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Festas Populares do Seixal
Momentos de confraternização, 
lazer e tradição
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As Festas Populares do Seixal começaram no dia 23 de junho, 
com as marchas populares dos jardins de infância e das es-
colas básicas da rede pública a animar as ruas do Seixal, ini-
ciando 10 dias de grande animação.
Concertos, animação de rua, Feira de Artesanato, Gastrono-
mia e Fumeiro, o I Festival Náutico Baía do Seixal e muitas 
outras iniciativas fazem parte do programa, que só termina a 
2 de julho. 10 a 15

Protocolo assinado entre Seixal e Barreiro durante o Festival Náutico

Ponte pedonal e ciclável 
vai unir os dois concelhos
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A CâmArA municipal do 
Seixal anunciou, através de uma 
tomada de posição e de uma de-
claração pública, que vai imple-
mentar um conjunto de medidas 
para avaliar o impacto ambien-
tal da atividade industrial da 
Siderurgia Nacional, SA, empresa 
sediada em Aldeia de Paio Pires.

Esta decisão foi tomada pela au-
tarquia após ter tido conhecimen-
to de que o Governo aprovou, no 
dia 6 de abril, através da Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), a 
licença ambiental da empresa por 
um período de sete anos, sem ter 
tido em conta as preocupações da 
autarquia relativamente ao nível 
da poluição e do ruído provocado 
pela mesma junto da população 
desta localidade.

«Quando soubemos que es-
tava a ser preparado um esboço 
da licença ambiental, enviámos 
um ofício à APA na perspetiva de 
que pudéssemos contribuir para 
que as questões ambientais e de 
saúde da população fossem tidas 
em conta. E a resposta que obti-
vemos foi a licença ambiental já 
emitida. Achamos que a câmara 
municipal foi desrespeitada, não 
foi tratada de forma digna», afir-
mou Joaquim Santos, presidente 
da Câmara municipal do Seixal, 
na declaração pública realizada 
no dia 13 de junho no Clube do 
Pessoal da Siderurgia Nacional.

A autarquia reconhece a im-
portância da unidade industrial 
para o país e para o concelho, mas 
expressa a preocupação com as 
consequências ambientais da sua 

atividade. A empresa dedica-se 
à produção de aço bruto, lami-
nagem a quente e tratamento de 
escórias, provocando poeiras e 
partículas no ar e ruído com o fun-
cionamento das máquinas, mui-
tas delas durante a noite.

A empresa está a construir uma 
central de oxigénio e tem diminuí-
do a acumulação de ASIC (agre-
gado siderúrgico inerte para a 
construção), um subproduto do 
aço. Estas melhorias técnicas, se-
gundo declarou Joaquim Santos, 
devem-se «à luta da população e 
por isso gostava de valorizar to-
dos os que lutaram para que con-
seguíssemos estes avanços». 

No entanto, tal como referiu o 
autarca, estas medidas tomadas 
pela empresa não são suficien-
tes. A própria licença ambiental 
reconhece que podem não garan-
tir que as emissões de gases ou o 
ruído estejam dentro dos limites 
legais.

Assim, «após quatro anos de in-
sistência junto dos governos pa-
ra que fossem tomadas medidas, 
não tendo a câmara municipal ob-
tido respostas satisfatórias e ten-
do o Governo atribuído uma nova 
licença ambiental, sem obrigar 
a empresa a fazer estudos sobre 
os seus impactos, chegou a altura 
de sermos nós a tomar as medi-
das necessárias», disse Joaquim 
Santos.

As medidas 
são as seguintes:
• Elaboração de um estudo 

epidemiológico e ambiental, 

por uma entidade universitária, 
para avaliar o impacto daquela 
atividade industrial nas popu-
lações de Aldeia de Paio Pires 
e do município do Seixal, que 
permita conhecer a qualidade 
do ar e o estado de saúde das 
populações;
• Elaboração de medição do 

nível de ruído decorrente da ativi-
dade daquela unidade industrial, 

Poluição em Aldeia de Paio Pires preocupa autarquia e população

Autarquia avança com medidas 
ambientais em substituição do Governo

A Câmara Municipal do Seixal e a população têm vindo há vários anos 
a reivindicar a construção de duas rotundas na EN10, uma ao quilóme-
tro 12,523, no Casal do Marco, e a outra ao quilómetro 14, na Cucena. 
A ação mais recente decorreu no dia 15 de maio, com a colocação de 
dois outdoors nos locais respetivos, alertando para a situação, e envio 
de ofícios e pedidos de reunião ao ministro das Infraestruturas.
No dia 8 de junho foi publicada em Diário da República a abertura de 
concurso para a construção da rotunda ao quilómetro 14, na Cucena, 
por parte das Infraestruturas de Portugal, o que demonstra a pertinên-
cia das reivindicações das autarquias e populações, apesar de não 
estar ainda contemplada a rotunda no Casal do Marco, que continua a 
ser de extrema necessidade. 

O ozono troposférico é um poluente secundário que resulta geral-
mente da transformação química de certos poluentes primários por 
ação da radiação solar. De todo o ozono existente na atmosfera, 90 
por cento encontra-se na alta atmosfera – estratosfera – e constitui a 
camada de ozono que forma um escudo protetor dos efeitos nocivos 
dos raios ultravioletas. Nas camadas mais baixas da atmosfera, junto 
ao solo – troposfera – o ozono forma-se a partir de outros poluentes 
que são emitidos pelos automóveis e pelas indústrias, na presença 
da luz solar.
Nos dias de verão, em especial durante as ondas de calor, em que há 
forte radiação solar, temperaturas elevadas, vento fraco e estabilida-
de atmosférica, podem ocorrer episódios de elevadas concentrações 
de ozono, situação que se verificou em Portugal durante o mês de 
junho.
A exposição a este poluente afeta as mucosas oculares e respirató-
rias, podendo manifestar-se através de irritações nos olhos, nariz e 
garganta, dores de cabeça e problemas respiratórios. Alguns grupos 
de pessoas são mais sensíveis ao ozono, especialmente quando prati-
cam atividades ao ar livre: crianças, idosos, doentes cardiovasculares 
e doentes com asma ou outras doenças respiratórias.
Assim, as pessoas mais sensíveis ao ozono devem suspender as ativi-
dades físicas ao ar livre e evitar sair à rua nas horas de maior calor, nas 
quais os níveis de ozono serão mais elevados.

A Câmara 
Municipal 
do Seixal vai 
implementar 
um conjunto 
de medidas para 
avaliar o impacto 
ambiental 
da atividade 
industrial 
da Siderurgia 
Nacional, após 
quatro anos de 
insistência junto 
dos governos 
sem ter obtido 
respostas
satisfatórias 

Infraestruturas de Portugal abre concurso
Construção de rotunda na EN10

Níveis de ozono elevados em junho
Cuidados a ter em períodos 
de calor
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Autarquia avança com medidas 
ambientais em substituição do Governo

nos períodos de normal funcio-
namento;
• Elaboração de análise das 

partículas que se depositam em 
edifícios e viaturas, para determi-
nação da sua origem e natureza.

«Não temos competências 
atribuídas nesta matéria e não 
temos know how, mas vamos en-
contrar entidades credíveis para 
a realização destes estudos que 
vão contribuir para o esclareci-
mento da situação. Se existem 
impactos na saúde da população 
resultantes do funcionamento da 
empresa, nós temos de saber», 
disse Joaquim Tavares, vereador 
do Pelouro do Ambiente.

O caminho a seguir
O municípe João Carlos Pereira 

louvou a decisão da autarquia em 
«chamar a si as ações necessárias 
para defender esta população» e 
acredita que, apesar de a licença 
ambiental estar em vigor, «há in-

frações do campo ambiental que 
são passíveis de procedimento 
legal».

Manuel Carvalho, do executi-
vo da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, considera que é preciso 
«continuar a estratégia de pres-
são sobre as entidades respon-
sáveis e promover ações para a 
melhoria da qualidade de vida em 
Aldeia de Paio Pires». 

Da assembleia de freguesia, 
Manuel Amaral lembrou que «es-
ta luta já vem há mais de 10 anos» 
e que os governos nunca estive-
ram ao lado das populações, esti-
veram sempre ao lado das admi-
nistrações da empresa».

Fernando Gomes foi presiden-
te da junta de freguesia e contou 
como dois moradores intentaram 
um processo contra a empresa e 
venceram, pelo que acredita que 
a via judicial pode ser mais um 
caminho nesta luta.  n

AS CâMArAS municipais 
do Seixal e a de Almada, as juntas 
de Freguesia de Amora e Corroios 
e a Comissão de Utentes dos 
Transportes vão enviar um ofí-
cio ao ministro do Planeamento 
e das Infraestruturas para que 
se estude um novo acesso à A2, 
na zona dos Foros da Amora. O 
mesmo vem na sequência da vi-
sita efetuada no dia 20 de junho 
ao local onde se reclama a cons-
trução do nó, junto ao Complexo 
Municipal de Atletismo Carla 
Sacramento.

Presentes estiveram o verea-
dor do pelouro da Mobilidade, 
Jorge Gonçalves, e Joaquim 
Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, que mencio-
nou: «É uma reivindicação das 
populações que já tem mais de 20 
anos. Nas freguesias de Corroios 
e Amora habitam atualmente 
cerca de cem mil pessoas, sendo 
que uma parte significativa des-
tas se desloca para Lisboa, para 
trabalhar ou para estudar,  que 
contam apenas com dois acessos 
à A2, um no Fogueteiro e outro no 
Centro-Sul em Almada». 

Para o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, a constru-
ção de um novo nó nos Foros de 
Amora vai permitir que a procura 
se reparta, «melhorando o tráfe-
go entre o Seixal e Almada e di-
minuindo as filas frequentes que 
ocorrem em especial na hora de 
ponta». Esta é uma obra relati-
vamente à qual o Governo, já em 
2002 e 2007, tinha mandatado 
quer a Brisa quer a Estradas de 

Portugal para a execução de um 
estudo, o qual nunca avançou. 
Joaquim Santos salientou que «o 
novo nó de acesso à A2 está pre-
visto nos instrumentos de pla-
neamento do território, como o 
Plano Diretor Municipal (PDM) 
do Seixal. Este nó permitirá, além 
da ligação à A2, também «a liga-
ção à Estrada Nacional 10, à fu-
tura Estrada regional 10 e à A33, 
sendo um interface entre estes 
quatro grandes eixos, e por isso 
uma infraestrutura fundamental 
para o concelho e para as popu-
lações».

Jorge Gonçalves referiu que 
«o PDM garantiu o espaço canal 
para a execução destas vias es-
truturantes. Este nó dará várias 
respostas ao nível da mobilidade 
das populações». 

O vereador rui Jorge Martins, 
com o pelouro da Mobilidade na 
Câmara Municipal de Almada, 
considerou que «com este acesso 
todos ficariam a ganhar» e que 
estão «reunidas as condições e, 
por isso, há que avançar com a 
obra». O nó trará igualmente van-
tagens económicas e sociais pois 
«sabemos que é onde existem 
condições de mobilidade que as 
populações se fixam». Na pers-
petiva de ligação a outras infraes-
truturas, referiu: «é preciso que 
esta via esteja ligada ao Metro Sul 
do Tejo para que este seja o trans-
porte estruturante da península 
de Setúbal». 

Segundo Manuel Araújo, pre-
sidente da Junta de Freguesia de 
Amora, com esta via «será pos-

sível prosseguir com a Er10 que 
se encontra parada, com todas as 
consequências que isso acarreta 
para Corroios e Amora. A criação 
deste nó irá responder a várias 
questões», salientou.

Já o presidente da Junta de 
Freguesia de Corroios, Eduardo 
rosa, foi perentório em afirmar 
«quem fica a ganhar são as po-
pulações. Esta é uma mais-valia 
rodoviária que já devia estar con-
cretizada». 

 Orlando Gomes, da Comissão 
de Utentes dos Transportes, dis-
se que «já há algum tempo que 
chamamos a atenção para esta 
necessidade de desanuviar o trá-
fego e criar mais acessibilidades. 
Esta reivindicação faz todo o sen-
tido».

recorde-se que, já em 2007, a 
Câmara Municipal do Seixal ti-
nha apresentado um estudo pré-
vio às Estradas de Portugal, hoje 
Infraestruturas de Portugal, que 
previa a possibilidade de estabe-
lecimento de ligações transver-
sais às mais importantes infraes-
truturas rodoviárias tanto as exe-
cutadas como as previstas,  mas 
este nunca avançou. Os acessos 
à A2 são os mesmos desde 1966, 
altura da sua construção, um no 
Fogueteiro e outro em Almada. 
Como a população residente no 
concelho aumentou substancial-
mente, há muito que estes aces-
sos não servem as necessidades 
da população. Isso mesmo foi 
destacado durante a ação que re-
clama a construção do novo nó de 
acesso à A2. n

Visita ao local do nó da A2-EN10

Seixal e Almada exigem 
novo acesso à A2
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Autarquia alerta para falsas 
ações de fiscalização 
Esclarecimento aos munícipes

A Câmara Municipal do Seixal alerta os munícipes para o facto de 
existirem pessoas que estão a fazer-se passar por fiscais municipais 
junto de obras particulares em curso e estabelecimentos comerciais 
no concelho, certamente com objetivos ilícitos. 
A fim de esclarecer a população, informa-se  que os fiscais municipais  
e os técnicos de fiscalização circulam em viaturas identificadas com as 
palavras «Fiscalização Municipal» e possuem identificação da Câmara 
Municipal do Seixal. 
Assim, recomenda-se à população que solicite a identificação dos 
ficais municipais que se apresentam sempre com cartão da Câmara 
Municipal do Seixal. Em caso de dúvida, os munícipes poderão sem-
pre confirmar a identidade dos fiscais pelo telefone 212 276 700, 
dos Serviços Centrais da autarquia, ou através Balcão Único de 
Atendimento.
Alertam-se também os munícipes para não procederem ao pagamen-
to de qualquer quantia a quem se identifique como fiscal da câmara, 
pois todos os pagamentos são efetuados através da Tesouraria da 
Câmara Municipal do Seixal.
Mais se informa que é a Divisão de Fiscalização Municipal da Câmara 
Municipal do Seixal que tem a competência de efetuar a fiscalização 
dentro do quadro legal em vigor e dos regulamentos específicos.
Este quadro de atuação é bastante abrangente, pois para além da 
verificação da execução das obras de edificação em termos de quali-
dade e segurança, também é verificada a componente ambiental, as 
ligações a redes de água e saneamento, as ocupações de espaço pú-
blico, a afixação de publicidade, entre outras, que visam o bem-estar 
da população no cumprimento da legislação e regulamentos em vigor.

