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A obrA de requalificação 
dos espaços exteriores do lotea-
mento da Quinta de Santa rita, na 
Torre da Marinha, foi apresenta-
da numa sessão do Fórum Seixal 
realizada no dia 13 de julho, no 
exterior da estação de comboios 
do Fogueteiro. Esta contou com a 
presença de António Santos, pre-
sidente da União das Freguesias 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires, tendo na sua condu-
ção o vereador do Urbanismo, 
Mobilidade, Equipamentos e 
Espaço Público e vice-presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
Jorge Gonçalves.

Esta foi uma oportunidade pa-
ra a população conhecer a inter-
venção prevista e apresentar su-
gestões, tendo estado presentes 
23 munícipes que efetuaram 16 
intervenções. recorde-se que o 
promotor não terminou as infra-
estruturas previstas e a Câmara 
Municipal do Seixal tomou posse 
administrativa da obra, acionan-
do as garantias bancárias e recla-
mando os valores respeitantes à 
qualificação do espaço. Em 2015, 
foi realizado um fórum, no qual a 
autarquia ouviu as sugestões da 
população com a finalidade de 
as integrar no plano de interven-
ção previsto para o local, e agora 
apresentado.

Segundo António Santos, 
«mais importante do que conhe-
cer as soluções propostas, é ou-
vir as sugestões da população. A 
obra já arrancou, o que não quer 
dizer que os contributos da popu-

lação não possam ser integrados 
na intervenção». 

Para Jorge Gonçalves, «o Fórum 
Seixal é um espaço de participa-
ção onde temos oportunidade de 
discutir as matérias fundamen-
tais para o concelho, das inter-
venções estruturantes às obras 
de proximidade. Aqui todos os 
contributos são bem-vindos». o 
autarca explicou que «há cerca 
de dois anos demos conta aqui 
da não receção das infraestru-
turas pela autarquia, pelo facto 
de o promotor não ter efetuado 
os arranjos exteriores. Mais do 
que terminar trabalhos não rea-
lizados, quisemos adaptar a obra 
às necessidades apresentadas 
pelos moradores. A partir desse 
fórum elaborámos este projeto». 
Informou que embora existam 
ainda diferendos jurídicos ao ní-
vel do acionamento da garantia 
bancária, «temos a expetativa de 
que, no decorrer da obra, a ques-
tão seja solucionada». 

Potenciar o espaço
o vice-presidente apresentou 

o projeto à população. As inter-
venções a executar abrangem a 
Praceta Quinta de Santa rita, a 
Avenida Libertadores de Timor 
Loro Sae, a Praceta José da Cunha 
Grosso e a rua Casal do Marco, 
numa área de 7450 m2. o proje-
to prevê a criação de duas novas 
bolsas de estacionamento, uma 
com 78 e outra com 28 lugares, 
regularizando ainda o estaciona-
mento já existente. 

Propõe também o melhora-
mento das acessibilidades pe-
donais, com o alargamento dos 
passeios e a criação  de passagens 
para peões, a redefinição dos can-
teiros com a retirada dos muretes 
e a colocação de pilaretes para 
assegurar as passagens pedonais 
e ordenar o estacionamento abu-
sivo. Nas zonas verdes, mantém-
se o prado sequeiro. Vai ser ainda 
criada uma nova área arboriza-
da com 36 árvores e um espaço 
de recreio infantil para crianças 
dos 4 aos 12 anos, com zonas de 
estadia. Esta última resulta das 
sugestões apresentadas pela po-
pulação no anterior encontro. Na 
Avenida Libertadores de Timor 
Loro Sae, está prevista a criação 
de uma ciclovia e a adequação da 
sinalização. A obra realizada pela 
Câmara Municipal do Seixal tem a 

duração prevista de 180 dias e 
implica um investimento no valor 
de 139 956,18 euros.

A 1.ª fase da obra já teve iní-
cio com a vedação do espaço, e 
prevê a eliminação dos canteiros 
em murete, o levantamento das 
lajetas de betão e a relocalização 
dos candeeiros.

No período para as questões 
da população, foi questionado o 
facto de os estacionamentos da 
Fertagus estarem vazios pelo ele-
vado custo, originando estacio-
namento indevido com impacto 
negativo nas zonas em redor. Foi 
ainda sugerida a colocação de 
lombas para limitar a velocida-
de na Avenida Libertadores de 
Timor Loro Sae, e questionado 
se a ciclovia terá ligação com as já 
existentes, assim como se estão 
salvaguardados os acessos pa-

ra cargas e descargas nas lojas 
e se continua a existir o espaço 
canal que estava previsto para o 
alargamento do Metro Sul do Tejo 
(MST). Também foi apresenta-
da a necessidade de sinalização 
de proibição de estacionamento 
junto aos pontos de recolha de 
resíduos sólidos urbanos (rSU) . 

Jorge Gonçalves informou que 
nas reuniões com a Fertagus não 
foi possível chegar a consenso. 
Falta um ano para o fim da con-
cessão, mas o vice-presidente 
disse: «Não vamos baixar os bra-
ços para acabar com estaciona-
mento abusivo e infraestruturas 
degradadas. Haverá delimitação 
de zonas com dísticos para mo-
radores.» No entanto não deixou 
de lembrar que o estacionamen-
to público é obrigatório, «terá 
sempre que existir, daí o projeto 
prever mais lugares de estacio-
namento». 

Quanto ao MST, «está salva-
guardado o alargamento do me-
tro, uma revindicação e um obje-
tivo para o qual o município está 
a trabalhar». referiu ainda que 
será analisado o tipo de sinaliza-
ção para cargas e descargas, e que 
a recolha de rSU está garantida 
no projeto. 

Jorge Gonçalves finalizou re-
ferindo que «o projeto garante 
tanto a acessibilidade como a 
fruição pedonal. Vamos analisar 
as sugestões propostas hoje. Com 
a requalificação do espaço quere-
mos garantir a qualidade de vida 
da população». n

Fórum Seixal na Quinta de Santa rita

Qualificação dos espaços 
exteriores valoriza uso coletivo
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A AvenidA 1.º de Maio, no 
Alto dos Bonecos, via que faz a li-
gação entre a Aldeia de Paio Pires 
e o Casal do Marco, está a ser alvo 
de uma intervenção ao nível das 
redes de abastecimento de água e 
de drenagem, da rede viária e do 
espaço público.

Para dar conhecimento à popu-
lação desta intervenção, os seus 
objetivos e condicionamentos, e 
receber as opiniões dos munícipes, 
realizou-se, no dia 19 de julho, no 
Parque da Juventude, no Casal do 
Marco, uma sessão do Fórum Seixal 
– Mais Participação, Melhor Futuro.

neste encontro com a popula-
ção, estiveram presentes José Car-
los Gomes, vereador do desporto, 
Obras e espaço Público, Joaquim 
Tavares, vereador do Ambiente, 
energia e Serviços Urbanos, Antó-
nio Santos, presidente da União 
das Freguesias do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires (UFSAAPP), e 
elementos do seu executivo.

Participaram 38 pessoas e fo-
ram feitas 11 intervenções, tendo a 

população manifestado satisfação 
com a realização desta obra.

Avenida 1.º de Maio
Ao nível da rede de abasteci-

mento de água, a intervenção na 
Avenida 1.º de Maio irá decorrer 
desde a empresa Mani – indústrias 
Plásticas até ao cruzamento com 
a Rua Alfredo Keil, com a remode-
lação das condutas de água e dos 
ramais domiciliários de ligação de 
água.

na rede de drenagem, a inter-
venção começa desde a empresa 
Mani até à Rua estevão de Matos 
Homem. Serão executados um co-
letor de drenagem pluvial, caixas 
de visita, sumidouros e ramais.

Relativamente à rede viária, es-
tão previstas a pavimentação do 
arruamento, a execução de pas-
seios, a criação de 83 lugares de 
estacionamento e o arranjo de es-
paços verdes, desde o cruzamento 
com a Rua dos Lusíadas até à Rua 
Luís António verney.

 José Carlos Gomes explicou que 

esta obra da Câmara Municipal do 
Seixal «representa um investimen-
to de cerca de 100 mil euros e tem 
prevista a sua conclusão para o fi-
nal de setembro». O vereador soli-
citou aos munícipes que «tenham 
em atenção a sinalização tempo-
rária existente no local», referindo 
ainda que, «durante os trabalhos 
na rede de água, poderão ocorrer 
períodos de interrupção  tempo-
rária do abastecimento de água, 
com aviso à população, no entanto, 
faremos de tudo o que estiver ao 
nosso alcance para causar o menor 
incómodo possível».

 Joaquim Tavares explicou que a 
intervenção «integra um conjunto 
diversificado de obras que a au-
tarquia está a realizar por todo o 
concelho e apresenta uma solução 
integrada com requalificação das 
redes de abastecimento de água, 
de saneamento e de requalificação 
do espaço público».

Para António Santos, a realiza-
ção desta obra representa «a co-
operação que existe entre autar-

quias, uma vez que, numa primeira 
fase, houve uma intervenção da 
UFSAAPP na Avenida 1.º de Maio, 
com a construção do passeio en-
tre o Parque Urbano da Quinta da 
Courela e a Rua Alfredo Keil».

Outros temas debatidos
neste debate, a população tam-

bém aproveitou para colocar ques-
tões sobre outros temas relaciona-
dos com a vida na localidade.

Um deles foi a falta de civismo 
das pessoas que vão passear os 
seus animais de estimação nas tra-
seiras da Rua Licínio Laranjeira e 
não recolhem os dejetos.

«As pessoas têm direito a ter o 
seu animal de estimação, mas não 
devem deixar os dejetos nos lo-
cais onde as pessoas passam e as 
crianças brincam. Temos feito vá-
rias campanhas de sensibilização, 
apelando ao civismo das pessoas», 
respondeu José Carlos Gomes. 

A necessidade de colocação de 
bancos no espaço verde junto ao 
Clube desportivo e Recreativo do 

Casal do Marco e a criação de uma 
área desportiva para a prática do 
futebol e basquetebol na zona da 
Quinta da Flamância também fo-
ram referidas.

José Carlos Gomes afirmou que 
a questão de colocação dos bancos 
«vai ser analisada em articulação 
com a junta de freguesia e iremos 
procurar responder ao solicitado».

Quanto à área desportiva, Joa-
quim Tavares lembrou que «o 
Parque dos Almeirões está pratica-
mente construído e tem um campo 
de futebol que pode ser utilizado».

Relativamente à Avenida 25 de 
Abril, a população considera que é 
necessária a criação de uma passa-
deira de peões e o melhoramento 
do piso, que está irregular, desde 
a zona de passeio que foi interven-
cionada pela união de freguesias 
até à Rua Bento de Jesus Caraça.

António Santos considerou que 
estas duas questões «são muito vá-
lidas» e que serão analisadas em 
conjunto pela Câmara Municipal 
do Seixal e UFSAAPP. n

Fórum Seixal debate requalificação na Avenida 1.º de Maio, em Aldeia de Paio Pires

Infraestruturas e espaço público

rede viária rede de abastecimento de água rede de drenagem

A obra do Centro Distribuidor de 
Água de Fernão Ferro, cuja constru-
ção já se encontra a decorrer, vai 
ser apresentada à população nu-
ma sessão do Fórum Seixal – Mais 
Participação, Melhor Futuro, que 
se realiza no dia 5 de agosto, às 15 
horas, na Escola Básica da Quinta 
dos Morgados, em Fernão Ferro.
Este equipamento terá uma capa-

cidade de armazenamento de 6 mil 
m3, garantindo uma capacidade de 
reserva adequada e a distribuição 
nas condições desejáveis de cau-
dal e pressão.
A zona de abastecimento abrange 
a freguesia de Fernão Ferro e a zo-
na de Pinhal de Frades, com uma 
população de cerca de 18 mil habi-
tantes. A ampliação significativa da 

capacidade de reserva permitirá 
no futuro o abastecimento a uma 
população de 27 mil habitantes.
A concretização desta obra repre-
senta um investimento de 1 milhão 
e 400 mil euros.
Participe no Fórum Seixal, dê a sua 
opinião e sugestões e saiba mais 
sobre a vida do concelho e a cons-
trução do seu futuro. 

Fórum Seixal – Mais Participação, Melhor Futuro
Centro Distribuidor de Água de Fernão Ferro



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 690    27 JULHO 2017

4     MUNICÍPIO

Junto à Igreja de Corroios
Qualificação de espaço público

Frente ribeirinha de Arrentela
Requalificação dos espaços 
exteriores

Corroios
Criação de novos 

lugares de 
estacionamento

A Câmara Municipal do Seixal, em 
parceria com a Junta de Freguesia 
de Corroios, procedeu à construção 
de novos lugares de estacionamen-
to em vários locais da freguesia. 
Depois da intervenção da junta de 
freguesia, foram agora pavimenta-
das duas áreas de estacionamen-
to, uma junto à Quinta da Marialva, 
com a criação de 10 novos lugares, 
e outra na Rua Cidade Porto Amélia, 
onde foram criados três novos lu-
gares, sendo um deles para pesso-
as com mobilidade condicionada. 
Nestas duas intervenções foram 
utilizadas cerca de 25 toneladas de 
massa betuminosa.

A 6.ª fase de execução de infraestrutu-
ras nos Morgados II incluiu a remode-
lação e execução das redes de água 
e saneamento nas ruas da Liberdade, 
Júlio Dantas, Júlio Dinis, dos Pioneiros, 
Alda Lara e Fernando Pessoa.
Após a conclusão destas intervenções, 
estão a ser realizadas obras de pavi-
mentação e construção de passeios.
O investimento global da 6.ª fase 
de execução de infraestruturas nos 
Morgados II foi de cerca de 600 mil 
euros.

Está de momento a decorrer uma intervenção de requalifica-
ção da frente ribeirinha em Arrentela, que inclui a reparação do 
pavimento do passeio ribeirinho e a qualificação dos arranjos 
exteriores na área em frente à Quinta da Fidalga, entre outras 
intervenções. 

Todo o espaço envolvente da Igreja Nossa Senhora da Graça 
em Corroios foi submetido a uma intervenção de requalifica-
ção, que teve como objetivo melhorar o piso e os acessos em 
toda aquela área.
Recentemente decorreu a fase final da obra que incluiu o nive-
lamento da calçada junto ao edifício da igreja.

6.ª fase dos Morgados II
Pavimentação

e construção de passeios
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Sob o lema «Por um trans-
porte público promotor da qualida-
de de vida», autarcas do Seixal con-
vocaram a imprensa para exigirem 
publicamente o prolongamento do 
Metro do Sul do Tejo (MST).

Jorge Gonçalves, vice-presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
afirmou que um estudo levado a 
efeito em 2009 pedia já a extensão 
do MST até ao Seixal e, depois, até 
ao barreiro e Lavradio. «As liga-
ções aos interfaces de Amora e do 
Fogueteiro, contempladas no PDM, 
correspondem à visão estratégica 
que temos para a nossa política de 
mobilidade do concelho», acres-
centou. A preocupação do autarca é 
«que não se deve perder uma opor-
tunidade oferecida no quadro dos 
fundos comunitários, importante 
para a mobilidade, crescimento e 
integração social do concelho».

Ao resumir o historial do MST, 

que arrancou em Almada e ficou-se 
por Corroios, Jorge Gonçalves lem-
brou que «foi feito, pela autarquia, 
um investimento de três milhões 
de euros visando a integração ur-
bana da ferrovia». Quanto aos en-
cargos, são do Governo os respei-
tantes a tudo o que diga respeito a 
carris e seu assentamento, ficando 
a autarquia com os da integração 
paisagística da obra. «Foi assim em 
Almada, e também no Seixal», ga-
rantiu. 

