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Seixal entre os municípios com melhor eficiência financeira

Aprovada nova descida de IMI

Aposta na diversidade de estilos
SeixalJazz é um marco 
na cultura nacional

O 19.º Festival Internacional SeixalJazz voltou a afirmar o 
concelho no panorama dos mais importantes festivais deste 
género de música em todo o país. Com um programa que 
aposta na diversidade de estilos, instrumentos e composições, 
com a tradicional presença de formações norte-americanas, o 
Auditório Municipal recebeu o quarteto liderado pelo baterista 
Mark Guiliana na noite de abertura. 12, 13
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A AssembleiA municipal 
do seixal aprovou, na 6.ª reunião 
extraordinária, realizada a 19 de 
outubro, nos serviços Centrais 
da Câmara municipal do seixal, a 
descida do imi pelo 4.º ano con-
secutivo, ficando a taxa fixada nos 
0,390 por cento para 2019. Para 
além desta medida, foi também 
aprovado o lançamento da derra-
ma para 2019, a participação per-
centual no iRs e a Taxa municipal 
pelos Direitos de Passagem.

A sessão iniciou-se com o pe-
ríodo aberto à população, que 
contou com a participação de seis 
munícipes. Uma munícipe agra-
deceu à Câmara municipal do 
seixal o empenho na resolução de 
um problema de ruído em santa 
marta do Pinhal, onde reside; 
por sua vez, residentes na Av. 6 
de Novembro alertaram para um 
problema de salubridade no lo-
cal, solicitando uma fiscalização. 
Outro morador na Quinta de st.ª 
Rita falou sobre os problemas de 
estacionamento na área e ainda 
sobre a limpeza e a má utilização 
de um parque infantil. em nome 
da Comissão de Utentes de saúde, 
um utente abordou as graves fa-
lhas no sNs e um outro municípe 
abordou o Orçamento do estado, 
a reposição das freguesias, os 
transportes e a construção do 
hospital no seixal.

Tomadas de posição
No período antes da ordem do 

dia, foram aprovados seis docu-
mentos. O primeiro foi um voto 
de pesar pelo falecimento de José 
Jorge loureiro santos, que foi o 
primeiro presidente da Junta de 

Freguesia de Aldeia de Paio Pires 
após o 25 de Abril, o qual foi apro-
vado por unanimidade, cumprin-
do-se um minuto de silêncio.

Foi também aprovada uma mo-
ção apresentada pela CDU sobre 
o estado da educação, que faz um 
balanço do início do ano letivo, 
valorizando o alargamento da 
gratuitidade dos manuais esco-
lares, bem como a luta dos pro-
fessores. A moção exige ainda a 
requalificação das escolas dos 2.º 
e 3.º ciclos e secundárias e a cons-
trução de pavilhões desportivos 
escolares.

O PAN apresentou uma reco-
mendação sobre o Dia mundial 
da Alimentação e a importância 
de consciencializar a opinião 
pública para as questões relacio-
nadas com a alimentação e a nu-
trição, tendo sido aprovada por 
unanimidade. Por sua vez, a CDU 
apresentou uma moção, aprova-
da por maioria, sobre a coope-
rativa Pelo sonho É Que Vamos 
e a importância das respostas 
sociais que a mesma promovia, 
exigindo à segurança social uma 
intervenção na instituição, para 
que a mesma possa continuar a 
prestar estes apoios. O Ps apre-
sentou uma moção, aprovada por 
maioria, pela comparticipação 
das atividades de apoio à família 
nos jardins de infância. Por fim, o 
PsD apresentou uma recomenda-
ção pelo alargamento do projeto 
A Casa das emoções a toda a rede 
pré-escolar, a qual foi aprovada 
por unanimidade.

 No período da ordem do dia, os 
representantes de várias comis-
sões da Assembleia municipal do 

seixal realizaram um balanço do 
trabalho que tem vindo a ser de-
senvolvido. Os pontos em apre-
ciação (imi, derrama, iRs e Taxa 
de Direitos de Passagem) foram 
depois debatidos em conjunto, 
apesar de votados em separado.

IMI volta a descer 
para todos
O presidente da Câmara muni-

cipal do seixal, Joaquim santos, 
começou por esclarecer que «o 
município tem conseguido con-
cretizar uma descida do imi e, ao 
mesmo tempo, melhorar todos 
os indicadores financeiros e de 
investimentos. mesmo descendo 
o imi, que é uma das principais 
fontes de receita, o orçamento 
da câmara municipal continua 
a crescer. Com esta descida, e se 
somarmos a redução de anos an-
teriores, temos uma redução acu-
mulada de 4,5 milhões de euros, 
a qual representa uma poupança 
real para as famílias. estamos as-
sim a dar passos no sentido de 
desonerar as famílias, o que é 
bastante positivo».

O autarca indicou que em 
2019 «vamos financiar em cer-
ca de 2 milhões de euros a des-
cida dos passes sociais, confor-
me decidido em reunião da Área 
metropolitana de lisboa (Aml), 
pelo que vamos ter de enquadrar 
esta verba nos próximos anos nas 
receitas da autarquia. em rela-
ção à transferência de competên-
cias, temos de nos pronunciar em 
2019 sobre as mesmas e sendo o 
imi a maior receita do município, 
estas alterações podem ter impli-
cação no mesmo».

Assembleia municipal do seixal

Aprovada nova descida do IMI
Poupança acumulada de 4,5 milhões
de euros para as famílias
Taxa de IMI desce em 2019
para 0,390 por cento

Ao longo dos últimos anos, a câmara municipal tem vindo a reforçar 
o investimento público, reduzindo ao mesmo tempo a carga fiscal 
sobre a população. Em 2019, e pelo 4.º ano consecutivo, a Câmara 
Municipal do Seixal baixa o valor do IMI (Imposto Municipal sobre 
Imóveis) para todos os munícipes, passando assim de uma taxa de 
0,395 para 0,390 por cento. De acordo com o Anuário Financeiro 
2017 (ver notícia página 6), o Seixal é o 19.º município do país com 
maior diminuição de IMI.
Esta descida, em conjunto com a redução de anos anteriores, repre-
senta uma redução acumulada de 4,5 milhões de euros. Um valor que 
as famílias poupam e a autarquia não recebe. Ainda assim, e sendo 
o IMI uma das principais fontes de receita do município, a Câmara 
Municipal do Seixal tem vindo a melhorar os seus indicadores finan-
ceiros, reduzindo a dívida e aumentando o orçamento disponível para 
investimento em obras e projetos.
Paralelamente, a Câmara Municipal do Seixal continua a apoiar a eco-
nomia local, mantendo-se a isenção de derrama para empresas com 
um volume de negócios inferior a 150 mil euros.
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Assembleia Municipal do Seixal

Aprovada nova descida do IMI
Sobre a derrama, Joaquim 

Santos informou que a proposta 
«é semelhante aos anos anterio-
res, ou seja, isentar as empresas 
com volume de negócios inferior 
a 150 mil euros, ou que fixem 
a sua sede social no município 
durante esse ano, e uma taxa 
de 1,5% para as empresas com 
volume de negócios superior a 
150 mil euros. Em relação ao IRS, 
mantemos a nossa posição de 
5% de participação percentual, 
já que esta é também uma receita 
importante para o município e 
que nos permite responder a vá-
rias necessidades da população. 
A Taxa Municipal de Direitos de 
Passagem, de 0,25%, é o máximo 
legalmente possível, mas é um 
valor baixo, especialmente ten-
do em conta que os operadores 
lucram milhões e apenas pagam, 
no nosso concelho, o correspon-
dente a 80 mil euros. Mas ainda 
assim é mais uma receita para 
fazer face aos investimentos e 
despesas».

Os eleitos colocaram de-
pois várias questões à Câmara 
Municipal do Seixal. O PS elogiou 
a forma como decorreram as ne-
gociações entre os eleitos, que re-
sultaram na taxa de IMI propos-
ta e aprovada nesta assembleia, 
e abordou ainda o IMI familiar. 
Este tema foi ainda colocado pe-
lo CDS e pelo PSD, que entende-
ram ser um apoio às famílias. O 
BE defendeu que as receitas da 
derrama deviam ser aplicadas 
em projetos sociais e que a des-
cida geral do IMI beneficia um 
maior número de pessoas do que 
o IMI familiar. Os eleitos da CDU 

defenderam que o IMI familiar 
não promove a justiça social, por 
apenas beneficiar algumas pes-
soas, defendendo o critério dos 
rendimentos e não do número de 
filhos. O PAN defendeu a criação 
de incentivos para empresas am-
bientalmente sustentáveis, bem 
como o investimento em projetos 
sociais.

O presidente da câmara disse 
que a descida do IMI «resultou de 
um consenso entre os vereadores 
na Câmara Municipal do Seixal» e 
apresentou alguns dados cons-
tantes no Anuário Financeiro dos 
Municípios Portugueses 2017 
que confirmam os bons indica-
dores económicos do município 
do Seixal. Disse que «com os re-
sultados que temos tido, no ano 
seguinte investimos em projetos 
e equipamentos para a popula-
ção. Isto acontece por exemplo 
com o valor da derrama, que cor-
responde a 1,5 milhões de euros. 
O município está empenhado em 
trazer mais investimento para o 
concelho, fomentando a produ-
ção nacional, criando emprego 
e riqueza para o nosso territó-
rio».  n

NO âMBITO da come-
moração do Dia Municipal para 
a Igualdade, decorreu no au-
ditório da Biblioteca Orlando 
Ribeiro, em Lisboa, no dia 24 de 
outubro, o Encontro Nacional do 
Dia Municipal para a Igualdade. 
Este debateu o papel dos municí-
pios e as estratégias que devem 
ser utilizadas para se alcançar a 
igualdade de género e de opor-
tunidades no âmbito da gover-
nação local.

Durante a iniciativa foi atribuí-
do o Prémio Viver em Igualdade, 
o qual distingue os municípios 
pelas boas práticas na integra-
ção da dimensão da igualdade, 
cidadania e não discriminação, 
quer na sua organização, quer 
nas atividades por si desenvol-
vidas. Nesta quarta edição do 
Prémio Viver em Igualdade, 15 
municípios receberam menções 
honrosas, enquanto cinco fo-
ram distinguidos ex aequo com 
o Prémio Viver em Igualdade: 
Seixal, Guimarães, Cascais, 
Lagoa e Oliveira de Azeméis. 