Deliberações da Câmara Municipal do Seixal
Reunião de 22 de junho

PRESIDÊNCIA

• Tomada de posição: Homenagem 
às Associações Humanitárias e aos 
seus Corpos de Bombeiros.
• Ata da reunião ordinária de 8 de 
junho de 2017. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso pú-
blico para a prestação de serviços na 
área de seguros com a publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia. 
Retificação de peças do caderno 
de encargos. Cláusulas técnicas. 
Ratificação do despacho n.º 1095- 
-PCM/2017, de 9 de junho.
• Preçário para 2017. 2.ª alteração. 
Aprovação.
• Associação Humanitária de 
Bombeiros Mistos de Amora. 
Construção do novo quartel. Apoio 
financeiro. Aprovação.
• Delegação contratual de compe-
tências. Aditamento ao contrato in-
teradministrativo celebrado entre a 
Câmara Municipal do Seixal e a União 
de Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires. Retificação da 
deliberação n.º 29/2016-CM, de 11 
de fevereiro.
• Protocolo no âmbito do programa 
de doutoramento da aluna Susana 
Maria Ponto de Noronha, a cele-
brar entre a Câmara Municipal do 
Seixal, o Instituto Superior Técnico 
e a Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa. Aprovação 
de minuta. Substituição da delibe-
ração n.º 129/2015-CMS, de 7 de 
maio.
• 16.º Concurso de Montras do 
Seixal. Aprovação.
• Contrato-programa a celebrar en-
tre a Câmara Municipal do Seixal e 
a Associação Náutica do Seixal para 
o desenvolvimento da náutica de re-

creio e promoção do turismo. Apoio 
ao Festival Náutico Baía do Seixal. 
Contrato-programa e comparticipa-
ção financeira.
• Acordo tripartido. Estádio da 
Medideira. Aprovação de minuta.

PELOURO DO URBANISMO, 
MOBILIDADE E CULTURA

• Sociedade Filarmónica Operária 
Amorense. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Apoio ao movimento associativo 
cultural do Seixal. Projetos e pro-
gramas pontuais 2017. Paio Pires 
Futebol Clube. Requalificação da 
Praça de Touros de Paio Pires. 
Comparticipação financeira.
• Apoio ao movimento associati-
vo cultural do Seixal. Programa de 
desenvolvimento cultural de pre-
servação e divulgação de patrimó-
nio flúvio-marítimo do estuário do 
Tejo. Associação Náutica do Seixal. 
Comparticipação financeira.
• Cedência em direito de super-
fície de prédio com 12 081 m2, à 
Associação para o Desenvolvimento 
Sociocultural e Desportivo de 
Belverde. Alteração da deliberação 
n.º 236/2011-CMS, de 18 de agosto.

PELOURO DA EDUCAÇÃO, 
JUVENTUDE E MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

• Revisão da Carta Educativa do 
Concelho do Seixal. Aprovação.
• Associações de pais e de encarre-
gados de educação das escolas do 
concelho do Seixal. Ano letivo 2016- 
-2017. Contratos-programa e com-
participações financeiras. 
• Associação de Escoteiros de 

Portugal. Construção da sede do 
Grupo 242 de Corroios. Contrato- 
-programa e comparticipação finan-
ceira.
• Associação N.Estilos. Seixalmoda 
2017. Contrato-programa e comparti-
cipação financeira.
• Ações Jovens 2017. 1.ª fase. 
Contratos-programa e comparticipa-
ções financeiras.

PELOURO DO DESPORTO, OBRAS 
E ESPAÇO PÚBLICO

• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre 
a Câmara Municipal do Seixal e o 
Seixal Clube 1925. Comparticipação 
financeira.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar en-
tre a Câmara Municipal do Seixal 
e a Associação Naval Amorense. 
Comparticipação financeira.

PELOURO DOS RECURSOS 
HUMANOS E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL

• Associação de Solidariedade 
CRIAR-T. Equipa de Rua do Núcleo 
de Planeamento e Intervenção Sem-
Abrigo. Contrato-programa e compar-
ticipação financeira.
• Associação Nacional de Pais 
e Amigos de RETT. Plano anual de 
apoio. Contrato-programa e compar-
ticipação financeira.
• Instituições da área da infância. 
Plano anual de transportes 2017. 
Contratos-programa e comparticipa-
ções financeiras.

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

em cm-seixal.pt.

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com a redação atualiza-
da, torna-se público que a Câmara 
Municipal do Seixal emitiu, em 
29/05/2017, o 2.º aditamento ao 
alvará de licença de loteamento n.º 
3/2015 (n.º 9/2017), em nome de 
Comissão de Administração da AUGI 
FF126, Quinta das Laranjeiras, na 
sequência do despacho n.º 1313/ 
/VJG/2017, de 29 de maio, relativo 
ao loteamento sito em Quinta das 
Laranjeiras, freguesia de Fernão 
Ferro, deste município.

O presente aditamento altera o se-
guinte:
1. São aditados ao alvará identifica-
do em epígrafe, os prédios descritos 
na Conservatória do Registo Predial 
do Seixal: n.º 655/19971028, 
da freguesia de Fernão Ferro; n.º 
510/1997030
2. Os lotes n.º G1A, G1B, G9, G20 e 
G64 são a destacar do prédio des-
crito na Conservatória do Registo 
Predial sob o n.º 8086, da freguesia 
de Arrentela, atual Fernão Ferro;
- Os lotes n.º G7A E G7B são a des-
tacar do prédio descrito na Conser-

vatória do Registo Predial sob o n.º 
655, da freguesia de Fernão Ferro;
  - O lote n.º G65 é a destacar do prédio 
descrito na Conservatória do Registo 
Predial sob o n.º 510, da freguesia de 
Fernão Ferro;
- O lote n.º G68 é a destacar do prédio 
descrito na Conservatória do Registo 
Predial sob o n.º 4196, da freguesia 
de Arrentela, atual Fernão Ferro.
 Seixal, 7 de junho de 2017  

O presidente da Câmara 
Municipal do Seixal

Joaquim Cesário 
Cardador dos Santos

Assinatura de protocolo
Melhorar a eficiência energética 
no concelho

A AMESEIXAL – Agência Municipal de Energia do Seixal e a Associação 
do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal 
(ACISTDS) - Delegação do Seixal assinaram, no dia 7 de junho, um pro-
tocolo de colaboração que visa melhorar a eficiência energética dos 
estabelecimentos comerciais do concelho do Seixal.
A AMESEIXAL irá realizar diagnósticos energéticos em estabelecimen-
tos comerciais, os quais pretendem identificar medidas de redução da 
fatura energética, como por exemplo a alteração de comportamentos 
de consumo, a otimização do tarifário de energia elétrica, a desativa-
ção de equipamentos desnecessários, a identificação de tecnologias 
mais eficientes ou mesmo a instalação de sistemas fotovoltaicos. 
Serão depois realizados relatórios para que os comerciantes possam 
assim tomar medidas que potenciem a eficiência energética nos seus 
estabelecimentos.
O protocolo foi assinado pelo vereador do pelouro do Ambiente 
da Câmara Municipal do Seixal e presidente do Conselho de 
Administração da AMESEIXAL, Joaquim Tavares, e pelo  presidente da 
Delegação do Seixal da ACISTDS, Isaú Maia. 

Quinta das Laranjeiras, freguesia de Fernão Ferro
2.º aditamento ao alvará de licença de loteamento 
n.º 3/2015 (n.º 9/2017)
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«Existindo ligação de 
abastecimento de água e possibi-
lidade de ligação ao saneamen-
to, a Câmara Municipal do seixal 
irá fazê-lo, independentemente 
de questões urbanísticas ainda 
pendentes para legalização das 
habitações». a garantia foi dada 
por Joaquim santos, presidente 
da autarquia, na 50.ª sessão do 
Fórum seixal – Mais Participação, 
Melhor Futuro, que decorreu na 
associação de Moradores dos 
Redondos no dia 16 de junho, e 
incidiu sobre a execução de infra-
estruturas de saneamento na loca-
lidade de Fernão Ferro. 

o presidente da Câmara 
Municipal do seixal lembrou que 
«houve um investimento muito 
grande do município e dos mo-
radores para resolver esta ques-
tão, que sendo de saúde pública 
e de sustentabilidade ambiental 
se deverá sobrepor a questões 
cujo impacto na qualidade de vi-
da da população não têm a mes-

ma dimensão». Joaquim santos 
enfatizou que «a génese ilegal dos 
loteamentos da maior parte de 
Fernão Ferro aconteceu antes do 
25 de abril de 1974 e deixou um 
enorme desafio para o Poder local 
democrático resolver» e referiu 
que «os Redondos são a área da 
freguesia onde a situação evoluiu 
de forma mais rápida, ainda que à 
data de hoje não esteja totalmente 
resolvida».

Joaquim santos considerou ain-
da «o envolvimento dos morado-
res essencial para a resolução des-
tes processos», contexto em que 
lembrou as dificuldades sentidas 
igualmente no abastecimento de 
água na freguesia e referiu «um in-
vestimento final na construção do 
novo Centro distribuidor de Água 
de Fernão Ferro, no valor de cer-
ca de 1,4 milhões de euros e cuja 
construção iniciar-se-á já este mês 
de junho». 

na área do saneamento, a fre-
guesia é servida pelas estações 

de tratamento de águas residuais 
(EtaR) de Fernão Ferro, junto à 
Estrada nacional 378, e da Cucena, 
localizada em aldeia de Paio Pires. 
até ao principio de 2014, as águas 
da freguesia eram encaminha-
das para tratamento através do 
emissário das laranjeiras e das 
estações elevatórias dos Foros da 
Catrapona e do Pinhal Couceiro. 

nesse ano, foi entregue à 
Câmara Municipal do seixal para 
integração na siMaRsUl – sistema 
Multimunicipal de saneamento de 
Águas Residuais da Península de 
setúbal a Estação Elevatória dos 
Redondos, equipamento com ca-
pacidade para servir 50 lotes e cer-
ca de 120 fogos. o equipamento foi 
construído com um projeto técnico 
da autarquia e um investimento 
da associação de moradores que 
superou os 31 mil euros.

a sessão do Fórum seixal decor-
reu após a entrada em funciona-
mento da Estação Elevatória dos 
Foros da Catrapona 2, que vem per-

mitir a ligação a 100 por cento das 
habitações dos Redondos à rede de 
saneamento básico. o equipamen-
to foi promovido pela siMaRsUl 
com um investimento de 114 mil 
euros, dimensionado para servir 
uma população de 1960 habitan-
tes, e entrou em funcionamento no 
dia 7 de junho deste ano. 

Joaquim tavares, vereador do 
ambiente, Energia e serviços 
Urbanos, explicou que a decisão 
sobre pedidos já efetuados à autar-
quia apenas aguardava a entrada 
em funcionamento do equipamen-
to. salientou ainda que a Câmara 
do seixal tem disponível o email 
pel.ambiente@cm-seixal.pt para 
quem necessitar de esclarecimen-
tos adicionais sobre os mesmos. 

na sessão estiveram 47 mu-
nícipes que colocaram questões 
relacionadas com legalização das 
habitações, alterações aos lotea-
mentos, ligação à rede de sanea-
mento de habitações adquiridas 
recentemente a construtoras ou 

imobiliárias, demora no defe-
rimento de pedidos de ligação à 
rede, procedimentos necessários 
para desinfetar e aterrar as fossas 
séticas, assim como com custos 
associados à ligação aos ramais, 
entre outras.

 algumas intervenções demons-
traram ainda preocupações com 
moradores que poderão não procu-
rar ligar-se à rede de saneamento, 
quer por causa de custos associa-
dos à ligação e ao contrato da pres-
tação do serviço, quer por medo de 
indeferimento devido a questões 
urbanísticas ainda por resolver. 
Entre as intervenções, destaque pa-
ra a de João lopes, presidente da di-
reção da associação de Moradores 
dos Redondos, que apelou a uma 
fiscalização eficiente, para que pes-
soas que não tenham cumprido as 
suas obrigações e já estão ligadas ao 
saneamento não sejam beneficia-
das face a quem cumpriu todas as 
obrigações, mas mantém questões 
urbanísticas pendentes. n

nova estação elevatória conclui necessidades do território dos Redondos

Ligação à rede de saneamento 
é prioridade de saúde pública

A sessão do Fórum Seixal incluiu 
uma apresentação a cargo de 
Joaquim Tavares, vereador do 
pelouro do Ambiente, Energia e 
Serviços Urbanos da Câmara do 
Seixal, sobre os procedimentos pa-
ra ligação do ramal de saneamento 
a edifícios já existentes:
- Pedido de autorização de ligação 

do ramal domiciliário em impres-
so próprio da Câmara Municipal do 
Seixal;
 - Declaração da AUGI em como as 
cedências estão feitas e tem regu-
larizadas todas as contas com a as-
sociação (aplicável às construções 
mais antigas);
- Taxas de alvará pagas;

- Análise pelos serviços e comunica-
ção ao munícipe do deferimento/ 
 / indeferimento do pedido;
- Em caso de deferimento é informa-
do o munícipe do valor do orçamen-
to a pagar;
- Após pagamento, deverá  o pro-
prietário desinfetar e aterrar a fossa 
sética e efetuar a respetiva ligação à 

caixa de ramal existente no passeio 
(rede pública).
Aos novos moradores bastará fazer 
o pedido de autorização de ligação 
do ramal domiciliário em impresso 
próprio e será a autarquia a avaliar a 
especificidade e necessidades con-
cretas de cada caso. Alguns dos pro-
cedimentos acima descritos terão já 

sido cumpridos pelos construtores 
das habitações. O impresso para o 
requerimento de ligação está dispo-
nível nos Serviços Online da Câmara 
do Seixal, nos Serviços Centrais da 
autarquia e lojas do munícipe. Os 
preçários com valores padrão para 
as operações estão publicados em 
cm-seixal.pt.

Procedimentos necessários para ligação do ramal de saneamento
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Os bOmbeirOs do distrito de 
setúbal que integraram o DeCiF – Dispositivo 
especial de Combate a incêndios Florestais 
no dia 21 de junho foram transportados num 
autocarro da Câmara municipal do seixal. 
O contingente integrou 50 operacionais, 16 
dos quais do concelho, e partiu do quartel 
da Associação Humanitária de bombeiros 
mistos do Concelho seixal (AHbmCs) com o 
objetivo de render os companheiros que já 
combatiam os incêndios no centro do país, 
nomeadamente em Góis e Pedrógão Grande.

este foi o segundo contributo dado à mon-
tagem do dispositivo anual face a estes incên-
dios, o qual havia já recebido meios, recursos 
e pessoal das corporações de bombeiros do 
seixal e o apoio da população e da Câmara do 
seixal. Aquando do deflagrar destes incên-
dios, 15 bombeiros do concelho haviam já 
integrado a equipa de reforço do distrito. 

A AHbmCs apoiou o DeCiF com um veícu-
lo pesado de combate florestal, uma viatura 
de apoio e um veículo de comando. Por sua 
vez, a Associação Humanitária de bombeiros 
mistos de Amora (AHbmA) esteve presente 
no teatro de operações com dois veículos tan-
que pesados. 

José raimundo, comandante do corpo de 
bombeiros da AHbmCs, explica que no dia 21 
partiu «mais um carro de comando e rendição 
para quem lá está. No grupo vão nove elemen-
tos do seixal e sete da corporação de Amora».  
O comandante salienta que os bombeiros 
do concelho que estiveram no incêndio de 
Pedrógão Grande lhe transmitiram ter en-
contrado um «dos piores teatros de opera-
ções em que já estiveram», caracterizado por 
«muita imprevisibilidade e um desenvolvi-
mento violento».

Um dos bombeiros presentes no combate 
ao incêndio foi José mendes. experiente em 
cenários de fogo florestal, o 2.º comandante 
do corpo de bombeiros da AHbmCs mencio-
na a rapidez com que a situação evoluiu, com 
«muitas frentes, o que levou a dificuldades 
em estabelecer os meios para o combate». 