Depois de reafirmar que «não 
faz sentido um metro sem ligação 
às estações ferroviárias de Foros 
de Amora e do Fogueteiro», o vice-
presidente diz-se aberto a todos os 
modelos que permitam o prolonga-
mento do MST de forma a ajustar-
se às necessidades da população. 
«No nosso entender, a continuação 
da linha deve obedecer ao mesmo 
formato, mas não temos ideias fe-

chadas. Recorde-se que passaram 
10 anos da concretização da 1.ª fa-
se do projeto». Todavia, «é inadmis-
sível que, uma década depois, não 
exista mais nada».

Soube-se, também, que foi cria-
do, recentemente, um grupo de 
trabalho que se ocupará do estu-
do da extensão do MST, já prevista 
no plano inicial, de extremo «inte-
resse para a mobilidade dos cida-
dãos desta parte da península de 
Setúbal».

A formação deste grupo, que as-
sumiu o «projeto como sendo de 
natureza verdadeiramente estra-
tégica» e poderá afirmar-se como 
um «elo de ligação entre todos os 
transportes» do concelho, incute 
uma certa dose de otimismo em 
Jorge Gonçalves. «Agora, ficamos a 
aguardar a marcação da primeira 
reunião desse grupo de trabalho», 
rematou o autarca. 

Manuel Araújo e Eduardo Rosa, 
presidentes das autarquias de 
Amora e Corroios, participaram 
também na iniciativa, que teve 
por cenário um troço urbano da 
Estrada Nacional n.º 10, no dia 11 
de julho. 

o primeiro chamou a atenção pa-
ra o facto de haver 50 mil potenciais 
utentes para o MST, concretizada 
a extensão, e que desta muito be-
neficiaria quem necessitasse de 
recorrer aos cuidados do novo hos-
pital ou dos serviços da futura Loja 
do Cidadão. Todavia, avisou «que 
a sustentabilidade do MST só será 
assegurada se a este meio de trans-
porte tiver acesso toda a população 
do concelho do Seixal». 

Por sua vez, Eduardo Rosa resu-
miu em poucas palavras uma ideia 
que anda na cabeça de toda a gente: 
«o MST com a última estação em 
Corroios não serve o concelho do 

Seixal, nem o crescimento e a mobi-
lidade das populações das fregue-
sias que o constituem».   

Tomada de posição 
da câmara municipal 
Na reunião realizada no dia 20 

de junho, a Câmara Municipal do 
Seixal aprovou, por unanimidade, 
uma tomada de posição a reivin-
dicar a «absoluta necessidade de 
concretização» da expansão do 
Metro Sul do Tejo, por se tratar de 
«um projeto estruturante para a 
região de Setúbal e para o concelho 
do Seixal, enquanto fator de desen-
volvimento económico, progresso, 
criação de emprego, bem-estar e 
qualidade de vida para as popula-
ções». Exorta-se pois o Governo «a 
concretizar os projetos estruturan-
tes fundamentais para a região e 
para o país». n

Autarcas do Seixal em ação reivindicativa

Prolongamento do MST essencial 
ao crescimento do concelho

Na reunião de 9 de junho, com o mi-
nistro do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social, Vieira da Sil- 
va, por solicitação da Câmara Mu-
nicipal do Seixal, após a ação de 
reivindicação pela construção do 
lar social de Corroios, o governan-
te reconheceu que o Seixal tem o 
rácio mais baixo de camas para o 

número de idosos, no entanto re-
velou que a linha de financiamento 
para estes equipamentos não será 
disponibilizada até ao fim de 2017.
Joaquim Santos, presidente da 
autarquia, expressou a indignação 
por «um país que tendo disponível 
25 milhões de euros de fundos eu-
ropeus, não tenha qualquer inten-

ção de investimento na construção 
de lares de idosos, um setor tão 
necessitado». Sendo que o lar so-
cial de Corroios já tem um terreno 
ce pela autarquia.
Na reunião, o Município apresen-
tou ainda uma proposta de novo 
modelo de realojamento para Vale 
de Chícharos.

Reunião com ministro da Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Seixal reivindica lar social em Corroios e apresenta novo 
modelo de realojamento para Vale de Chícharos
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Deliberações da Câmara Municipal do Seixal
Reunião de 20 de julho

PRESIDÊNCIA

• Tomada de posição: Pela Expan-
são do Metro Sul do Tejo.
• Ata da reunião ordinária de 22 de 
junho de 2017. Aprovação.
• Festival Náutico Baía do Seixal. 
Ações complementares. Contrato-
programa e comparticipação finan-
ceira no âmbito do desenvolvimento 
da náutica de recreio e promoção do 
turismo. Aprovação e ratificação do 
despacho n.º 1303-PCM/2017, de 
5 de julho.
• Associação Humanitária de Bom-
beiros Mistos do Concelho do Seixal. 
Construção da Secção Destacada 
de Fernão Ferro. Apoio financeiro. 
Aprovação.
• Contratação pública – Concurso 
público n.º 14/2016 – Fornecimento 
de refeições em refeitórios escola-
res com publicação no Jornal Oficial 
da União Europeia – Ratificação de 
Adjudicação.

PELOURO DO URBANISMO, 
MOBILIDADE E CULTURA

• Apoio ao XXXVI Encontro de Co-
rais Alentejanos do Seixal. 2017. 
Contrato-programa e comparticipa-
ção financeira.
• Cedência de parcela de terreno 
com a área de 2 351,47 m2 em re-
gime de constituição de direito de 
superfície ao Centro de Assistência 
Paroquial de Amora (CAPA), para o 
jardim de infância Caracol. Processo  
n.º 12/m/2016. Aprovação.
• Comodato de imóvel devoluto 
(casa devoluta sita na Rua Jorge 
Peixinho, Lugar de Bacelos de 
Gaio, União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires). Processo n.º 13/m/2016. 
Aprovação da minuta do contrato.
• Contrato de urbanização para a re-

conversão da UOPG 63 – Lobateira. 
Aprovação.
• Grupo Mani Imóveis, Unipessoal, 
Lda. e Mani Indústrias Plásticas, S.A. 
– Indústria de interesse municipal. 
Aprovação.
• Concurso público para empreitada 
Polidesportivo da Mundet/Seixal. 
Ratificação ao Despacho N.º 1338/ 
/VPCM/2017. Aprovação da respos-
ta de erros e omissões.
• Deliberação n.º 312/2015 – 
Procedimento para concretização 
das 2.ª e 3.ª fases das permutas 
no âmbito do Plano de Pormenor 
Redondos. Alteração.
• Apoio ao movimento associativo 
cultural do Seixal – Projetos e pro-
gramas pontuais 2017 – Sociedade 
Musical 5 de Outubro – Obras. 
Contrato-programa e comparticipa-
ção financeira.
• Apoio ao movimento associativo 
cultural do Seixal – Projetos e pro-
gramas pontuais 2017 – RFHGA 
– Associação Cultural do Rancho 
Folclórico Honra e Glória de Arrentela 
– Obras. Contrato-programa e com-
participação financeira.
• Apoio ao movimento associativo 
cultural do Seixal – Projetos e pro-
gramas pontuais 2017 – Sociedade 
Filarmónica Democrática Timbre 
Seixalense – Obras. Contrato-progra-
ma e comparticipação financeira.
• Apoio ao movimento associativo 
cultural do Seixal – Projetos e pro-
gramas pontuais 2017 – Sociedade 
Filarmónica União Arrentelense – 
Obras. Contrato-programa e com-
participação financeira.

PELOURO DO AMBIENTE, 
ENERGIA E SERVIÇOS URBANOS

• Hasta pública mediante licitação 
para alienação de viaturas munici-
pais. Abertura de procedimento.

• Contratação pública. Concurso pú-
blico para a execução da rede de dre-
nagem de águas residuais domés-
ticas e pluviais da Verdizela. Fase 
I e II. Processo n.º 27/DAS/2016. 
Adjudicação.
• Protocolo de colaboração a cele-
brar entre o Município do Seixal, a 
AMESEIXAL – Agência Municipal de 
Energia do Seixal e a HARD LEVEL, 
Energias Renováveis, Lda., para a 
implementação da rede municipal 
de recolha de óleos alimentares usa-
dos (OAU). Aprovação de minuta.
• Protocolo de colaboração a cele-
brar entre o Município do Seixal e a 
SOGILUB, Sociedade de gestão inte-
grada de óleos lubrificantes usados, 
Lda. Aprovação de minuta.
• Servidão voluntária de coletor pú-
blico subterrâneo de águas residu-
ais domésticas. Retificação da deli-
beração n.º 168/2017-CMS, de 25 
de maio.

PELOURO DA EDUCAÇÃO, 
JUVENTUDE E MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

• Ação social escolar. Auxílios eco-
nómicos. Subsídios para refeição. 
Escolas do 1.º ciclo do ensino básico 
e educação pré-escolar. 3.º período. 
Ano letivo 2016-2017. Retificação à 
deliberação n.º 194/2017-CMS, de 
8 de junho.
• Ação Social Escolar. Auxílios eco-
nómicos. Subsídios para material es-
colar. Escolas do 1.º ciclo do ensino 
básico e educação pré-escolar. Ano 
letivo 2017-2018. Aprovação.
• Plano de Transportes Escolares. 
Ano letivo 2017-2018. Aprovação.
• Contratação pública – Concurso 
público n.º 14/2016 – Fornecimento 
de refeições em refeitórios escolares 
com publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia – Aprovação de do-

cumentos de habilitação e minuta 
do contrato.

PELOURO DO DESPORTO, 
OBRAS E ESPAÇO PÚBLICO

• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar en-
tre a Câmara Municipal do Seixal 
e o Clube Desportivo e Recreativo 
Águias Unidas. Comparticipação fi-
nanceira.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre 
a Câmara Municipal do Seixal e o 
Centro de Solidariedade Social do 
Pinhal de Frades. Comparticipação 
financeira.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre 
a Câmara Municipal do Seixal e o 
Grupo Recreativo de Santo António. 
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre 
a Câmara Municipal do Seixal e o 
Portugal Cultura e Recreio. Compar-
ticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar entre 
a Câmara Municipal do Seixal e o 
Clube Recreativo da Cruz de Pau. 
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo a celebrar en-
tre a Câmara Municipal do Seixal 
e a Associação Náutica do Seixal. 
Comparticipação financeira.

PELOURO DOS 
RECURSOS HUMANOS E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

• Manutenção e conservação de 
instalações destinadas a pessoas 
idosas. 2017. Plano anual de apoio. 
Contratos-programa e comparticipa-
ções financeiras.

• Associação Dá-me a Tua Mão. 
Contrato-programa e comparticipa-
ção financeira.
• Casa Abrigo Nova Esperança. 
2017. Contrato-programa e compar-
ticipação financeira.
• Gabinete de Atendimento a 
Vítimas de Violência Doméstica do 
Seixal. 2017. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Associação Unitária de Reforma-
dos, Pensionistas e Idosos da Torre 
da Marinha. Apoio na pintura exterior 
da sede. Contrato-programa e com-
participação financeira.
• Projeto IGOS – Igualdade de 
Género Odivelas e Seixal. Ratifica-
ção da adenda ao acordo de par-
ceria estabelecido entre a Câmara 
Municipal do Seixal e o Instituto Su-
perior de Ciências Sociais e Politicas. 
Aprovação.
• Procedimento concursal para 
recrutamento de titular do cargo 
de direção intermédia de 2.º grau. 
Chefe de divisão de atendimento 
público e modernização administra-
tiva. Designação do júri de recruta-
mento, nos termos do art. 13.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. 
Aprovação.
• Procedimento concursal para 
recrutamento de titular do cargo 
de direção intermédia de 3.º grau. 
Coordenador do gabinete de prote-
ção civil. Definição do período de ex-
periência profissional, nos termos do 
n.º 3 do art. 4.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto. Designação do júri 
de recrutamento, nos termos do art. 
13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto. Aprovação.

As deliberações são publicadas na ínte-
gra na ata da reunião, a qual pode ser 
consultada em cm-seixal.pt.

Parceria entre a câmara municipal e a Associação Náutica do Seixal
Gestão conjunta do Núcleo de Náutica de Recreio do Seixal

A Câmara Municipal do Seixal 
e a Associação Náutica do Seixal 
(ANS) assinaram, no dia 2 de 
maio, um protocolo para a gestão 
do Núcleo de Náutica de Recreio 
do Seixal (NNRS), um dos espaços 
da Estação Náutica Baía do Seixal 
(ENBS).
No âmbito do documento assinado, 
a partir de 1 de agosto, todos os pe-
didos de utilização dos equipamen-
tos e serviços deste núcleo deverão 

ser efetuados junto da ANS.
As reservas de utilização dos equi-
pamentos e serviços da ENBS, 
por parte de operadores maríti-
mo-turísticos, não residentes e 
efetuadas com uma antecedên-
cia mínima de 10 dias úteis, são 
geridos pela Câmara Municipal 
do Seixal, através do Gabinete de 
Desenvolvimento Económico e 
Turismo.
As autorizações emitidas ou a emi-

tir até 31 de julho, pela autarquia, 
para utilização dos equipamentos e 
serviços do NNRS transitarão para 
a ANS, sem necessidade de forma-
lismos extra por parte dos utiliza-
dores.
O Serviço de Marinheiros e Apoio a 
Nautas será realizado pela ANS, a 
partir de 1 de agosto, mantendo-se 
os mesmos contactos de telemóvel 
e rádio VHF, que transitarão para 
esta associação.

O preçário de utilização dos equi-
pamentos e serviços da ENBS para 
2017 manter-se-á igual. 
Para mais esclarecimentos, os in-
teressados devem contactar com 
o Gabinete de Desenvolvimento 
Económico e Turismo da Câmara 
Municipal do Seixal, através do cor-
reio eletrónico est.nautica.baia.sei-
xal@cm-seixal.pt.
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Parque aquático junto à Estação Fluvial da Transtejo até setembro

Divirta-se no Splash Seixal este verão!
O SPlaSh Seixal já abriu 

as portas! Trata-se de um par-
que aquático que vai estar ins-
talado junto à Estação Fluvial da 
Transtejo, no Seixal, até setembro, 
prometendo um verão refrescante 
com diversão para toda a família. 
Esta é a primeira vez em Portugal 
que é apresentado um parque 
aquático sazonal com atrações 
divertidas, cheio de animação na 
água. O Seixal foi escolhido por ter 
uma das baías mais bonitas que o 
Tejo oferece, por ter uma excelen-
te centralidade relativamente aos 
restantes concelhos da margem 
da Sul e devido à sua proximidade 
a lisboa. 

O parque tem quatro áreas prin-
cipais: Kids, lounge, Street Food e 
aqua Fun. 

Na área Kids há um Splash Pad, 
uma área colorida onde as crianças 
poderão brincar nos escorregas, 
jatos de água, chuveiros, minipisci-
nas, tubos insufláveis e passeios de 
barco. Mas também há divertimen-
to fora de água com outro tipo de 
aventuras como corrida de obstá-
culos, futebol e outras atividades.

Duas grandes piscinas são a 
grande atração da área aqua Fun, 
uma que serve para nadar, outra 
de pura diversão. Na piscina da di-
versão, a chamada Piscina Fun, há 
obstáculos insufláveis e jogos com 
alguma competição, bem como bo-
las gigantes para toda a família, que 
rodam sobre a água. Os três slides 
aquáticos juntam velocidade e di-
versão a este cenário.

a zona lounge é para toda a fa-
mília, um espaço para descanso 
com sombra, música e animação. 
Uma oferta gastronómica varia-
da pode ser encontrada na área 
de Street Food, onde não faltam 
modernas roulotes com comida e 
bebida.