O Prémio Viver em Igualdade é 
uma iniciativa bienal, promovida 
pela Comissão para a Cidadania 
e a Igualdade de Género (CIG), 
no âmbito da Estratégia Na-
cional para a Igualdade e a Não 
Discriminação. O prémio con-
siste na atribuição de um certifi-
cado de mérito, em que se atesta 
que o município é reconhecido 
como um dos melhores locais 
para viver em igualdade. 

O Município do Seixal foi pre-
miado pelos projetos que pro-

move e partilha com as institui-
ções da parceria da Rede Social, 
enquanto entidade responsável 
pela implementação do Plano 
Municipal de Igualdade de 
Género (PMIG). A receber o pré-
mio esteve a vereadora da área 
social da Câmara Municipal do 
Seixal , Manuela Calado.

Para a presidente da CIG, 
Teresa Fragoso, «o prémio visa 
a promoção de políticas públi-
cas na área da igualdade, é uma 
forma de dar visibilidade ao tra-
balho que se faz por todo o terri-
tório e de incentivar as boas prá-
ticas nos municípios». O prémio 
remonta a 2012-2013 na vigên-
cia do 4.º Plano Nacional para 
a Igualdade e «até ao momento 
aderiram à ação promotora da 
igualdade na vida local 188 mu-
nicípios». Teresa Fragoso des-
tacou que o Seixal está entre os 
municípios que participam des-
de a primeira edição: «O Seixal 
mantém o nível de exigência, ga-
rantindo a sustentabilidade do 
trabalho feito na área das políti-
cas da igualdade».

Projetos desenvolvidos
Das 4 edições já realizadas 

pela CIG (biénios 2012-2013, 
2014-2015, 2016-2017 e 2018-
-2019), o Seixal foi distinguido 
com o 1.º prémio em três edi-
ções. Entre os projetos que de-
senvolve para a promoção da 
igualdade, destaque para a ati-
vidade do Conselho Consultivo 
para a Igualdade de Género 
e Oportunidades do Seixal; o 

projeto Empoderar, Educação 
e Participação de Mulheres 
Ciganas; a atividade do Gabinete 
de Atendimento a Vítimas de 
Violência Doméstica e a elabo-
ração do 2.º Plano Municipal pa-
ra a Integração dos Imigrantes 
(2017-2020).

Manuela Calado, vereado-
ra do Pelouro da Educação e 
Desenvolvimento Social, referiu 
que a distinção: «É o reconhe-
cimento do Plano Municipal 
para a Igualdade de Género e 
de Oportunidades do Seixal 
(PMIG), que começou a ser cons-
truído em 2002, em articulação 
com a Rede Social do Seixal e que 
visa a integração de todos os mu-
nícipes sem distinção de origem 
ou etnia. É o resultado do tra-
balho realizado com os órgãos 
municipais, entidades e parcei-
ros que trabalham no terreno. 
Mais uma vez, a CIG reconheceu 
o nosso trabalho na promoção 
da igualdade na comunidade». 
A autarca deixou o compromis-
so: «continuaremos a promover 
projetos e a criar dinâmicas que 
respondam aos novos desafios 
na área social, pela construção 
de um município equitativo e de 
oportunidades para todos». n

CIG distingue as boas práticas nos municípios

Seixal recebe prémio 
Viver em Igualdade
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Obra em fase inicial
Requalificação do Mercado 
Municipal da Cruz de Pau
A obra de requalificação do Mercado Municipal da Cruz de Pau está quase a iniciar-
-se. De momento está a decorrer a preparação do espaço onde decorre o mercado 
de levante, onde irá ser montada a tenda para instalação provisória dos vendedo-
res de peixe e frutas.
Concluída esta fase, será iniciada a requalificação e ampliação do edifício do mer-
cado. A intervenção inclui ainda a reorganização do espaço do mercado e espaços 
envolventes e a beneficiação dos espaços exteriores, criando assim melhores con-
dições para os comerciantes e utentes do mercado.

Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas
Autarquia reforça investimento 
para construção do pavilhão
A Câmara Municipal do Seixal vai investir mais 200 mil euros na obra de construção 
do pavilhão desportivo do Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas (CDRAU), per-
fazendo um apoio municipal de 200 mil euros em 2017 e de 600 mil euros em 2018, 
num total de 800 mil euros.
O anúncio foi feito por Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
numa visita à 3.ª fase das obras no dia 18 de outubro. Este valor irá permitir ao clube 
finalizar as obras e pôr o pavilhão desportivo a funcionar o mais rapidamente possível.
O autarca disse que «a Câmara Municipal do Seixal valoriza o trabalho do movimento 
associativo popular e por isso estamos a dotar os clubes e coletividades de melhores 
condições para a prática desportiva e para a atividade cultural, para que possam servir 
a população». 
Depois da finalização da cobertura, da montagem da pala frontal e do fecho das late-
rais, foram colocadas grelhas de ventilação, sistema AQS (águas quentes sanitárias), 
divisórias na mezzanine e bancadas nos balneários. A iluminação está concluída e fo-
ram realizados vários testes para verificar a sua funcionalidade. Vão ainda ser coloca-
das portas e serralharias, finalizados os balneários e instalados equipamentos no piso 
superior (mezzanine), onde ficam as salas para direção e atividades culturais e uma 
área aberta para as modalidades. Nesta fase será ainda colocado o piso desportivo e 
feitas as últimas pinturas.
Para Manuel Sezões, presidente da direção do CDRAU, este «é um grande desafio para 
a autarquia, que apostou e tem investido muito, e para o clube, o que nos leva a ter uma 
forma de gestão completamente diferente». Disse ainda que «um dos fundamentos do 
equipamento é a partilha do espaço e a sinergia com as escolas», destacando o papel 
social que poderá ter no seio da comunidade.

 
EN 10-2 entre a Cucena e Torre da Marinha
Requalificação de via
Está a decorrer a intervenção de requalificação do piso na EN10-2, entre a Cucena  
(nova rotunda na EN10) e a rotunda da Torre da Marinha.
A obra está a ser realizada pela IP (Infraestruturas de Portugal), entidade respon-
sável pela via, após várias diligências efetuadas pela Câmara Municipal do Seixal 
junto desta entidade, já que é uma estrada com muita circulação automóvel, em 
especial de veículos pesados na área da Siderurgia, e que se encontrava em mau 
estado de conservação. A via está a agora a ser fresada e será repavimentada de 
seguida.

 
Rua Eugénio dos Santos, 
Aldeia de Paio Pires 
Execução de arruamento
A Câmara Municipal do Seixal executou recente-
mente o arruamento na Rua Eugénio dos Santos, 
nas Farinheiras, Aldeia de Paio Pires. 
Com uma extensão de cerca de 100 metros, foi 
agora pavimentada uma via que permite o aces-
so a várias residências, melhorando assim as 
condições de circulação e segurança da mesma. 
Foram utilizadas nesta intervenção cerca de 70 
toneladas de massa betuminosa.



 

As obras de ampliação do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia 
do Seixal (CROACS) encontram-se na fase final, prevendo-se a sua conclusão em 
meados de novembro. 
O objetivo da intervenção é criar as condições adequadas para o alojamento de 
canídeos em boxes individuais, providas de área suficiente e dignas para os ani-
mais em termos de abastecimento de água, higiene, iluminação (natural e artifi-
cial), ventilação, conforto térmico e acústico. O equipamento será ainda dotado 
de  sistema de alarme contra incêndios.
A obra é um investimento municipal de cerca de 140 000 euros e contempla a 
ampliação das instalações para mais 70 boxes de alojamento, ficando o centro, 
no total, a poder alojar de 150 a 200 canídeos. 
Saliente-se ainda que o CROACS assenta numa postura municipal de não abate 
de animais.

Projeto do novo CROACS 
Entretanto, a Câmara Municipal do Seixal está a desenvolver o projeto do futuro 
CROACS, um equipamento a implementar em Pinhal de Frades, numa área de  
8 000 m2, com maior capacidade e funcionalidade para o bem-estar animal. O 
espaço integrará um edifício de serviços e cuidados aos animais residentes (com 
cerca de 730 m2), sendo a restante área para boxes de alojamento, parque de 
recreio e hotel para animais, garagem e zonas técnicas exteriores. 
Sobre este projeto, Joaquim Santos referiu: «Está concluído o projeto de arqui-
tetura e vai-se avançar para as especialidades. Possivelmente daqui a um ano 
estaremos a lançar o concurso para a obra». Disse ainda que, no futuro, as atuais 
instalações do CROACS serão desativadas, no âmbito do projeto de valorização 
da frente ribeirinha de Arrentela.
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Melhores condições para os animais 
Município investe 140 000 euros 
na ampliação do CROACS

 Aldeia de Paio Pires
Pavimentação de via e de novo parque 
de estacionamento
Foi recentemente efetuada a pavimentação do novo parque de estacionamento na 
Rua Alfredo Keil, no Alto dos Bonecos, em Aldeia de Paio Pires. A Câmara Municipal 
do Seixal procedeu à construção desta nova área de estacionamento, que veio re-
qualificar o espaço e criar 15 novos lugares demarcados perpendicularmente aos 
sentidos de circulação.
A Câmara Municipal do Seixal procedeu ainda à repavimentação da Rua da Quinta 
da Galega de Cima, também em Aldeia de Paio Pires. A via tem cerca de 200 metros 
de comprimento. No total foram utilizadas nesta intervenção cerca de 200 tonela-
das de massa betuminosa.

 
Abatimento de piso na EN378
Infraestruturas de Portugal 
vai realizar inspeção 
A IP (Infraestruturas de Portugal) informou a Câmara Municipal do Seixal, em relação 
ao abatimento na via na rotunda da Fraternidade, na saída para Arrentela/Torre da 
Marinha, que vai ser realizada em breve a adjudicação do trabalho de prestação de 
serviços de inspeção vídeo da estrutura, para permitir a análise do estado em que se 
encontra a via. Só após esta inspeção é que a IP irá determinar qual o tipo de interven-
ção a realizar.
O local foi sinalizado pela Câmara Municipal do Seixal logo após o incidente, estando a 
reparação a cargo da IP, já que se trata de uma estrada nacional (EN378).



