histórica no conjunto dos edifícios da Quinta da Fidalga. 
O objetivo é obter uma área para a sala de exposições temporárias/ /sala polivalente,  
sala de ateliês, centro de documentação, oficina, zona de entrada/receção e 
instalações sanitárias.

Requalificação
do coreto de Paio Pires

O coreto de Aldeia de Paio Pires, 
elemento patrimonial ligado à 
história e à cultura do concelho 
e um espaço tradicionalmente 
ligado à música filarmónica, vai 
ser alvo de uma intervenção de 
requalificação.
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O município do Seixal aposta numa política 
cultural diversificada, divulgando o patrimó-
nio cultural local e salvaguardando assim a 
identidade e as tradições da população do 
concelho do Seixal. 
Assegurando a cultura enquanto um direito 
acessível a todos, a autarquia procura en-
volver todas as organizações associativas 
de cariz cultural na promoção de uma ofer-
ta cultural diversificada e de qualidade, que 
abranja todos os munícipes e contribua para 
o seu progresso e formação.

Neste sentido, no quadro das Normas e Cri-
térios de Apoio ao Movimento Associativo, 
a Câmara Municipal do Seixal tem vindo a 
apoiar e incentivar o movimento associativo 
cultural com vista à concretização dos seus 
projetos e programas culturais, de lazer e 
ocupação de tempos livres, bem como no 
apoio à requalificação das suas instalações. 
Em 2016, a Câmara Municipal do Seixal atri-
buiu cerca de 330 mil euros ao movimento 
associativo cultural para apoio às atividades, 
transportes, aquisição de instrumentos e far-

damentos, apoio logístico e obras nas insta-
lações.
Exemplo desta parceria com o movimento 
associativo é o trabalho desenvolvido pela 
Animateatro – Associação de Teatro e Ani-
mação do Seixal, que apresenta toda a sua 
programação infantil no Cinema S. Vicente, 
dinamizando assim aquele espaço cultural 
municipal. Também o Polo do Conservatório 
Nacional dinamiza as suas atividades em 
instalações cedidas pela câmara municipal, 
mais especificamente na Mundet. 

O apoio da autarquia permite ainda a dinami-
zação das escolas de artes e de música, com 
especial destaque para as bandas filarmóni-
cas centenárias do concelho, bem como das 
suas escolas de música, continuando assim 
a formação de músicos que, ao longo dos 
anos, têm vindo a integrar filarmónicas e or-
questras em todo o país. De salientar ainda, 
na área da percussão, os projetos Tocá Rufar 
e Karma Drums que integram centenas de 
jovens nas suas escolas, com a dinamização 
de iniciativas com impacto a nível nacional.

O movimento associativo na criação
e divulgação cultural

Os equipamentos culturais do concelho do Seixal apresentam uma programação regu-
lar, diversificada e de qualidade, assegurando o acesso público aos diversos domínios 
da atividade artística.
A Câmara Municipal do Seixal pretende ainda desenvolver estratégias de desenvol-
vimento cultural através do Conselho Municipal de Cultura e do Plano Municipal de 
Desenvolvimento Cultural.

Programação regular dos auditórios municipais
O Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal e o Cinema S. Vicente, em Aldeia 
de Paio Pires, são as principais salas de espetáculos do concelho e contam com 
um programa regular de cinema, teatro, concertos, colóquios, conferências, entre 
outras iniciativas. Alguns dos nomes que atuaram nestas salas foram Salvador 
Sobral, Raquel Tavares, solistas da Orquestra Metropolitana de Lisboa, Camané, 
Miguel Araújo, Jorge Palma ou Diamantina.

Serviço Educativo da Biblioteca Municipal 
Promove e desenvolve um conjunto de atividades educativas, culturais, formativas 

e informativas para a diversidade de públicos que frequentam a biblioteca mu-
nicipal e os polos de Amora e Corroios. São propostas exposições, ateliês, ações 
formativas e outras, ajustadas aos escalões etários dos visitantes.