O Splash Seixal está a funcionar 
todos os dias das 10 às 20 horas. É 
de referir que existe um plano de 
segurança ajustado ao recinto e a 
presença constante de monitores 
e nadadores-salvadores em todo 
o espaço.

Só boas razões para visitar o 
Splash Seixal, aproveitar o verão e 
divertir-se em família!

Mais informações em splashsei-

xal.pt ou em facebook.com/splash-
seixal. 

Um experiência 
muito bonita
Entre duas piscinas de emo-

ções, mais uns tantos escorregas 
e outros artefactos livremente 
abertos à diversão, falámos com 
Carina Mendes, coordenadora do 
Centro lúdico da associação de 
Solidariedade CRIaR-T, rodeada 
por um grupo de crianças e ado-
lescentes de Vale de Chícharos. 
«Sente-se que as crianças podem 
desfrutar deste espaço em segu-
rança, pois estão criadas todas as 
condições para o efeito. apesar de 
tudo, como facilmente se compre-
enderá, não podemos afrouxar a 
vigilância, para evitar que aconteça 
qualquer percalço». 

Carina deixava transparecer o 
encanto que se soltava também 
dos olhos dos utilizadores dos vá-
rios espaços aquáticos. «Sem dúvi-
da que esta experiência, esta oferta 
de diversão e de convívio aos mais 
pequenos é muito bonita. São epi-
sódios destes que vão enriquecer 

o quotidiano e o futuro destes jo-
vens, tão precisados destas peque-
nas atenções».

Diz Carina que só é pena que o 
local tenha poucas sombras. No en-
tanto, a «disposição do parque está 
bem concebida». Em seu enten-
der, «trata-se de uma experiência 

inovadora posta à disposição das 
crianças e dos cidadãos de todos as 
idades», uma experiência, não tem 
dúvida, «que merece ser repetida». 

Magnífico prémio
José Correia, monitor do Grupo 

Cultural e Desportivo da Quinta da 
Princesa, afirmou que «a verda-
de é que as crianças ficaram muito 
agradadas logo ao primeiro im-
pacto com este espaço de lazer». 
acrescentou ainda que «algumas 
crianças do nosso grupo foram ao 
algarve, enquanto que estas vie-
ram ao Splash Seixal. Portanto, este 
é um magnífico prémio para elas».

José Correia referiu, também, 
as boas condições de segurança, 
tanto das zonas com água como de 
todo o recinto, pelo que os «miúdos 
podem movimentar-se à vontade, 
sem correrem perigo algum». 

O grupo deslocou-se ao Splash 
Seixal no âmbito das Férias Des-
portivas, integradas no Seixal Fé-
rias, que contempla uma grande 
diversidade de atividades, como 
canoagem, desportos de pavilhão e 
de piscina  e ateliês, entre outras. n

O Splash Seixal já 
abriu as portas! 
Trata-se de um 
parque aquático 
que vai estar 
instalado junto 
à Estação Fluvial 
da Transtejo, 
no Seixal, 
até setembro 
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Pode votar em vários locais e iniciativas 

Continuar a lutar pelo 
direito à saúde
A CAmPAnhA 1 Voto pelo 

hospital no Seixal continua em 
todo o concelho, permitindo à po-
pulação deste e de outros municí-
pios e a todos os que se quiserem 
juntar a esta causa, votar pela 
construção do hospital no Seixal.

Esta campanha teve início em 
dezembro de 2015, integrada na 
Aldeia natal do Seixal. Em 2016, 
percorreu todo o concelho em 
equipamentos municipais, asso-
ciações, coletividades, farmácias, 
instituições, e também integrada 
em várias iniciativas. Até ao final 
de 2016, a campanha já tinha reu-
nido 35 mil votos.

É de destacar que, para além da 
participação da população resi-
dente ou a trabalhar no concelho 
do Seixal, também votaram ou-
tras pessoas que se deslocaram 
ao concelho pelas mais variadas 
razões, manifestando a sua soli-
dariedade para com a população 
que luta e reivindica, há cerca de 
15 anos, pela construção deste 
equipamento.

Entretanto, este ano, em de-
bate no Parlamento, o ministro 
da Saúde Adalberto Campos 
Fernandes reafirmou a necessi-
dade da construção do hospital 
no Seixal, que servirá para «des-
comprimir a procura do hospital 
Garcia de Orta». O Governo ins-
creveu uma verba no Orçamento 
do Estado para 2017 para relan-
çar o projeto e o concurso para 
construção no valor de 10 mi-
lhões de euros.

manuel Delgado, secretário 
de Estado da Saúde, esteve no 
concelho no mês de maio para 

a assinatura do acordo de cons-
trução do novo Centro de Saúde 
de Corroios, e afirmou então: 
«Admitimos que, em 2019, o 
hospital no Seixal também esteja 
pronto a funcionar», definindo-o 
como «uma obra de grande im-
portância estratégica». 

O hospital no Seixal, um equi-
pamento de proximidade, voca-
cionado para o serviço ambulató-
rio, irá permitir descongestionar 
o hospital Garcia de Orta que, 
apesar de ser um hospital de re-
ferência, não tem recursos sufi-
cientes para responder a tantos 

utentes dos três concelhos.
O equipamento no concelho 

representa um investimento to-
tal de 60 milhões de euros. Será 
construído em terreno do Estado, 
no Fogueteiro, com o apoio da 
Câmara municipal do Seixal atra-
vés da isenção do pagamento de 
taxas municipais e a construção 
de acessos e infraestruturas num 
valor próximo dos dois milhões 
de euros. Estará vocacionado pa-
ra os cuidados em ambulatório, 
com serviço de urgência básica 
24 horas. Prevê a realização de 
consultas externas diferencia-
das de alta resolução, com meios 
complementares de diagnóstico 
e terapêutica e exames técnicos 
em várias especialidades. Terá 
72 camas, 60 de convalescença 
e 12 de cuidados paliativos, 23 
especialidades e unidades de ci-
rurgia em ambulatório, de apoio 
domiciliário e de medicina física 
e de reabilitação. 

Apesar dos avanços no proces-
so do hospital no Seixal, a luta pe-
la sua construção continua, bem 
como a Campanha 1 Voto pelo 
hospital. Se ainda não votou, po-
de fazê-lo até agosto nos Serviços 
Centrais da Câmara municipal 
do Seixal, nas festas populares 
do concelho e no bar da praia da 
Ponta dos Corvos. Em setembro, 
estarão disponíveis urnas de vo-
to nas iniciativas da Receção à 
Comunidade Educativa e na festa 
de abertura da Seixalíada.

Até à construção do hospital 
no Seixal, a luta deve continuar. 
Participe na campanha, vote pe-
los seus direitos! n

Joaquina Flores, atleta veterana
Eu voto pelo Hospital no Seixal...

«... porque um equipamento destes faz falta no Seixal, um conce-
lho tão grande, que tem uma população enorme, e que não tem 
respostas suficientes ao nível da saúde», afirmou Joaquina Flores, 
atleta veterana do concelho.
Joaquina Flores participa em provas de atletismo locais, nacionais 
e internacionais. Tem uma sala cheia de troféus entre os quais 
repousam 36 medalhas de ouro, 24 de prata e 13 de bronze con-
quistadas a nível internacional.
Curiosamente, começou a praticar atletismo apenas aos 50 anos, 
impulsionada pelo seu irmão, que passou a treiná-la. Mal sabiam 
que estavam a dar início a uma carreira no atletismo recheada de 
sucessos, mas também de carinho.
«Tenho muitas medalhas, mas os prémios não são só meus, tam-
bém são vossos. O vosso carinho é que me dá forças para ganhar 
e para eu viver», afirma humildemente Joaquina Flores, que nunca 
foi a nenhuma prova sem sair medalhada.
No dia anterior a esta conversa, a atleta tinha participado numa 
prova em Loures, de 10 mil metros, onde ficou em primeiro lugar 
no seu escalão. «Há pessoas que dizem que eu fico em primeiro 
porque não há muitas mulheres no meu escalão, e é verdade, mas 
chegam muitos meninos e meninas jovens atrás de mim», afirma 
Joaquina, ciente das suas capacidades.
Antes disso tinha estado na Austrália, para um campeonato inter-
nacional onde ganhou ouro nos 10 mil metros e no crosse e prata 
nos 5 mil metros.
Joaquina Flores tem 77 anos e uma energia contagiante, para 
quem, além de atleta, não descura o seu papel de mãe, avó e es-
posa. No entanto, sabe que a saúde é imprescindível para atingir 
os seus objetivos. «Eu tenho uma médica de família espetacular, 
mas sei que eles não conseguem chegar a todos, não conseguem 
atender toda a gente. As pessoas vão para o Hospital Garcia de 
Orta e está sobrelotado. Este hospital no Seixal é mesmo neces-
sário», afirma.
A campanha é, segundo a atleta, muito importante e deve conti-
nuar: «Se não falamos, esquecem. E é bom estarmos presentes e 
juntos com a mesma ideia. Não estamos a lutar por um divertimen-
to ou uma festa, é para ajudar quem precisa. Se pudessem fazer o 
hospital o mais rápido possível, era bom para todos e tirava-nos do 
pesadelo que tem sido.»
No momento em que o Seixal Boletim Municipal é distribuí-
do, Joaquina Flores parte para a Dinamarca, onde decorre o 
Campeonato da Europa de Atletismo em veteranos. Uma viagem 
preparada por Januário Flores, seu marido e empresário, cujo 
apoio considera fundamental. Se quer ganhar? Sim, mas não a 
todo o custo: «Toda a gente gosta de ganhar, mas quando vou fazer 
as provas não posso ir com a ânsia de ganhar, tenho que ir a sorrir, 
bem disposta. Estou preparada para fazer o meu melhor, não pos-
so dizer que vou vencer, mas estar lá já é ganhar».

Apesar dos 
avanços no 
processo, 
a luta pela 
construção 
do hospital 
continua, 
bem como a 
Campanha 1 Voto 
pelo Hospital. 
Se ainda não
votou, pode 
fazê-lo em vários 
locais 
e iniciativas 
do concelho
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Promover o convívio entre os alunos e famílias

Festa de encerramento 
do projeto A Casa das 
Emoções

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho do Seixal 
(ADBSCS) realiza no dia 27 de agosto, domingo, entre as 9 e as 13 
horas, no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, uma colheita de 
sangue.
A doação de sangue é uma ação de solidariedade importante para 
preservar a vida humana. Se é uma pessoa saudável e tem entre os 18 
e os 65 anos, seja solidário, participe!

A QuintA da Fidalga, em 
Arrentela, recebeu, no dia 4 de 
junho, a festa de encerramento da 
Casa das Emoções, na qual par-
ticiparam cerca de 300 pessoas, 
entre crianças envolvidas no pro-
jeto e seus familiares, educado-
ras, auxiliares e representantes 
das instituições envolvidas no 
projeto.

A Casa das Emoções é desen-
volvida pela Câmara Municipal 
do Seixal em parceria com a 
Acrescer – Associação Juvenil de 
Animação Socioeducativa e com a 
Equipa de tratamento de Almada 
– Administração Regional e 
Saúde de Lisboa e Vale do tejo. 
Destina-se a crianças integradas 
no ensino pré-escolar e suas fa-
mílias e educadores de infância. 
O objetivo é promover a saúde e 

o desenvolvimento harmonioso 
da criança, privilegiando uma in-
tervenção ao nível do desenvolvi-
mento de competências pessoais 
e socioemocionais. Ao mesmo 
tempo, pretende também apro-
ximar e fomentar a articulação 
entre os pais e a escola.

A personagem central de A 
Casa das Emoções é a Guardiã. 
Cada sala de jardim de infância 
que acolhe o projeto recebe uma 
casinha de madeira que vai sendo 
preenchida com objetos, à medi-
da que as crianças vão superando 
tarefas relacionadas com a saúde 
e bem-estar, que são propostas 
pelas Mensageiras da Guardiã.

neste ano letivo, A Casa das 
Emoções foi desenvolvida em 11 
salas de jardins de infância, en-
volvendo 239 crianças e 11 edu-

cadoras de infância e auxiliares. 
na festa de encerramento do 

projeto, que proporcionou o con-
vívio entre todos os participantes 
do projeto, os meninos e as suas 
famílias puderam encontrar-se 
com a Guardiã, ver todas as casas 
preenchidas e participar em ati-
vidades lúdicas. 

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, es-
teve presente nesta iniciativa e 
salientou a importância de pro-
mover ações que permitam a par-
ticipação ativa das crianças e a re-
flexão sobre temas essenciais ao 
seu desenvolvimento pessoal e 
social, envolvendo a sua família. n

Nos últimos dias do ano letivo, decorreram as sessões finais do 
Aventura na Cidade, um projeto comunitário de promoção da saúde 
implementado pela autarquia em colaboração com a Associação 
Arisco durante o ano escolar. Em 2016-2017 envolveu 16 técnicos de 
educação que desenvolveram o projeto junto de 125 jovens de quatro 
instituições: Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato (escolas 
básicas Pedro Eanes Lobato, de Amora e Quinta das Inglesinhas); 
Escola Básica de Nun’Álvares, Escola Secundária Manuel Cargaleiro e 
Associação Acrescer.
Entre as várias atividades das sessões finais contam-se visitas a vários 
locais dentro e fora do concelho, peddy paper e caça ao tesouro. 
No dia 16 de junho, os alunos do 7.º C da Escola Básica de Nun’Álvares 
estiveram no Auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal, onde foram acolhidos por Joaquim Santos, presidente da autar-
quia, e Vanessa Silva, vereadora do pelouro da Educação e Juventude, 
e receberam um certificado. Estes alunos tiveram como missão reali-
zar uma ação solidária e optaram por organizar uma recolha de fundos 
para o Centro Paroquial Arrentela – Centro Comunitário Várias Culturas 
Uma Só Vida, com o objetivo de contribuir para a realização de um pas-
seio para pessoas desfavorecidas.

Atividades, passeios e visitas
Sessões finais do projeto
Aventura na Cidade

Pavilhão Municipal da Torre da Marinha
Colheita de sangue
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Festa dos Povos – Festividades da Tabanka

A diversidade cultural 
celebrada no Seixal

A Associação para o Desenvol-
vimento Social, Solidariedade e 
Cooperação com S. Tomé e Prín-
cipe celebrou, no dia 15 de julho, 
o 10.º aniversário, ocasião em que 
assinalou igualmente o 42.º aniver-
sário da independência de S. Tomé 
e Príncipe.
A iniciativa decorreu no Parque 
do Serrado, com forte presença 

da comunidade, e consistiu num 
piquenique partilhado acompa-
nhado por diversas atividades mu-
sicais. A iniciativa teve o apoio e 
contou com as representações da 
Câmara Municipal do Seixal, Junta 
de Freguesia de Amora e Paróquia 
de Amora.
Também a 8 e 9 de julho, como 
forma de assinalar o 42.º aniver-

sário da independência de Cabo 
Verde, a Associação Cabo-Verdiana 
do Seixal contou com o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal para 
realizar um torneio internacional de 
futebol de 11 com a participação 
de equipas oriundas de diferentes 
comunidades emigrantes, assim 
como um almoço convívio na sede 
da associação, em Foros de Amora.