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 718    2 NOVEMBRO 2018

6     MUNICÍPIO

Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2017 

Seixal entre os municípios 
com melhor eficiência financeira

Independência financeira

Resultados económicos

Diminuição do passivo

Indicador EBITDA

Eficiência financeira

Diminuição de IMI

O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 
2017 foi apresentado a 2 de outubro, na sede da 
Ordem dos Contabilistas Certificados.
Este documento apresenta uma análise económica 
e financeira dos 308 municípios, relativas ao exercí-
cio económico de 2017. Esta publicação é atualmen-
te uma referência na monitorização da eficiência do 
uso dos recursos públicos na administração local. 

A edição deste ano revela, em termos globais, que a 
saúde financeira dos municípios tem aumentado 
nos últimos sete anos e que os municípios têm 
diminuído as dívidas e os prazos de pagamento.
O Seixal segue esta tendência e surge colocado 
entre os melhores municípios no ranking global do 
anuário, alcançando algumas metas significativas, 
as quais destacamos no gráfico abaixo.
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dos Municípios portugueses 
2017
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Os 18 municípiOs da 
Área metropolitana de Lisboa 
(AmL) aprovaram por una-
nimidade, no dia 17 de outu-
bro, na reunião do conselho 
metropolitano de Lisboa, a cria-
ção da empresa Transportes 
metropolitanos de Lisboa, que 
irá operar com a marca carris 
metropolitana. Esta medida, con-
siderada histórica pelos autarcas, 
representa mais-valias impor-
tantes para os utentes dos trans-
portes públicos, com a criação de 
uma rede integrada e novos cir-
cuitos rodoviários, complemen-
tados por um sistema de bilhética 
único e tarifas mais baixas. 

A operadora carris metro-
politana irá servir os 18 conce-
lhos da AmL, o que representa 
um universo de 2,7 milhões de 
pessoas. Terá um passe único de 
40 euros em toda a AmL ou 30 
euros dentro dos municípios, 
isenção para as crianças até 12 
anos e um valor máximo de 80 
euros para todo o agregado fa-
miliar, pagando apenas o valor 
de dois passes. Estes novos pas-
ses sociais poderão ser utiliza-
dos em todos os operadores de 
transportes públicos, permitindo 
aos utentes movimentarem-se 
entre os municípios da AmL sem-
pre com o mesmo passe e a baixo 
custo. passa assim a ser possível 
viajar entre o seixal e Oeiras ou 
mafra, por exemplo, por apenas 
40 euros.

Estas medidas foram apresen-
tadas em conferência de impren-

sa pelo presidente do conselho 
metropolitano de Lisboa, onde 
ficou explicado que a empresa 
Transportes metropolitanos de 
Lisboa irá gerir a bilhética e o ta-
rifário, para que passe a existir 
um sistema único e integrado 
em toda a Área metropolitana de 
Lisboa. Haverá também um sis-
tema único de autocarros, que se 
chamará carris metropolitana. 
na ocasião foi também anunciado 
um sistema de financiamento dos 
municípios, que irá correspon-
der a 30 milhões de euros/ano, 
«uma melhor rede de transpor-
tes públicos, cumprindo assim a 
nossa parte no que diz respeito 
aos passes sociais». Fernando 
medina, presidente do concelho 
metropolitano de Lisboa, disse 
ainda que o objetivo, para além 
de ter passes mais baratos, é que 
passe a existir uma rede «unifi-
cada, coordenada, articulada e 
que funcione de uma forma clara 
e simples para todos os utiliza-
dores». 

Referiu ainda que estas me-
didas surgem «na sequência 
da aprovação da proposta do 
Orçamento do Estado para 2019 
por parte do governo, onde cons-
ta uma medida respeitante à pro-
moção do transporte público, a 
qual vai ao encontro da solicita-
ção dos municípios e permitir a 
redução do valor dos passes so-
ciais».

Em 2019 vai ser lançado um 
concurso para iniciar a opera-
cionalização da carris metro-

politana, ao qual todos os ope-
radores privados poderão con-
correr. Os vencedores irão pres-
tar o serviço sob a marca carris 
metropolitana, com autocarros 
de última geração. A previsão é 
que a carris metropolitana esteja 
a funcionar em pleno em 2020. A 
AmL de uma forma global, e cada 
município em particular, vão ago-
ra elaborar a rede de percursos 
de autocarro que se pretende im-
plementar.

Em relação ao novo modelo 
de passe social, prevê-se que o 
mesmo entre em vigor em abril 
de 2019, podendo ser usado em 
todos os operadores de transpor-
tes da AmL (autocarros, barcos, 
comboios, etc.).

Sabia que... 
> Atualmente, 900 mil pessoas 
na AmL não têm acesso ao passe 
intermodal.
> Entram, por dia, na cidade de 
Lisboa 370 mil carros, sendo que 
cerca de 100 mil são da margem 
sul. 
> Estes veículos alinhados cor-
respondem, aproximadamente, 
à distância em linha reta entre 
Lisboa e paris.
> nos últimos dois anos houve  
um aumento de quase mais 15 
mil veículos por dia a entrar em 
Lisboa, o que corresponde a uma 
fila de 75 quilómetros. n

nova empresa de transportes para a Área metropolitana de Lisboa

Novo passe social de 30 e 40 euros 
para todos os operadores da AML

Joaquim Santos, 
presidente da Câmara Municipal do Seixal

Seixal vai investir 2 milhões 
de euros por ano

Esta é uma medida que já defendemos há muitos anos, quer em rela-
ção à redução do preço dos passes, quer no seu alargamento a todos 
os operadores. Hoje conseguimos avançar com a sua concretização 
e sem dúvida que vai beneficiar muito a população do nosso conce-
lho. Quem utilizar, por exemplo, a Fertagus, os TST o Metro Sul do Tejo 
poderá circular com o mesmo passe. 
O município do Seixal vai investir 2 milhões de euros anuais para 
esta medida, a qual prevê também o reforço da rede rodoviária 
com a Carris Metropolitana. O que se pretende é ter um sistema de 
transportes que sirva o concelho, com a criação de redes dentro do 
município, e em toda a AML, com criação de redes entre municípios. 
Para além do investimento municipal é também importante que o 
Orçamento do Estado continue a dotar esta nova empresa intermu-
nicipal de meios que permitam assegurar a qualidade do serviço 
pretendida.
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Na reuNião de 24 de 
outubro, a Câmara Municipal do 
Seixal aprovou, entre outras maté-
rias, as Grandes opções do Plano 
(GoP) e orçamento para 2019, no 
valor total de 89 milhões de euros.

No âmbito das GoP, a autarquia 
irá dar continuidade ao reforço do 
investimento público, que totaliza 
mais de 10 milhões de euros em 
2018, e que representará um valor 
global de 84 milhões de euros até 
2022, ao mesmo tempo que de-
sonerará novamente a população, 
através, por exemplo, da fatura 
integrada de água mais baixa de 
todos os municípios no conjunto 
das áreas metropolitanas do país, 
segundo o estudo da DeCo, ou da 
nova diminuição da taxa do iMi.

Com a aprovação das GoP para 
2019, o município estará em me-
lhores condições para concretizar 
um conjunto de obras em equipa-
mentos, espaços públicos ou infra-
estruturas, reforçando a oferta de 
serviços e a qualidade de vida que 
o concelho possui. Dos investimen-
tos a concretizar destacam-se: 

Educação – ampliação e requa-
lificação de duas escolas; constru-
ção de um novo jardim de infância; 
requalificação das escolas de res-
ponsabilidade municipal; amplia-
ção do Polo do Seixal da escola de 
Música do Conservatório Nacional. 

Ambiente – conclusão da cons-
trução do Parque urbano do Seixal; 
início da construção do Parque 
Metropolitano da Biodiversidade 
na Verdizela; implementação do 
Laboratório Vivo para a Descar-
bonização na Baía do Seixal. 

Serviços urbanos – conclu-
são da construção do Centro 
Distribuidor de Água de Fernão 
Ferro; continuação do investi-
mento na reabilitação das condu-
tas existentes, avançando com as 
obras de renovação das redes de 
abastecimento de água. 

Cultura – lançamento do con-
curso para a construção do Centro 
Cultural de amora, na Cruz de 
Pau; início da construção do 
Centro internacional de Medalha 
Contemporânea, em arrentela. 

Desporto – início da constru-
ção da Piscina Municipal de aldeia 
de Paio Pires e do Complexo 
Desportivo do Clube associativo 
de Santa Marta do Pinhal; entra-
da em funcionamento do Pavilhão 
Desportivo da Mundet. 

Área social – desenvolvimen-
to do processo de construção do 
Centro de Dia do Casal do Marco 
e da Creche da associação de 
Serviços Sociais dos Trabalhadores 
das autarquias do Seixal. 

Mobilidade e transportes – 
desenvolvimento dos projetos da 
obra de conclusão do troço da al-
ternativa à eN10 até amora, assu-
mindo a autarquia uma responsa-
bilidade que é do Governo.

Forças humanitárias – refor-
ço do apoio financeiro e apoio ao 
funcionamento dos novos quartéis 
de amora e Fernão Ferro dos bom-
beiros.

Bem-estar animal – desenvol-
vimento do processo para a cons-
trução do novo canil/gatil muni-
cipal.

as GoP para 2019 serão subme-

tidas à aprovação da assembleia 
Municipal do Seixal.

outra deliberação relevante foi 
a adjudicação da empreitada de 
requalificação da escola Básica de 
aldeia de Paio Pires.

Deliberações
Presidência
• Atribuição de medalhas munici-
pais no âmbito das comemorações 
do 182.º aniversário do concelho 
do Seixal. aprovação.
• Opções do plano e proposta de 
orçamento para 2018, nos termos 
da alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º, 
por força da alínea c) do n.º 1 do 
art.º 33.º, ambos do anexo à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, alte-
rado pela Lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto. 5.ª revisão. aprovação.
• Opções do plano e proposta de 
orçamento para 2019, nos termos 
da alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º, 
por força da alínea c) do n.º 1 do 
art.º 33.º, ambos do anexo à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

alterado pela Lei n.º 50/2018, 
de 16 de agosto, autorização pa-
ra a contratação de empréstimo 
de curto prazo, nos termos da 
alínea f) do n.º 1 do art.º 25.º do 
anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, atualização dos 
valores da Tabela de Taxas ane-
xa ao regulamento de Taxas do 
Município do Seixal, nos termos do 
art.º 44.º do regulamento de Taxas 
do Município do Seixal e do n.º 1 
do art.º 9.º da Lei n.º 53-e/2006, 
de 29 de dezembro, alterada pela 
Lei n.º 117/2009, de 29 dezembro, 
mapa de pessoal, nos termos da 
alínea o), do n.º 1, do art.º 25.º do 
anexo da Lei n.º 75/2013, de 12 
setembro, e autorização genérica 
para a assunção de compromissos 
plurianuais nos termos do art.º 6.º 
da Lei n.º 8/2012, de 21 de feverei-
ro, alterada pela Lei n.º 22/2015, 
de 17 de março. aprovação.
• Orçamentação e gestão das des-
pesas com o pessoal, nos termos 
do art.º 5.º do Decreto-Lei n.º 

209/2009, de 3 de setembro, alte-
rado pela Lei n.º 80/2013, de 28 de 
novembro. aprovação.