Iniciativas do Ecomuseu Municipal do Seixal
O Ecomuseu Municipal do Seixal é composto por cinco núcleos museológicos, três 
extensões e uma embarcação tradicional. A sua programação assenta na divulga-
ção do património e na interação com a população. O serviço educativo promove 
visitas temáticas, passeios e ateliês dirigidos a vários públicos.

Exposições nas galerias municipais
A Galeria de Exposições Augusto Cabrita, no Fórum Cultural do Seixal, e a Galeria 
Municipal de Corroios têm um programa regular de exposições, permitindo conhe-
cer as propostas de alguns artistas consagrados, como Acácio Malhador, Eduardo 
Gageiro e Albino Moura, mas também de jovens talentos em áreas como a pintura, 
fotografia, cerâmica e escultura.

Programação nos equipamentos culturais
Descentralização da oferta



seixal
acontece

1 a 16 de junho

DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA

SBM 686
1 DE JUNHO 2017

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

Músicas
do mundo

O Seixal World Music apresenta-se com dois concertos nas principais salas de 
espetáculos do concelho, brindando o público com sonoridades oriundas de África e 
Médio Oriente. Este festival contribui para promover a tolerância, o entendimento e o 
conhecimento entre os povos através da música. 

O Alpharabius Ensemble atua no dia 16 de junho, às 21.30 horas, no Cinema S. Vicente, 
Aldeia de Paio Pires, e no dia seguinte, à mesma hora, é a vez da cabo-verdiana Maria 
Alice subir ao palco do Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal.

O Alpharabius Ensemble é constituído por naturais da Síria e Marrocos e surgiu com 
o objetivo de interpretar e contribuir para a divulgação da música tradicional de 
Marrocos, Síria, Turquia e Egito. Em palco, os instrumentos típicos como a kanun, a 
nay, o alaúde árabe, a darbouka, o bendir e o riq recriam as paisagens ocre por onde se 
expande a voz de Mahmoud Fares. Acompanha-os a bailarina Zeina, expressando os 
sons através dos movimentos.

Maria Alice é uma voz querida de Cabo Verde, com um talento especial para cantar 
mornas e coladeras ao estilo tradicional. Nasceu na Ilha do Sal e confessa-se admiradora 
de Cesária Évora, embora dona de um estilo próprio e distinto. 

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

Encontro 
de embarcações 
tradicionais
A baía natural recebe, no dia 10 de junho, sábado, o Encontro de Embarcações 
Tradicionais no Seixal, uma organização da Associação Náutica do Seixal, com 
o apoio das autarquias.

12 horas – Cais aberto para visita às embarcações tradicionais
15.30 horas – Desfile de embarcações tradicionais
16 horas – I Regata Casa dos Pescadores – Seixal
20 horas – Jantar de arrais e entrega de prémios

1  Retire as páginas centrais

2  Dobre as laudas para
    dentro pelo picotado

3  Dobre pelo meio

4  Faça a última dobra e 
    guarde o seixal acontece



3 JUNHO
sábado
_________________________________
Das 9 às 13 horas
Mercado de Produtos Biológicos 
e Sustentáveis
Org.: Junta de Freguesia de Corroios
Largo do Mercado de Corroios

_________________________________
Das 9.30 às 12.30 horas
Turismo de Natureza – Caminhada Rede 
Natura 2000
Passeio pedestre
Ingresso: 5,50 euros (gratuito para crianças 
até 12 anos)
Inscrições: 212 275 732, 915 335 347 ou 
posto.municipal.turismo@cm-seixal.pt
Ponto de encontro: Posto Municipal 
de Turismo, Seixal

_________________________________
17 horas
Circuito da Pólvora Negra
Visita temática. Inscrição (1)
Extensão na Fábrica de Pólvora de Vale 
de Milhaços

21 horas
14.º Festival Internacional da Canção Infantil 
e Juvenil Moinho D’Ouro
Org.: Centro Cultural e Recreativo do Alto 
do Moinho e Junta de Freguesia de Corroios
Pavilhão Multiusos do Parque Urbano 
da Quinta da Marialva, Corroios

seixal
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1 JUNHO
quinta-feira
_________________________________
9 horas
Dia Mundial da Criança
Várias atividades desportivas
Org.: Junta de Freguesia de Amora
Parque Urbano das Paivas, Amora