Comunidades de S. Tomé e Príncipe e Cabo Verde
Associações de imigrantes celebram independência

O bairrO da Quinta da 
Princesa, na freguesia de amora, 
recebeu mais uma edição da fes-
ta que celebra a diversidade. as 
Festividades da Tabanka decor-
reram nos dias 1 e 2 de julho, re-
velando a multiculturalidade dos 
países africanos de língua por-
tuguesa, através de uma mostra 
de gastronomia e música, entre 
várias manifestações culturais tí-
picas dos PaLOP. São do mundo, 
mas o Seixal é a terra que os aco-

lheu e a Quinta da Princesa o local 
a que chamam casa. Uma forma 
de não esquecerem as raízes pas-
sa pela Festa dos Povos. 

a abertura das Festividades 
da Tabanka incluiu a atuação dos 
Karma Drums e o desfile de ban-
deiras dos PaLOP. a celebração 
teve também um momento eu-
carístico e um almoço oferecido  
pela comunidade católica local.

a festa contou com a presen-
ça da vereadora Manuela Calado, 

do pelouro do Desenvolvimento 
Social, que referiu que «a rique-
za do concelho reside na história 
das suas gentes, sendo que o mu-
nicípio promove políticas sociais 
que apoiam a integração da po-
pulação migrante».

 a iniciativa contou com  o apoio 
da Câmara Municipal do Seixal, 
Junta de Freguesia de amora e 
instituições religiosas, sociais, 
educativas e movimento associa-
tivo da Quinta da Princesa. n

Núcleo de Planeamento e Intervenção 
dos Sem-Abrigo
Encontro permitiu partilha 
de experiências
 

O auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal re-
cebeu, no dia 20 de junho, um encontro de técnicos de equipas de rua 
dos Núcleos de Planeamento e Intervenção dos Sem-Abrigo (NPISA) 
da Área Metropolitana de Lisboa, que inclui os concelhos de Almada, 
Amadora, Cascais, Lisboa, Loures e Oeiras.
A parceria do NPISA no Seixal surgiu no âmbito da implementação 
da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem-Abrigo e 
tem como objetivo assegurar condições que garantam à população 
sem-abrigo a promoção da autonomia e o exercício pleno da cida-
dania. Fazem parte desta parceria a Câmara Municipal do Seixal; 
a CRIAR-T – Associação de Solidariedade; o Instituto da Segurança 
Social, o IP – Centro Distrital de Setúbal; o Centro Paroquial de Bem-
Estar Social de Arrentela; o Centro Paroquial de Bem-Estar Social de 
Fernão Ferro; a Santa Casa da Misericórdia do Seixal e o Agrupamento 
dos Centros de Saúde de Almada-Seixal. 
O encontro agora realizado permitiu a apresentação de casos práti-
cos e a partilha de experiências de trabalho entre os vários técnicos 
presentes, tendo sido realizados vários workshops sobre temáticas 
como a abordagem em rua, as boas práticas na Área Metropolitana 
de Lisboa e algumas necessidades sentidas pelas Equipas Técnicas 
de Rua.
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As FestAs Populares de 
Arrentela decorreram entre 12 e 
16 de julho, na torre da Marinha, 
junto à antiga companhia de la-
nifícios. 

O programa de atividades con-
tou com música, bailes, animação, 
gastronomia, feira franca e car-
rosséis que fizeram as delícias das 
crianças.

Houve espetáculos de artistas 
nacionais, mas também de gru-
pos e bandas da terra, distribuí-
dos por dois palcos, um junto à 
Praça das Geminações e outro 
na Avenida MFA, em frente ao 
Independente Futebol Clube 
torrense.

Banza, Vítor Paulo trio – O 
Nosso Canto e Quim Barreiros fo-
ram alguns dos músicos que atua-
ram nas festas. 

em desfile pelas ruas esti-
veram os tocá Rufar, Karma 
Drums, a Fanfarra da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Mistos do Concelho do seixal e a 

Banda da sociedade Filarmónica 
União Arrentelense, que depois 
também subiu ao palco.

Os grupos que participaram no 
Festival de Folclore de Arrentela 
proporcionaram um desfile etno-
gráfico, envergando os trajes das 
terras que representam. Depois 
subiram ao palco para apresentar 
a música e danças tradicionais. 
Para além dos ranchos folclóri-
cos Honra e Glória de Arrentela 
e Andorinhas do Pinhal, ambos 
do concelho, participaram os 
ranchos folclóricos santa Cruz 
de Jovim, de Gondomar, e Flor do 
Alto Alentejo.

As associações e coletividades 
da freguesia mostraram o tra-
balho que desenvolvem na área 
cultural. Foi o caso dos grupos co-
rais e instrumentais Além terra, 
da Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Arrentela, 
Laços de ternura, da Associação 
de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Pinhal de Frades, do 

Grupo Coral dos serviços sociais 
dos trabalhadores das Autarquias 
do seixal e da escola de Artes 
do Independente Futebol Clube 
torrense.

A Associação Unitária de 
Reformados, Pensionistas e 
Idosos da torre da Marinha 
deu a conhecer as diversas ati-
vidades que desenvolve, através 
do Grupo de sevilhanas Viva a 
Dança Viva, do Grupo de teatro 
Os Participantes da Boa Vontade, 
do Grupo Coral e Instrumental 
Recordar É Viver, do Grupo de 
Harmónicas A Baía do seixal e do 
Grupo de Cante Feminino Alen-
tejano.

As festas da população
Jorge Gonçalves, vice-presiden-

te 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 o seu exe-
cutivo estiveram presentes nestas 
festas, tendo visitado os standes 
do movimento associativo da fre-
guesia. A comitiva passou ainda 
pelo stande da Câmara Municipal 
do seixal, que este ano teve uma 
afluência enorme de visitantes, 
que não quiseram deixar de ver as 
réplicas de edifícios e património 
histórico do concelho, participar 
no passatempo seixal, terra de 
Futuro e ganhar prémios.

António santos salientou o en-
volvimento dos clubes e das as-
sociações da freguesia nas festas 
populares «com mostras das ativi-
dades culturais e desportivas que 
desenvolvem, quer nos standes, 
quer nas atuações e demonstra-
ções que realizam e que fazem par-
te do programa». Outro aspeto que 
destacou foi a forte adesão da po-
pulação: «A comunidade é sempre 
muito participativa nas festas po-
pulares, porque sentem que estas 
são, acima de tudo, as suas festas».

Jorge Gonçalves fez referência 
à importância da realização das 
festas populares: «Continuar a 
realizar as festas populares em 
todas as freguesias é valorizar os 
costumes e as tradições no nosso 
concelho, pois elas já fazem parte 
da nossa história e da nossa iden-
tidade. são espaços de vivência, 
de encontro e de animação e com 
uma grande diversidade cultural, 
com um programa feito em parce-
ria com o movimento associativo 
e associações do concelho».

O vereador falou ainda do pa-
pel das festas populares para o 
turismo: «A qualidade dos pro-
gramas, as muitas atrações das 
nossas festas e as tradições man-
tidas como, por exemplo, o fol-
clore, as cavalhadas ou as noites 
de sardinha assada trazem muita 
gente ao nosso concelho e são, por 
isso, também uma alavanca para o 
desenvolvimento do turismo».  n

Festas Populares de Arrentela 

Espaços de vivência e animação
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Dia 26 de julho, quarta-feira
18 horas
Garraiada
19 horas
Atuações dos alunos dos colégios 
da freguesia
21.20 horas
Ginástica acrobática dos Redondos
22.15 horas
Espaço Movimento e Saúde – 
Sara Gonçalves

Dia 27 de julho, quinta-feira
21 horas
Grupo de Escangalhados, 
da Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos 
de Fernão Ferro
21.30 horas
Grupo de Concertinas 
dos Redondos
22.30 horas
Toy

Dia 28 de julho, sexta-feira
18 horas
Garraiada
19.45 horas
Grupo Coral da Casa da Música 
da Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos 
de Fernão Ferro
21 horas
Iniciativa FF
23 horas
Baile com Hélder Costa

Dia 29 de julho, sábado
18 horas
Garraiada
18.30 horas
Papa Trilhos By Night
20 horas
Banda REC
21.20 horas
Boowdance da Associação de 
Amigos do Pinhal General
21.40 horas
Escola de dança WooW 
do Grupo Desportivo e Cultural 
de Fernão Ferro
22.10 horas
Grupo de Danças e Cantares 
dos Redondos
22.45 horas
Música dos anos 1980-90 
com DJ White (Jorge Branco)

Dia 30 de julho, domingo
18 horas
Garraiada
19 horas
Banda LP
21 horas
Marchas da Associação 
de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Fernão Ferro
21.30 horas
Escola de dança Impacto 
do Grupo Desportivo e Cultural 
de Fernão Ferro
22.20 horas
Cavaquinhos da Associação 
de Amigos do Pinhal do General
23 horas
KZL Music

Dia 2 de agosto, quarta-feira
21 horas
Orquestra de percussão Tocá Rufar
Animação de rua
22 horas
Demonstração de atividades da 
Sociedade Musical 5 de Outubro
Espaço associativo
Banza
Palco 
24 horas
Largada de touros
Recinto das largadas

Dia 3 de agosto, quinta-feira
21 horas
Desfile de marchas populares
21.30 horas
Atuação de grupos corais das asso-
ciações de reformados e dos traba-
lhadores das autarquias do Seixal
Espaço associativo
22 horas
Rosinha 
Palco
24 horas
Largada de touros
Recinto das largadas

Dia 4 de agosto, sexta-feira
21.30 horas
Corrida de touros
Praça de touros nas Colinas do Sul
22 horas
Baile popular com KZL Music
Espaço associativo 
Escola de Rock do Seixal apresenta 
Rock Rendez-Vous
Palco
2 horas
Largada de touros
Recinto das largadas

Dia 5 de agosto, sábado
10 horas
Largada de touros
Recinto das largadas

12 horas
Cerimónia alusiva ao início 
das obras de recuperação da Praça 
de Touros de Aldeia de Paio Pires
17 horas
Cavalhadas 
Recinto das largadas
20 horas
Noite da sardinha assada
Recinto das largadas
21 horas
Desfile etnográfico de ranchos 
folclóricos 
Animação de rua
21.30 horas
Charanga das Fresquinhas
Recinto das largadas
35.º Festival de Folclore 
do Concelho do Seixal 
Palco
22 horas
Baile popular com Vítor Ginja 
e Beto
Espaço associativo
24 horas
Largada de touros
Recinto das largadas

Dia 6 de agosto, domingo
17.45 horas
Procissão solene em honra 
de Nossa Senhora da Anunciada
21 horas
Karma Drums
Animação de rua
21.30 horas
Largada de touros
Praça de touros nas Colinas do Sul
22 horas
Diamantina 
Palco

Recinto das largadas: 
Av. José António Rodrigues

Palco e espaço associativo: 
Recinto das festas

De 26 a 30 de julho 
Parque Urbano de Fernão Ferro

De 2 a 6 de agosto
Urbanização do Monte Queimado 
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Dia 11 de agosto, sexta-feira
22 horas 
Baile com HC Som
Coreto
Toy
Palco principal

Dia 12 de agosto, sábado 
21.30 horas 
Cantares populares:
Grupo Coral Instrumental 
5 de Janeiro da Associação Unitária de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Amora; Grupo Coral Operário Alentejano do Centro 
Cultural e Desportivo das Paivas; Flores do Passado da Associação de Reformados e Idosos da 
Freguesia de Amora; Grupo Coral Vozes Femininas Amoreira-Gare
Coreto
22 horas 
Cuca Roseta
Palco principal

Dia 13 de agosto, domingo
21.30 horas  
União das Tribos
Palco principal
22 horas
Fiesta Lusa – Música e dança
Coreto
23 horas 
Alcoolémia – 25.º aniversário 
Palco principal

Dia 14 de agosto, segunda-feira 21.30 horas 
Stand up comedy com Serafim 
Coreto
22 horas 
Maria Alice convida Dany Silva 
Palco principal
23 horas 
Baile com Vítor Ginja 
e Carlos Alberto
Coreto

Dia 15 de agosto, terça-feira 
22 horas 
Baile com Trio PJ
Coreto
David Antunes com FF 
e Vanessa Silva
Palco principal

Dia 18 de agosto, sexta-feira 
21 horas
Grupo de Sevilhanas Rocieras 
de Alcochete
Palco Liberdade
Duo musical Ritmos 
Palco Arraial
22 horas
Capitão Fausto + Rua Direita 
Vencedores do XXII Festival de 
Música Moderna de Corroios’2017
Palco Carlos Paredes
 
Dia 19 de agosto, sábado 
21 horas
Grupo Coral Gerações – Algueirão
Palco Liberdade
Duo musical HC Som
Palco Arraial
22 horas
XXXIII Festival de Folclore 
de Corroios
Palco Carlos Paredes
 
Dia 20 de agosto, domingo  
21 horas
SAHARA – Dance Studio 
Palco Liberdade
Duo musical Maravilha 
Palco Arraial
22 horas
Noite de fados com Carlos Leitão 
Palco Carlos Paredes

Dia 21 de agosto, segunda-feira 
21 horas
Associação Grupo Coral 
e Instrumental Ventos e Marés 
e Grupo Coral e Instrumental 
Moinho de Maré
Palco Liberdade
Trio musical Clave
Palco Arraial
22 horas
Remember Revival Band
Palco Carlos Paredes

Dia 22 de agosto, terça-feira 
21 horas
Trio musical Novo Ritmo
Palco Liberdade
Johnny’s Band
Palco Arraial
22 horas
Quim Barreiros
Palco Carlos Paredes

Dia 23 de agosto, quarta-feira 
21 horas
Grupo Coral Instrumental 
Os Sempre Jovens; Grupo Coral 
e Instrumental Cantar É Viver; 
Grupo de Cavaquinhos Os Rouxinóis
Palco Liberdade
Trio musical Ipanema 
Palco Arraial
22 horas
Moonspell  
Palco Carlos Paredes

Dia 24 de agosto, quinta-feira 
21 horas
Prof. Virgínia Gonçalves 
e classes de dança
Palco Liberdade
César Silva
Palco Arraial
22 horas
Diogo Piçarra
Palco Carlos Paredes

Dia 25 de agosto, sexta-feira 
21 horas
Grupo Nafisah – Danças orientais; 
Grupo Sway – Danças de salão; 
Grupo Hip Hop
Palco Liberdade
Trio musical Ludgero 
Palco Arraial
22 horas
The Gift 
Palco Carlos Paredes
 
Dia 26 de agosto, sábado 
21 horas
Noite cultural do Centro Cultural 
e Recreativo do Alto do Moinho 
Palco Liberdade
Cátia Sofia 
Palco Arraial
22 horas
Nelson Freitas
Palco Carlos Paredes

Dia 27 de agosto, domingo
21 horas
Sevilhanas; Cavaquinhos 
e Concertinas; Grupo Coral 
Os Rouxinóis
Palco Liberdade
Duo musical Vítor Ginja e Beto 
Palco Arraial
22 horas
GNR
Palco Carlos Paredes

De 18 a 27 de agosto
Parque Urbano da Quinta da Marialva

De 11 a 15 de agosto 
Frente ribeirinha de Amora
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Foi no Núcleo Naval de Arrentela 
que foram entregues certificados 
aos participantes na formação de 
monitores do Seixal Férias. A forma-
ção, da responsabilidade da Câmara 
Municipal do Seixal, é dinamizada 
por técnicos municipais de várias 
áreas e engloba temas como jogos 
teatrais, leitura, orientação e esca-
lada, visitas guiadas ao Auditório 

Municipal, noções básicas da técni-
ca de esponjado, stencil e tipografia, 
entre outras.
O objetivo é que os monitores pos-
sam fazer o acompanhamento 
adequado das atividades do Seixal 
Férias, dotando-os de conhecimen-
tos úteis e proporcionando a sua par-
ticipação em exercícios práticos. 
O Seixal Férias integra propostas pa-

ra ocupar as crianças e jovens de for-
ma divertida e educativa durante as 
férias escolares. Ateliês, campos de 
férias, informática, atividades des-
portivas, workshops e animação são 
algumas das atividades programa-
das pelos centros de férias, criados 
por associações de pais, coletivida-
des e instituições, com o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal.