Combatia o fogo durante mais de 20 horas 
quando foi rendido e ficou colocado na Aldeia 
da Cruz, entre Figueiró dos Vinhos e Pedrógão 
Grande: «durante muitas horas ficámos sem 
qualquer meio de comunicação, pelo que só a 
meio da noite tivemos conhecimento das víti-
mas mortais». No dia 21, dia em que mais 50 
bombeiros do distrito foram integrados em 
três grupos, José mendes partia para Oleiros: 
«algumas frentes já foram debeladas, o com-
bate está a ser eficaz. Queremos acabar com 
este incêndio», disse.

Presente na rendição, o 2.º comandante 
operacional distrital da Autoridade Nacional 
de Proteção Civil alertou para o facto de es-
tarem «muitos operacionais e meios aéreos 
envolvidos, com diferentes metodologias de 
atuação». marcelo Lima lembrou ainda a difi-
culdade sentida ao nível das comunicações e 
apelou à tolerância para com a população que 
«está a viver uma enorme carga emocional».  

Para além da cedência de transporte aos 
50 bombeiros do distrito no dia 21 de junho, 
a Câmara do seixal havia já disponibilizado 
um porta-máquinas e um veículo ligeiro para 
apoiar os bombeiros na movimentação de 
veículos; assim como transporte para mais 
de 10 toneladas de água engarrafada e fruta 
resultantes de um gesto de solidariedade da 
população do concelho, que entregou bens 
essenciais nos quartéis das associações hu-
manitárias de bombeiros do concelho para 
distribuir pelas populações afetadas.

Após este primeiro apoio, a Câmara do 
seixal manifestou a inequívoca intenção de 
apoiar as populações e bombeiros envolvidos 
nestes incêndios florestais. Presente na par-
tida do contingente distrital do DeCiF, Jorge 
Gonçalves salientou o valor da missão pública 
das corporações de bombeiros e reafirmou 
que «a autarquia está sempre disponível para 
colaborar com os bombeiros». O vice-presi-
dente da Câmara do seixal manifestou ainda a 
solidariedade «com o cumprimento da vossa 
missão no terreno» e desejou a todos «um 
bom trabalho e um regresso em segurança».  n

O CeNtrO de Capacitação da 
Guarda Nacional republicana (GNr) foi 
inaugurado no passado dia 14 de junho, 
no Fogueteiro, pelo presidente da Câmara 
municipal do seixal, Joaquim santos, e 
pela ministra da Administração interna, 
Constança Urbano de sousa. esta estru-
tura de treino foi construída de raiz para 
acolher o exercício internacional UsAr 
(Urban search and rescue) mODeX 5, a 
decorrer na data.

O novo centro de capacitação fica situ-
ado num terreno que é propriedade do 
ministério da Administração interna e, 
para além do cenário construído de raiz 
para o exercício de busca e resgate em 
contexto urbano, deverá vir a dispor de 
outros espaços para treinar operações 
especiais da GNr, assim como outros 
agentes de proteção civil. Como aconte-
ceu com o UsAr mODeX  5, que decor-
reu entre 12 e 15 de junho no seixal e no 
barreiro, envolvendo módulos de res-
gate e salvamento de Portugal, Áustria, 
estónia e Hungria, o centro de treino está 
também vocacionado para exercícios in-
ternacionais. 

O exercício de junho incidiu sobre 
busca e salvamento em estruturas co-
lapsadas e serviu para treinar a respos-
ta de operações de socorro no contexto 
de sismo. A iniciativa foi promovida pela 
União europeia e teve o apoio nacional da 
GNr, da Autoridade Nacional de Proteção 
Civil (ANPC) e das câmaras municipais do 
seixal e barreiro.

«Pretende-se recriar todo o mecanis-
mo, desde o alerta ao pedido de ajuda in-
ternacional que vai para o centro europeu 
de proteção civil, o atravessamento da 
fronteira, a chegada das equipas ao nosso 
país e aos locais afetados, até à instalação 
de uma base de operações e de todas as 
condições necessárias para o salvamen-
to», explica marco marques, comandante 

do Grupo de intervenção de Proteção e 
socorro (GiPs) da GNr. O major revela 
ainda que «o objetivo é que equipas de 
diferentes países sejam forçadas a inte-
ragir e a encontrar soluções conjuntas e a 
intercambiar capacidades», assim como 
«treinar a coordenação e comando destas 
operações». 

O exercício envolveu cerca de 50 profis-
sionais na criação do cenário e 133 opera-
cionais em ação. As associações humani-
tárias de bombeiros mistos do concelho 
do seixal e de Amora providenciaram 
duas ambulâncias para  o transporte en-
tre o local do exercício e o hospital de 
campanha onde os feridos seriam assis-
tidos. As corporações estiveram também 
de prevenção para o caso de algum im-
previsto que necessitasse de emergência 
médica real. 

O cenário contou com o apoio da 
Câmara municipal do seixal, que dispo-
nibilizou mobiliário urbano, mão de obra, 
máquinas e materiais para a construção 
da base onde se desenvolveu o exercício. 
A autarquia forneceu igualmente inter-
net sem fios e casas de banho e colaborou 
na gestão do posto de comando local. 

«É da maior importância que existam 
simulações destas situações para medir a 
capacidade de intervenção nacional e in-
ternacional face a um cenário real», expli-
ca Joaquim santos, presidente da Câmara 
municipal do seixal. «As autarquias são 
responsáveis pela resposta local de pro-
teção civil, e nós acompanhamos e de-
senvolvemos as mais diversas respostas 
de prevenção e auxilio às populações em 
cenário de incidente ou catástrofe, estan-
do envolvidos e empenhados em todas 
as iniciativas que tenham como fim a me-
lhor resposta de proteção civil no socorro 
da nossa população», assegura.  n

incêndios no centro do país
Seixal apoia bombeiros 
e populações  

Prevenção e socorro às populações
Exercício de busca 
e resgate no Seixal
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6.ª fase nos Morgados
Pavimentação e construção
de passeios

Sociedade Musical 5 de Outubro,
Aldeia de Paio Pires
Obras de restauração
e recuperação do coreto

Intervenções em 
Arrentela e Corroios 

Limpeza de Bairro 
ou Urbanização

No âmbito da ação Limpeza de Bairro 
ou Urbanização, a Câmara Municipal 
do Seixal procedeu em junho ao cor-
te de ervas, limpeza e recolha de resí- 
duos na zona de Santa Marta do Pinhal, 
freguesia de Corroios, bem como à des-
matação de um terreno municipal. A in-
tervenção envolveu sete trabalhadores, 
5 motorroçadoras, 1 soprador e uma 
viatura elétrica.
Por sua vez, na zona da Boa Hora, 
Arrentela, os serviços de limpeza mu-
nicipal efetuaram desmatação em ar-
ruamentos e num terreno, recolha de 
monos nas ruas envolventes e limpeza 
com a varredoura aspiradora pequena. 
A operação envolveu 10 trabalhadores. 
As ações terminam quando se procede 
à aplicação de herbicida na zona inter-
vencionada, o que ocorre duas ou três 
semanas após o corte de ervas. 

A construção do Centro Distribuidor de Água 
(CDA) de Fernão Ferro já começou. A cons-
trução deste equipamento integra o projeto 
de reabilitação do sistema de abastecimento 
de água de Fernão Ferro, bem como inter-
venções ao nível das estações elevatórias e 
condutas. 
Com esta obra, pretende-se garantir uma 
capacidade de reserva adequada de  
6 000 000 de litros para que a distribuição da 
água seja efetuada nas condições desejáveis 
de caudal e pressão, na totalidade da rede de 
distribuição da zona de abastecimento.
A concretização desta obra tem um prazo 
previsto de um ano e representa um investi-

Já tiveram início as obras de restauração e recuperação do coreto 
da Sociedade Musical 5 de Outubro, em Aldeia de Paio Pires.
O coreto foi construído em 1930 e apresenta deterioração nos 
azulejos, no ferro fundido, na cúpula e campanário.
Esta obra representa um investimento municipal de 48 337 euros.

Após a remodelação e execução das redes de água e saneamento, 
estão a ser realizadas obras de pavimentação e construção de pas-
seios na Rua Júlio Dinis, nos Morgados, em Fernão Ferro.
Estas intervenções estão a ser realizadas no âmbito das obras de 
execução de infraestruturas da 6.ª fase nos Morgados.

A Câmara Municipal do Seixal iniciou uma obra de remodelação da rede de abastecimento de água,
na Avenida 25 de Abril, em Pinhal de Frades, substituindo as condutas de fibrocimento por PVC.

Pinhal de Frades
Remodelação da rede de água

Reabilitação do sistema de abastecimento de água
Construção do Centro 

Distribuidor de Água
de Fernão Ferro já começou
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A FestA das Nove Luas 
– Nascer e Crescer saudável no 
Município do seixal realizou-se no 
dia 17 de junho, com diversas ini-
ciativas dirigidas a futuras mamãs, 
casais e famílias com crianças.

esta iniciativa é organizada em 
parceria pela Câmara Municipal do 
seixal e pela Unidade de Cuidados 
na Comunidade (UCC) do ACes 
Almada-seixal, com o apoio da PsP 
e a participação de várias associa-
ções, entidades e marcas. O seu ob-
jetivo é promover estilos de vida 
saudáveis, através da prática de ati-
vidade física na gravidez e propor-
cionar à grávida, casais com bebés 
e famílias momentos de partilha, 
informação e convívio. 

A Festa das Nove Luas decor-
reu em dois locais diferentes. Na 
frente ribeirinha do seixal e de 
Arrentela realizou-se a 9.ª edição 
de Caminhar por Uma Gravidez 
saudável e o 4.º Passeio de Bebés.

Na Quinta da Fidalga, em Arren-
tela, foi possível encontrar vários 
standes informativos, expositores 
de produtos e artesanato e houve 
um espaço para amamentação. 

 Realizaram-se os workshops 
Lanches Coloridos de Verão, da 

Missão tuneco, e Cuidados com o 
sol, Dentífrico Corajoso e sabonete 
Divertido, do  Museu da Farmácia.

Houve ainda pinturas de barri-
gas de grávida, ioga para a família 
e para as grávidas e o Cantinho dos 
Papás e Mamãs para uma fotogra-
fia em família. No espaço Criança, 
insufláveis, pinturas faciais e o jogo 
Cidade segura fizeram as delícias 
dos mais pequenos. A fechar as ati-
vidades, todos os presentes pude-
ram assistir à peça de teatro «João 
e o Pé de Feijão», da Animateatro.

Chegar à comunidade
Joaquim santos, presidente da 

Câmara Municipal do seixal, An-
tónio santos, presidente da União 
das Freguesias do seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires, e susana 
santos, diretora da UCC seixal, esti-
veram presentes no evento.

«esta iniciativa surgiu no âmbito 
do Projeto de Preparação para a 
Parentalidade, e pretende ser um 
encontro entre todos os que já par-
ticiparam e participam nesse pro-
jeto, envolvendo grávidas, crianças 
e famílias, na perspetiva de nascer, 
crescer e viver saudável no conce-
lho do seixal», explicou o presiden-

te da Câmara Municipal do seixal.
susana santos destacou a parce-

ria com a autarquia neste projeto, 
pois «separados não conseguimos 
nada, juntos conseguimos chegar 
à comunidade». Outro aspeto que 
referiu foi que, atualmente, a UCC 
está a conseguir dar resposta a to-
das as grávidas do concelho que 
querem participar no Projeto de 
Preparação para a Parentalidade.

Apoio à gravidez 
esta foi a primeira vez que o 

Museu da Farmácia esteve presen-
te na Festa das Nove Luas. Mónica 
Correia, em representação das Far-
mácias Portuguesas, considera que 
esta iniciativa «incentiva à mobi-
lidade física e, ao mesmo tempo, 
permite-nos fazer a ponte entre a 
grávida, que é utente da farmácia, e 
o farmacêutico».

A Missão do tuneco também 
fez a sua estreia na Festa das Nove 
Luas. Olga Novais considera impor-
tante a participação na iniciativa 
«para promover a saúde das grávi-
das e das crianças. O objetivo é que 
se sintam apoiadas quando tiverem 
o seu bebé, para perceberem que 
têm aqui uma rede de apoio». n

Iniciativa para toda a família

Festa das Nove Luas 

Paula Perdigão, 
fundadora do Projeto Ficções
Eu voto pelo hospital no Seixal...

«... porque sou mulher, e mãe, com os cuidados de saúde que uma 
mulher precisa, que uma mãe precisa; também porque vivo aqui e 
conheço bem as necessidades sentidas por esta população». Paula 
Perdigão nasceu em Coimbra e cresceu no Seixal, sítio onde se sentiu 
«mais em casa». Hoje em dia, vive na Marisol, «do lado errado da estra-
da e, desgraçadamente, o meu código postal é de Almada».
As produções que a encenadora e dramaturga leva à cena são ideias 
e textos seus. Enquanto autora, já tratou diferentes temas, alguns 
deles de saúde, consoante as preocupações: a rebeldia adolescente, 
o aborto, o amor, a dependência de drogas, a abstenção, temas femi-
nistas ou femininos, a gravidez e a maternidade. «Existem autores con-
temporâneos a escrever sobre temas atuais, mas muitas vezes não 
sobre os temas que me interessa tratar», explica a também guionista.
«Uma nova unidade hospitalar no Seixal traria grandes benefícios a 
pessoas com profissões marcadas pela incerteza, como é o meu caso, 
possibilitando acessos e transportes mais fáceis e menos dispendio-
sos», explica a fundadora do Projeto Ficções – Associação Jovem de 
Artes Dramáticas, nascido em 1995, e professora de teatro há mais 
de 20 anos.
«Adicionalmente, o Garcia de Orta ficará menos sobrecarregado, na 
procura, nos tempos de espera e na prestação de resposta a quem o 
procura», explica ainda a atriz e comediante. Paula lembra que «a cons-
trução do hospital vai também aliviar bastante os centros de saúde do 
concelho, uma vez que muitas pessoas os procuram para urgências 
que na realidade são hospitalares, para não perderem tanto tempo e 
dinheiro numa deslocação até Almada».
«Acredito que será uma oportunidade para um equipamento mais atu-
alizado, com um serviço mais moderno e uma oferta mais adaptada 
às necessidade sentidas pela população dos nossos dias», explica 
ainda a autora, com projetos de escrita para rádio e televisão de que 
não quer falar, «porque são projetos que não são só meus».
Após a mais recente criação, «Felicidade», cuja estreia decorreu na 
edição de 2016 do Festival de Teatro do Concelho do Seixal e que per-
correu o país em digressão, o Projeto Ficções encontra-se a trabalhar 
mais duas produções teatrais e um curso de escrita criativa.
«Como tudo o que o Estado promete, e não só nesta área da saúde, 
se ninguém estiver alerta e vigilante, as promessas serão sempre e 
só promessas», lembra Paula. «Esta é a oportunidade para as coisas 
acontecerem, em vez de mais tarde lamentarmos o que não foi feito», 
sublinha.
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Conselho Municipal de Educação do Seixal

Aprovados planos 
de apoio escolares 
para 2017-2018
O COnSElhO Municipal 

de Educação do Seixal (CMES) 
reuniu-se no dia 13 de junho, no 
edifício dos Serviços Centrais da 
Câmara Municipal do Seixal, ten-
do aprovado os pareceres sobre 
os Planos de Ação Social Escolar 
e de Transportes Escolares para 
o ano letivo  2017-2018. Também 
foi feito o balanço do ano letivo 
transato. 