Pelouro do Desporto, 
Empreitadas, Administração
Geral e Modernização
Administrativa
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada do pro-
longamento do passeio ribeirinho 
do Seixal, infraestruturas e qualifi-
cação do espaço público. Processo 
n.º DeGeP.17.eP.2011. Trabalhos a 
mais e erros e omissões. 
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de 
construção da Piscina Municipal 
de aldeia de Paio Pires. Processo 
n.º DPMu.DGue.03.DP.2017. 
Caducidade da adjudicação. 
Confirmação da deliberação n.º 
305/2018-CMS, de 26 de setem-
bro.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de 
ampliação e requalificação da eB 
aldeia de Paio Pires. Processo n.º 
03.P.2017. relatório final e adju-
dicação.

Pelouro do Planeamento,
Mobilidade, Cultura 
e Recursos Humanos
• Mapa de pessoal, nos termos 
da alínea o) do n.º 1 do art.º 25.º 
do anexo da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro. 3.ª alteração. 
aprovação.

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

reunião da Câmara Municipal do Seixal de 24 de outubro

Aprovadas as Grandes Opções 
do Plano e Orçamento para 2019

Comércio a retalho de carne e produtos à base de carne
Ação de sensibilização para operadores comerciais

A Câmara Municipal do Seixal pro-
moveu, no dia 15 de outubro, uma 
ação de sensibilização para opera-
dores de atividades de comércio a 
retalho de carne e produtos à base 
de carne.
A iniciativa decorreu no auditório 
dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal e abordou 
questões como o papel da Área de 
Higiene e Segurança Alimentar jun-
to das atividades económicas e a 

derrogação da frequência de análi-
ses microbiológicas, assim como do 
número de amostras, quando apli-
cável. O fornecimento a outros ope-
radores económicos, os regimes de 
licenciamento atuais e a definição 
de secção acessória foram outros 
assuntos abordados.
No final, houve debate e esclareci-
mento de dúvidas em matéria de 
higiene e segurança alimentar.
Na sessão estiveram a vereado-

ra Elisabete Adrião, do Pelouro da 
Segurança Alimentar e Bem-Estar 
Animal, e António Santos, presi-
dente da União das Freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires.
A ação contou com cerca de 50 pes-
soas, entre operadores comerciais, 
associações de representantes dos 
operadores, empresas do setor e 
empresas de consultoria e auditoria 
desta área.
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A CâmArA municipal do Seixal realizou, 
nos dias 17 e 24 de outubro, mais duas ações inte-
gradas de valorização do espaço público, desta vez 
na Quinta D. maria, no Seixal, e na Quinta de St.ª 
rita, na Torre da marinha. 

Estas intervenções têm como principal objetivo 
melhorar o espaço público, complementando o 
trabalho regular de limpeza e conservação realiza-
do pela autarquia. 

Nestes dias específicos, os trabalhadores de vá-
rias equipas da autarquia concentram-se numa 
localidade considerada prioritária e são realizados 
trabalhos que incidem na recolha de resíduos ver-
des, trabalhos de desmatação, lavagem de conten-
tores, controlo de pragas, manutenção de espaços 

verdes, limpeza e desobstrução de coletores e 
sumidouros, verificação da iluminação pública, 
ações de fiscalização de deposição indevida de re-
síduos e de viaturas abandonadas, manutenção do 
mobiliário urbano, pavimentações, reparação da 
sinalização e reposição de lancis e calçada.

O vereador do pelouro do Ambiente, Joaquim 
Tavares, acompanhou as ações na Quinta D. maria 
e na Quinta de St.ª rita, verificando no local as ne-
cessidades mais prementes das áreas intervencio-
nadas e recolhendo algumas sugestões por parte 
dos munícipes.

As próximas ações previstas irão decorrer em 
Fernão Ferro (dia 7 de novembro) e no Parque 
Luso, em Corroios (dia 14 de novembro). n

Quinta D. maria, Seixal, 
e Quinta de St.ª rita, Arrentela

Limpeza 
e valorização
do espaço 
público
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Integrado no Fórum 
Seixal, a Câmara Municipal do 
Seixal está a promover um ciclo de 
debates sobre o Plano educativo 
Municipal (PeM) para envolver a 
comunidade educativa no proces-
so de avaliação deste projeto muni-
cipal que conta já com 35 edições. 
no dia 17 de outubro, no auditório 
dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal, teve lugar o 
fórum de lançamento da revisão 
do PeM que, até abril de 2019, vai 
percorrer os agrupamentos de es-
colas do concelho.

o PeM é um instrumento estra-
tégico na área da educação e um 
apoio aos professores. neste ano 
letivo reúne 119 projetos nas áreas 
de ambiente, cidadania, desporto, 
expressões e tradições, leituras e 
literacias, património, proteção ci-
vil, saúde e tempos livres e 12 pro-
gramas de apoio a projetos e ini-

ciativas escolares que asseguram 
o funcionamento dos equipamen-
tos, a ação social e os transportes 
escolares. 

na abertura, o presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, frisou que «com 
o Fórum Seixal conhecemos as opi-
niões existentes sobre as realida-
des do concelho. neste caso sobre 
o PeM, o qual queremos melhorar, 
pois trata-se de uma plataforma 
de colaboração dos serviços mu-
nicipais com as escolas. no final do 
ciclo de debates, queremos saber 
quais os projetos que representam 
uma mais-valia e os que podem ser 
melhorados. É o caminho que es-
tamos a fazer para a construção do 
novo PeM ao serviço dos agentes 
educativos». Quanto à transferên-
cia de competências para as autar-
quias na área da educação, referiu: 
«a nossa missão é apoiar quem 

dirige o processo, ou seja, pro-
fessores, escolas e Ministério da 
educação. o papel do Poder Local 
é apoiar desde que da transferên-
cia não resulte o esvaziamento das 
funções sociais do estado, como o 
acesso à educação». 

Para a vereadora da educação, 
Manuela Calado, a revisão do PeM 
é um desafio para promover a sua 
efetiva presença nas escolas, «fa-
zemos uma reflexão sobre os 119 
projetos, se a sua continuidade faz 
sentido com a flexibilidade de cur-
rículos que foi alargada a todas as 
escolas. acima de tudo devemos 
valorizar a escola pública». 

Perfil do PEM
durante o encontro foram apre-

sentadas as linhas orientadoras do 
PeM. no que respeita aos progra-
mas de apoio e às competências 
da autarquia, como o apoio a re-

feições e transportes escolares, o 
investimento ronda os 2 milhões 
de euros. as obras previstas para 
o ano letivo 2018-2019 incluem 
a ampliação e requalificação das 
escolas básicas de aldeia de Paio 
Pires e da Quinta de Santo antónio. 
de salientar que o PeM foi objeto 
de candidatura ao Portugal 2020 
com 11 projetos inseridos nos 
Planos de Combate ao Insucesso 
escolar, um investimento de 999 
mil euros, comparticipado em 50 
por cento pelo fundo social euro-
peu. Quanto à caracterização do 
PeM, mais de metade dos proje-
tos destinam-se aos alunos do 2.º 
e 3.º ciclo e ensino secundário. Mas 
quem mais participa são os alunos 
do 1.º ciclo. os desfiles de Carnaval, 
a Feira de Projetos educativos e o 
Seixal Férias são os projetos mais 
participados. 

no debate, os professores fala-

ram sobre a importância das pla-
taformas digitais, a necessidade 
de existirem mais projetos direcio-
nados para o ensino secundário, a 
necessidade de um mesmo projeto 
poder ser transversal aos vários 
níveis de ensino e a importância 
de associar os projetos aos currí-
culos das escolas. todos foram da 
opinião de que o importante é que 
os alunos se identifiquem com os 
projetos e que estes desenvolvam 
as competências dos alunos.

no final, Manuela Calado referiu 
que o desafio está agora lançado às 
escolas. o objetivo é que existam li-
nhas para construir um novo PeM, 
«mais abrangente e adequado aos 
currículos das escolas,  com proje-
tos que capacitem os alunos para 
a vida dentro e fora da escola». o 
próximo fórum realiza-se no dia 8 
de novembro, no agrupamento de 
escolas de Pinhal de Frades. n

Fórum Seixal promove ciclo de debates sobre o Plano educativo Municipal

Município mais próximo 
da comunidade educativa

Decorreu na Escola Secundária de 
Amora, a 10 de outubro, a sessão 
de lançamento das Oficinas Paz e 
Cidadania Global, do projeto Povos, 
Culturas e Pontes.
Na sessão intervieram o Centro 
de Intervenção para o Desen-
volvimento Amílcar Cabral, a 
Fundação Gonçalo da Silveira 
e a R@to – Associação para a 

Divulgação Cultural e Científica. 
A iniciativa destinou-se aos pro-
fessores responsáveis pela imple-
mentação do projeto, professores 
de cidadania e desenvolvimento e 
técnicos da autarquia envolvidos, 
contando-se na totalidade com a 
participação de 25 pessoas.
Estão envolvidas no projeto as 
turmas do 7.º ano das escolas se-

cundárias de Amora, Alfredo dos 
Reis Silveira e Manuel Cargaleiro 
e dos agrupamentos de escolas 
Dr. Carlos Ribeiro e Dr. António 
Augusto Louro, abrangendo direta-
mente mais de 650 alunos. 
Este projeto integra o Plano 
Educativo Municipal e é cofinancia-
do pelo Portugal 2020.