Acompanhamento das atividades do Seixal Férias
Monitores receberam formação

O Seixal Férias está a 
proporcionar a crianças e jovens 
do concelho a participação em 
diversas atividades desportivas, 
culturais e lúdicas, de forma a 
preencher de maneira divertida 
e saudável os tempos livres nas 
férias de verão.

Coletividades, associações ju-
venis, escolas e associações de 
pais criaram centros de férias on-
de crianças e jovens se podem ins-
crever e participar num programa 
diversificado elaborado em par-
ceria com a Câmara Municipal do 
Seixal. 

É uma oportunidade única para 
praticar desporto, aprender mais 
sobre o património e a cultura, 
fazer novos amigos e desenvolver 
competências pessoais e sociais. 
Para os pais, o Seixal Férias é uma 
forma de proporcionar aos filhos 
a ocupação dos tempos livres de 
forma segura e acompanhada.

as iniciativas decorrem nas 
piscinas, pavilhões e parques 
municipais, na Biblioteca e no 
ecomuseu Municipal, em coleti-
vidades e escolas, com o apoio de 
monitores, que receberam forma-
ção para fazer o acompanhamen-

to adequado das atividades (ver 
texto nesta página).

Os participantes têm tido a 
oportunidade de praticar canoa-
gem, xadrez e escalada, brincar 
na piscina, realizar atividades 
plásticas e de leitura, conhecer o 
património histórico do conce-
lho, fazer passeios e visitas, entre 
muitas outras iniciativas. 

até setembro ainda há muitas 
áreas por explorar. Consulta o 
programa completo em cm-sei-
xal.pt e inscreve-te nas iniciativas 
que estão a decorrer. Celebra o 
verão com o Seixal Férias! n

atividades para crianças e jovens

Celebrar 
o verão 
com o Seixal 
Férias



  27 JULHO 2017    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 690

JUVENTUDE     15

Um grUpo de vinte jo-
vens do município do Seixal rea-
lizou uma semana de treino de 
mar a bordo da Caravela Vera 
Cruz, uma réplica da embarca-
ção inventada e usada pelos 
portugueses durante o período 
dos Descobrimentos nos séculos 
XV e XVI. 

Esta embarcação, que esteve 
ancorada no Seixal em junho, du-
rante a realização do 1.º Festival 
Náutico Baía do Seixal, permite 
o treino de vela e experiências de 
mar, sobretudo a jovens, e tam-
bém participa em provas e outros 
eventos náuticos.

o grupo de jovens, pertencen-
tes a associações, grupos de jo-
vens e clubes  do concelho, em-
barcou nesta aventura no Seixal 
e 195 milhas depois, e visitados 
os portos de Cascais, peniche, 
Berlengas e Setúbal, chegaram 
a Lisboa no dia 21 de julho. para 
trás ficaram sete dias de experiên- 
cias inesquecíveis.

Após a viagem, três partici-
pantes partilharam com o Seixal 
Boletim Municipal as suas expe-
riências.

Vini gomes tem 20 anos e não 
hesitou em dizer que «a experiên- 
cia foi muito boa e aconselho a to-
dos a virem a bordo e conhecer os 
mares portugueses. o mais difícil 
foram os enjoos, mas tudo o resto 
compensa. Aprendemos de tu-
do: estivemos no leme, vigilância, 
aprendemos a fazer os nós, entre 
outras coisas. Foi uma semana 
diferente e gostei muito, em espe-
cial por ser nesta embarcação, já 
que só existem duas em portugal. 
repetia sem dúvida e, se puder, 
para o ano venho outra vez!»

Luís Teixeira, com 17 anos, já 
conhecia o mar. Disse que «já ti-
nha tido algumas experiências 
semelhantes, mas esta foi das que 
mais me marcou. Aprendi mui-
tas coisas novas para melhorar a 
minha experiência no mar e tam-
bém para as minhas atividades 

nos escuteiros. por exemplo, con-
segui aprender aqui a fazer o lais 
de guia (um nó), que ainda não ti-
nha conseguido fazer antes, mas 
também a trabalhar em equipa 
de uma forma mais coordenada. 
Tenho uma grande paixão pelo 
mar e senti-me muito bem aqui. 

Também houve uma grande ami-
zade entre todos».

Também com 17 anos, Bruna 
meirinhos considerou que esta 
foi «uma experiência única e ain-
da mais especial por ter sido nu-
ma caravela, já que só existem du-
as como esta. Aprendi muitas coi-
sas e toda a tripulação foi muito 
prestável connosco, explicavam 
tudo o que tínhamos que fazer 
e porquê. o que mais vou recor-
dar é a importância do trabalho 
na proa e como atracar. Também 
aprendi muito sobre a importân-
cia do trabalho em equipa e todo 
o grupo foi incrível. repetia esta 
experiência várias vezes».

A caravela Vera Cruz é tripu-
lada pelos sócios da Aporvela 
que se voluntariam em viagens 
de treino de mar e vela. Nesta 
viagem, o comandante foi José 
Inácio Júnior que destacou «a 
coesão do grupo. Já temos tido 
experiências destas, mas estes 
jovens, mesmo sendo todos dife-

rentes, souberam unir-se e foram 
sempre muito prestáveis entre 
eles e connosco. E acho que gos-
taram da experiência, pois quan-
do chegávamos aos portos, nem 
queriam sair do barco. Quase que 
tinha que os empurrar para irem 
conhecer as terras por onde pas-
sámos! A Câmara municipal do 
Seixal está de parabéns pelos jo-
vens que selecionou e eles estão 
de parabéns porque nos deram 
uma lição de vida com o seu com-
portamento impecável».

o comandante afirmou ainda 
que este tipo de experiência «é 
muito enriquecedora, sobretudo 
porque ensina a viver em con-
junto. Num barco, os espaços são 
limitados e o comportamento de-
sordeiro não é aceitável. Nesta 
viagem houve sempre espaço 
para tudo e acho que eles saem 
daqui mais ricos, pois aprende-
ram a fazer de tudo, desde as ma-
nobras do navio ao trabalho de 
limpeza». n

A bordo da Caravela Vera Cruz

Jovens do Seixal em treino de mar

A R@to – Associação para a Divul-
gação Cultural e Científica (ADCC) 
está a implementar o projeto 
InfoEmprego, o qual visa promo-
ver a empregabilidade através do 
melhoramento das competências 
informáticas. 
A iniciativa resulta de uma parce-
ria entre a Junta de Freguesia de 
Corroios e a R@to –ADCC e foi cria-
da após a identificação de situa-
ções em que os utentes desempre-
gados de valências da freguesia re-

velavam dificuldades na utilização 
das ferramentas informáticas na 
criação do currículo e na utilização 
de plataformas online. 
As sessões decorrem até ao final 
do ano, repartidas por dois módu-
los de formação, o InfoEmprego InI 
e o InfoEmprego Pro, que abordam 
a iniciação à informática para pes-
soas desempregadas, incluindo a 
redação de um currículo, a procura 
de emprego na internet ou o envio 
de um currículo por correio eletró-

nico e a utilização de plataformas 
online para a procura de emprego.
Todos os interessados se podem 
inscrever, sendo as datas das ses-
sões acordadas com os formandos.
Para mais informações, contactar 
a R@to – ADCC através do correio 
eletrónico formacao@rato-adcc.
pt, pelo telefone 933 778 414 ou 
pelas redes sociais Facebook e 
Twitter.

Associação R@to – ADCC promove formação
Inscrições abertas para desempregados

Este tipo 
de experiência 
é muito 
enriquecedora, 
sobretudo 
porque ensina
 a viver 
em conjunto
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Chama-se museu Tele-
fone Valle e é propriedade de José 
Valle, cuja vida profissional sem-
pre esteve ligada aos artefactos 
que têm como função primeira 
transmitir a voz humana à distân-
cia. Trabalhou exclusivamente nos 
TLP – Telefones de Lisboa e Porto, 
onde se guindou a chefe de serviço, 
e da mesma companhia foi admi-
nistrador, durante breves anos, em 
s. Tomé e Príncipe.

em abril de 2015, na presen-
ça dos autarcas Joaquim santos 
e Vanessa silva, inaugurou o seu 
museu, na Loja 11, que adquiriu 
no Centro Comercial da Verdizela, 
paredes-meias com o Parque 
Desportivo municipal. 

Como nasceu tão original
 ideia? 
«Pode dizer-se que fui empur-

rado para ela. Durante anos e 
anos, sempre trabalhei com estes 
aparelhos, que me fascinam. Por 
conseguinte, quando via qual-
quer equipamento fora do vulgar, 
esforçava-me por comprá-lo ou, 
então, salvava-o no caminho para 
a sucata», conta-nos o museologis-
ta, sempre afável e bem-disposto, 
enquanto ia apontando os apare-
lhos que ligam a história corrida 
do telefone, desde o seu trisavô ou 
tetravô ao atual celular de todos os 
encantamentos.

O museu alberga mais de duas 
centenas de peças, desde as mais 
exóticas – neste capítulo chamam 
a atenção dois telefones de pé alto, 
certamente atributos de mobiliá-
rio senhorial –, às mais vulgares: 
telefones públicos, de mesa, de 

parede, caixas de PBX, os primei-
ros telemóveis, grandes e pesados, 
sem cabimento na vida moderna, 
telefones de barcos, telefones de 
minas e até um poste telegráfico, 
com os necessários apetrechos pa-
ra o escalar. Diga-se que o aparelho 
mais antigo deste acervo é uma ré-
plica do telefone de mesa Brandão, 
de 1879.

«a vida para chegar até ao pon-
to em que estamos não foi fácil, já 
que a minha mulher desesperava 
com a falta de espaço e o pó que 
todas estas coisas geravam no lar. 
Quer dizer, a iminência de ela sair 
de casa obrigou-me a adquirir este 
espaço», explicou-nos José Valle, 
para ilustrar as dificuldades com 
que um mortal sempre se depara 
na concretização da ideia por que 
se apaixona.

No entanto, o museólogo anseia 
por outras instalações «onde possa 
tirar partido deste fundo pedagó-
gico de imenso valor». seria «mui-
to útil para os alunos das nossas es-
colas, que desconhecem a atribu-
lada viagem do conhecimento até 
se chegar ao telefone moderno. Os 
miúdos não sabem sequer como 

marcar um número num telefone 
de disco». 

Meucci, 
não Graham Bell!
Durante uma curta preleção, 

José Valle referiu-se ao inventor do 
telefone, que foi o italiano antonio 
meucci, em 1871, e não o norte- 
-americano Bell, como nos ensina-
ram nas escolas e não sabemos se 
continuam a ensinar. 

Na verdade, o pai do «telégrafo 
falante», como lhe chamou, foi o ita-
liano, que durante uma experiên- 
cia se deu conta que a fala podia 
ser transmitida ao longe através 
de impulsos elétricos. «mas como 
não tinha dinheiro, foi Bell quem 
registou a patente, em 1876, e as-
sim construiu um imenso império 
e ganhou muito dinheiro». 

meucci era simpatizante das 
ideias revolucionárias de Gari-
baldi, sabendo-se que também 
ganhou a vida como mecânico de 
palco do Teatro de havana. só em 
tempos recentes, precisamente em 
2002, o Congresso dos eua repôs 
a verdade dos factos, atribuindo a 
invenção a antónio meucci. n     

um espaço a visitar na Verdizela

Temos um museu 
de telefones no concelho

A Escola Desce ao Rio
Pelas crianças se acerta o futuro

A Escola Desce ao Rio foi o nome de uma exposição que esteve 
patente na Associação Náutica do Seixal (ANS), nas primeiras 
semanas deste mês. O certame deu a conhecer o empenho dos 
alunos da Escola Básica e do Jardim de Infância do Bairro Novo no 
conhecimento e preservação da Baía do Seixal. 
Tiago Pina, da direção da ANS, descreveu como os petizes realiza-
ram, «ao longo do ano escolar, um conjunto de exercícios de natu-
reza geográfica, histórica, etnográfica, social e ambiental adapta-
dos ao seu ano escolar». Este trabalho enquadrou-se no Projeto 
Rios, que tem o patrocínio da ASPEA – Associação Portuguesa de 
Educação Ambiental e é de âmbito nacional. 
Assim, os mais pequeninos entretiveram-se com a areia, conchas 
e pauzinhos; os do primeiro ano construíram uma maquete com o 
que encontraram na babugem do rio; os do segundo, debruçaram-
-se sobre as embarcações tradicionais; os do terceiro, ocuparam- 
-se da fauna e da flora, bem como das indústrias ligadas, desta ou 
daquela forma, ao rio, enquanto os do quarto ano fizeram análises 
à água, procuraram potenciais poluidores e buscaram respostas 
para os mesmos. Todavia, todo este afã ambiental centrou-se na 
história do rio e respetiva fauna e flora, para assim se alcançarem 
caminhos de proteção de um património de suma importância e 
que a todos pertence. 
O dirigente associativo da ANS fez questão de salientar os im-
portantes apoios recebidos da União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires e do Ecomuseu Municipal, essen-
ciais para que os alunos do Bairro Novo levassem a cabo a empre-
sa a que se propuseram.
A ANS procura, agora, outros espaços para dar a conhecer a mos-
tra dos trabalhos, com o intuito de contribuir para o conhecimento 
e «preservação do nosso património junto da população mais 
nova». Afinal, é pelas «crianças que o futuro se acerta», como se lê 
num dos painéis orientadores da exposição.  
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EntrE 16 e 18 de Junho, 
decorreu o Seixal World Music, 
com três concertos no Cinema S. 
Vicente, Auditório Municipal e 
Quinta da Fidalga. O objetivo da 
iniciativa foi promover a tolerân-
cia, o entendimento e o conheci-
mento entre os povos, através da 
música, uma expressão cultural 
imemorial e comum a toda a hu-
manidade.

Composto por intérpretes na-

turais da Síria e Marrocos, o gru-
po Alpharabius Ensemble atuou 
no primeiro dia na sala de espe-
táculos de Aldeia de Paio Pires 
e deu um concerto em torno da 
música tradicional de Marrocos, 
Síria, turquia e Egito. 

no dia seguinte, a cabover-
diana Maria Alice mostrou um 
timbre límpido e definido e um 
talento especial para cantar mor-
nas e coladeras ao estilo tradicio-

nal. no dia 18, o cenário mágico 
da Quinta da Fidalga recebeu a 
música descomplexada e atual, 
assente nas diferentes tradi-
ções regionais portuguesas, dos 
Seiva. O espetáculo foi gratuito e 
contou com uma primeira parte 
por Geronym, ou seja o músico 
e compositor ricardo Jerónimo 
Martins, intérprete de Hang/
/Handpan. n

Presenças Ocultas & Sagrados Profanos 
Galeria Municipal de Corroios 
expõe trabalhos de José Robalo
Entre 3 de junho e 22 de julho, a Galeria Municipal de Corroios acolheu a 
exposição Presenças Ocultas & Sagrados Profanos com pinturas de José 
Robalo, pintor nascido em Almada em 1968. Vanessa Silva, vereadora da 
Câmara Municipal do Seixal, esteve presente na inauguração.
José Robalo tem o curso de pintura da Sociedade Nacional de Belas 
Artes de Lisboa e o curso de gravura do Atelier Paiva Raposo e participa 
em exposições coletivas e individuais desde 2005, tendo igualmente 
apresentado trabalhos em exposições internacionais como aconteceu na 
Miniprint Cadaques, em Barcelona, ou na 5.ª International Biennial of Art, 
Chestochowa.