 A vereadora Vanessa Silva, 
da área da Educação da Câmara 
Municipal do Seixal, referiu que 
o Plano de Ação Social Escolar 
«tem sido construído pelas es-
colas e pelos agrupamentos de 
escolas, e procura regular todo 
o procedimento relativo aos au-
xílios económicos das crianças e 
dos jovens que são beneficiários 
da Ação Social Escolar (ASE) no 
âmbito da competência legal do 
município, e de acordo também 
com o regulamento municipal 
existente». 

O Plano de Acão Social (PASE) 
tem por objetivos «promover a 
igualdade de oportunidades no 
acesso e sucesso escolar; promo-
ver medidas de discriminação 
positiva e de combate à exclusão 
social e prevenir o insucesso e o 
abandono escolar». 

A autarquia assume os apoios 
através de subsídios para livros e 
material escolar e o fornecimento 
de almoços a alunos do 1.º ciclo 
do ensino básico e pré-escolar 
que frequentem os estabeleci-
mentos de ensino da rede pública 

do município do Seixal.
As normas de atribuição e os 

escalões de apoio serão defini-
dos pelo Ministério de Educação 
e Ciência, no despacho a publicar 
para o ano letivo 2017-2018, e 
pelo Regulamento Municipal de 
Apoios. 

A primeira fase para entrega de 
candidaturas nos agrupamentos 
de escolas decorre até 14 de ju-
lho, a segunda fase de 1 a 30 de 
setembro e as novas entregas ao 
longo do ano letivo são analisa-
das desde que sejam devidamen-
te fundamentadas. 

A representante da Escola 
Básica nun’Álvares disse que o 
PASE «é importante» para a sua 
escola e que poder contar com 
este apoio «é às vezes imprescin-
dível», tendo ainda sublinhado «a 
qualidade deste serviço». 

Quanto ao Plano Municipal 
de Transportes Escolares para o 
próximo ano letivo, prevê-se que 
se registem 605 inscrições e que 
sejam beneficiados 450 alunos, 
prevendo-se um custo anual de 
194 117,55 euros, a que acresce 
ainda um possível aumento de 
transportes públicos no valor de 
5 por cento, o que se traduzirá no 
valor de 203 823, 43 euros. 

Relativamente ao balanço do 
ano letivo 2016-2017, a verea-
dora destacou, entre outros as-
petos, a abertura de 6 novas salas 
de pré-escolar, a realização de um 
conjunto de intervenções de re-
qualificação em mais de 30 das 

36 escolas e jardins de infância do 
concelho, a entrega de computa-
dores às escolas e a candidatura 
para a ampliação da EB  Aldeia de 
Paio Pires. Mas a autarquia «foi 
para além das suas competên-
cias», reuniu-se com o Ministério 
da Educação sobre os pavilhões 
desportivos escolares (existentes 
e inexistentes), e o ME «propôs- 
-nos um novo protocolo de gestão 
destes equipamentos e prome-
teu intervir num dos pavilhões». 
O ME disse que vai haver uma 
intervenção nas coberturas dos 
pavilhões da EB Paulo da Gama, 
à exceção do desportivo, que fi-
cará para o próximo ano letivo. A 
autarquia também foi informada 
sobre a proposta de construção 
de um novo pavilhão desportivo 
escolar para 2018 da realização 
do levantamento das situações 
mais gravosos no parque escolar 
ao nível do 3.º ciclo e secundário.

Sobre o processo de transfe-
rência de competências  para as 
autarquias da área da educação, 
Vanessa Silva adiantou que atu-
almente a Associação nacional 
de Municípios Portugueses está 
a enviar propostas de decretos- 
-leis setoriais em várias matérias, 
que «carecem de análise exausti-
va e que se avizinha um período 
de discussão densa sobre esta 
matéria».  n

Festa da Segurança Rodoviária
Promover a mobilidade segura
A Câmara Municipal do Seixal, em parceria com o Programa Núcleo 
Escola Segura da Divisão Policial do Seixal e a GNR de Almada, de-
senvolveu no ano letivo 2016-2017 o concurso escolar interturmas O 
Rodinhas, integrado no Projeto Municipal de Segurança Rodoviária. 
Dirigido às turmas do 4.º ano do 1.º ciclo do ensino básico do conce-
lho, teve a participação de 812 alunos, de 37 turmas de 20 escolas 
que trabalharam a temática da segurança rodoviária.
Sensibilizar para a adoção de comportamentos seguros na via públi-
ca para que as crianças desenvolvam atitudes de vigilância e cida-
dania, essenciais na partilha do espaço rodoviário, foi o objetivo. O 
projeto encerrou com a Festa da Segurança Rodoviária, a 6 de junho, 
no Parque do Serrado. A iniciativa contou com as 12 turmas que obti-
veram melhor classificação nos trabalhos apresentados a concurso. 
A turma vencedora foi a 4/3B da Escola Básica dos Redondos.

Associação Bacelos de Gaio
Crianças festejam a segurança 
e a prevenção
A Associação Bacelos de Gaio (ABG) celebrou, a 3 de junho, a IV Festa 
do Dia Mundial da Criança da Urbanização Bacelos de Gaio, sob o 
tema «A Segurança e a Prevenção», que contou com 85 crianças. Na 
festa, a ABG contou com a colaboração da Proteção Civil, da GNR e 
da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do 
Seixal, dando a conhecer melhor o trabalho que realizam. A Team 
Lama 4x4 participou com oito jipes e a Escola de Condução HP deu 
uma aula teórica e prática às crianças, com recurso a karts a pedais.
As crianças confecionaram pizzas, cozidas num forno a lenha, que 
devoraram rapidamente devido à energia despendida em tantas 
atividades. 
António Santos, presidente da União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, esteve presente neste evento.
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As FestAs Populares do 
seixal começaram no dia 23 de 
junho, com as marchas popula-
res dos jardins de infância e das 
escolas básicas da rede pública a 
animar as ruas do seixal (ver tex-
to nas páginas 12 e 13), iniciando 
10 dias de grande animação.

Concertos, animação de rua, 
Feira de Artesanato, Gastronomia 
e Fumeiro, o I Festival Náutico 
Baía do seixal (ver texto na pági-
na 14) e muitas outras iniciativas 
fazem parte do programa, que só 
termina a 2 de julho.

Joaquim santos, presidente 
da Câmara Municipal do seixal, 
esteve presente na abertura 
das festas, acompanhado por 
vereadores da autarquia, por 
Alfredo Monteiro, presidente da 
Assembleia Municipal do seixal, 
por António santos, presidente 
da União das Freguesias do seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 

e seu executivo e representantes 
das restantes juntas de freguesia 
do concelho.

«estamos a começar da me-
lhor maneira as Festas Populares 
do Concelho do seixal, que vão 
percorrer as seis freguesias e que 
culminarão no final de agosto, 
em Corroios», afirmou Joaquim 
santos.

O autarca considera que estas 
festas «são momentos de confra-
ternização, de amizade, de cul-
tura, desporto, lazer e tradição» 
e são também «festas diferentes, 
genuinamente populares, que de-
monstram aquilo que nós somos 
enquanto concelho».

Para António santos, as festas 
no seixal «permitem reviver as 
tradições e mostrar o que se faz 
no concelho ao nível cultural» e, 
ao mesmo tempo, oferecem «um 
programa com um grande car-
taz».

Programa
para todos os gostos
Para  a lém das  Marchas 

Populares das escolas do 1.º Ciclo 
e Jardins de Infância do ensino 
público, passaram pelo palco 1, si-
tuado na Praça 1.º Maio, os Anjos, 
Alcoolémia e Malabá.

No Largo da Igreja ficou ins-
talado o palco 2, onde houve 
um sarau de Dança do Clube de 
Campismo Luz e Vida e a atuação 
do Grupo Coral e Instrumental 
Os Flamingos, da escola de Rock 
do seixal e de Mário Barradas e 
Amigos.

A animação está por conta de 
teatro de rua, estátuas vivas e 
atuações circenses. Há ainda feira 
franca e carrosséis para o diverti-
mento das crianças.

Até dia 2 de julho, as festas con-
tinuam. Consulte o programa e 
visite o seixal. n

Festas Populares do seixal

Momentos de confraternização, 
de lazer e tradição

Dia 30 de junho, sexta-feira  
21 horas
Companhia de teatro circo 
Trupilariante
Animação de rua
22 horas 
Banza
Palco 1
Espetáculo com Jean Cremona
Palco 2
Rancho de Danças e Cantares 
de Vale de Milhaços
Palco 3

22.30 horas
Batucadeiras Bomba d’ África
Palco 3 

Dia 1 de  julho, sábado
21 horas
Companhia de teatro circo 
Trupilariante
Animação de rua
22 horas
Herman José
Palco 1

Encontro de Ranchos Folclóricos 
Palco 2
Grupos de Arte e Música do Centro 
Cultural e Recreativo do  Alto 
do Moinho:  As Cores;  Talentos 
sem Fronteiras; Black&White
Palco 3

Dia 2  de julho, domingo  
22 horas
António Zambujo
Palco 1

A decorrer até 2 de julho
Programa das Festas Populares do Seixal
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Festas Populares do Seixal

Momentos de confraternização, 
de lazer e tradição

A CâmArA municipal 
do Seixal apresenta nas Festas 
Populares do Seixal um stande 
institucional que apresenta ao 
público alguns edifícios e proje-
tos emblemáticos das seis fre-
guesias do concelho: do Seixal, 
o casario antigo e o edifício dos 
serviços centrais da autarquia; 
de Arrentela, a igreja matriz e o 
palacete da Quinta da Fidalga; 
de Amora, a antiga escola primá-
ria, atual Casa do Educador, e o 
bairro operário; de Fernão Ferro, 
a nora com o casario e a escola 
primária; de Aldeia de Paio Pires, 
o alto-forno da Siderurgia e o 
Cinema S. Vicente; e de Corroios, 
o metro Sul do Tejo e o moinho 
de maré. No centro está um co-
reto, elemento característico do 
concelho ligado à música e às 
filarmónicas, e existe ainda um 
chafariz, para oferta de água do 
Seixal a todos os visitantes.

Todos este elementos são a 
porta de entrada que dá a conhe-

cer à população o trabalho reali-
zado pela autarquia nos últimos 
anos. Ao dispor de todos está a 
revista Seixal, Terra de Futuro, 
que convida os visitantes a par-
ticipar num passatempo onde 
podem ganhar vários brindes. 
Para isso só têm que mostrar que 
conhecem o concelho.

O stande institucional da au-
tarquia irá percorrer as seis fes-
tas populares.

Seixal Smart Cities
No dia 24 de junho o stande 

da autarquia esteve dedicado ao 
Seixal Smart Cities, um proje-
to que procura dar expressão à 
política de intervenção local na 
área da sustentabilidade. Esta 
primeira iniciativa Seixal Smart 
Cities deu a conhecer aos mu-
nícipes tudo o que faz do nosso 
município uma cidade inteli-
gente, promotora do desenvol-
vimento sustentável e de mais 
qualidade de vida para todos.

Estiveram neste dia em ex-
posição veículos amigos do am-
biente e duas viaturas da frota 
de limpeza urbana da Câmara 
municipal do Seixal, um triciclo 
elétrico e uma minivarredoura 
amiga do ambiente. Houve ainda 
a entrega de prémios e exposi-
ção do Concurso de maquetas 
Energias renováveis – Outra 
Forma de Futuro, promovido pe-
la Agência municipal de Energia 
do Seixal, momento que contou 
com a presença do vereador do 
pelouro do Ambiente, Joaquim 
Tavares. Participaram nes-
te concurso as escolas básicas 
António Augusto Louro e Vale de 
milhaços e a secundária manuel 
Cargaleiro.  n

Stande institucional da autarquia 
com nova dinâmica

Seixal, Terra de Futuro

Banda Filarmónica da Sociedade 
Filarmónica União Seixalense
Palco 2
Karma Drums
Palco 3

Palco 1 – Praça 1.º de Maio
Palco 2 – Largo da Igreja
Palco 3 – Jardim do Seixal
Stande institucional 
da Câmara Municipal do Seixal  –
Praça da República

António Zambujo 
atua no dia 2 de julho
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No Seixal, os alunos dos 
jardins de infância e das escolas 
básicas do 1.º ciclo levam à rua a 
tradição das marchas populares.

Quer seja com temas relacio-
nados com a identidade da sua 
freguesia, com a história da sua 
escola ou com o imaginário, os 
meninos cantam as músicas com 
as habituais quadras e fazem a 
contradança, muitos acompanha-
dos pelo Cavalinho, que toca ao 
vivo os temas que criaram. É as-
sim todos os anos, na abertura 
das Festas Populares do Seixal. 

este ano, os alunos desfila-
ram pela Rua Paiva Coelho, fi-
zeram a contradança na Praça 
da República e depois atuaram 
no palco, situado no Parque da 
Quinta dos Franceses.

Participaram as escolas bási-
cas do Bairro Novo e da Quinta 
dos Franceses, ambas do Seixal, 
da Quinta de S. João, de arrentela, 
da Quinta da Courela, de aldeia de 
Paio Pires, da Quinta do Campo, D. 
Nun’ Álvares Pereira, de Miratejo 
e o Jardim de infância de Santa 
Marta de Corroios, todas da fre-
guesia de Corroios.

a iniciativa, um projeto do 
Plano educativo Municipal que 
assinala o final de cada ano letivo 
e o início das Festas Populares no 
Concelho do Seixal, representa 
uma manifestação da criativida-
de dos alunos das escolas bási-
cas e jardins de infância, na qual 
participam famílias, professores, 
educadores e funcionários dos 
estabelecimentos de ensino, mo-
vimento associativo de pais, mú-
sicos, poetas populares e amigos 

das escolas.
o projeto é dinamizado pela 

Câmara Municipal do Seixal, jun-
tas de freguesia, escolas do 1.º ci-
clo e jardins de infância da rede 
pública e associações de pais e 
encarregados de educação.

Joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
alfredo Monteiro, presidente da 
assembleia Municipal do Seixal, 
vereadores da autarquia, antónio 
Santos, presidente da União das 
Freguesias do Seixal, arrentela e 
aldeia de Paio Pires, e seu executi-
vo e representantes das restantes 
juntas de freguesia do concelho 
estiveram presentes nesta inicia-
tiva.

o presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal deixou uma men-
sagem de valorização da escola 
pública e dos profissionais que 
«ajudam a formar os nossos jo-
vens»: «Temos escolas excelentes, 
com professores dedicados, com 
pais atentos, com auxiliares em-
penhados na educação dos nos-
sos filhos».

o autarca agradeceu ainda a to-
das as escolas participantes pelo 
trabalho ao longo do ano letivo e 
pela participação neste projeto 
das marchas populares.

Os temas das marchas
Composta por 41 alunos, a mar-

cha da escola Básica do Bairro 
Novo teve como tema «eu Quero 
Ser Mais Seixal». Com este título, 
as crianças cantaram a história do 
Seixal: «eu quero ser o pescador 
corajoso /Que na muleta navega 
nas águas abertas» ou então «eu 

Jardins de infância e das escolas básicas do 1.º ciclo

A tradição das marchas populares 
das escolas saiu à rua

Escola Básica do Bairro Novo  – Tema: «Eu Quero Ser Mais Seixal»

Escola Básica D. Nun’Álvares Pereira – Tema: «O Varino Amoroso»

Escola Básica de Miratejo – Tema: «O Espantalho Constantino»

Escola Básica da Quinta do Campo – Tema: «Que Marcha É Esta? Quinta do Campo!»
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Jardins de infância e das escolas básicas do 1.º ciclo

A tradição das marchas populares 
das escolas saiu à rua

quero ser o fragateiro que com a 
sua embarcação/ Enche a Mundet 
de cortiça».