Projeto Povos, Culturas e Pontes 
Lançamento das Oficinas da Paz e Cidadania Global
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A homenagem ao vereador Luís Cordeiro, eleito como independente nas 
listas do Bloco de Esquerda, falecido no dia 20 de agosto aos 65 anos, 
teve lugar no dia 20 de outubro, no Clube Recreativo da Cruz de Pau. Na 
cerimónia estiveram amigos, colegas com quem trabalhou no Instituto 
do Emprego e Formação Profissional do Seixal, onde dirigiu o Centro de 
Novas Oportunidades, e representantes das forças políticas eleitas nos 
órgãos autárquicos do Município do Seixal.
Após um momento musical, foi projetado um documentário sobre o 
percurso enquanto autarca. Luís Cordeiro era vereador da Câmara 
Municipal do Seixal, eleito como independente pelo Bloco de Esquerda 
em 2009 e reeleito em 2013 e 2017. No mandato de 2013 a 2017, as-
sumiu o Pelouro da Proteção Civil, coadjuvando o presidente da câmara 
no cumprimento dessas competências municipais, com destaque para o 
processo de revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 
do Seixal, realizado em 2014.  
Quem o conheceu destaca o espírito analítico de um homem de causas, 
atento e argumentativo que defendia aquilo em que acreditava. Um hu-
manista que gostava de poesia, música e cinema, entusiasta da fotogra-
fia – foi fotógrafo amador.
Entre os testemunhos dos que conheceram e privaram com Luís Cordeiro, 
destaque para o depoimento de Manuela Espadinha, formadora no 
Centro de Formação do IEFP, que destacou «os anos de trabalho em con-
junto, a defender a igualdade de oportunidades no acesso à formação ao 
longo da vida».
Joana Mortágua, deputada eleita por Setúbal, referiu o homem de cau-
sas, «a preocupação com a educação de adultos e a luta que travou con-
tra a precariedade no centro de formação».
 Vítor Cavalinhos, eleito na Assembleia Municipal do Seixal, destacou o 
homem de esquerda que aliou os ideais à prática. «Empenhado na luta 
pela justiça e igualdade. Argumentava até ao infinito. Acreditava que era 
possível fazer as coisas acontecerem».
Francisco Morais, que substitui Luís Cordeiro na vereação da câmara 
municipal, salientou «a sua preocupação pelas causas sociais, o acesso à 
saúde e educação», assumindo que continuará o seu legado na interven-
ção municipal.
Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do Seixal, des-
tacou a sua forma de estar no Poder Local e construir consensos. 
«Soubemos estar juntos na diferença, expresso o respeito pela pessoa e 
pelo autarca e preservo a memória do tempo que partilhámos». 
Joaquim Santos, em nome da Câmara Municipal do Seixal, falou sobre 
Luís Cordeiro, afirmando o seu valor para a vida democrática. «Mesmo 
quando as opiniões eram contrárias, as suas intervenções constituíram 
uma mais-valia para a discussão. Na nossa missão podemos continuar 
a respeitar a forma como esteve na vida municipal». A homenagem 
estende-se ao dia 6 de novembro, dia de aniversário da fundação do con-
celho, altura em que será atribuída a titulo póstumo a medalha de mérito 
municipal. 

Homenagem ao vereador Luís Cordeiro
Uma vida de causas

O cOncelhO do Seixal 
esteve bem representado no 
encontro pela Paz que, no dia 
20 de outubro, teve lugar no 
Pavilhão Paz e Amizade, em 
loures, numa organização pro-
movida pelo conselho para a Paz 
e cooperação. Joaquim Santos, 
presidente da câmara Municipal 
do Seixal, foi um dos preleto-
res num painel intitulado Paz e 
Desarmamento, com uma comu-
nicação intitulada «Municípios 
em defesa dos valores da paz».

O encontro contou com cerca 
de 700 participantes e 45 orga-
nizações e entidades e realizou-
-se no âmbito do Movimento dos 
Municípios pela Paz, de que o 
Seixal é um dos 14 municípios 
fundadores, tendo sido igual-
mente o anfitrião da primeira 
reunião de constituição da par-
ceria em outubro de 2016. 

O Movimento dos Municípios 
pela Paz reconhece o espíri-
to da carta das nações Unidas 
e da constituição da República 
Portuguesa enquanto «base 
fundamental para promover a 
liberdade, a democracia, o fim 
das guerras, a conquista da paz, 
a afirmação da soberania e in-
dependência nacionais, o desen-
volvimento de relações interna-
cionais equitativas e pacíficas e 
uma política de amizade e coo-
peração com todos os povos do 
mundo».

Joaquim Santos afirmou que 
«os municípios são também ato-
res fundamentais neste proces-

so», salientando o desenvolvi-
mento e promoção de «políticas 
locais de reforço dos valores da 
paz, da solidariedade e da coo-
peração», afirmando que «em 
Portugal defender a paz é de-
fender e afirmar os valores da 
Revolução de Abril de 1974».

O presidente da câmara ex-
plicou que foi este trabalho do 
Poder local que resultou na 
constituição do Movimento dos 
Municípios pela Paz, que inclui 
atualmente 20 concelhos: Seixal, 
Almada, Alcochete, Barreiro, 
Évora, Grândola, lagoa, loulé, 
loures, Moita, Montemor--
o-novo, Oliveira de Azeméis, 
Ourém, Palmela, Peniche, Silves, 
Sines, Soure, Viana do Alentejo e 
Vila Real de Santo António.

Joaquim Santos explicou 
igualmente que o Seixal, como 
estes outros 19 municípios, de-
senvolve diferentes ações tendo 
como fim «uma cultura de paz 

sustentável nos seus territórios, 
que dê prioridade à defesa dos 
direitos fundamentais da popu-
lação nas várias áreas, incluindo 
a elevação do nível cultural, as-
sim como a eliminação das de-
sigualdades e de todo o tipo de 
violência». enfatizou ainda que o 
movimento nasceu tendo como  
finalidade o incentivo à «educa-
ção para a paz, nomeadamente 
junto das novas gerações».

A iniciativa contou com ainda 
com uma intervenção de nuno 
carvalho da R@to – Associação 
para a Divulgação cultural e 
científica, associação juvenil do 
concelho, sobre a importância da 
educação para a paz nas escolas 
e da relevância do projeto Povos, 
culturas e Pontes – promovido 
pela câmara Municipal do Seixal, 
em que a R@to é um dos parcei-
ros. Igualmente presentes esti-
veram as Batucadeiras da Quinta 
da Princesa. n

Presidente da câmara Municipal do Seixal
foi um dos preletores

Encontro pela Paz 
reúne 700 pessoas



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 718    2 NOVEMBRO 2018

12     CULTURA

O 19.º Festival internacional 
seixalJazz voltou a afirmar o concelho no 
panorama dos mais importantes festivais 
deste género de música em todo o país. 
Com um programa que aposta na diver-
sidade de estilos, instrumentos e com-
posições, com a tradicional presença de 
formações norte-americanas, o auditório 
Municipal recebeu o quarteto liderado 
pelo baterista Mark Guiliana na noite de 
abertura.

Compositor de uma musicalidade sofis-
ticada que já colaborou com avishai Cohen, 
Brad Mehldau, David Bowie ou Matisyahu, 
entre outros, Guiliana reconheceu a possi-
bilidade de «detalhe no som da sala» que 
lhe permitiu explorar a mesma sensação 
de intensidade e as diferentes dinâmicas 
dos momentos mais calmos e mais sonoros 
da sua música. sobre o festival e o acolhi-
mento no concelho, Guiliana foi perentório 
na afirmação de que «nem sempre é assim 
tão agradável e são dias como este que aju-
dam a recarregar».

«a Câmara Municipal do seixal acarinha 
este festival de jazz que no próximo ano 
cumpre 20 edições, com uma vertente for-
mativa e pedagógica muito importante que 
se desenvolve junto da nossa comunidade 
educativa e das nossas crianças», explica 
Joaquim santos, que deste modo enfatiza 
o concerto pedagógico O seixalJazz vai à 
escola que nesta edição teve como prota-
gonista o quinteto da pianista isabel Rato.

Neste contexto, Joaquim santos defende 
«a aposta do município numa política cul-
tural para todos, uma vez que a cultura é 
uma das ferramentas que mais permitem 
decidir em liberdade e consciência o país 
que somos e que queremos construir fu-
turamente». De acordo com o presidente 

da Câmara Municipal do seixal, «uma po-
pulação consciente e informada é a melhor 
estratégia para um país que se quer desen-
volvido em todas as suas vertentes». 

Mano a Mano no SeixalJazz Clube
este ano, o seixalJazz Clube voltou a aco-

lher concertos gratuitos nos dias em que 
decorreu o festival. a iniciativa dá oportu-
nidade de ouvir jazz por grandes nomes do 
panorama da música improvisada feita pe-
los melhores músicos nacionais e estreou-
se num novo espaço da antiga corticeira 
Mundet: o armazém 56 – arte sx, muitos 
anos depois da já longínqua primeira edi-
ção de 2001 ter decorrido nos antigos re-
feitórios da mesma fábrica. 

No dia de abertura, esteve em destaque 
a formação que integra os irmãos Bruno e 
andré santos, uma dupla de guitarristas 
virtuosos naturais da Madeira que conta 
já com dois registos discográficos. andré 
explica que os Mano a Mano fizeram um 
percurso que os levou «a ser só um duo» 
e «a pensar em maneiras de diversificar o 
nosso set de música, o nosso repertório, e a 
incluir pedais e instrumentos tradicionais 
da nossa ilha». 

Já Bruno tem «o seixalJazz como referên-
cia de um festival de topo», uma vez que foi 
aqui que assistiu a um dos concertos que 
melhor guarda na memória, no entanto 
não hesita em falar pelos dois irmãos quan-
do afirma «estamos felizes por cá estar».