Dia Mundial da Criança
Várias atividades desportivas
Org.: Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal
Jardim de Santa Marta do Pinhal, Corroios

_________________________________
15 horas
Avô Cantigas – O Super Avô
Música . Comemorações do Dia Mundial 
da Criança. M/ 3 anos
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

2 JUNHO
sexta-feira
_________________________________
9 horas
Dia Mundial da Criança
Várias atividades desportivas
Org.: Junta de Freguesia de Amora
Parque Urbano do Fanqueiro, Amora

_________________________________
19.30 horas
8.º Torneio da Primavera
Atletismo
Org.: Associação Desportiva e Cultural 
Azinhaga das Paivas
Complexo Municipal de Atletismo Carla 
Sacramento, Cruz de Pau

_________________________________
20.30 horas
Conversas com CaFé – Fé, Justiça 
e Perdão
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal

_________________________________
21.30 horas
Isabel Rato
Apresentação do disco «Para Além 
da Curva da Estrada»
Música . M/ 6 anos . Ingresso: 4 euros (3)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

_________________________________
21.30 horas
A Madrugada
Teatro pela Associação Cultural Rugas
M/ 12 anos . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

4 JUNHO
domingo
_________________________________
9 horas
Eagle Claw VI
Airsoft
Clube Recreativo da Cruz de Pau

_________________________________
10 horas
13.ª Corrida da Baía da SFOA
Org.: Sociedade Filarmónica Operária 
Amorense
Ruas de Amora

_________________________________
10.30 horas
Aula Aberta de Canoagem
Org.: Clube de Canoagem de Amora
Rampa do CCA, Amora

_________________________________
16 horas
A Menina do Mar
Teatro infantil pela Lua Cheia – Teatro 
para Todos, Carnide
M/ 4 anos . Ingresso: 4 euros
Cinema S. Vicente, Aldeia de Paio Pires

_________________________________
17 horas
Mira! Mira! Miró, Mirando!
Teatro de rua pela companhia Teatro 
Art’Imagem, Porto
Comemorações do Dia Mundial da Criança
Quinta da Fidalga, Arrentela

5 JUNHO
segunda-feira
_________________________________
21.30 horas
Fórum Seixal – Requalificação da Frente 
Ribeirinha e do Núcleo Urbano Antigo 
do Seixal
Sociedade Filarmónica Democrática Timbre 
Seixalense

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

8 JUNHO
quinta-feira
_________________________________
Das 9.15 às 12.30 horas
Visita à Estação de Tratamento de Águas 
Residuais do Seixal
Inscrições: 210 976 011 ou 
div.ambiente.salubridade@cm-seixal.pt
Ponto de encontro: Parque da Quinta dos 
Franceses, Seixal

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

9 JUNHO
sexta-feira
_________________________________
21.30 horas
VALSA, Valentes ou Teatro
Teatro pela Animateatro, Seixal
M/ 6 anos . Ingresso: 4 euros
Espaço Animateatro, Amora

10 JUNHO
sábado
_________________________________
Das 9 às 19 horas
1.º Modified Cars Meeting
Org.: Junta de Freguesia de Corroios 
e Câmara Municipal do Seixal
Parque Urbano da Quinta da Marialva, 
Corroios

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

Amora em Movimento – Parque Urbano 
do Fanqueiro
Várias atividades desportivas
Org.: Clube Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas
Parque Urbano do Fanqueiro, Amora

_________________________________
10 horas
XVII Open de Ténis Cidade de Amora
Org.: Clube Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas
Campo de Ténis do Fanqueiro, Amora

Convívio dos Jogos Tradicionais | Dia 
Municipal do Idoso
Org.: Clube Recreativo da Cruz de Pau 
e Núcleo de Naturais e Amigos da Vila 
de Cabeço de Vide
Parque do Serrado, Amora

Dia Mundial da Criança
Várias atividades desportivas
Org.: Clube Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas
Parque Urbano do Fanqueiro, Amora