O Jardim de Infância e a Escola 
Básica de Santa Marta de Corroios 
tiveram 55 marchantes ao som do 
tema «Com Música no Coração», 
apresentando-se vestidos de ver-
melho e preto, simbolizando as 
cores das emoções e da música 
que há em nós.

«Escola é Liberdade» foi o tema 
dos alunos da Escola Básica da 
Quinta dos Franceses, cujos fatos 
se basearam no mural realizado 
no 25 de abril de 2015 na própria 
escola, com cravos, letras, núme-
ros e estrelas.

«O Espantalho Constantino» 
invadiu a marcha da Escola Básica 
de Miratejo, que teve 26 alunos e 
uma coreografia em palco muito 
trabalhada.

«Que Marcha é Esta? Quinta 

do Campo!» gritaram os 30 me-
ninos da Escola Básica da Quinta 
do Campo, que cantaram sobre 
o final do ano letivo e a chegada 
das férias.

A Escola Básica da Quinta da 
Courela e os seus 37 alunos fi-
zeram uma homenagem aos 
operários da antiga Siderurgia 
Nacional,  com a Marcha dos 
Operários.

Já os 48 marchantes da Escola 
Básica da Quinta de S. João entra-
ram no mundo da fantasia com 
o tema «A Minha Escola é Um 
Castelo Encantado», com princí-
pes e princesas.

Uma réplica do varino Amoroso 
abriu o desfile da Escola Básica 
D. Nun’Álvares Pereira, pois foi o 
tema escolhido para ser repre-
sentado pelos 30 alunos desta 
escola. n

Escola Básica da Quinta da Courela – Tema: «Marcha dos Operários»

»

Escola Básica da Quinta dos Franceses  – Tema: «Escola é Liberdade»

Escola Básica da Quinta de S. João – Tema: «A Minha Escola é Um Castelo Encantado»

Jardim de Infância de Santa Marta de Corroios – Tema: «Com Música no Coração»
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BARREIRO

SEIXAL

BAÍA DO SEIXAL

Integrado no 1.º Festi-
val náutico Baía do Seixal aconte-
ceu, no dia 25 de junho, um mo-
mento histórico para os concelhos 
do Seixal e do Barreiro. 

os presidentes das duas autar-
quias, Joaquim Santos e Carlos 
Humberto, assinaram um protoco-
lo para a construção duma ponte 
pedonal e ciclável entre os dois con-
celhos através do esteiro do Coina. 
Cinquenta anos depois vai ser res-
tabelecida uma ligação que se per-
deu em 1969, fruto de um acidente 
com uma embarcação.

Investimento de 
4 milhões de euros
a ligação será efetuada entre o 

terminal ferroviário do Barreiro e 
o núcleo urbano antigo do Seixal. 
a extensão da obra será de 2,5 qui-
lómetros, sendo que a ponte terá 
aproximadamente 350 metros, 
aproveitando o espaço canal da an-
tiga ponte ferroviária. 

a obra representa um investi-
mento de cerca de quatro milhões 
de euros, financiados pelos dois 
municípios da margem sul do tejo 
e por uma candidatura a fundos eu-
ropeus, inserida no Plano de ação 
de Mobilidade Urbana Sustentável 
da Área Metropolitana de Lisboa.

a assinatura do protocolo decor-
reu a bordo do varino Amoroso, no 
Cais do Seixal, tendo a comitiva do 
Barreiro chegado na embarcação 
tradicional da autarquia barreiren-
se, o varino Pestarola.

estiveram também presentes os 
vereadores das duas autarquias, 
e ainda o presidente da União das 
Freguesias do Seixal, arrentela 

e aldeia de Paio Pires, antónio 
Santos.

Populações 
mais próximas
o presidente da Câmara 

Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, destacou o facto de os dois 
concelhos «estarem muito próxi-
mos geograficamente, a cerca de  
1 quilómetro, mas distantes do 
ponto de vista das acessibilidades, 
já que temos que percorrer cerca 
de 16 quilómetros. Com esta ponte 
conseguiremos estar mais próxi-
mos, para que as populações pos-
sam conviver mais e usufruir dos 
dois territórios e será uma grande 
mais-valia para todos. esta ligação 
perdeu-se há 50 anos, mas nunca 
se perdeu na nossa visão conjunta 
de qualificar a vida das populações. 
este protocolo vai permitir avan-
çar com os estudos e depois poder-
mos lançar o concurso para a obra. 
esperamos daqui a um ano, ano e 

meio, ter a ponte construída». 
Carlos Humberto, presidente 

da Câmara Municipal do Barreiro, 
lembrou que «os dois municípios e 
as suas populações sempre tiveram 
uma relação muito estreita, mas a 
proximidade física foi interrompi-
da e agora queremos reestabelecê-
-la». 

Aproveitar 
as mais-valias do Tejo
o autarca disse ainda que «o 

essencial é a necessidade de apro-
veitamento lúdico, económico, am-
biental e ao nível da mobilidade das 
mais-valias do estuário do tejo e do 
esteiro do Coina. É preciso dinami-
zar e dar-lhe dimensão para bem 
do desenvolvimento da região. este 
é um investimento que os municí-
pios sozinhos não conseguem fazer, 
mas estamos disponíveis para pro-
jetos de parceria que destaquem 
a importância estratégica do tejo. 
temos uma visão integrada e es-

Protocolo assinado entre Seixal e Barreiro durante o Festival náutico 

Ponte pedonal e ciclável vai unir 
os dois concelhos

Encontro de Embarcações 
Tradicionais no Seixal
Promover o património cultural

A Baía natural foi o cenário privilegiado para receber, no dia 10 
de junho, o Encontro de Embarcações Tradicionais no Seixal, um 
evento promovido pela Associação Náutica do Seixal, com o apoio 
das autarquias. 
A população visitou as canoas, os catraios e os varinos acostados 
na Estação Náutica Baía do Seixal e pôde passear nas águas do 
Tejo. A meio da tarde, deu-se início ao desfile das embarcações, 
emprestando animação e colorido à Baía. 
O varino Amoroso, embarcação da Câmara Municipal do Seixal, 
integrou o desfile e depois prosseguiu o passeio, com muitos parti-
cipantes a bordo, os quais quiseram aproveitar o dia para navegar 
no barco tradicional da autarquia.
A seguir ao desfile, teve lugar a I Regata Casa dos Pescadores do 
Seixal, com a participação de 12 embarcações: sete canoas e cinco 
catraios. Gavião dos Mares venceu a prova em canoas, e o catraio 
Henriques foi o primeiro a chegar da sua categoria.
O encontro foi valorizado pelo vereador Joaquim Tavares, do pe-
louro do Ambiente da Câmara Municipal do Seixal, que participou 
no desfile das embarcações a bordo do varino Amoroso: «Estas 
iniciativas são importantes porque promovem as embarcações 
tradicionais, uma forma de preservar a memória histórica da vida 
ligada ao estuário do Tejo e à nossa Baía». Lembrou que a câmara 
municipal tem investido na aquisição e manutenção de três dessas 
embarcações. Referiu que «é muito agradável» passear de barco na 
Baía e que a vista de terra «é muito bonita», por isso esta «é uma ini-
ciativa de interesse também dos pontos de vistas turístico e lúdico». 
A autarquia continua a investir nas infraestruturas de apoio, e nes-
se sentido o vereador destacou a Estação Náutica Baía do Seixal 
que «é uma realidade», estando em construção o Núcleo de Náutica 
de Recreio de Amora e prevista a reconstrução do polo da Ponta 
dos Corvos.
António do Ó, da Associação Náutica do Seixal, avaliou o encontro 
de forma «positiva, correu tudo muito bem» e destacou que o «mais 
importante é toda a beleza que nos enquadra na Baía do Seixal, até 
os visitantes gostam muito de ver este espaço». Disse que a ideia 
fundamental da realização do encontro «é promover a participação 
das embarcações tradicionais e mostrar ao povo o património 
cultural que existe no país». Frisou ainda que «é de louvar» a co-
laboração com a câmara e a junta de freguesia na realização do 
evento, que «ajuda a promover o turismo e o movimento associativo 
ribeirinho».
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Protocolo assinado entre Seixal e Barreiro durante o Festival Náutico 

Ponte pedonal e ciclável vai unir 
os dois concelhos

O projeto abrange um percurso que parte do aterro do terminal fluvial 
do Barreiro, descrevendo um grande arco com cerca de 2,5 quilóme-
tros de extensão até ao antigo terminal fluvial do Seixal, atravessando 
o Coina e passando pelas instalações navais da Azinheira. 
No Barreiro será efetuada uma ligação à Av. da Liberdade, com alarga-
mento e requalificação do passeio existente, supressão dos lugares 
de estacionamento existentes ao longo da via e criação de um novo 
parque de estacionamento com 27 lugares na área adjacente, a cria-
ção de um passeio arborizado com 5 metros de largura e a introdução 
de uma ciclovia.
A ponte proposta apresenta um perfil longitudinal que permitirá a 
existência, no meio da ponte, de um canal de navegação no rio Coina. 
No Seixal, o pontão da Azinheira, a nascente da Base Hidrográfica, se-
rá reabilitado, permitindo a criação de um percurso pedonal e ciclável 
que se estende até à Av. MUD Juvenil. Está prevista a requalificação 
desta avenida com o reperfilamento, criação de um alargamento jun-
to à Rua da Quinta da Trindade, criação de uma via partilhada, criação 
de um percurso pedonal e ciclável contínuo ao longo da praia, criação 
de passeio e de bolsa de estacionamento junto ao Seixal Futebol 
Clube. 
Junto ao terminal fluvial e o recinto da antiga estação de caminhos de 
ferro do Seixal será criado um percurso pedonal e ciclável arborizado, 
que se inicia no passeio e ciclovia já existentes, requalificado o pas-
seio em frente ao recinto da antiga estação, bem como a arborização 
da praça em frente ao terminal fluvial e a demolição de um edifício 
existente.
O projeto prevê ainda uma ligação ao núcleo urbano antigo do Seixal, 
com requalificação de passeios, plantação de árvores e marcação de 
faixa ciclável até ao jardim do Seixal.

AS FeStAS populares do 
concelho receberam este ano 
o 1.º Festival Náutico Baía do 
Seixal, um evento que procurou 
homenagear as tradições maríti-
mas do município.

O presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal, Joaquim Santos, 
afirmou: «temos a maior embar-
cação tradicional do tejo a nave-
gar e somos um concelho virado 
para a náutica de recreio, pelo 
que faz todo o sentido a realiza-
ção deste festival. Os municípios 
do Barreiro e de Alcochete asso-
ciaram-se a esta iniciativa, bem 
como vários particulares, e te-

mos aqui um evento que quere-
mos repetir, mantendo a ligação 
ao rio e às tradições do tejo, assi-
nalando também aquela que é a 
nossa visão de futuro, que passa 
pelo tejo como elemento dina-
mizador do turismo, do lazer, do 
desporto e da economia local». 

O festival, que teve a partici-
pação de 20 embarcações tradi-
cionais e de recreio, teve como 
ponto alto o Desfile Náutico que 
decorreu no dia 25 de junho e 
engalanou a Baía do Seixal com 
bonitas embarcações, entre 
catraios, canoas, veleiros, lan-
chas, os varinos Pestarola, do 

Barreiro, e Amoroso, do Seixal, e 
o bote  Leão, de Alcochete. 

Neste dia decorreu ainda um 
workshop de pintura e constru-
ção de miniaturas de embarca-
ções tradicionais que se repete 
dia 2 de julho. 

A caravela Vera Cruz está aber-
ta ao público para visitas gratui-
tas no cais do Seixal até dia 2 de 
julho. 

O festival incluiu ainda o pas-
seio Rota do Bacalhau, no varino 
Amoroso, e o Circuito turístico 
Património do Seixal. n

1.º Festival Náutico Baía do Seixal

Homenagear 
as tradições 
e potenciar o futuro

Ligação pedonal e ciclável 
entre o Barreiro e o Seixal 
Conheça o projeto

tratégica do Arco Ribeirinho Sul 
e estamos a concretizá-la passo a 
passo. este protocolo é mais um 
passo e muito importante para as 
nossas populações».

Os autarcas do Seixal e Barreiro 

destacaram ainda a importância de 
concretizar o projeto de constru-
ção da ponte rodoviária, prevista 
no Plano Rodoviário 2000 para li-
gação à eR 10. n
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Festival Liberdade

Festa da juventude 
com 60 mil visitantes
A  músicA, a dança, o tea-

tro, o cinema, o desporto e as artes 
visuais trouxeram cerca de 60 mil 
pessoas ao Festival Liberdade, que 
decorreu nos dias 16 e 17 de junho, 
no Parque Urbano de Albarquel, 
em setúbal.

Esta foi a aposta da Associação 
de municípios da Região de setúbal 
(AmRs), em parceria com os mu-
nicípios associados, para celebrar 
os valores da liberdade e da paz e 
dar voz à juventude. Nesse sentido, 
participaram mais de 30 estrutu-
ras associativas juvenis, que deram 
a conhecer os seus projetos.

só para referir os nomes mais 
sonantes do cartaz, este ano atu-
aram os Xutos & Pontapés, Amor 
Electro, Diogo Piçarra, supernova, 
Bezegol e capicua. mas houve mui-
tas outras sonoridades nos dife-
rentes palcos e espaços, e também 
aconteceu desporto e teatro, dan-
ça, cinema, debates, emissões ao 
vivo com Rui Unas, além da anima-
ção de rua, onde atuaram os Karma 
Drums, um grupo de percussões 
do concelho do seixal que marcou 

a abertura do festival.
No primeiro dia do certame, 

Pedro Pina, vereador do município 
anfitrião, deu as boas-vindas aos 
participantes e visitantes. 

Este festival tem «um grande 
simbolismo, porque nasce para 
comemorar o 25 de Abril, para ce-
lebrar a liberdade e transporta em 
si os valores que são desta região 
e deste Poder Local: a participa-
ção, o envolvimento das pessoas, 
do movimento associativo juvenil, 
porque é fundamental os jovens 
terem uma ligação mais forte com 
as autarquias, com a atividade po-
lítica», descreveu Rui Garcia, presi-
dente da AmRs.

A vereadora Vanessa silva, do 
pelouro da Juventude da câmara 
municipal do seixal, salientou a 
participação do concelho no even-
to: «Vamos animar uma tenda, os 
espaços do teatro e do cinema, em 
que contamos com o envolvimento 
de grupos e associações juvenis e 
também de técnicos da autarquia 
que vêm dinamizar os vários espa-
ços». A autarca expressou orgulho 

pelo trabalho que «fazemos com os 
jovens, mas principalmente pelo 
que eles nos dão todos os dias». 
sublinhou ainda o valor matriz do 
Festival Liberdade, que «é preci-
samente a liberdade de os jovens 
sentirem que podem atuar na so-
ciedade, porque sem liberdade não 
se alcança a democracia, não se 
constrói. E sem pessoas participa-
tivas nunca vamos ter uma socie-
dade melhor. E neste festival os jo-
vens também mostram e afirmam 
que são capazes de construir essa 
sociedade melhor».