Nomes do cartaz principal
Outro nome do cartaz principal do fes-

tival foi o quinteto liderado pelo baterista 
José salgueiro, transporte Colectivo, for-
mação homónima do primeiro álbum do 
português. apesar do que está escrito nas 

aposta na diversidade de estilos

SeixalJazz é um marco 
na cultura nacional
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A funcionAr no Armazém 56 
– Arte Sx nos mesmos dias das princi-
pais atuações no Auditório Municipal, 
o SeixalJazz clube recebeu o quarte-
to dirigido pelo saxofonista Desidério 
Lázaro, que já este ano editou «Moving», 
o seu quinto disco como líder. o compo-
sitor iniciou a digressão deste álbum no 
cinema S. Vicente e afirma que os ele-
mentos da formação se encontram «mui-
to contentes, extasiados, por estarmos 
a tocar numa espécie de clube de jazz, 
ainda que improvisado, o ambiente de 
que mais gostamos». 

outra formação presente no clube foi 
o quinteto liderado por ricardo Pinto e 
que conta com nomes como o de André 
rosinha no contrabaixo e de António 
Bruheim, no saxofone, entre outros. 
Trompetista e compositor de melodias 
fortes e cantáveis, sugeridas por harmo-
nias abertas e de alguma forma dúbias, 
ricardo Pinto apresenta composições 

marcadas pelos sons retro dos anos 60, 
com abordagens modernas e improvi-
sadas.

frente a um quinteto formado por ex-
celentes músicos, André rosinha esteve 
no clube com o mesmo grupo com quem 
gravou «Pórtico», o seu mais recente tra-
balho e com quem mantém «uma relação 
muito forte». no concerto ouviram-se os 
sete temas do álbum e um encore com 
«Descompressão», um tema ainda inédi-
to em disco. André rosinha confessa que 
«gosto muito disto, de tocar em clubes de 
jazz, em que as pessoas estão próximas, 
junto a nós, e atentas à música. É muito 
bom, muito gratificante», conclui. n

concertos em ambiente descontraído 
de clube de jazz
Armazém 56 – Arte Sx 
apresentou noites 
de jazz gratuitas

Aposta na diversidade de estilos

SeixalJazz é um marco 
na cultura nacional

pautas, ao vivo José Salgueiro assume a 
«grande liberdade de, sem rede, podermos 
construir sons e seguirmos os caminhos 
que cada um escolhe» e considera que este 
festival «faz com que quem está a estudar 
venha ver e se sinta cada vez mais motiva-
do para continuar a fazer música».

Aaron Parks Trio também esteve no 
Seixal e cumpriu em fazer «esperar o 
inesperado». o pianista de Seattle que se 
mantém na linha da frente da exploração 
das fronteiras do jazz explica que juntou 
a formação devido ao «profundo respeito 
que tenho pelos dois músicos que tocam 
comigo», levando a «criar um contexto em 
que são livres de tocar como quiserem». 
influenciado por nomes que vão de Herbie 
Hancock até Tom Yorke, o compositor afir-
ma-se interessado no formato canção e no 
modo como se cruza com a música impro-
visada. 

influenciado por charlie Parker e John 
coltrane, mas também por Brian Eno e 
Kanye West, o jovem saxofonista Kuba 
Więcek apresentou-se igualmente em for-
mação de trio, tocando música do primei-
ro álbum e música composta nos últimos 
anos. Więcek explora «o contraste» em 
«música desafiante», para si e para os mú-
sicos com quem toca, mas também para 
quem assiste, usando cada vez um maior 
número de sons e instrumentos.

os roots Magic são um quarteto italiano 
que explora um repertório entre os blues e 
o free jazz. fabrizio Spera explica que «esta 
é a música com que crescemos, ouvindo 
e tocando». Da mesma formação, Alberto 
Poppolla afirma que a liberdade em palco é 
sempre «bem organizada» e considera que 
nos seus sets apresentam um som tão ou 
mais próximo do rock quanto do jazz. 

A pianista rita Marcotulli e o saxofonista 
Andy Sheppard atuaram em substituição 
da muita aguardada atuação de carla Bley, 
ausente do festival devido a condições de 
saúde. os músicos vieram ao Seixal numa 
formação de quarteto, cujos elementos 
a pianista acredita «entenderem aquilo 
que se pretende quando compomos, não 
nos casamos com toda a gente e, nesse 
sentido, estamos todos casados uns com 
os outros». 

A noite seguinte coube ao projeto con-
junto do contrabaixista João Hasselberg 
e do guitarrista Pedro Branco, que recebe 
contributos de mais três músicos notáveis 
do panorama jazz e alternativo da música 
nacional. nas palavras de Pedro Branco 
o concerto foi «uma espécie de best of» 
e decorreu na mesma sala onde ambos 
gravaram há dois anos «com o auditório 
vazio e hoje vamos tocar com ele cheio». 
João Hasselberg afirma ser bom estar de 
volta porque «o som da sala é incrível». 
o concerto encerrou o festival, tendo lu-
gar no dia 28 de outubro em resultado da 
greve geral da Administração Pública que 
decorreu no dia 26, primeira data prevista 
para o concerto. n
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Debates, palestras, 
workshops e um desfile com 300 
bombos fazem parte do programa 
do IV Congresso do bombo, que se 
realiza de 23 a 25 de novembro no 
concelho do seixal.

O Congresso do bombo pretende 
articular a reflexão e a intervenção 
concreta em torno da prática do 
bombo e convocar a investigação, 
as ciências e os cientistas sociais, 
mas também as administrações 
públicas (central e local), os cria-
dores, artistas e tocadores, os cons-
trutores de instrumentos (artesãos 
e empresas), os professores e edu-
cadores artísticos e os agentes cul-
turais.

Nos dias 23 e 24, o encontro de-
corre no auditório dos serviços 
Centrais da Câmara Municipal do 
seixal. No dia 23 é a receção aos 
convidados, com um programa cul-
tural dedicado à prática do bombo. 
No dia 24, os participantes reúnem-
-se para abordar temas relaciona-
dos com o bombo, nas dimensões 
educativa e pedagógica, artística, 
cultural e empreendedora.

será ainda assinado um pro-
tocolo com vista à submissão da 
candidatura da Construção e 
práticas tradicionais Coletivas do 
bombo em portugal à Matriz pCI, 
base de dados para suporte ao 
Inventário Nacional do património 
Cultural Imaterial. O objetivo é 
integrar a lista representativa 
do património Cultural Imaterial 
da Humanidade (UNesCO  –  
Convenção para a salvaguarda do 
património Cultural Imaterial).

esta candidatura está a ser 
preparada pela associação de 
amigos do tocá rufar com o apoio 

do Instituto de etnomusicologia 
– Centro de estudos de Música 
e Dança (INet-MD) da Univer-
sidade Nova de lisboa, do Depar-
tamento de Comunicação e arte 
do INet-MD da Universidade de 
aveiro, entre outras entidades.

as atividades do dia 25 de no-
vembro decorrem no núcleo urba-
no antigo do seixal e são dirigidas a 
toda a população, que poderá parti-
cipar no workshop de percussão ao 
ar livre e terá à sua disposição 100 

tambores do tocá rufar para in-
tegrar o desfile, que irá reunir 300 
bombos.

O congresso é organizado pe-
la associação de amigos do tocá 
rufar e pela Câmara Municipal do 
seixal, com o alto patrocínio da 
presidência da república. para 
participar no congresso inscreva-
-se em bombo.pt. as atividades de 
dia 25 não carecem de inscrição. 
Consulte o programa completo em 
bombo.pt e cm-seixal.pt. n

Bombo
IV Congresso do

SEIXAL

PROGRAMA EM BOMBO.PT  CM-SEIXAL.PT

 PARA CONVIDADOS

23  24  25 NOV 2018
CONFERÊNCIAS  DEBATES

COM 300 BOMBOS

DOMINGO NO NÚCLEO URBANO DO SEIXAL
10h30 WORKSHOPS   ACTUAÇÕES
15h GRANDE DESFILE

Apresentação do projeto de
 

PATRIMONIALIZAÇÃO da
CONSTRUÇÃO e PRÁTICAS
TRADICIONAIS COLETIVAS 
DOS BOMBOS EM PORTUGAL

No âmbito da dinamização cultu-
ral de Fernão Ferro que tem como 
objetivo levar a cultura mais perto 
de si, o pavilhão da Associação de 
Moradores dos Redondos vai aco-
lher David Antunes & The Midnight 
Band. O espetáculo é gratuito e tem 
lugar no dia 10 de novembro, sendo 
o segundo deste programa de ani-
mação cultural que já promoveu a 
atuação da Lisbon Swing Band com 
Telmo Miranda no Parque Urbano 
de Fernão Ferro no final do mês de 
setembro. Nascido em Santarém e 

tendo residido em Londres por 20 
anos, David Antunes é um cantor, 
compositor e pianista conhecido do 
grande público desde que integrou 
o programa «5 para a Meia-Noite» da 
RTP em 2009. Por essa altura, nasce 
igualmente a David Antunes & The 
Midnight Band, em que emparcei-
ra com os irmãos André Antunes e 
Valter Antunes. «Não Te Quero Mais» 
e «És o Meu Final Feliz», dois duetos 
com Vanessa Silva, «Hoje Não Estou 
p’ra Ninguém», «Não Vai Acontecer» e 
«Voltar à Casa de Partida» são temas 

que ajudaram a firmar o nome de 
David Antunes e que certamente não 
vai querer perder nesta atuação.
No âmbito do mesmo programa de 
animação cultural e inserido na pro-
gramação do Festival de Teatro do 
Seixal, a Câmara Municipal do Seixal 
promove igualmente a atuação do 
Teatro das Beiras na Associação de 
Amigos do Pinhal do General com a 
peça «Do Princípio ao Fim», um texto 
de Eduardo De Filippo. O espetáculo 
tem lugar no dia 1 de dezembro, às 
21.30 horas.