Seixal World Music

Festival promove 
tolerância entre povos

José Nero e Fernando Branquinho expõem 
na Galeria de Exposições Augusto Cabrita 
Fotografia em destaque 
no Seixal
A fotografia de paisagem e o retrato concetual estiveram em desta-
que na Galeria de Exposições Augusto Cabrita entre maio e julho.
Paisagens do Meu Interior, exposição de fotografia da autoria de 
José Carlos Nero, esteve patente desde maio até princípio de ju-
nho e reuniu um olhar do fotógrafo sesimbrense sobre diferentes 
paisagens.
Sucedeu-se Estou Aqui!, uma exposição de fotografias de Fernando 
Branquinho, feitas com leitores da Biblioteca Municipal do Seixal, 
esteve patente até 22 de julho.
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Nos meses de junho e 
julho, a Biblioteca municipal do 
seixal promoveu iniciativas li-
gadas à leitura, mas também ao 
ambiente e às artes plásticas, de-
dicando ainda atividades ao pro-
grama seixal Férias, que se encon-
tra a decorrer (ver página 14).

entre os vários ateliês reali-
zados, destaque para o s. Pedro 

na Biblioteca, manjericos na 
Ludoteca!, uma atividade de ex-
pressão plástica comemorativa 
do dia de s. Pedro, feriado muni-
cipal, em que os pequenos parti-
cipantes construíram manjericos 
com vários materiais.

Pensar Verde foi o nome da ex-
posição que os visitantes da bi-
blioteca puderam ver entre 4 e 

17 de julho, uma mini horta de 
plantas aromáticas que teve co-
mo objetivo despertar a consciên-
cia ecológica dos jovens.

Na Hora do Conto, os meninos 
ouviram a história As Roupas 
Novas do Imperador, numa adap-
tação do conto de Hans Christian 
Andersen, que conta a história 
de um rei muito orgulhoso, que 

foi enganado por dois supostos 
alfaiates. Após a história, as crian-
ças participaram no ateliê Com o 
Rei na Barriga, onde construíram 
de uma marioneta de dedo. este 
ateliê deu continuidade à ativida-
de da Hora do Conto, estimulando 
o desenvolvimento das capacida-
des criativas das crianças.

Até dia 29 de Julho, não perca 

a oportunidade de ir à bibliote-
ca e, no âmbito da iniciativa Vá 
de Férias!... – Banca de oferta de 
Livros, levar para casa, gratuita-
mente, livros do fundo de ofertas 
da Biblioteca municipal do seixal 
que pode aproveitar para ler em 
férias ou nos seus tempos livres. n

Biblioteca municipal do seixal

Leituras e atividades para 
viver e interpretar o mundo

A Câmara Municipal do Seixal, através do Ecomuseu Municipal, dinamiza o projeto Uma 
Aventura nas Férias da Páscoa que anualmente envolve centenas de alunos das escolas 
básicas do concelho. 
Inspirado no livro com o mesmo nome, da coleção Uma Aventura, da autoria de Ana Maria 
Magalhães e Isabel Alçada, inclui, ao longo do ano letivo, sessões de leitura na Biblioteca 
Municipal e nas escolas, visitas aos locais onde se passa a história (no Seixal e em Corroios) 
e passeios no Tejo a bordo da baleeira da Associação Náutica do Seixal. 
No dia 9 de junho decorreu o encerramento do projeto no Auditório Municipal, numa sessão 
que contou com a presença das autoras do livro, Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, as 
quais para além de falarem sobre o livro e a leitura, deram autógrafos e assistiram a uma pe-
ça de teatro apresentada pelos alunos. Este ano participaram no projeto as escolas básicas 
de Miratejo, Torre da Marinha, Monte Sião, Quinta de S. João, Pinhal de Frades, Quinta do 
Campo e Corroios n.º 1, num total de 255 alunos. 

Projeto Uma Aventura nas Férias da Páscoa 
Teatro e convívio com as autoras na festa final 

No dia 9 de junho foi inaugurada, no restaurante cacilheiro Lisboa à Vista, uma obra de MAR, 
writter do concelho. MAR inspirou-se na pesca e seca do bacalhau, que fazem parte da história do 
município, respondendo assim ao convite dos proprietários do restaurante, que quiseram dar cor 
ao espaço recorrendo a um artista do concelho.
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e MAR, estiveram presentes na inau-
guração da obra, que pode ser vista na chaminé do restaurante-cacilheiro.
MAR é o nome artístico de Gonçalo Ribeiro, um jovem que cresceu e vive no Seixal, mas cuja obra 
tem atravessado fronteiras. Começou pelo graffiti e pela street art, mas a sua obra também passa 
pelas telas e por instalações que incorporam madeira, cartão e outros materiais. Nos seus traba-
lhos, Gonçalo mistura elementos do universo da banda desenhada e da animação, com alguns 
elementos da cultura japonesa ou outros mais ligados aos códigos da street art. 
A pintura na rotunda da Avenida Marcos Portugal, em Amora, é da sua autoria, também inspirada 
no mar.

Restaurante cacilheiro Lisboa à Vista
Obra do writter MAR homenageia pescadores
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Clube Recreativo e Desportivo das Cavaquinhas

Trabalhar em prol 
dos jovens

Animados e vestidos a rigor, os motards do Moto Clube do Seixal celebraram, 
no dia 15 de julho, o 24.º aniversário da associação. O local para a festa foi 
a sede, situada na freguesia de Amora. A Câmara Municipal do Seixal asso-
ciou-se ao evento, com o vereador José Carlos Gomes a marcar presença.
Animação, jogos tradicionais e a atuação da banda Al Capone-Covers Band, 
foram os ingredientes da celebração, que juntou os associados e os amigos 
do clube que, para além da atividade recreativa se dedica a causas solidá-
rias. São 24 anos a celebrar o culto da velocidade em duas rodas, a enaltecer 
toda uma subcultura de camaradagem e adrenalina. Afinal, as motos e o 
convívio provam que o culto motard está forte.

Moto Clube do Seixal
Celebrar o espírito motard

O Clube Recreativo e 
Desportivo das Cavaquinhas 
(CDRC) comemorou o 42.º aniver-
sário com uma sessão solene, a 14 
de julho, dia em que foi fundado 
em 1975, com o objetivo de desen-
volver cultural e desportivamente 
a população da comunidade.

Na sessão, homenagearam-se 
os sócios com 25 anos de vida 
associativa e agraciaram-se os 
atletas que se distinguiram nas 
diferentes modalidades, desig-
nadamente Gonçalo Godinho, no 
ju jitsu, Miguel Martinho e Sílvia 
Moreira, nas danças de salão, 
bruna Henriques, no karaté, e o 
mestre de jiu jitsu Rui Gonçalves, 
pelos resultados obtidos, alguns a 
nível nacional e internacional.

O presidente da direção, Arge-
miro Coxixo, destacou os esforços 
dos membros na direção do CDRC 
nos últimos tempos que, «unidos, 
fizeram das fraquezas forças para 

que o clube trilhasse o rumo de-
vido e que os sócios merecem». 
Prometeu que a luta «continuará, 
com perseverança e empenho pa-
ra trabalhar ainda mais em prol 
dos jovens em formação e melho-
rar a sua prática desportiva».

Delfina Inácio, da união das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires felicitou os 
sócios, corpos sociais, direção e 
atletas do CDRC e afirmou que 
«somos todos precisos para fazer 
um concelho melhor e todos de-
vemos estar unidos para apoiar 
os clubes que levam a cultura e o 
desporto à população».

O vereador Joaquim Tavares, 
do pelouro do Ambiente, energia 
e Serviços urbanos da Câmara 
Municipal do Seixal, sublinhou o 
reconhecimento «do trabalho de 
homens, mulheres e jovens que ao 
longo destes 42 anos deram o seu 
tempo e esforço, muitas vezes em 

detrimento das suas famílias, para 
construir esta coletividade e a sua 
história» e saudou todos os sócios, 
atletas e dirigentes do clube.

O autarca referiu a «forte com-
ponente de vivência democráti-
ca» das coletividades do concelho 
e as repercussões nos «resultados 
visíveis na qualidade de vida e na 
vivência coletiva, na promoção da 
cultura e do desporto». lembrou 
ainda que as associações e cole-
tividades «são um parceiro do 
Poder local na construção das 
resposta aos desafios que se co-
locam, à dinamização das ativi-
dades desportivas, culturais, re-
creativas». e lembrou, a título de 
exemplo, a Seixalíada, organiza-
da pelo movimento associativo, 
«uma referência no plano nacio-
nal que tem contribuído para di-
namizar a prática desportiva no 
concelho». n

Associação Unitária de Reformados,
Pensionistas e Idosos do Casal do Marco
Câmara do Seixal atribui terreno 
e financia Centro de Dia

«No Casal do Marco existe/ a associação de reformados/ mas aqui 
ninguém é triste/ somos todos animados». As palavras do hino da 
Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos do Casal 
do Marco (AURPICM) abriram a celebração do 8.º aniversário da insti-
tuição, no dia 8 de julho, com lugar no Parque da Juventude.
A interpretação esteve a cargo do Grupo de Cantar de Amigo da 
AURPICM, com cerca de um ano de existência, cuja atuação incluiu 
ainda mais três canções. A efeméride incluiu ainda a atuação do 
Grupo de Cavaquinhos e Bandolins da Unisseixal.
Em 2010, a Câmara Municipal do Seixal atribuiu um terreno com 
4400 metros para construção do Centro de Dia e Lar da AURPICM. 
Com um custo estimado de 3 milhões e 400 mil euros, o equipamento 
tem já o projeto funcional aprovado pelo Segurança Social e deverá 
contar com 40 vagas para utentes em centro de dia, mais 40 para 
serviço de apoio domiciliário e 56 camas em lar de idosos. A primeira 
valência a avançar será o centro de dia, que tem já aprovado um in-
vestimento de 200 mil euros por parte da autarquia.
«Somos uma instituição de solidariedade social atípica, sem ativi-
dade, sem acordos de cooperação e sem sede própria», lembrou 
Domingos Costa, presidente da direção da AURPICM. O dirigente 
agradeceu «a decisão da Câmara do Seixal de financiar a construção 
do Centro de Dia do Casal do Marco» e lembrou o aumento da espe-
rança média de vida e o envelhecimento da população para sublinhar 
que também o «Estado Central tem que encarar este problema de 
outro modo e defender a qualidade de vida dos idosos».
António Santos, presidente da União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, homenageou o movimento de refor-
mados, pensionistas e idosos, «os homens e mulheres que ousaram 
sonhar, pensar e participar de forma ativa numa missão humanista, 
solidária e benévola de servir o próximo e dar apoio a quem mais 
precisa».
Manuela Calado, vereadora dos Recursos Humanos e Desenvolvi-
mento Social da Câmara Municipal do Seixal, lembrou que «esta asso-
ciação tem oito anos de existência, mas muito mais de persistência» 
e considerou estar-se perante «uma nova etapa na vida da instituição, 
com o início da construção do Centro de Dia da AURPICM». Manuela 
Calado salientou que o equipamento contribui para que o Casal do 
Marco integre em pleno «um movimento solidário que por muitas 
vezes substitui o Estado Central  na sua obrigação de apoio social».
«Ainda sem sede própria, a AURPICM presta já um serviço de so-
lidariedade extremamente importante de apoio à população, de-
monstrando dinamismo, representando a população idosa desta 
localidade e estando presente na reivindicação pelos direitos dos 
reformados, pensionistas e idosos do Casal do Marco, da freguesia e 
do concelho», afirmou.
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Apoio à educação física do 1.º ciclo 

Encerramento com 
centenas de crianças

A festa de encerramento da Liga 
de Futsal do Concelho do Seixal 
E.Leclerc decorreu no dia 24 de ju-
nho, no Centro Cultural e Desportivo 
das Paivas. A iniciativa contou com 
a presença de Jorge Coroado, João 
Malheiro e Orlando Duarte, entre ou-
tras personalidades ligadas ao des-
porto, de José Carlos Gomes, verea-
dor da Câmara Municipal do Seixal, 
e de Manuel Araújo, presidente da 
Junta de Freguesia de Amora.
A Liga movimenta 70 equipas e cer-
ca de mil atletas e organiza-se em 

duas divisões de seniores e vários 
escalões de formação. No evento 
foram entregues troféus aos melho-
res classificados, aos mais discipli-
nados, assim como aos melhores 
marcadores.
Nos escalões de formação, o 
Clube Desportivo e Recreativo do 
Fogueteiro venceu em infantis, 
benjamins e traquinas. A União 
Recreativa Juventude de Fernão 
Ferro (URJFF) conquistou o topo 
em juvenis e juniores e o Clube 
Desportivo e Recreativo Águias 

Unidas do Fanqueiro (CDRAUF) triun-
fou em iniciados. O Clube Desportivo 
e Cultural do Casal do Marco triunfou 
na classificação final da 1.ª divisão, 
e a URJFF foi a vencedora da 2.ª divi-
são da competição sénior. 
A Taça do Concelho foi ganha pelo 
Clube Associativo de Santa Marta 
do Pinhal nos escalões de infantis e 
juvenis, pelo CDRAUF em iniciados, 
pelo Grupo Desportivo, Cultural e 
Recreativo da Quinta da Princesa 
em juniores e pelo Grupo Desportivo 
do Cavadas no escalão sénior.

Liga de Futsal do Concelho do Seixal E.Leclerc
Prémios para disciplina, resultados e marcadores

A CâmArA municipal 
do Seixal desenvolve, ao longo 
do ano letivo, o Projeto de Apoio 
à Educação Física no 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, em parceria com 
as juntas de freguesia e escolas 
do concelho, e dinamizado pelos 
técnicos da Câmara municipal do 
Seixal junto das escolas. 

Tem como objetivo desenvolver 
a área de expressão e educação 
físico-motora nas escolas, tendo 
este ano letivo contado com a par-
ticipação de quase 3500 crianças. 

Durante o mês de junho de-
correram os festivais de encerra-
mento dos subprojetos que in-
tegram este programa de apoio, 
que constituem um momento de 
convívio onde as famílias podem 
observar os progressos e apren-
dizagens que as crianças adquiri-
ram ao longo do ano. Nas piscinas 
municipais de Amora e Corroios 
decorreram os festivais de encer-

ramento dos Patinhos na Água e 
Primeiras Braçadas; no Complexo 
municipal de Atletismo decorreu 
o festival das Primeiras Corridas 
e no Pavilhão municipal da Torre 
da marinha realizou-se o Dia do 
Xadrez. O vereador do pelouro do 
Desporto da Câmara municipal do 
Seixal, José Carlos Gomes, esteve 
presente em algumas destas ini-
ciativas. 

O subprojeto Patinhos na Água 
é direcionado a crianças do ensi-
no pré-escolar que realizam aulas 
de adaptação ao meio aquático. 
No festival de encerramento que 
decorreu a 24 de junho, estiveram 
presentes 104 alunos. Já o projeto 
Primeiras Braçadas destina-se a 
crianças dos 3.º e 4.º anos de es-
colaridade, que têm aulas de na-
tação nas piscinas municipais. No 
festival de encerramento desta 
atividade, que decorreu dia 24 de 
junho, participaram 92 alunos. As 

Primeiras Corridas destinam-se a 
todas as crianças do 1.º ciclo, que 
realizam atividades de atletismo 
como exercícios de deslocamen-
tos, equilíbrios, perícias, corridas, 
saltos e lançamentos. Este festival 
de encerramento, que decorreu 
no dia 24 de junho, contou com 75 
participantes, entre crianças e as 
suas famílias.