A organização faz um balan-
ço «muito positivo» do Festival 
Liberdade, «que tem vindo a au-
mentar de ano para ano o número 
de visitantes e a participação das 
estruturas de juventude da região» 
e deixa já o convite para a edição 
do próximo ano, que terá lugar na 
Praia dos moinhos, no concelho de 
Alcochete. n

Músico do concelho no Espaço 58
O blues elétrico 
de Charles Sangnoir

Charles Sangnoir foi o artista que atuou, no dia 27 de maio, no 
Espaço 58, cujo objetivo é promover bandas e artistas do município. 
Todos os meses, este espaço, situado no Centro de Apoio ao 
Movimento Associativo Juvenil (CAMAJ), no Seixal, é palco de um 
concerto que é também transmitido em live streaming para levar a 
música dos artistas do concelho a quem não pode estar presente. 
Charles Sangnoir é músico, produtor de música e vídeo e ainda 
artista plástico. «Go Go Go!»  é o single de estreia em nome próprio, 
influenciado pela música que se ouvia no estado do Mississípi até 
à cidade de Chicago no início do século XX, mas com os pés bem 
assentes na atualidade. O resultado é um blues elétrico, intenso e 
pleno de energia, que o artista levou ao Espaço 58.
 
 

Agrupamento 835 do Casal do Marco 
do Corpo Nacional de Escutas
Celebração do 30.º aniversário

O Agrupamento 835 do Casal do Marco do Corpo Nacional de Escutas 
celebrou, no dia 4 de junho, o 30.º aniversário.
Para celebrar a data, foi realizada uma formatura em frente à sede, 
uma eucaristia na Igreja de N.ª Sr.ª da Paz, no Casal do Marco, e um 
almoço comemorativo para o qual também foram convidados anti-
gos e escuteiros e amigos. António Santos, presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, esteve presente 
no evento.
O Agrupamento 835 do Casal do Marco nasceu em 1987, tem como 
padroeira N.ª Sr.ª da Paz e a atual chefe de Agrupamento é Daniela 
Gomes.
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No dia dedicado a Portu-
gal e às comunidades portugue-
sas, 10 de junho, no Seixal este foi 
um dia repleto de simbolismo. 
Centenas de idosos das associa-
ções de reformados reuniram-se 
no Parque do Serrado, em amora, 
para comemorar o dia Municipal 
da Pessoa idosa.

Um dia de confraternização, 
animado pela atuação dos grupos 
corais das associações de refor-
mados, pensionistas e idosos do 
concelho, um baile, jogos tradicio-
nais e atividades de ginástica. a 
iniciativa, organizada em parce-
ria pela União das associações de 
Reformados, Pensionistas e idosos 
do Concelho do Seixal e Câmara 
Municipal do Seixal, pretende va-
lorizar o papel da população sé-
nior e do movimento associativo 
de idosos. 

Na sua intervenção, Casimiro 
Meneses, do MURPi – Confedera-
ção Nacional de Reformados, 
Pensionistas e idosos, destacou o 
trabalho que a autarquia desen-
volve com as associações de ido-
sos para «contribuir para o bem-
estar daqueles que trabalharam 
uma vida inteira e merecem um 
justo reconhecimento». Falou ain-
da sobre o aumento das pensões 
que «queremos ver consignado no 
orçamento do Estado para 2018, 
bem como a luta para que a cons-
trução do hospital no Seixal se efe-
tive. Estas reivindicações fazem 
parte da nossa caminhada por uma 
velhice com direitos».

Segundo Fernando Sousa, 
da União das associações de 
Reformados, Pensionistas e idosos 

do Concelho do Seixal, «todos os 
dias vamos para as instituições tra-
balhar em prol de quem precisa, 
mas as próprias associações pas-
sam por situações difíceis. Essas di-
ficuldades são colocadas pelas ins-
tituições governamentais, a quem 
substituímos naquelas que são as 
suas competências». destacou ain-
da o trabalho da Câmara Municipal 
do Seixal que tem dotado as insti-
tuições de equipamentos e cedido 
terrenos para a sua construção, 
sendo já 12 associações. 

Manuel araújo, em representa-
ção das juntas de freguesia, falou 
sobre o dia a dia das instituições 
que dão uma resposta importan-
te às necessidades da população 
sénior. «apesar das dificuldades, 
esse trabalho não deixa de ser feito, 
vai muito além daquilo que está 
contratualizado com a Segurança 
Social. as instituições devem ter 
um orçamento próprio que saia do 
orçamento do Estado», defendeu.

Necessidade 
de lares sociais
Para alfredo Monteiro, presi-

dente da assembleia Municipal 
do Seixal, «este é um ponto alto de  
um grande movimento associati-
vo solidário que desde abril, em 
parceria com as autarquias, tem 
sabido interpretar as necessidades 
da população». a cooperação re-
sultou em mais de 10 equipamen-
tos sociais, «embora sejam neces-
sários mais lares e creches sociais, 
uma competência do Governo. Na 
região somos um exemplo na área 
social, cumprimos com o que está 
consignado na Constituição, o di-

reito à velhice com dignidade».
Joaquim Santos, presidente da 

Câmara Municipal do Seixal, fa-
lou sobre o apoio às instituições 
«no sentido de darmos o melhor a 
quem com o seu trabalho nos pro-
porcionou um presente melhor». o 
autarca falou sobre a Carta Social, 
documento de planeamento que 
concluiu «serem necessários 25 
novos equipamentos sociais, que 
custam 65 milhões de euros. É in-
concebível que, no Seixal, só exis-
tam dois lares de idosos da rede 
solidária com 124 camas para 25 
mil idosos. Mais camas solidárias é 
uma enorme necessidade». 

a este nível, o processo mais 
avançado é o relativo à constru-
ção do Lar de idosos de Corroios. 
«Por isso, visitámos o local e pe-
dimos uma reunião ao ministro 
da Solidariedade Social, a qual se 
realizou no dia 9 de junho. o mi-
nistro informou-nos que não exis-
te nenhum programa europeu 
ou nacional para a construção de 
equipamentos sociais». Mas co-
mo as pessoas precisam do equi-
pamento, Joaquim Santos frisou 
que «vamos continuar a lutar para 
que o Governo, que tem essa res-
ponsabilidade, oiça os autarcas e a 
população. Não desistimos, em co-
letivo vamos continuar o trabalho 
na área social». n

dia Municipal da Pessoa idosa

Por uma velhice 
com direitos

Convívio anual decorreu em Amora
Comemoração do 17.º aniversário
O Núcleo de Naturais e Amigos da Vila de Cabeço de Vide realiza 
anualmente um convívio entre os seus associados e amigos, que 
tem como principal objetivo assinalar o aniversário da coletividade 
e, em simultâneo, promover a vila de Cabeço de Vide, as suas gen-
tes, história, cultura e tradições. Este ano o convívio decorreu no dia 
4 de junho na sede do clube, localizada no Ringue do Roque, em 
Amora. Foi um dia muito animado, em que houve futsal, animação 
musical e variedades, fados e um churrasco.

Moto Clube do Seixal promove Moto Caracol
Iniciativa promoveu o convívio 
entre associados e amigos

Localizada em Amora, a sede do Moto Clube do Seixal acolheu 
a iniciativa Moto Caracol. O evento decorreu no dia 28 de maio e 
contou com a presença de Manuel Araújo, presidente da Junta 
de Freguesia de Amora, autarquia que apoiou a iniciativa. O Moto 
Caracol teve ainda apoio da Câmara Municipal do Seixal.
O objetivo foi promover o convívio entre associados e amigos do 
grupo motard, em torno de um petisco gastronómico muito em voga 
nos meses quentes, como é caso do caracol. Para além da iguaria, a 
iniciativa teve ainda animação musical a cargo da banda Haja Rock.
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A SociedAde Filarmó-
nica União Seixalense (SFUS) 
comemorou o 146.º aniversário, 
tendo realizado um programa co-
memorativo que incluiu diversas 
atividades: uma arruada da banda 
filarmónica da casa, um concerto 
que contou com a participação da 
banda da Sociedade Filarmónica 
operária Amorense, um espetá-
culo de Ricardo Mestre com anga-
riação de fundos para a escola de 
Música Matias Lucas e o espetácu-
lo de dança iAZUL, de Telma Nurr, 
com parte das receitas a reverter a 
favor da cooperativa Pelo Sonho É 
Que Vamos. 

Mas o ponto alto teve lugar no 
dia 4 de junho, com uma sessão 
solene e a atuação da banda filar-
mónica da SFUS, dirigida pelo ma-
estro Armindo Luís. Houve ainda 
uma demonstração de taekwon-
do, dirigida pelo instrutor João 

casaca, uma modalidade nova na 
SFUS, graças à requalificação de 
uma sala da coletividade, realiza-
da com o apoio das autarquias, e 
também a atuação de Joana cunha, 
aluna de canto de Mário Barradas.

 A sessão contou com apre-
sentação de Ricardo Mestre e foi 
dirigida por António Palaio, pre-
sidente da mesa da assembleia 
geral. Foram muitos os momentos 
emotivos, com homenagem aos 
sócios com 25 e 50 anos de ligação 
à SFUS, a músicos, funcionários e 
voluntários que, todos os dias, dão 
o melhor de si a esta coletividade 
centenária do concelho. Joaquim 
Santos, presidente da câmara 
Municipal do Seixal, procedeu ain-
da à oferta de dois instrumentos 
musicais à banda em nome do po-
der local do concelho: um saxofo-
ne e um oboé.

 estiveram também presentes 

no evento António Santos, presi-
dente da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, Helder Rosa, presidente 
da Associação de colectividades 
do concelho do Seixal, que tam-
bém esteve em representação da 
confederação Portuguesa das 
colectividades de cultura, Recreio 
e desporto, Fernando Santos, 
representante da Sociedade 
Filarmónica democrática Timbre 
Seixalense, e Maria João Santos, 
em representação da Associação 
Humanitária de Bombeiros Mistos 
do concelho do Seixal.

Um lugar especial
Fernando Simões, presidente 

da direção, agradeceu «a todos 
que fizeram e fazem a história des-
ta coletividade ao longo de 146 
anos» e ainda às autarquias, que 
têm apoiado «na aquisição de ins-

trumentos e fardamentos e dis-
ponibilização de verbas para me-
lhoramentos no edifício», acres-
centando: «continuem a apostar 
nas coletividades, que formam os 
homens e mulheres de amanhã.» 

Também se dirigiu aos associa-
dos, apelando à participação de to-
dos na vida da coletividade: «esta 
casa precisa de um bocadinho de 
todos nós, apoiem a vossa União».

Helder Rosa considera a SFUS 
«uma coletividade muito impor-
tante na vida de todos nós», sa-
lientando o seu papel ao longo dos 
anos na promoção da cultura.

«A nossa União Seixalense é 
uma das coletividades mais anti-
gas do dinâmico e pujante movi-
mento associativo do município», 
referiu António Santos, lembran-
do «a ternura e admiração com 
que é conhecida por “sociedade 
nova” pelos seixalenses» e desta-

cando o facto de estar, «de ano pa-
ra ano, cada vez mais jovem, airosa 
e dinâmica».

Joaquim Santos considera que a 
SFUS «tem contribuído para a ele-
vação cultural e cívica do concelho 
e tem sido escola de milhares de 
músicos e palco de eventos e pro-
jetos que marcaram gerações no 
concelho do Seixal».

A autarquia tem apoiado a co-
letividade, nomeadamente na 
requalificação da nova sala de 
desporto e nas futuras obras de 
requalificação exterior, bem co-
mo na aquisição de fardamentos e 
instrumentos pois «a SFUS ocupa 
um lugar muito especial no pa-
norama associativo do concelho. 
Valorizamos o seu património 
histórico e o seu percurso de su-
cesso». n

Aniversário da Sociedade Filarmónica União Seixalense

Uma escola para músicos, 
uma formação para a vida

Grupo Coral e Instrumental Os Flamingos 
Encontro de grupos corais 
assinalou aniversário
 
O Grupo Coral e Instrumental Os Flamingos comemorou o 8.º aniver-
sário no dia 3 de junho, com a realização de um encontro que decor-
reu no Clube Recreativo e Desportivo das Cavaquinhas. 
Foi um momento especial de convívio e de boa música portuguesa, 
onde participaram, para além do grupo aniversariante, o Grupo 
Musical Os Ecos e o Grupo de Música Tradicional Modas de Rodão.
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Centro Cultural e Desportivo das Paivas

Uma coletividade 
aberta à comunidade
O CentrO Cultural e 

Desportivo das Paivas (CCDP) as-
sinalou, no dia 3 de junho, o 38.º 
aniversário com a realização de 
um almoço comemorativo e uma 
sessão solene onde foram entre-
gues distinções aos sócios com 25 
anos de associado, aos atletas que 
se distinguiram e aos treinadores 
com mais de cinco anos de ligação 
ao clube.

na mesa de honra estiveram 
José Costa, presidente da mesa da 
assembleia geral, António Pepe, 
presidente da direção, Vanessa 
Silva, vereadora da Câmara 
Municipal do Seixal, Horácio 
Cardoso, tesoureiro da Junta de 
Freguesia de Amora, Custódio 
Carvalho, em representação da 
Assembleia Municipal do Seixal, 
Helder rosa, da Associação de 
Colectividades do Concelho do 
Seixal, e tomás Aquino Bento, 
em representação da Casa do 
educador do Concelho do Seixal, 

entidade parceira do clube.
António Pepe lembrou que 

«mesmo sem conquistar grandes 
resultados, preferimos oferecer 
mais modalidades à população do 
que especializarmo-nos numa só. 
temos de momento cerca de 233 
alunos no karaté, judo, ginástica 
de manutenção, capoeira, hip-hop, 
aeróbica, pilates, ginástica rítmica, 
ballet, grupo coral e nos jogos tra-
dicionais».

Destacou depois o apoio das au-
tarquias ao movimento associa-
tivo, «já que o Governo não vem 
cá ver do que precisamos, mas 
manda a ASAe fiscalizar tudo, não 
se preocupando com todo o tra-
balho social que desenvolvemos. 
A câmara municipal e a junta de 
freguesia dão-nos um apoio im-
prescindível». Falou ainda das par-
cerias com outras associações, a 
quem cedem espaço sempre que 
necessário: «As nossas portas es-
tão sempre abertas», salientou.

Horácio Cardoso destacou que 
«os contratos-programa são muito 
claros e os critérios de atribuição 
das verbas são conhecidos por 
todos, variando conforme as ati-
vidades desenvolvidas. Salientou 
que «nós, na junta de freguesia, 
temos muito orgulho do trabalho 
desenvolvido em todas as coleti-
vidades e de tudo o que fazem em 
conjunto».