Espetáculo de entrada livre na Associação de Moradores dos Redondos
David Antunes & The Midnight Band a 10 de novembro

De 23 a 25 de novembro, no seixal

IV Congresso do Bombo

Festival Internacional de Bandas
Filarmónicas de Arrentela 
Filarmónicas mantêm 
tradição musical

O 29.º Festival Internacional de Bandas Filarmónicas de Arrentela 
decorreu nos dias 6 e 7 de outubro, uma forma de assinalar o Mês 
da Música.
O evento foi organizado pela Sociedade Filarmónica União 
Arrentelense (SFUA), com o apoio da Câmara Municipal do Seixal e 
da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires.
Participaram nesta edição do festival as bandas da Sociedade 
Filarmónica de Instrução e Cultura Musical de Gançaria; da 
Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense; da 
Asociación Banda de Musica Villa del Prado (Espanha) e da anfi-
triã, a SFUA.
Este ano, o programa musical realizou-se todo no segundo dia, 
domingo, com o desfile das bandas participantes na parte da 
manhã, nas ruas de Arrentela, que incluiu a apresentação de cum-
primentos às entidades oficiais. De tarde, na sede da SFUA, teve 
lugar o concerto com todas as bandas, que contou com numerosa 
assistência que teve oportunidade de apreciar a qualidade dos 
músicos intervenientes.
A vereadora Manuela Calado esteve presente no evento em re-
presentação da Câmara Municipal do Seixal, assim como António 
Santos, presidente da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires. 
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O Festival de teatro 
do seixal tem este ano a sua 35.ª 
edição e passa novamente pelo 
auditório Municipal do Fórum 
Cultural do seixal e Cinema s. 
vicente, contando ainda com 
datas na sociedade Filarmónica 
União arrentelense, espaço 
animateatro, Clube Recreativo 
da Cruz de Pau e associação de 
amigos do Pinhal do General.

a abertura da iniciativa decor-
re a 16 de novembro no auditório 
Municipal e está a cargo de uma 
produção do teatro Meridional, 
com texto de Mário Botequilha, 
encenação de Miguel seabra e in-
terpretações de emanuel aranda 
e Rosinda Costa. «Feira Dell’arte» 
passa-se numa feira, a partir 
da qual dois atores anunciam o 
terceiro espetáculo do dia: uma 
peça de commedia dell’arte. a 
dramatização retoma um traba-
lho estreado pela mesma com-
panhia em 2001, adequado à 

nossa contemporaneidade polí-
tica, mantendo-se a denúncia de 
uma sociedade de classes, numa 
economia de mercado neolibe-
ral, marcada pelas mais distintas 
assimetrias.

O Festival de teatro do seixal 
prossegue no dia seguinte, na 
sociedade Filarmónica União 
arrentelense, com a apresen-
tação pela artimagem da pe-
ça «O Fascismo (aqui) Nunca 
existiu». No dia 23, é o espaço 
animateatro a receber «a 
Bota velha», numa produção 
da companhia residente. O dia 
24 tem uma representação no 
Clube Recreativo da Cruz de 
Pau, com a apresentação pelo 
teatro extremo da peça «Dois 
Reis e Um sonho», com texto de 
Natália Correia. Outro texto de 
um grande autor, «a importância 
de se Chamar ernesto», de Oscar 
Wilde, é apresentado no Cinema 
s. vicente no dia 30, com drama-

tização do Pano Cru – Grupo de 
teatro da associação de amigos 
do Pinhal do General.

No dia 1 de dezembro, o palco 
está montado na mesma associa-
ção para receber «Do Princípio 
ao Fim», peça de eduardo De 
Filippo, aqui encenada pelo 
teatro das Beiras. O festival en-
cerra no dia 7 de dezembro com 
uma nova atuação no auditório 
Municipal e a apresentação 
de «1936, o ano da Morte de 
Ricardo Reis», dramatização 
de Helder Costa e produção a 
Barraca, a partir da obra de José 
saramago. a peça encena o en-
contro entre o defunto Fernando 
Pessoa e o único heterónimo que 
lhe sobreviveu, numa época em 
que os fascismos estão em ascen-
são na europa. n

A Estação do Livro irá decorrer 
entre 12 e 23 de novembro nas 
escolas do concelho com 146 ati-
vidades de animação relaciona-
das com os livros e a leitura e 16 
dinamizadores, 12 deles externos 
à autarquia.
Este ano, a Estação do Livro en-
volve 36 escolas dos 1.º, 2.º e 3.º 
ciclos e secundárias que integram 
a Rede de Bibliotecas Escolares do 

concelho, permitindo aos alunos a 
participação em diversas iniciati-
vas, como animações de leitura e 
de conto tradicional, ateliês e ofi-
cinas de expressão plástica e de 
imaginação e expressão, teatro de 
fantoches, sessões interativas e de 
empreendedorismo jovem, jogos, 
música e poesia.
O objetivo é desenvolver a imagina-
ção e a criatividade e mostrar co-

mo as histórias podem ser o ponto 
de partida para inúmeras ativida-
des divertidas e de aprendizagem.
A Estação do Livro realiza-se des-
de 2002 tendo como objetivo 
promover a leitura junto dos alu-
nos do concelho. É organizada 
pela Câmara Municipal do Seixal, 
através da biblioteca municipal, 
em colaboração com a Rede de 
Bibliotecas Escolares do concelho.

Estação do Livro decorre entre 12 e 23 de novembro
Promover a leitura através nas escolas do concelho

De 16 de novembro e 7 de dezembro 

Festival de Teatro
do Seixal

Extensão do Seixal no Auditório Municipal
19.ª Festa do Cinema Francês 

Organizada pela Embaixada de França, o Institut Français du Portugal 
e a rede das Alliances Françaises em Portugal, a Festa do Cinema 
Francês festeja o 19.° aniversário e tem uma extensão no Seixal.
As sessões no Seixal são destinadas a diferentes públicos, com algu-
mas apresentações destinadas à comunidade escolar. «Des Toutes 
Mes Forces», de Chad Chenouga, tem uma sessão no dia 7 de novem-
bro, com entrada grátis para público escolar, mediante marcação. A 
comédia dramática é dirigida ao público entre os 12 e os 15 anos e 
conta a história de um adolescente dividido entre duas identidades, 
a de aluno numa escola e a de órfão ao cuidado de um centro de 
acolhimento.
Também para público escolar, entre os 6 e os 10 anos, «Ernest et 
Célestine en Hiver» apresenta-se a 8 de novembro às 14.30 horas e é 
um filme de animação realizado por Julien Chheng e Jean-Christophe 
Roger que conta a história do urso Ernest e da pequena ratinha órfã 
Célestine, que partilham o mesmo teto.
No dia seguinte, a sessão é para maiores de 12 anos, decorre às 
21.30 horas e apresenta «Sofia», drama de Meryem Benm’ Barek, que 
recebeu um prémio para melhor argumento no Festival de Cannes em 
2018. «Nos Batailles», comédia dramática de Guillaume Senez que 
conta a história de um pai idealista contra as injustiças e que se vê 
abandonado pela mulher é o filme do dia 10. As duas sessões têm um 
custo de 2 euros cada, com 50 por cento de desconto para jovens até 
25 anos, reformados e trabalhadores das autarquias do Seixal.

Passatempo: Oferecemos cinco bilhetes duplos para as sessões de 
dias 8 e 9 para quem enviar um email com referência ao filme que 
deseja ver. Os bilhetes serão atribuídos às cinco primeiras respostas 
por filme. As respostas devem ser enviadas até às 17 horas do dia 6 
de novembro para o email www@cm-seixal.pt, com o nome, n.º de BI 
ou CC e o n.º de telefone.

@Susana Monteiro
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A ANPAR – Associação Nacional de Pais e Amigos Rett, instituição com sede 
em Amora, vai receber, através de investimento municipal, uma carrinha 
adaptada para deslocação das crianças e jovens que frequentam a institui-
ção. 
A notícia foi dada por Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do 
Seixal, e Manuela Calado, vereadora do Desenvolvimento Social, que visi-
taram, no dia 18 de outubro, a sede da ANPAR. Foram recebidos por Sandra 
Madeira e Paula Deus, presidente da direção e tesoureira, respetivamente.
A ANPAR existe desde 2002 e foi criada por pais de meninas portadoras de 
síndroma de Rett com o objetivo de apoiar outras famílias que tenham no 
seu seio alguém com a mesma patologia. A síndroma de Rett é uma doença 
neurológica que ocorre quase exclusivamente em crianças do sexo femini-
no. Apesar de dar prioridade a crianças e jovens com síndroma de Rett, a 
ANPAR dá resposta a toda a área da multideficiência. No total, na sede em 
Amora, apoiam 5 crianças que frequentam a associação depois da escola 
e 10 jovens com mais de 18 anos que terminaram a escola e necessitam de 
respostas terapêuticas e lúdicas durante o dia. A ANPAR funciona das 8 às 
19 horas e tem 6 funcionários. Dispõe de uma sala para atividades, uma sala 
de informática e um ginásio para terapia, onde existe um espaço Snoezelen, 
equipado com material para estimulação sensorial. 
Sandra Madeira, presidente da direção da ANPAR, explicou que o espaço 
teve de ser adaptado para que pudessem ali instalar-se. 
Joaquim Santos deu os parabéns à instituição pelo trabalho realizado, «que 
proporciona melhor qualidade de vida a estas crianças e jovens». O autarca 
afirmou ainda que «não se percebe porque a Segurança Social não apoia 
instituições como esta, que prestam um serviço inestimável». Por valorizar o 
trabalho realizado, o presidente da Câmara Municipal do Seixal solicitou ain-
da a Sandra Madeira que apresente uma proposta de programa para novas 
instalações da ANPAR.
Quanto ao anúncio sobre a aquisição da viatura adaptada, a dirigente afir-
mou que foi «uma lufada de ar fresco» e uma satisfação perceber «que o tra-
balho que fazemos dá frutos».Segundo explicou Paula Deus, esta viatura irá 
permitir fazer coisas tão simples como levar os meninos à piscina, pois não 
têm transporte para quem tem cadeira de rodas. 

Associação Nacional de Pais e Amigos Rett
Investimento municipal 
numa viatura adaptada

A ArticulAção entre 
as unidades de saúde e a respos-
ta do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) ao nível dos cuidados 
integrados dominou o deba-
te promovido pela unidade de 
cuidados na comunidade (ucc) 
do Seixal, nos dias 19 e 20 de ou-
tubro, nos Serviços centrais da 
câmara Municipal do Seixal. A 
ucc Seixal assinalou o 8.º ani-
versário, com um encontro su-
bordinado ao tema «integração 
de cuidados de Saúde: Que 
realidade?». 

A coordenadora da ucc Seixal, 
Susana Santos, falou sobre a re-
forma dos cuidados de saúde pri-
mários: «Passados 10 anos estão 
por demonstrar os resultados». 
Assim, em 2016, a coordenação 
Nacional dos cuidados Primários 
relançou a reforma dos cuidados 
de saúde primários. «Baseada 
numa gestão estratégica multi-
disciplinar com equipas em rede 
que aponta para a necessidade 
da integração de cuidados». A co-
ordenadora defendeu que a inte-
gração de cuidados deve ser um 
meio para melhorar o acesso à 
saúde, «centrado no doente e que 
torne as organizações flexíveis 
com recurso ao trabalho inter e 
multidisciplinar». 