No projeto do Dia do Xadrez um 
técnico da autarquia desloca-se 
às escolas para ensinar o xadrez 
aos alunos, sensibilizando assim 
para as vantagens da modalidade 
ao nível do raciocínio, memória e 
concentração. No dia 18 de junho 
realizou-se o torneio final entre os 
melhores alunos do 4.º ano de es-
colaridade, das turmas envolvidas 
no projeto. Participaram neste tor-
neio do Dia do Xadrez 196 alunos 
de 21 escolas. n

Casa do Povo de Corroios
Atletas da casa arrecadam 
três medalhas nacionais

Denil Baía, da Casa do Povo de Corroios, alcançou duas medalhas de 
prata, no comprimento e triplo, durante o Campeonato Nacional de 
Juniores, realizado nos dias 8 e 9 de julho, na Marinha Grande.  Lara 
Glória, sua companheira de equipa, conquistou o bronze nos 3000 
metros obstáculos, enquanto o velocista Herodes Santos, apesar de 
uma prova condizente com as suas capacidades, não subiu ao pódio. 
Segundo o treinador Mário Rato, Denil Baía, já qualificado para o 
Campeonato da Europa, «lutou até ao último salto pela medalha de 
ouro, vendo escapar o título de campeão nacional de salto em compri-
mento apenas por 1 cm».  
Por outro lado, a «medalha de prata de Lara Glória não fazia parte das 
previsões das adversárias, nem do público em geral». No entanto, «ata-
cando forte a três voltas do fim, agarrou um lugar no pódio e finalizou 
muito perto das duas da frente». Quanto a Herodes Santos, que com-
petiu nos 100 m planos, «ganhou certamente mais confiança, pois a 
prova é uma das mais difíceis, em que todos os pormenores contam».
Entretanto, no Campeonato da Europa que decorreu de 20 a 23 de ju-
lho, na cidade italiana de Grosseto, as coisas não correram de feição a 
Denil Baía. Perante uma prova de altíssimo nível, e sem o treinador pa-
ra o ajudar, o atleta não controlou o natural nervosismo e não se quali-
ficou para a final em nenhuma das duas provas em que é especialista. 
«São coisas que acontecem aos melhores», comentou Mário Rato. 
Seja como for, são dignas de registo as marcas realizadas pelos atletas 
da Casa do Povo de Corroios.      



  27 JULHO 2017    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 690

DESPORTO     21

As artes marciais são uma das áreas 
desportivas em expansão no Seixal. 
Recentemente, realizaram-se duas 
iniciativas que trouxeram ao conce-
lho centenas de atletas.
Em maio, a Associação de Artes 
Marciais Yang Portugal organizou, no 
Pavilhão Desportivo Escolar Pedro 
Eanes Lobato, o 11.º Campeonato 
Kung Fu Tradicional YMAA Portugal, 
onde participaram cerca de 150 
atletas. A competição, que contou 

com o apoio da Câmara Municipal 
do Seixal, destinou-se ao kung fu 
tradicional, nas vertentes de taolu, 
qinda, sanda e tuishou, incluindo 
também uma dança do dragão.
Já no dia 4 de junho realizou-se, tam-
bém no Pavilhão Desportivo Escolar 
Pedro Eanes Lobato, o IV Open de 
Karaté Cidade de Amora, um evento 
organizado pelo Clube Recreativo da 
Cruz de Pau, com o apoio da Junta 
de Freguesia de Amora e da Câmara 

Municipal do Seixal. Participaram 
293 atletas, em representação de 
21 clubes, dos quais 224 participa-
ram nas provas de kata e 144 nas 
provas de kumite.
Na classificação por equipas, o 
Dojo da EKMA, Escola de Karaté 
de Mira D’Aire, ficou em 1.º lugar, 
em 2.º lugar ficou o Dojo Samurai 
e, em 3.º lugar o Clube Desportivo 
Pinhalnovense.

Artes marciais em alta
Competições reúnem centenas de atletas

A Academia de Atletismo do Sei-
xal, com o apoio da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires e da Câmara 
Municipal do Seixal, realizou, no 
dia 8 de julho, a 4.ª edição da 
Seixal Night Run. A prova contou 
com a presença do vereador do pe-
louro do Desporto, Obras e Espaço 
Público José Carlos Gomes.
Os atletas aderiram à iniciativa 
que teve início com uma animação 
desportiva, seguida da prova de 

corrida com um percurso de 10 
quilómetros, com partida e chega-
da à Praça 1.º de Maio, no Seixal, 
e que foi concluída por 767 par-
ticipantes. Quanto à caminhada, 
com 6 quilómetros de extensão, 
1 823 caminhantes concluíram a 
jornada.
Nos seniores, venceu a Seixal 
Night Run Inês Marques, a título 
individual, com o tempo de 39 mi-
nutos e 32 segundos. Já nos mas-
culinos, o primeiro lugar foi para o 

atleta Nelson Cruz, em representa-
ção do Clube Pedro Pessoa Escola 
de Atletismo, que concluiu a prova 
com o tempo de 33 minutos e 26 
segundos.
Este ano a prova teve uma madri-
nha, Inês Marques, atleta residen-
te no concelho do Seixal que, em 
junho, em representação da sele-
ção nacional, foi a primeira portu-
guesa a participar no Campeonato 
do Mundo de Trail, realizado em 
Badia Prataglia, Itália. 

Seixal Night Run
Prova juntou mais de 2 500 participantes

13.º Torneio Concelhio de Clubes
Participação de 141 atletas 
de 19 clubes

O 13.º Torneio Concelhio de Clubes realizou-se no dia 23 de junho, no 
Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento, com a participa-
ção de 141 atletas em representação de 19 clubes.
Decorreram provas em várias disciplinas do atletismo: salto em com-
primento, 150 metros, 250 metros, 300 metros, 1500 metros e peso 
(3 kg e 4 kg) dos escalões de benjamins a veteranos VI.
A prova, organizada pela Comissão Técnica de Atletismo com o apoio 
da Câmara Municipal do Seixal, integrou o Troféu de Atletismo do 
Seixal e os Jogos do Seixal.

 Campeonato Mundial de Capoeira
Seixal representado
em competição internacional

Ilídio Madredeus, instrutor de capoeira no Centro Cultural e Desportivo 
(CCD) das Paivas, foi selecionado para participar no 9.º Campeonato 
Mundial de Capoeira, que irá decorrer em Fortaleza, no Brasil, nos dias 
24, 25 e 26 de agosto. 
O instrutor, mais conhecido por Didi, dinamiza o Grupo Muzenza de 
Capoeira no CCD Paivas e é o atual campeão da Europa na categoria de 
monitores e instrutores. O concelho do Seixal estará assim representado 
numa competição que conta com a presença dos principais atletas ca-
poeiristas do Brasil e do mundo. Do programa fazem parte competições 
por categorias e faixas etárias, workshops de várias áreas, palestras e 
rodas de capoeira.



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 690    27 julho 2017

22     INFoRMAÇÕES

SEIXAL | LISBOA

LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

SETÚBAL | SEIXAL | LISBOA Horários

Horários

LISBOA | SEIXAL

FARMÁCIAS | JUl | AGO

H

H

H

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

00

PARTIDAS DE COINA (Concelho do Seixal) Dias úteis

M

M

M

33

33

53

53

13

23

23

33

53

53

43

03

23

23

13

53

53

23

3353

43

53

03

23

23

13

53

53

23

33

43

53

53 

03

23

23

13

53

53

23

33

43

03

23

23

23

53

53

43

03

23

23

23

53

53

43

03

23

23

23

53

53

43

03

23

23

23

53

53

43

03

23

23

23

53

53

43

03

23

23

23

53

53

43

03

23

23

23

53

53

43

53

03

23

23

13

53

53

23

33

43

53

03

23

23

13

53

53

23

33

43

53

03

23

23

13

53

53

23

33

43

53

03

23

23

23

53

53

43

03

23

23

23

53

53

43

13

23

23

43

53 53

53 53

43

23

23

43

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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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 27 27
Lusitana 28 28
Duarte Ramos 29 29
Moura Carneiro 30 30
Central da Amora 31 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  18 
Do Vale  ----
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

Serviço permanente

ABReU CARDoSo | R. Cidade Setúbal, 1-B, 
Corroios | 212 545 585
ALVeS VeLHo | R. Luís de Camões, 27, 
Torre da Marinha | 212 211 132
ANA BRANCo | R. da Liberdade, 105-A,  
Bairro Novo | 212 220 959
BeNTo LiNo | Av. de Vale de Milhaços, 34, 
Corroios | 212 532 601 
BioTiFAR | R. José Carlos Ary dos Santos, 2-A,
Miratejo | 212 536 351
CeNTRAL | Av. General Humberto Delgado, 
9-11, Paio Pires | 212 210 365
CeNTRAL DA AMoRA | R. MFA, loja 22, Amora 
| 212 257 108
CeNTRAL De VALe De MiLHAçoS | 
R. Alexandre Herculano, 2 A, Vale de Milhaços 
| 212 530 256
Do VALe | R. da Cordoaria, 5 B,
Cruz de Pau | 212 255 919
DUARTe RAMoS | Centro Comercial Belsul, 11, 
Lj. 29, Cruz de Pau | 212 268 930
FoGUeTeiRo | Av. 1.º de Maio, 93 A e B, 
Fogueteiro | 212 229 522
FoNSeCA | Pátio das Artes, 36 loja C8, 
Estrada dos Foros de Amora 
| 212 259 813
FoRoS De AMoRA | Estrada dos  Foros 
de Amora, 120-A-B | 212 260 579
GoDiNHo | Largo da Igreja, 51, Seixal 
| 212 213 580
LUSiTANA | Rua João Gil, 2 | 212 277 959
PiNHAL De FRADeS | R. Dr. Raul Machado, 
lote 52, Pinhal de Frades | 212 244 224
MAToS LoPeS | R. João Gil, 2, Arrentela 
| 212 277 956
MoURA CARNeiRo | RioSul Shopping, 
Loja 0.044 A | 212 277 868
NoBRe GUeRReiRo | Av. Marcos de Portugal, 
20-A, Amora | 212 276 470
NoVA AMoReNSe | R. Oliveira Martins, 4-B,   
Paivas | 212 268 818
NoVA De CoRRoioS | Av. Rui Grácio, 84 - A/B, 
Santa Marta do Pinhal | 213 462 687
NoVAiS | Av. José António Rodrigues, 89-A, 
Aldeia de Paio Pires | 212 225 495
NURei | R. da Igreja, Lt. 831 A, r/c, 
Fernão Ferro | 212 120 384
QUiNTA DA ToRRe | Av. 25 de Abril, 65, 
Torre da Marinha | 212 224 750
QUiNTA De S. JoÃo | Pct.a Quinta de S. João, 7, 
Arrentela | 212 225 509
RoMANA | R. Gil Vicente, 25, Vale de Milhaços 
| 212 546 293
SÃo BeNTo | R. Ana Castro Osório, 10-A, Amora 
| 212 225 539
SeixAL | Av. Vasco da Gama, n.º 15, Seixal  
| 212 222 658
SeRUCA LoPeS | Trav. Paz, 4-B, Casal do Marco 
| 212 210 369
SoUSA MARQUeS | Av. Luís de Camões, 2, 
Miratejo | 212 555 006
ST.ª MARTA Do PiNHAL | R. Mário Sampaio 
Ribeiro, 7, St.a Marta do Pinhal | 212 255 300
UNiVeRSo | Av. 25 de Abril, 60 B, Corroios 
| 212 535 084
VALe BiDARRA | R. Luís de Camões, Lt. 350, 
Fracção A e B, Fernão Ferro | 212 121 121

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

As danças de salão da Sociedade Musical 5 de Outubro (SM5O), 
de Aldeia de Paio Pires, estiveram representadas na 4.ª Prova 
do Circuito Nacional e Open Gaia WDSF World Open Latin, 
tendo os bailarinos da coletividade conquistado excelentes 
resultados.
A prova decorreu a 20 e 21 de maio, no Pavilhão Rota dos 
Móveis, em Paredes, Gaia.
Classificações da SM5O: 1.º lugar: António Tavares e Daniela 
Dias (escalão de juniores 2 iniciados); 2.º lugar: Carlos Almeida 
e Biata Sébastien (escalão de profissionais); 5.º lugar: Diogo 
Pereira e Margarida Roquette (escalão juniores 2 Open); 
6.º lugar: Iuri Rodrigues e Irina Palma (escalão juventude inter-
médios);  Rodrigo Silva e Inês Oliveira (WDSF Juvenil Open).

Danças de salão da Sociedade 
Musical  5 de Outubro

Jogária do Casal do Marco 
com mais de 300 alunos

27.º Prémio de Ciclismo 
de Aldeia de Paio Pires

Mais de 300 alunos da Escola Básica do Casal do Marco parti-
ciparam nas atividades da Jogária, que se realizou no dia 16 de 
junho, no Clube Desportivo e Cultural do Casal do Marco.
Nesta iniciativa, que pretende proporcionar às crianças a par-
ticipação em atividades desportivas e lúdicas, houve jogos 
tradicionais, basquetebol, circuitos gímnicos e insufláveis que 
fizeram a alegria das crianças.
A Jogária foi organizada pela Câmara Municipal do Seixal e 
União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
cujo presidente, António Santos, esteve presente na iniciativa.

Mais de 220 jovens participaram no 27.º Prémio de Ciclismo da 
Freguesia de Aldeia de Paio Pires, que decorreu no dia 23 de 
julho, integrado nas Festas Populares de Aldeia de Paio Pires
A iniciativa reuniu ciclistas dos 6 aos 18 anos distribuídos pelos 
escalões de pupilos, benjamins, iniciados, infantis, juvenis, ca-
detes e juniores masculinos e femininos e master, e teve como 
objetivo incentivar os jovens a praticar desporto de uma forma 
regular e saudável e divulgar a modalidade. 
A iniciativa foi organizada pelo Clube de Ciclismo de Aldeia de 
Paio Pires com o apoio da Associação de Ciclismo do Distrito 
de Setúbal, da Câmara Municipal do Seixal e da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires.

O Parque Urbano da Quinta da Marialva recebeu, entre os dias 
21 e 23 de julho, o II Festival Internacional Volkswagen, espe-
cialmente dedicado às míticas carrinhas roadtrip ou «pão de for-
ma», celebrando assim os 70 anos destes veículos. Estiveram 
presentes «pães de forma» vindos de todo o país, mas também 
do estrangeiro. Estiveram também presentes dezenas de viatu-
ras «carocha», outro modelo emblemático da marca. 
Durante o festival decorreram diversos concursos e houve ain-
da uma zona de street food, um espaço para campismo e ainda 
vários concertos, tendo encerrado com um desfile.

Festival Internacional 
Volkswagen

VOA – Heavy Rock Festival 
em agosto

Grande Noite de Fados 
Emídio Leitão 

Nos dias 4, 5 e 6 de agosto, o Parque Urbano Quinta da Marialva 
recebe o VOA – Heavy Rock Festival, um dos maiores festivais 
nacionais de death/grind e black metal. No total são 24 bandas 
que passam pelo palco, com destaque para os Apocalyptica, 
que celebram os 20 anos do álbum Plays Metallica by Four 
Cellos, e ainda Trivium, Epica, Venom e muitas outras. O even-
to conta com o apoio da Junta de Freguesia de Corroios e da 
Câmara Municipal do Seixal. Os bilhetes custam 65 euros 
(passe três dias) e 35 euros (bilhete diário) e estão à venda nos 
locais habituais. Mais informações em voa.rocks.

O renovado Largo da Igreja de Corroios recebeu, no dia 15 de 
julho, a 1.ª Grande Noite de Fados Emídio Leitão, uma iniciativa 
organizada pela Junta de Freguesia de Corroios, que procurou 
homenagear um amigo da comunidade, falecido em 2016,  
Emídio Leitão. Esta noite de fados foi um sucesso a repetir 
e contou com a participação dos fadistas Nélia Romão, Luís 
Almada, Tina Santos, João Campos, Diana Soares, Milai Santos, 
Diana Vilarinho e Joana Carvalhas, que foram acompanhados 
por Jorge Silva, na guitarra, e Jerónimo Mendes e Luís Almada, 
na viola.