A vereadora Vanessa Silva 
destacou «a história deste clu-
be, que acompanha a história do 
nosso concelho e do Poder Local 
Democrático, num trabalho de 
parceria que temos desenvolvido. 
Acompanhamos de perto o traba-
lho cultural e desportivo desen-
volvido pelo CCD Paivas e sabemos 
que prima pela solidariedade pa-
ra com outras coletividades. essa 
parceria e entreajuda, que enri-
quece o nosso concelho e as nossas 
atividades, merece toda a nossa 
atenção». n

Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal
Desporto para os mais jovens  

O Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal (CASMP) assinalou o 
8.º aniversário. Foi em junho de 2009 que o clube deu os primeiros 
passos com a apresentação pública, no Jardim de Santa Marta do 
Pinhal. O CASMP promove atividades culturais, nas quais o Grupo 
de Cantares Populares Os Rouxinóis assume destaque. A nível des-
portivo, realiza caminhadas, futsal, atletismo, zumba e BTT. A cole-
tividade mostra grande dinâmica, tem 1050 sócios e 500 atletas. O 
clube desenvolve ainda projetos solidários como é o caso da Martinha 
Solidária, campanha de angariação de bens, apoiada pela Marinha 
Portuguesa, em que foram angariadas várias toneladas de materiais 
enviados para países lusófonos.
As comemorações arrancaram dia 1 de junho e terminam no dia 1 de 
julho e integram bailes, música e desporto. É pois com a animação de 
espaços públicos que o clube assinala o aniversário. Este ficou ainda 
marcado pela sessão solene, dia 5 de junho, no Jardim de Santa 
Marta do Pinhal. 
Rogério Nogueira, presidente do CASMP, referiu «o contributo de 
todos para o crescimento. Estamos orgulhosos do que conseguimos, 
tendo em conta as infraestruturas de que dispomos». Falou sobre as 
comemorações que duram cerca de um mês, «um momento de afir-
mação do que somos. Um projeto possível devido ao apoio de parcei-
ros, incluindo a Junta de Freguesia de Corroios e a Câmara Municipal 
do Seixal». Quanto ao futuro, a expectativa passa pela construção da 
sede social. Um sonho que «está cada vez mais perto de ser realiza-
do». Nesse sentido agradeceu o apoio das autarquias locais. 
Eduardo Rosa, presidente da Junta de Freguesia de Corroios, frisou «o 
dinamismo do clube que «não baixa os braços e continua a reivindicar 
a cobertura do polidesportivo. Ainda por cima, numa freguesia onde 
não existem pavilhões desportivos escolares, já que o Governo se 
demitiu das suas competências». O autarca enalteceu «um clube que 
soube envolver quem veio viver para esta zona».
Para José Carlos Gomes, vereador da Câmara Municipal do Seixal, 
este é um projeto cultural e desportivo, essencial para a urbanização 
de Santa Marta do Pinhal. «O CASMP tornou-se uma referência na 
freguesia e no concelho. Por parte da autarquia, existe total disponibi-
lidade para em conjunto se encontrarem as melhores soluções para 
o clube». Lamentou ainda a falta de apoio a que o movimento associa-
tivo está votado pela Administração Central que trata os clubes como 
se fossem entidades empresariais ao cobrar 23 por cento de IVA.
Uma das suas aspirações do clube é a construção da sede social, e 
José Carlos Gomes anunciou que esta «está perto de ser solucionada. 
Ainda em junho, será aberto concurso público para a empreitada de 
construção». Falou ainda sobre a Escola Básica de Santa Marta do 
Pinhal que abrirá no próximo ano letivo, um investimento assumido 
pela Câmara Municipal do Seixal e que «facilitará a vida a Santa Marta 
do Pinhal».

Comemoração do 10.º aniversário
Rancho Folclórico Honra 
e Glória de Arrentela
 
O Rancho Folclórico Honra e Glória de Arrentela celebrou, no dia 26 de 
maio, o 10.º aniversário, com a realização de uma sessão solene come-
morativa na sede da coletividade. Nesta sessão foram assinalados os dez 
anos de trabalho em prol da cultura e das tradições do concelho do Seixal 
e da freguesia de Arrentela, já que em cada apresentação o rancho repre-
senta o passado das terras do Seixal com os seus trajes, as suas danças 
e os seus cantares. Fundado em 2007, o rancho constituiu-se como 
Associação Cultural do Rancho Folclórico de Arrentela em 2014.
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A inAugurAção dos 
campos de ténis do Clube recre-
ativo e Desportivo Brasileiro- 
-rouxinol (CrDBr) após a sua re-
qualificação decorreu no dia 10 
de junho, com uma sessão solene 
e o descerramento de placa alu-
siva pelo presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos. 

A Câmara Municipal do Seixal 
apoiou as obras de reabilitação, 
através de contrato-programa 
de desenvolvimento desportivo, 
no valor de 88 560 mil euros, que 
possibilitou a substituição dos pa-
vimentos dos 3 campos de ténis, 
marcação de novas linhas de jo-
go, substituição de postes e rede, 
pintura da estrutura de vedação e 
muro bate-bolas com substituição 
de acessórios, execução da instala-
ção elétrica e arranjos de espaços 
exteriores. A Junta de Freguesia 
de Corroios apoiou a beneficiação 
da cobertura das bancadas de as-
sistência. 

Durante a sessão, o presidente 
da direção do CrDBr, Jorge Prata 
disse: «a partir de hoje oferecemos 
melhores condições para a prática 
desportiva, fruto do investimento 
da Câmara Municipal do Seixal». 
o objetivo é atrair cada vez mais 
pessoas, e para isso «queremos 
promover parcerias entre as co-
letividades. o equipamento está 
aberto a todos». 

Fernando Alves, da Federação 
Portuguesa de Ténis, referiu que 
esta é «uma obra que há muito de-
sejávamos. Agora, com estas ins-

talações, o clube pode promover o 
ténis como modalidade ao alcance 
de todos».

Helder rosa, em nome da 
Confederação Portuguesa das 
Colectividades de Cultura, recreio 
e Desporto destacou a qualidade 
das instalações: «o CrDBr possui 
um complexo de ténis com uma 
bela panorâmica sobre o vasto sa-
pal de Corroios, o que potencia a 
qualidade do desporto».

Eduardo rosa, presidente da 
Junta de Freguesia de Corroios,  
salientou «a visão do clube de 
querer fomentar parcerias. Desta 
forma defende: «rentabilizam-
se os equipamentos e servirmos 
melhor a comunidade. A requali-
ficação dos campos de ténis é uma 
mais-valia para o clube, nomeada-
mente para a projeção do Corroios 
open, este ano na sua 17.ª edição». 

Joaquim Santos, presidente da 

Câmara Municipal do Seixal, dis-
se que a requalificação «insere-se 
num quadro de investimentos que 
estamos a realizar para reforço 
das condições do movimento as-
sociativo. São mais de 2 milhões 
de euros para que as coletividades 
prestem melhor serviço à comu-
nidade». 

o quarto campo de ténis é uma 
aspiração do clube e, Joaquim 
Santos disse estar concertado com 
o SMAS de Almada que «o terreno 
adjacente, será para o CrDBr. Mas 
para isso o Estado, proprietário do 
terreno, terá de o entregar ao mu-
nicípio, num processo de permuta. 
Apesar das reuniões com a tutela, 
ainda não foi possível concretizar. 
Mas esperamos fechar o processo 
para dar o passo seguinte, a con-
cretização do quarto campo de 
ténis». n

Clube recreativo e Desportivo 
Brasileiro-rouxinol

Requalificação 
dos campos de ténis

Independente Futebol Clube Torrense
Realização e participação 
em iniciativas desportivas 
e culturais
Maio e junho foram meses de grande atividade para o Independente 
Futebol Clube Torrense (IFCT), com a realização e participação em 
várias iniciativas desportivas e culturais.

Cultura
Imagens com Poesia foi o nome da exposição coletiva de fotografia 
dos alunos do Curso Profissional Técnico de Multimédia da Escola 
Secundária Manuel Cargaleiro que esteve patente entre 9 e 23 de 
junho no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha. A exposição foi di-
namizada pelo Grupo de Fotografia do Independente Futebol Clube 
Torrense, um coletivo já reconhecido pelo trabalho realizado através 
de tertúlias, workshops, passeios, exposições e outras iniciativas. 
«92 anos a aprender e a ensinar» foi o lema da VI Grande Gala do 
Independente Futebol Clube Torrense que decorreu no dia 20 de 
maio, no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, juntando todas as 
classes e secções do clube. Jorge Gonçalves, vereador da Câmara 
Municipal do Seixal, e António Santos, presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, estiveram en-
tre as centenas de pessoas que assistiram ao evento.

Desporto
O V Sarau Gímnico do IFCT realizou-se a dia 17 de junho, no Pavilhão 
Municipal da Torre da Marinha, com a participação de várias classes 
gímnicas do município e grupos convidados de outros concelhos.
No âmbito do projeto Andebol4All, no dia 14 de maio realizaram-se, 
também no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, as meias- 
-finais das Taças de Portugal de Andebol em Cadeiras de Rodas nas 
vertentes de ACR4 e ACR6 (4x4 e 6x6). Estiveram presentes cerca 
de 60 atletas, sete treinadores e 12 dirigentes. Foram realizadas 
quatro meias-finais com os seguintes resultados:  ACR4 – IFCT 0-2 
Sporting CP/CP Messines; APD Lisboa 2-0 CN Setubalense/UDI. 
ACR6  – Sporting CP/CP Messines 16-15 IFCT; APD Lisboa 21- 5CN 
Setubalense/UDI.
O Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira 
na Torre da Marinha recebeu os Campeonatos Distritais Individuais 
e Pares em ténis de mesa. Nos 13 e 14 de maio, a competição decor-
reu nos escalões de iniciados e juniores femininos e masculinos. Os 
atletas do IFCT conquistaram cinco títulos de campeões distritais e 
dois de vice-campeões. No dia 27 de maio, foi a vez das classes de 
cadetes, sub-21 e veteranos mostrarem o que valem. Os atletas do 
IFCT conquistaram oito títulos de campeões distritais e oito de vice-
-campeões.
A equipa de xadrez do Torrense sagrou-se campeã da série F da 3.ª 
Divisão, garantindo desta forma a subida à 2.ª Divisão Nacional. 
Entretanto, a fase final da 3.ª Divisão realiza-se nos dias 22 e 23 de 
julho, em Leiria, com os Galitos/Grupel, Clube Xadrez A2D-B e IFCT. 
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O Parque do Serrado re-
cebeu a Festa dos Jogos do Seixal 
no dia 17 de junho, e nem o calor 
intenso demoveu os participan-
tes das atividades desportivas e 
lúdicas que ali tiveram lugar.

Os Jogos do Seixal são uma 
grande manifestação de desporto 
popular que se realiza durante to-
do o ano. apresentam uma oferta 
desportiva regular que abrange 
toda a população e contribui para 
a melhoria da saúde e da integra-
ção social dos munícipes.

a Festa dos Jogos do Seixal ce-
lebra todo um ano de atividade 
física em 18 modalidades, com 
dinamização de 42 locais para 
prática desportiva.

este ano, o evento contou com 
demonstrações de badmínton, 
futebol 3x3, voleibol, xadrez, boc-
cia e artes marciais. Mas houve 
muitas atividades em que a popu-

lação pôde participar: uma aula 
aberta de zumba, jogos tradicio-
nais, percursos gímnicos e ainda 
insufláveis como o Navio Piratas 
das Caraíbas e o Dynamic Bungee, 
que teve bastante sucesso entre 
os mais novos.

Foram muitos os dirigentes, 
técnicos e atletas que estiveram 
presentes nesta festa, bem co-
mo Joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
Manuel araújo, presidente da 
Junta de Freguesia de amora, 
e Helder rosa, presidente da 
associação de Colectividades do 
Concelho do Seixal.

Mais pessoas 
a praticar desporto
Helder rosa referiu que «o 

desporto é para todos e permite 
a quem o pratica, sobretudo aos 
jovens, mais saúde e, ao mesmo 

tempo, divertimento».
Para Manuel araújo, a Festa dos 

Jogos do Seixal «representa o que 
acontece em termos desportivos 
ao longo do ano nas coletividades 
e equipamentos do concelho» e é 
também «um reconhecimento do 
trabalho dos dirigentes associati-
vos, técnicos e atletas».

Joaquim Santos explicou que 
o objetivo da Festa dos Jogos do 
Seixal «é celebrar mais um gran-
de projeto da câmara municipal, 
das juntas de freguesia e do mo-
vimento associativo para a nossa 
população».

«Pretendemos levar cada vez 
mais pessoas a praticar desporto, 
pois a atividade física representa 
qualidade de vida, saúde e bem- 
-estar, e queremos contribuir pa-
ra um município cada vez mais 
saudável», acrescentou o presi-
dente da Câmara Municipal do 

Seixal.
Foi ainda entregue a Helder 

rosa um cheque simbólico de 
100 euros, que representa o valor 

que cada coletividade presente 
na Festa dos Jogos do Seixal irá re-
ceber pela sua participação nesta 
iniciativa.  n

Festa dos Jogos do Seixal

Celebrar o desporto praticado 
durante o ano

Organizado pelo Clube Desportivo 
e Recreativo Águias Unidas, com 
o apoio da Câmara Municipal do 
Seixal e da Junta de Freguesia de 
Amora, o Jovemaio, atualmente na 
35.ª edição, começou por ser uma 
prova de atletismo, mas ao longo 
dos anos foi registando um grande 
crescimento em termos de partici-
pantes, associando ao seu progra-
ma outras modalidades, como a 

caminhada e o BTT/cicloturismo.
Nesta 35.ª edição, o Jovemaio in-
cluiu 10 modalidades que envol-
veram centenas de pessoas ao 
longo do mês. No dia 7 de maio, 
realizou-se a Caminhada da Quinta 
do Pinhão e a prova de atletismo 
Jovemaio, que decorreu no Parque 
Urbano do Fanqueiro; nos dias 13 
e 14 de maio, um torneio de ténis; 
a 14 de maio, um passeio de BTT; 

no dia 20 de maio, um torneio de 
traquinas em futsal e um torneio de 
king; no 21 de maio, um torneio de 
malha e petanca; no dia 27 de maio, 
um encontro de hip-hop e um de 
taekwondo. 

Dez modalidades, um mês de atividade
Jovemaio envolveu centenas de participantes
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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
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Domingos e feriados
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Sublinhados: com partidas de Setúbal, os restantes partem de Coina

(*) n Partida do Fogueteiro

Sublinhados: com destino a Setúbal, os restantes terminam em Coina. 
Aos dias úteis o comboio das 8.13 horas termina no Fogueteiro
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O atendimento público dos pelouros da Câmara Municipal 
do Seixal é realizado mediante marcação prévia, de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 17.30 horas, através dos gabinetes 
de apoio aos vereadores.

808 203 050 TRANSTEjO  

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

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 919 374 732

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

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

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

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

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

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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Arrentela Largo 25 de Abril  – Arrentela > 2840-149 Seixal > Tel.: 211 316 223 > geral@jf- seixalarrentelapaiopires.pt

A sede do Independente Futebol Clube Torrense (IFCT) recebeu, 
no dia 17 de junho, 56 xadrezistas de 14 clubes do concelho do 
Seixal e da Área Metropolitana de Lisboa, que participaram no 
14.º Open FIDE de Arrentela, uma prova de tradição na fregue-
sia, este ano homologada pela FIDE – World Chess Federation e 
Federação Portuguesa de Xadrez.  O torneio é organizado pelo 
IFCT, com o apoio da Câmara Municipal do Seixal e da união das 
freguesias. 
Realizaram-se no total 392 jogos em 7 rondas, ficando assim 
ordenados os cinco primeiros classificados: 1.º, André Fidalgo, 
Santoantoniense FC; 2.º, Bruno Martins, Ateneu Popular 
do Montijo; 3.º, Flávio  Silva, GD Cavadas; 4.º, Mário José  
Figueiredo, GD Cavadas; 5.º , José Carlos Lopes, IFC Torrense

Open FIDE de Arrentela Jogária em Arrentela 
e Pinhal de Frades

Qualificação de espaço 
público

Cerca de 700 alunos do ensino básico e pré-escolar participa-
ram, nos dias 30 de maio e 13 de junho, nas Jogárias da fregue-
sia de Arrentela, que decorreram no campo do Atlético Clube de 
Arrentela e na Escola Básica de Pinhal de Frades.
As crianças passaram assim uma manhã diferente e muito di-
vertida, onde realizaram jogos e atividades diversas como jogos 
tradicionais, vários circuitos gímnicos e de equilíbrio, basque-
tebol, entre outros, para além de se poderem divertir em vários 
insufláveis. O presidente da União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires esteve presente nas iniciativas.