Futsal Summer Cup 2017
Org.: Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix
Escola Secundária de Amora

_________________________________
10 horas
Encontro de Embarcações Tradicionais 
no Seixal
Org.: Associação Náutica do Seixal
Cais de Acostagem, Seixal | Baía do Seixal

_________________________________
18.30 horas
Gala Gímnica da Associação de Moradores 
dos Redondos
Associação de Moradores dos Redondos

_________________________________
19 horas
Margem Sul Championship – 1st Brazilian 
Jiu-Jitsu Edition
Artes marciais
Org.: Portugal Cultura e Recreio
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

_________________________________
21 horas
Zumba Solidária
Org.: Câmara Municipal do Seixal, Associação 
Humanitária dos Bombeiros Mistos do Conce-
lho do Seixal, Centro de Solidariedade Social 
de Pinhal de Frades e ginásios do concelho
Parada dos Bombeiros do Seixal, Seixal



_________________________________
21.30 horas
VALSA, Valentes ou Teatro
Teatro pela Animateatro, Seixal
M/ 6 anos . Ingresso: 4 euros
Espaço Animateatro, Amora

11 JUNHO
domingo
_________________________________
Das 9 às 12.30 horas
Encontro Mensal de Clássicos
Org.: Junta de Freguesia de Corroios
Parque Urbano da Quinta da Marialva, Corroios

_________________________________
10 horas
XVII Open de Ténis Cidade de Amora
Org.: Clube Desportivo e Recreativo Águias 
Unidas
Campo de Ténis do Fanqueiro, Amora

_________________________________
Das 10.30 às 13 horas e das 15 às 17 horas
EcoTroca: Lixo por Plantas
Quinta da Fidalga, Arrentela

_________________________________
14.30 horas
A Navegar pelo Tejo
Caminhada pelo núcleo urbano antigo 
do Seixal e passeio a bordo do varino
 «Amoroso»
Ingresso: 5,50 euros (gratuito para crianças 
até 12 anos)
Inscrições: 212 275 732, 915 335 347 ou 
posto.municipal.turismo@cm-seixal.pt
Ponto de encontro: Posto Municipal 
de Turismo, Seixal

Torneio de Xadrez da Quinta Fidalga
Quinta da Fidalga, Arrentela

_________________________________
16 horas
O Príncipe Feliz e o Palácio do Não Te Rales
Teatro infantil por Paulo Lage Teatro, Lisboa
M/ 3 anos . Ingresso: 4 euros
Cinema S. Vicente, Aldeia de Paio Pires

_________________________________
16.30 horas
Aula Aberta de Canoagem
Org.: Clube de Canoagem de Amora
Rampa do CCA, Amora

16 JUNHO
sexta-feira
_________________________________
21.30 horas
ALPHARABIUS ENSEMBLE 
(Marrocos/Síria)
Seixal World Music 2017
M/ 6 anos . Ingresso: 6 euros (*)
Cinema S. Vicente

e ainda…
1 A 16 
DE JUNHO
_________________________________
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

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

Pintar a Fábrica de Pólvora
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços

Pintar o Moinho
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Moinho de Maré de Corroios

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
Visitas temáticas . 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, 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
«As Roupas Novas do Imperador» – Hora 
do Conto
Com o Rei na Barriga – 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 9 de junho
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Paisagens do Meu Interior
Exposição de fotografia de José Carlos Nero
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

_________________________________
A decorrer até 3 de setembro
De terça-feira a domingo, das 10 às 17 horas
Artes na Fidalga
Intervenção site-specific
Quinta da Fidalga, Arrentela

_________________________________
3 e 10 de junho (sábado)
9.30 horas
Amora em Movimento – Parque do Serrado
Várias atividades desportivas
Org.: Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix
Parque do Serrado, Amora

10 horas
Animação Desportiva de Arrentela
Várias atividades desportivas
Passeio ribeirinho de Arrentela, junto 
à Quinta da Fidalga