Corroios Largo do Mercado, 2855-100 Corroios > Tel.: 212 535 814 > Fax: 212 546 583 > jf-corroios.pt
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Doar 
e receber
livros
escolares

O projeto Dar de Volta está em funcionamento no concelho do Seixal desde 2005 e 
tem crescido continuamente, tendo mesmo sido alargado a toda a região de Setúbal. 
Consiste na recolha e redistribuição de livros escolares, visando a sua reutilização por 
parte dos alunos, beneficiando cada vez mais jovens e contribuindo para a poupança 
das famílias. 
Nos dois últimos anos, usufruíram do projeto cerca de 10 mil pessoas, tendo sido 
recebidos 30 501 manuais em 2015 e entregues 9 309. Em 2016, foram doados à 
biblioteca 30 309 livros escolares e entregues aos alunos 10 708.
As famílias podem continuar a contar com o Dar de Volta. Para isso, a colaboração de 
todos, munícipes e comunidade escolar, é fundamental.
Os manuais, com edição posterior a 2013, podem ser entregues durante todo o ano 
na Biblioteca Municipal do Seixal, nos polos de Amora e de Corroios e nas Lojas do 
Munícipe.
O levantamento de manuais decorre exclusivamente na Biblioteca Municipal do Seixal. 
O utente deve trazer os nomes dos livros, dos autores e das editoras.
O horário de funcionamento do projeto para entrega e levantamento de manuais é 
das 11 às 20 horas. A Biblioteca Municipal do Seixal mantém o projeto durante todo o 
ano, inclusive no mês de agosto. O Polo de Amora encerra em julho e o de Corroios em 
setembro. 
Doar livros é tão bom quanto receber. Pratique.
Telefone 210 976 100 | email dardevolta@cm-seixal.pt | cm-seixal.pt

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

Descobrir o nosso 
património
Este Verão Descubra... convida o público em geral a visitar sítios relevantes 
do património histórico do concelho do Seixal. A iniciativa inicia-se com 
uma viagem a bordo do varino «Amoroso», seguida de visita aos espaços 
museológicos.
O Moinho de Maré de Corroios tem data marcada para ser descoberto a 9 de 
agosto, das 15.30 às 18 horas.
Descobrir a Extensão na Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços é a 10 de 
agosto, das 16 às 19 horas.
O Núcleo da Olaria Romana da Quinta do Rouxinol pode ser visitado a 23 de 
agosto, das 15.30 às 18 horas.
Participação gratuita. Inscrição obrigatória. Telefone 210 976 112 ou email 
ecomuseu.se@cm-seixal.pt.

1  Retire as páginas centrais

2  Dobre as laudas para
    dentro pelo picotado

3  Dobre pelo meio

4  Faça a última dobra e 
    guarde o seixal aconteceinstruções

para dobragem

Guarde para consultar mais tarde



_________________________________
22.45 horas
Música dos Anos 1980-90 com DJ White 
(Jorge Branco)
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro

30 JULHO
domingo
_________________________________
23 horas
KZL Music
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro

2 AGOSTO
quarta-feira
_________________________________
22 horas
Os Banza
Palco. Urbanização do Monte Queimado
Festas Populares de Aldeia de Paio Pires

3 AGOSTO
quinta-feira
_________________________________
22 horas
Rosinha
Palco. Urbanização do Monte Queimado
Festas Populares de Aldeia de Paio Pires

seixal
acontece

27 JULHO
quinta-feira
_________________________________
22.30 horas
Toy
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro

28 JULHO
sexta-feira
_________________________________
21 horas
Iniciativa FF
Parque Urbano de Fernão Ferro
Festas Populares de Fernão Ferro

29 JULHO
sábado
_________________________________
Das 11 às 18 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
Informações/reservas: (1)
Org.: On-Innovation 
Lisboa / Seixal

_________________________________
15.30 horas
Dia dos Avós na Ludoteca
Ateliê. Crianças de 3 aos 12 anos, acompa-
nhadas de pelo menos um dos avós 
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
21.30 horas
Uma Viagem pela Europa Romântica 
– Nos 120 Anos do Nascimento de António 
Fragoso (1897-1918)
Música de câmara por Ensemble Virtuoso 
Soloists
M/ 6 anos . Ingresso: 6 euros
Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal

4 AGOSTO
sexta-feira
_________________________________
22 horas
Escola de Rock do Seixal Apresenta Rock 
Rendez-Vous
Palco. Urbanização do Monte Queimado
Festas Populares de Aldeia de Paio Pires

5 AGOSTO
sábado
_________________________________
Das 11 às 18 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
Informações/reservas: (1)
Org.: On-Innovation
Lisboa / Seixal

_________________________________
15 horas
Fórum Seixal
Construção do Centro Distribuidor 
de Água de Fernão Ferro 
Escola Básica da Quinta dos Morgados
Fernão Ferro 

_________________________________
21.30 horas
35.º Festival de Folclore do Concelho do Seixal
Palco. Urbanização do Monte Queimado
Festas Populares de Aldeia de Paio Pires

6 AGOSTO
domingo
_________________________________
22 horas
Diamantina
Palco. Urbanização do Monte Queimado
Festas Populares de Aldeia de Paio Pires

9 AGOSTO
quarta-feira
_________________________________
Das 15.30 às 18 horas
Este Verão Descubra os Moinhos de Maré
Passeio temático . Gratuito . Inscrição (2)
Varino «Amoroso» e Núcleo do Moinho 
de Maré de Corroios

10 AGOSTO
quinta-feira
_________________________________
Das 16 às 19 horas
Este Verão Descubra a Fábrica de Pólvora 
de Vale de Milhaços
Passeio temático . Gratuito . Inscrição (2)
Varino «Amoroso» e Extensão na Fábrica 
de Pólvora de Vale de Milhaços

11 AGOSTO
sexta-feira
_________________________________
22 horas
Toy
Palco principal
Frente ribeirinha de Amora
Festas Populares de Amora

12 AGOSTO
sábado
_________________________________
Das 11 às 18 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
Informações/reservas: (1)
Org.: On-Innovation
Lisboa / Seixal

_________________________________
22 horas
Cuca Roseta
Palco principal . Frente ribeirinha de Amora
Festas Populares de Amora

13 AGOSTO
domingo
_________________________________
17 horas
Aulas Abertas de Canoagem
Org.: Clube de Canoagem de Amora
Rampa do CCA, Amora

_________________________________
23 horas
Alcoolémia (25. º aniversário)
Palco principal . Frente ribeirinha de Amora
Festas Populares de Amora

14 AGOSTO
segunda-feira
_________________________________
22 horas
Maria Alice e Dany Silva (convidado)
Palco principal . Frente ribeirinha de Amora
Festas Populares de Amora

15 AGOSTO
terça-feira
_________________________________
22 horas
David Antunes com FF e Vanessa Silva
Palco principal
Frente ribeirinha de Amora
Festas Populares de Amora

18 AGOSTO
sexta-feira
_________________________________
22 horas
Capitão Fausto + Rua Direita (vencedores 
do XXII FMM Corroios 2017)
Palco Carlos Paredes
Parque Urbano da Quinta da Marialva
Festas Populares de Corroios

19 AGOSTO
sábado
_________________________________
Das 11 às 18 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
Informações/reservas: (1)
Org.: On-Innovation
Lisboa / Seixal



_________________________________
22 horas
XXXIII Festival de Folclore de Corroios
Palco Carlos Paredes
Parque Urbano da Quinta da Marialva
Festas Populares de Corroios

20 AGOSTO
domingo
_________________________________
15 horas
Aulas Abertas de Canoagem
Org.: Clube de Canoagem de Amora
Rampa do CCA, Amora

_________________________________
22 horas
Carlos Leitão [Noite de Fados]
Palco Carlos Paredes
Parque Urbano da Quinta da Marialva
Festas Populares de Corroios

21 AGOSTO
segunda-feira
_________________________________
22 horas
Remember Revival Band
Palco Carlos Paredes
Parque Urbano da Quinta da Marialva
Festas Populares de Corroios

22 AGOSTO
terça-feira
_________________________________
22 horas
Quim Barreiros
Palco Carlos Paredes
Parque Urbano da Quinta da Marialva
Festas Populares de Corroios

23 AGOSTO
quarta-feira
_________________________________
Das 15.30 às 18 horas
Este Verão Descubra a Olaria Romana 
da Quinta do Rouxinol
Passeio temático . Gratuito . Inscrição (2)
Varino «Amoroso» e Núcleo da Olaria Romana 
da Quinta do Rouxinol

_________________________________
22 horas
Moonspell
Palco Carlos Paredes
Parque Urbano da Quinta da Marialva
Festas Populares de Corroios

24 AGOSTO
quinta-feira
_________________________________
Das 15.45 às 18 horas
Aventura no Sapal
Visita em embarcação tradicional do Tejo
Participação gratuita
Inscrições: http://www.cienciaviva.pt/veraocv/
Ponto de encontro: Cais de Pedra do Seixal

_________________________________
22 horas
Diogo Piçarra
Palco Carlos Paredes
Parque Urbano da Quinta da Marialva
Festas Populares de Corroios

25 AGOSTO
sexta-feira
_________________________________
22 horas
The Gift
Palco Carlos Paredes
Parque Urbano da Quinta da Marialva
Festas Populares de Corroios

26 AGOSTO
sábado
_________________________________
Das 11 às 18 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
Informações/reservas: (1)
Org.: On-Innovation
Lisboa / Seixal

_________________________________
22 horas
Nelson Freitas
(1.ª Parte Kontakto)
Palco Carlos Paredes
Parque Urbano da Quinta da Marialva
Festas Populares de Corroios

27 AGOSTO
domingo
_________________________________
8.30 horas
Torneio de Malha da Festa do Avante 2017
Org.: Clube Recreativo da Cruz Pau
Parque do Serrado, Amora

_________________________________
Das 9.30 às 12.30 horas
A Navegar pelo Tejo
Passeio a bordo do varino «Amoroso» 
(Mar da Palha, Lisboa, Cacilhas)
Ingresso: 5,50 euros (gratuito para crianças 
até 12 anos)
Inscrição: 212 275 732, 915 335 347 ou 
posto.municipal.turismo@cm-seixal.pt
Ponto de encontro: Posto Municipal 
de Turismo, Seixal

_________________________________
17 horas
Aulas Abertas de Canoagem
Org.: Clube de Canoagem de Amora
Rampa do CCA, Amora

_________________________________
22 horas
GNR
Palco Carlos Paredes
Parque Urbano da Quinta da Marialva
Festas Populares de Corroios

e ainda…

27 DE JULHO
A 31 DE AGOSTO

_________________________________
De segunda a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
ou das 14.30 às 16.30 horas
A Pé por Aldeia de Paio Pires, por Amora 
e por Arrentela
Visitas temáticas . Grupos . Inscrição (2)
Núcleos urbanos antigos

_________________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
e das 14 às 17 horas
A Cortiça na Fábrica: a Preparação
Exposição de longa duração
Núcleo da Mundet – Edifício das Caldeiras 
de Cozer

_________________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
e das 14 às 17 horas
Sábado e domingo, das 14.30 às 18.30 horas
600 Anos de Moagem no Moinho de Maré 
de Corroios
Exposição de longa duração
Moinho de Maré de Corroios

Território, Economia e Administração: 
o Seixal no Foral de Almada de 1513
Exposição temporária
Moinho de Maré de Corroios

_________________________________
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 (2)
Olaria Romana da Quinta do Rouxinol e área 
envolvente

_________________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
ou das 14.30 às 16.30 horas
Descobertas no Ecomuseu – Moinho de 
Maré, Núcleo da Mundet e Núcleo Naval
Visitas temáticas . Grupos . Inscrição (2)
Núcleos do Ecomuseu Municipal

Visita Acompanhada ao Moinho de Maré 
de Corroios, ao Núcleo da Mundet e ao 
Núcleo Naval
Grupos . Inscrição (2)
Núcleos do Ecomuseu Municipal

_________________________________
De terça-feira a sábado, das 10 às 18 horas
A Essência da Forma
Exposição temporária
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

_________________________________
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

_________________________________
De 27 de julho a 31 de agosto
De quarta a sexta-feira, em diversos horários
Descobertas no Ecomuseu – Embarcações 
Tradicionais
Passeio temático . Inscrição (2)
Cais do Seixal, Estação Náutica e/ou cais 
de Amora

Nós e o Rio
Passeio . Inscrição (2)
Cais do Seixal, Estação Náutica e/ou cais 
de Amora

_________________________________
De 27 de julho a 30 de setembro
De terça a sexta-feira, das 11 às 20 horas
Sábado, das 15 às 20 horas
Dar de Volta
Recolha e entrega de manuais escolares
Biblioteca Municipal do Seixal

Entrega de manuais escolares
Biblioteca Municipal do Seixal, Núcleos 
de Amora e Corroios, Lojas do Munícipe

(1) Informações/reservas: 217 937 170 | 916 153 
202 | http://www.rotadobacalhauseixal.com/
(2) Inscrição: 210 976 112 ou ecomuseu.se@
cm-seixal.pt

____
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

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

Festejar o Dia dos 
Avós na Biblioteca
As brincadeiras de hoje e de outrora são o ponto de partida para uma viagem 
que celebra as relações especiais que são criadas entre avós e netos. É a proposta 
do Dia dos Avós na Ludoteca, que dará a oportunidade aos avós e netos de 
levar para casa significados muito valiosos ora no bolso, ora no ouvido, mas 
principalmente no coração.
A orientação técnica é da Associação Acrescer.
Para crianças dos 3 aos 12 anos, acompanhadas de pelo menos um dos avós.
Informações pelo telefone 210 976 100 e pelo email biblioteca.ludoteca@cm-
seixal.pt.

29 de julho, sábado | 15.30 horas | Biblioteca Municipal do Seixal

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

Música de câmara 
exalta Europa 
Romântica 
Uma Viagem pela Europa Romântica – Nos 120 Anos do Nascimento de 
António Fragoso (1897-1918) é um concerto de música de câmara pelo 
Ensemble Virtuoso Soloists, que celebra o nascimento do compositor 
português, com um programa com música do romantismo e pós-romantismo, 
incluindo obras de Rachmaninoff, Fragoso, Debussy e Schumann.
O Ensemble é constituído por Inês Andrade (piano), Edoardo Carpenedo 
(piano), Ivana Jasova (violino), Yoni Avi Battat (viola) e Gracie Keith 
(violoncelo).
Ingresso: 6 euros. Reservas pelos telefones 210 976 103 ou 915 635 090 (dias 
úteis, das 10 às 12 e das 14.30 às 16 horas).

29 de julho, sábado | 21.30 horas | Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

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

Aventura no sapal para 
todas as idades
Aproveite o verão para saber mais sobre os animais e plantas do sapal de Corroios durante 
uma visita a bordo duma embarcação tradicional do Tejo, no dia 24 de agosto. 
Leve roupa confortável, chapéu, água e protetor solar.
A iniciativa é da Ciência Viva no Verão, numa parceria do Centro de Ciências do Mar e do 
Ambiente com a Câmara Municipal do Seixal. 
A visita é gratuita e destina-se ao público em geral. O ponto de encontro é no Cais de Pedra 
do Seixal.
Inscrição obrigatória em: www.cienciaviva.pt/veraocv
Informações: div.ambiente.salubridade@cm-seixal.pt ou 210 976 011

24 de agosto, quinta-feira | das 15.45 às 18 horas 
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