A união das freguesias procedeu recentemente à requalifica-
ção de uma área na Avenida 23 de Julho de 1833. 
Esta intervenção teve como objetivo qualificar o espaço público 
naquela área e incluiu o arranjo de um canteiro com plantação 
de novas árvores e arbustos, tornando assim o espaço mais 
aprazível para todos.

O polidesportivo da Associação de Moradores dos Redondos 
recebeu a VIII Gala Gímnica dos Redondos no dia 10 de junho. 
O evento serviu para dar a conhecer o trabalho realizado ao 
longo do último ano desportivo pela secção de ginástica da 
coletividade 
A iniciativa contou com o apoio da Câmara Municipal do Seixal 
e da Junta de Freguesia de Fernão Ferro e envolveu ginastas, 
treinadores, dirigentes, técnicos, parceiros e amigos.  

VIII Gala Gímnica 
dos Redondos

Dia da Juventude anima 
parque urbano

Torneio de Futsal 
de Aniversário da Freguesia 

O Parque Urbano de Fernão Ferro acolheu o Dia da Juventude, 
uma evento que se tem repetido nos últimos anos com grande 
adesão da população. A iniciativa decorreu no dia 25 de junho, 
numa organização da CAAJU – Comissão de Apoio às Atividades 
Juvenis e da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, com o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal. 
Para além da participação de muitos jovens, a iniciativa contou 
igualmente com a presença de crianças e famílias e incluiu 
pinturas faciais, escalada, slide, atividades e demonstrações 
desportivas e de dança, música, jogos e ateliês. 

A Associação de Amigos do Pinhal do General (AAPG) venceu o 
Torneio de Futsal de Aniversário da Freguesia de Fernão Ferro. A 
competição foi organizada pela junta de freguesia e movimento 
associativo de Fernão Ferro, com o apoio da Câmara Municipal 
do Seixal. O 2.º e 3.º lugar do pódio foram ocupados pela União 
Recreativa da Juventude de Fernão Ferro e o Grupo Desportivo 
e Cultural de Fernão Ferro, respetivamente. O melhor marcador 
do torneio foi Fábio Castanheira, jogador da AAPG. A associação 
ganhou ainda o troféu de defesa menos batida. A Associação de 
Moradores Flor da Mata I triunfou no Troféu Disciplina. 

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



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 688    30 JUNHO 2017

24     

jf-seixalarrentelapaiopires.pt
cm-seixal.pt

 12 A 16 DE JULHO PROGRAMA

Dia 12 de julho, quarta-feira
21 horas
Desfile da orquestra de percussão Tocá Rufar 
Animação de rua 
21.30 horas
Associação de Reformados da Torre da Marinha
Grupo de Sevilhanas Viva a Dança Viva; Grupo 
de Teatro Os Participantes da Boa Vontade; 
Grupo Coral e Instrumental Recordar É Viver; 
Grupo de Harmónicas A Baía do Seixal; Grupo 
de Cante Feminino Alentejano
Palco 2
22 horas
Banza
Palco 1

Dia 13 de julho, quinta-feira
21 horas
Desfile dos Karma Drums 
Animação de rua
Escola de Artes do Independente Futebol Clube 
Torrense
Palco 1
21.30 horas
Grupo Coral e Instrumental Além Terra da ARPIA
Grupo Coral Alentejano dos Serviços Sociais 
dos Trabalhadores das Autarquias do Seixal
Grupo Coral e Instrumental Laços de Ternura
da ARPIPF
Palco 2

Dia 14 de julho, sexta-feira
21 horas
Desfile da Banda Filarmónica da Sociedade 
União Arrentelense
Animação de rua

22 horas
Banda da Sociedade Filarmónica União
Arrentelense
Palco 1
Baile Popular
Palco 2
23 horas
Vítor Paulo Trio – O Nosso Canto
Palco 1

Dia 15 de julho, sábado
21 horas
Desfile etnográfico de grupos de folclore 
Animação de rua
21.30 horas
Festival de Folclore de Arrentela  
Rancho Folclórico Honra e Glória de Arrentela; 
Rancho Folclórico Santa Cruz de Jovim – Gondo-
mar; Rancho Folclórico Flor do Alto Alentejo; 
Rancho Folclórico Andorinhas do Pinhal
Palco 1
22 horas
Baile Popular
Palco 2

Dia 16 de julho, domingo
21 horas
Desfile da Fanfarra dos Bombeiros Mistos
do Concelho do Seixal 
Animação de rua
22 horas
Quim Barreiros
Palco 1

Palco 1 – Recinto das festas populares, junto à Rotunda
das Geminações
Palco 2 – Avenida do MFA, em frente ao Independente Futebol 
Clube Torrense

Torre da MarinhaTorre da Marinha
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Finalmente, 
as férias 
grandes!

As férias de verão já começaram para a maioria das crianças e jovens em idade escolar e 
agora é preciso preencher os seus tempos livres de forma lúdica e divertida. 

A Câmara Municipal do Seixal procura ir ao encontro das famílias no verão ao 
promover o programa Seixal Férias 2017, de junho a setembro, com uma vasta oferta de 
atividades que desafiam a criatividade, fomentam o convívio e a amizade e contribuem 
para a formação da cidadania.

O leque abrange campos de férias, iniciativas desportivas, ambientais e culturais, como 
cinema, animação de leitura, ateliês de artes plásticas, visitas e passeios a núcleos 
museológicos ou navegar em embarcações tradicionais. O difícil é escolher! 

As atividades são dinamizadas em parceria pela câmara municipal, juntas de freguesia, 
coletividades e associações recreativas, desportivas, culturais e de solidariedade, 
organizações juvenis, associações de pais e escolas. 

Proporcione aos seus filhos umas férias grandes divertidas e de qualidade. Inscreva-os 
num centro de férias perto de si!

Descubra mais neste Seixal Acontece e no programa completo em cm-seixal.pt.

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

Embarque na Rota 
do Bacalhau
No dia 8 de julho, sábado, das 11 às 18 horas, embarque no circuito Rota do 
Bacalhau, uma organziação da On Innovation, com apoio da Câmara Municipal 
do Seixal. 
O passeio inicia-se a bordo do varino «Amoroso», que sai de Lisboa em direção 
ao Seixal, e prossegue com visita ao Espaço Memória – Tipografia Popular do 
Seixal, Quinta da Fidalga, Oficina de Artes Manuel Cargaleiro, Núcleo Naval e 
Moinho de Maré de Corroios. 
O almoço decorre num dos restaurantes aderentes da rota (Lisboa à Vista e 
Taberna do Sousa).
As inscrições são pagas e podem ser efetuadas no site rotadobacalhauseixal.
com ou pelos telefones 916 153 202 ou 217 937 170.



2 JULHO
domingo
_________________________________
9 horas
Torneio de Voleibol Feminino
Pavilhão do Clube Desportivo e Recreativo 
do Fogueteiro

_________________________________
10 horas
Aulas Abertas de Canoagem
Rampa do Clube de Canoagem de Amora

Aulas Abertas de Canoagem
Frente ao Parque da Quinta dos Franceses, 
Seixal

_________________________________
15 horas
Corroios Open 2017 – Final
Ténis de campo
Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro-
-Rouxinol

_________________________________
22 horas
António Zambujo
Palco 1 – Praça 1.º de Maio, Seixal
Banda Filarmónica da Sociedade 
Filarmónica União Seixalense
Palco 2 – Largo da Igreja, Seixal
Festas Populares do Seixal

seixal
acontece

30 JUNHO
sexta-feira
_________________________________
22 horas 
Banza
Palco 1 – Praça 1.º de Maio, Seixal
Espetáculo com Jean Cremona
Palco 2 – Largo da Igreja, Seixal
Rancho de Danças e Cantares de Vale 
de Milhaços
Palco 3 – Jardim do Seixal
Festas Populares do Seixal

1 JULHO
sábado
_________________________________
9 horas
Torneio de Voleibol Feminino
Pavilhão do Clube Desportivo e Recreativo 
do Fogueteiro

_________________________________
10 horas
Aulas Abertas de Canoagem
Prainha de Amora

_________________________________
15 horas
Corroios Open 2017 – Meia-final
Ténis de campo
Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro-
-Rouxinol

Mercado das Histórias
Exterior da Biblioteca Municipal 
do Seixal

_________________________________
Das 16 às 4 horas (de dia 2)
Fuse Matiné
Org.: Fuse Records e Mundet Factory
Praça 1.º de Maio, Seixal
Festas Populares do Seixal

_________________________________
20.30 horas
13.ª Milha Urbana de Amora
Amora

_________________________________
22 horas 
Herman José
Palco 1 – Praça 1.º de Maio, Seixal
Encontro de Ranchos Folclóricos
Palco 2 – Largo da Igreja, Seixal
Festas Populares do Seixal

5 JULHO
quarta-feira
_________________________________
14.30 horas
O Panda do Kung Fu
Cinema . M/ 4 anos . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal
Seixal Férias 2017

8 JULHO
sábado
_________________________________
9 horas
Torneio Internacional de Futebol de 11
Org.: Associação Cabo-Verdiana do Seixal
Campo de Futebol do Amora Futebol Clube

_________________________________
10 horas
Tributo ao Rock Rendez-Vous
Música . M/ 4 anos . Entrada livre
Org.: Associação para os Estudos de Rock 
do Seixal
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

_________________________________
11 horas
Circuito Rota do Bacalhau
Passeio no varino «Amoroso» e visita ao 
Espaço Memória – Tipografia Popular 
do Seixal, Quinta da Fidalga, Oficina de Artes 
Manuel Cargaleiro, Núcleo Naval e Moinho 
de Maré de Corroios
Org.: On Innovation
Lisboa / Seixal

_________________________________
21.30 horas
Seixal Night Run – S. Pedro
Caminhada | Corrida
Org.: Academia de Atletismo do Seixal
Praça 1.º de Maio, Seixal

9 JULHO
domingo
_________________________________
9 horas
Torneio Internacional de Futebol de 11
Org.: Associação Cabo-Verdiana do Seixal
Campo de Futebol do Amora Futebol Clube

_________________________________
10 horas
Aulas Abertas de Canoagem
Rampa do Clube de Canoagem de Amora

12 JULHO
quarta-feira
_________________________________
10 horas
Cinderela
Cinema . M/ 4 anos . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal
Seixal Férias 2017

_________________________________
Das 15 às 18 horas
Este Verão Descubra o Espaço Memória – 
Tipografia Popular do Seixal
Passeio temático . Inscrição (1)
Extensão no Espaço Memória – Tipografia 
Popular do Seixal e varino «Amoroso»

_________________________________
21 horas 
Animação de Rua – Desfile da Orquestra de 
Percussão Tocá Rufar
Torre da Marinha
Festas Populares de Arrentela

_________________________________
21.30 horas 
Associação Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos da Torre da Marinha, 
Grupo de Sevilhanas Viva a Dança Viva, 
Grupo de Teatro Os Participantes da Boa 
Vontade, Grupo Coral e Instrumental 
Recordar É Viver, Grupo de Harmónicas A 
Baía do Seixal, Grupo de Cante Feminino 
Alentejano
Palco 2 – Avenida do MFA, em frente ao Inde-
pendente Futebol Clube Torrense
Festas Populares de Arrentela

_________________________________
22 horas 
Banza
Palco 1 – Recinto das festas populares, junto à 
rotunda das geminações
Festas Populares de Arrentela

13 JULHO
quinta-feira
_________________________________
21 horas 
Animação de Rua – Desfile dos Karma 
Drums
Torre da Marinha
Espetáculo da Escola de Artes do 
Independente Futebol Clube Torrense
Palco 1 – Recinto das festas populares, junto à 
rotunda das geminações
Festas Populares de Arrentela

_________________________________
21.30 horas 
Grupo Coral e Instrumental Além Terra, 
Grupo Coral Alentejano dos Serviços 
Sociais dos Trabalhadores das Autarquias 
do Seixal, Grupo Coral e Instrumental Laços 
de Ternura
Palco 2 – Avenida do MFA, em frente ao Inde-
pendente Futebol Clube Torrense
Festas Populares de Arrentela



e ainda…

30 DE JUNHO
A 13 DE JULHO
_________________________________
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

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

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

Pintar o Moinho
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo do 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 22 de julho
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas
Presenças Ocultas & Sagrados Profanos
Exposição de pintura de José Robalo
Galeria Municipal de Corroios

De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Estou Aqui!
Exposição de fotografia de Fernando 
Branquinho
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

_________________________________
30 de junho, sexta-feira, das 10 às 19 horas
1 de julho, sábado, das 10 às 22 horas
I Festival Náutico Baía do Seixal
Festas Populares do Seixal
Baía do Seixal

_________________________________
30 de junho, sexta-feira, das 20 às 24 horas
1 e 2 de julho, sábado e domingo, das 18 às 
24 horas
Feira de Artesanato, Gastronomia 
e Fumeiro
Festas Populares do Seixal
Jardim do Seixal

_________________________________
De 4 a 27 de julho
De terça a quinta-feira – 15.30 horas
Mão na Massa
Crianças dos 3 aos 12 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
De 5 a 13 de julho
De quarta a sexta-feira, em diversos horários
Descobertas no Ecomuseu – Embarcações 
Tradicionais
Passeio temático . Inscrição (1)
Cais do Seixal, Estação Náutica e/ou cais de 
Amora

_________________________________
De 5 a 13 de julho
De quarta a sexta-feira, em diversos horários
Nós e o Rio
Passeio . Inscrição (1)
Cais do Seixal, Estação Náutica e/ou cais de 
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

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

Este verão 
descubra...
Aproveite o verão para descobrir 
o património do concelho. 
No dia 12 de julho, desfrute com os 
amigos e a família da iniciativa Este Verão 
Descubra o Espaço Memória – Tipografia 
Popular do Seixal, que inclui um passeio 
numa embarcação tradicional ao longo 
da Baía do Seixal e uma visita a este 
espaço museológico.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias.
Telefone: 210 976 112.

12 de julho, quarta-feira, 15 horas | Varino «Amoroso» e 
Espaço Memória – Tipografia Popular do Seixal

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

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

Mercado das Histórias 
para toda a família
A iniciativa Mercado das Histórias: Feira de Troca de Livros para Crianças 
promove a troca de livros usados e sensibiliza os mais pequenos para a 
importância da partilha de recursos e incentiva a renovação de leituras e de 
bibliotecas pessoais.

O projeto permite que cada criança leia mais histórias e valorize o livro e a 
leitura. Destinatários: crianças e suas famílias. 

A feira decorre no dia 1 de julho, das 15 às 19 horas, no espaço exterior da 
Biblioteca Municipal do Seixal. Telefone: 210 976 100. 

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

Exposição 
A Essência da Forma
 
Os azulejos consubstanciam a exposição A Essência da Forma, patente na Oficina de Artes 
Manuel Cargaleiro.  
Neste espaço encontramos reproduções de painéis de azulejo de oito obras emblemáticas do 
mestre Manuel Cargaleiro e trabalhos em azulejo de Siza Vieira, revelando um lado menos 
conhecido do arquiteto. 
Entrada livre.  Telefone: 210 976 108.
 
Terça-feira a sábado, das 10 às 18 horas | Oficina de Artes Manuel Cargaleiro | Quinta da 
Fidalga | Arrentela 
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