_________________________________
4 e 11 de junho (domingo)
9 horas
Manhãs Desportivas
Várias atividades desportivas
Org.: comissão organizadora, Ginásio Clube 
de Corroios, Centro de Convívio e Desportivo 
de Vale de Milhaços e Grupo Desportivo e 
Cultural Águias de Vale de Milhaços
Parque Urbano da Quinta da Marialva, Corroios

Manhãs Desportivas de Fernão Ferro
Várias atividades desportivas
Org.: Junta de Freguesia de Fernão Ferro e 
movimento associativo
Parque Urbano de Fernão Ferro

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

_________________________________
De 3 de junho a 22 de julho
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas
Presenças Ocultas & Sagrados Profanos
Exposição de pintura de José Robalo
Inauguração dia 3 de junho, sábado, às 17 horas
Galeria Municipal de Corroios

_________________________________
De 6 a 8 de junho
14.30 horas
Festival Náutico de Barcos Dragão
Org.: Junta de Freguesia de Amora
Baía do Seixal, Amora

(1) Inscrição: 210 976 112 ou ecomuseu.se@
cm-seixal.pt
(2) Inscrição: 210 976 100
(3) Descontos: 50% de desconto para jovens 
até 25 anos, reformados e trabalhadores 
das autarquias do Seixal

____
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

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

Trocar lixo por plantas
O Seixal comemora o Dia Mundial do Ambiente (assinalado a 5 de junho), com 
a iniciativa EcoTroca Lixo por Plantas, no âmbito do Programa Municipal de 
Educação para a Sustentabilidade. 

A atividade realiza-se no dia 11 de junho, domingo, das 10.30 às 13 horas e das 15 
às 17 horas, no átrio exterior da Quinta da Fidalga, em Arrentela.

Oferece-se uma planta em troca de 2 kg de papel e cartão ou 1 kg de tampinhas, 
10 embalagens ou 5 garrafões de plástico, 10 embalagens de cartão para líquidos 
alimentares ou de metal, 20 pilhas ou 10 rolhas de cortiça. 

As ecotrocas são limitadas até 2 plantas por pessoa.

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

Ganhe bilhetes 
para o teatro
«VALSA, Valentes ou Teatro» é a produção de final do curso de iniciação da 
Animateatro que se estreia este mês, com exibição nos dias 9, 10, 23 e 24 de 
junho. 
Trata-se de uma representação sobre o próprio teatro, o ator e o público, um 
trabalho inspirado em textos de Karl Valentin, encenado e dirigido por Lina 
Ramos, com interpretação de Ana Chagas, Cesaltina Sousa, Daniela Paulo, 
Diana Sardinha, Mário Lopes e Vânia Carvalho.
Para maiores de 6 anos. Ingresso: 4 euros. Reservas: 212 254 184, 214 099 896 
ou animateatro@gmail.com.

Passatempo: Oferecemos 2 bilhetes duplos para os dias 9 e 10 de junho, 
às primeiras respostas corretas à pergunta: Qual o título da peça? Envie a 
resposta até às 17 horas do dia 6 de junho para o email dci@cm-seixal.pt, com 
o nome, n.º de BI ou CC e o n.º de telefone.

9 e 10 de junho, sexta-feira e sábado | 21.30 horas | Espaço 
Animateatro | Amora

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

Isabel Rato apresenta «Para 
Além da Curva da Estrada»
Compositora, arranjadora e pianista com trabalho seguro junto de grandes nomes da 
música nacional, Isabel Rato trabalha com mestria diversos universos musicais, que vão 
do jazz à música clássica, ao folclore português ou à world music, honrando a palavra 
poesia.

Para apresentar o seu primeiro disco «Para Além da Curva da Estrada» no Seixal, Isabel 
Rato (piano, voz, composição e arranjos) faz-se acompanhar pelos músicos Desidério 
Lázaro (saxofone soprano e tenor), André Murraças (saxofone tenor), Gonçalo Leonardo 
(contrabaixo) e Alexandre Alves (bateria).
Concerto para maiores de 6 anos. Ingresso: 4 euros. Reservas pelos telefones 210 976 103 
ou 915 635 090.

2 de junho, sexta-feira | 21.30 horas | Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal
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