Fernando Marques, presiden-
te da criAr-t – Associação de 
Solidariedade, falou sobre a par-
ceria com a ucc que resulta «na 
formação dirigida aos encarre-
gados de educação da creche, jar-
dim de infância e do grupo des-
portivo e na intervenção junto da 
população sem abrigo».

luís Amaro, diretor do Agru-
pamento de centros de Saúde 
(AcES) Almada-Seixal, destacou 
a importância da reflexão quanto 
ao modelo de prestação de cui-
dados de saúde, tendo em conta 
a economia da saúde, os avanços 
científicos e as necessidades das 
pessoas. E lembrou que «existem 
dificuldades na articulação entre 
as unidades de saúde, as quais 
têm de ser superadas pois são 
os cuidados integrados que res-
pondem à realidade, em que as 
pessoas vivem muitos anos com 
doenças crónicas e é necessário 
garantir a sustentabilidade dos 
sistemas de saúde». 

rui Vieira, da Administração 
regional de Saúde de lisboa e 
Vale do tejo, destacou a im-
portância do trabalho em rede, 
«numa região em que somos 
responsáveis pela prestação de 
cuidados de saúde a um em ca-
da três habitantes. Alterou-se o 
paradigma, passámos do trata-
mento da doença para o foco no 
bem-estar da pessoa e isso exige 
a reorientação dos serviços».

Mais equipamentos 
Para o presidente da câmara 

Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, o município assume a 
promoção da saúde como priori-
dade, «através do projeto Seixal 
Saudável, com o qual promove-
mos estilos de vida saudáveis. 
um projeto que nos coloca na 
presidência da rede Portuguesa 
de Municípios Saudáveis desde 
2002». Para o autarca, o acesso 
à saúde assume enorme im-

portância, «daí reivindicarmos 
respostas do Estado ao nível de 
equipamentos e recursos huma-
nos que respondam à popula-
ção». 

A radiografia do concelho 
mostra que em 160 mil habi-
tantes, 40 mil não têm médico 
de família e a falta de respostas 
obriga à deslocação ao Hospital 
Garcia de orta, há muito sobre-
lotado. Assume Joaquim Santos, 
«é urgente a construção do hos-
pital no Seixal. Verificamos que 
no orçamento do Estado para 
2019 está prevista a continui-
dade do processo. Quanto aos 
cuidados primários, é necessá-
ria a construção dos centros de 
saúde de corroios e dos Foros 
de Amora e da extensão de saú-
de em Aldeia de Paio Pires. Em 
corroios, após 20 anos de luta, 
foi possível estabelecer um pro-
tocolo para a construção do novo 
centro de saúde, sendo que ainda 
não se iniciaram as obras». o au-
tarca diz estar disponível para as 
parcerias que contribuam para 
melhorar a saúde da população.

Durante dois dias foram par-
tilhadas experiências e apre-
sentados projetos com respos-
tas integradas nos cuidados de 
saúde primários. A necessidade 
de investir na continuidade de 
cuidados prestados ao utente/ 
/família/comunidade no seio do 
SNS, numa filosofia de cuidados 
de proximidade, levou a organi-
zação  a lançar o tema dos cuida-
dos integrados e da articulação 
entre as diferentes unidades de 
saúde. n

8.º Encontro da ucc do Seixal

Proximidade nos 
cuidados de saúde

Comemorações do mês Outubro Rosa
Apoie a luta contra o cancro

No âmbito das comemorações do mês Outubro Rosa, dedicado à sensibi-
lização para o cancro da mama, a Liga Portuguesa contra o Cancro está 
a promover nos dias 2, 3 e 4 de novembro um peditório nacional, com a 
colaboração de milhares de voluntários que, de norte a sul do país e nas 
ilhas, estão em locais públicos devidamente identificados com o colete 
da instituição e com os cofres lacrados com o símbolo da LPCC. Esta é a 
principal ação de angariação de fundos que garante o financiamento das 
atividades de apoio ao doente oncológico e promoção de ações de pre-
venção de cancro. Contribua com o seu donativo, seja solidário!
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Com 41 anos de histó-
ria, a associação Humanitária de 
Bombeiros mistos do Concelho 
do seixal (aHBmCs) é uma das 
maiores associações de bombei-
ros do país. Dia após dia prestam 
socorro à população do concelho 
do seixal e são chamados a apoiar 
algumas das maiores ocorrências 
do distrito e de todo o território 
nacional. 

no dia 28 de outubro o quar-
tel sede recebeu dezenas de con-
vidados, bombeiros e famílias 
para celebrar o aniversário da 
associação. a Câmara municipal 
do seixal esteve representada 
pelo vice-presidente, Joaquim 
Tavares, e pelos vereadores 
marco Fernandes, do pelouro da 
Proteção Civil, e manuel Pires. 
Estiveram ainda presentes elei-
tos da assembleia municipal do 
seixal, das juntas de freguesia e 
representantes de várias entida-
des de proteção civil.  

as comemorações começaram 
com uma deposição de flores 
junto ao monumento de homena-
gem aos bombeiros e prosseguiu 
com um simulacro de acidente 
rodoviário, na frente ribeirinha 
do seixal, onde participaram os 
elementos das Escola de Cadetes 
e Infantes. Houve ainda uma ro-
magem ao cemitério para home-
nagem aos sócios falecidos e mais 
tarde realizou-se um desfile do 
corpo de bombeiros e fanfarra 
pelas ruas do seixal, que termi-
nou junto ao quartel sede, onde 
se realizaram os cumprimentos 
às entidades e a inauguração de 
uma nova ambulância.

a sessão solene comemorativa, 
em que foram distinguidos bom-
beiros, empresas e entidades que 

colaboram com a associação, en-
cerrou as comemorações. o pre-
sidente da mesa da assembleia 
geral, Rui Pablo, agradeceu a pre-
sença de todos e homenageou 
José Jorge Loureiro dos santos, 
um dos sócios fundadores da as-
sociação, recentemente falecido, 
com 1 minuto de silêncio.

Louvor aos bombeiros
o comandante dos Bombeiros 

mistos do seixal, José Raimundo, 
lembrou que «foram 41 anos de 
altos e baixos, alegrias e tristezas, 
mas 41 anos de história escrita 
por pessoas que fizeram desta 
instituição aquilo que ela é ho-
je». Destacou o papel do corpo de 
bombeiros, «pessoas que contri-
buem todos os dias para resolver 
os problemas, homens e mulhe-
res dispostos a ajudar o próximo 
em troca de quase nada». neste 
quadro, fez depois um louvor pú-
blico ao corpo de bombeiros em 
geral, e em particular aos bom-
beiros que marcaram presença 
nas missões de combate a incên-
dios de 2017. Lembrou ainda os 
constrangimentos económicos 
da associação nos últimos anos, 
«dificuldades só superadas com 
o empenho e união de todos nós, 
nunca baixando os padrões de 
excelência no serviço prestado». 

antónio matos, presidente da 
direção da aHBmCs, destacou a 
realização do simulacro, que foi 
«uma prova de vitalidade e do 
futuro desta associação, que re-
side nos nossos jovens, os nos-
sos cadetes e infantes, que estão 
a aprender como salvar alguém 
para um dia o fazerem a sério». 
Lembrou que «os bombeiros es-
tão habituados a dar tudo e assim 

vamos continuar, mesmo com 
todas as dificuldades que temos 
passado. o Poder Central sente 
que pode confiar nos bombeiros, 
mas não se preocupa se traba-
lhamos com falta de meios. É ao 
Estado que cabe suportar as des-
pesas que temos para salvar vi-
das e não o faz». 

o presidente da União das 
Freguesias do seixal, arrentela 
e aldeia de Paio Pires, antónio 
santos, lembrou a fundação da 
associação, «a qual cresceu ao 
longo dos anos em perfeita sinto-
nia com a evolução e crescimento 
do nosso município. ao festejar-
mos hoje o 41.º aniversário desta 
associação, estamos também a 
homenagear todos aqueles de-
ram o seu melhor em prol da mes-
ma. Destacou o trabalho realiza-
do pelos bombeiros no concelho, 
«mas também com espírito de 
missão e solidariedade um pouco 
por todo o país».

Apreço e admiração
o vice-presidente da Câmara 

municipal do seixal, Joaquim 
Tavares, começou por desta-
car «o apreço e admiração que 
o seixal sente pelos seus corpos 
de bombeiros» e destacou os 41 
anos da associação a superar di-
ficuldades e desafios, dando pro-
vas constantes da sua dedicação, 
sempre em prol da segurança e 
bem-estar das populações. são 
41 anos a crescer, sempre de 
mãos dadas com o Poder Local 
Democrático, e com um objetivo 
comum».

«os bombeiros do seixal re-
velam na sua atividade números 
bem demonstrativos da sua ca-
pacidade de intervenção e da sua 
disponibilidade e exemplo de co-
ragem que, nos inspira a todos. 
no entanto, é lamentável consta-
tar que se não fosse o apoio dos 
municípios, muitas associações 
de bombeiros seriam forçadas a 
fechar portas. a Câmara do seixal 
apoia com cerca de 1 milhão de 
euros anuais, numa comparti-
cipação mensal que cobre cerca 
de 35% das despesas e podem 

sempre contar sempre com o 
nosso apoio. após uma luta in-
tensa estamos também a refor-
çar a operacionalidade das forças 
humanitárias do concelho com a 
construção das secções destaca-
das de Fernão Ferro e de Corroios 
e do quartel dos bombeiros de 
amora».

Estiveram ainda presentes 
na mesa de honra o presidente 
do conselho fiscal da aHBmCs, 
amâncio amaro, o 1.º secretá-
rio da assembleia municipal do 
seixal, américo Costa, o presiden-
te da Federação dos Bombeiros 
do Distrito de setúbal, João 
Ludovico, o representante da 
Liga dos Bombeiros Portugueses, 
Eduardo Correia, e o represen-
tante da autoridade nacional de 
Proteção Civil, Elísio oliveira. n

aniversário da associação Humanitária de Bombeiros mistos do Concelho do seixal 

Cumprir a missão e confiar no futuro
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Aniversário da Associação Adorar Artes
Promover e dinamizar a cultura 

A Associação Espaço Sociocultural Adorar Artes (AESCA) come-
morou o 4.º aniversário da sua fundação no dia 6 de outubro, com 
uma festa popular que decorreu no Centro Cultural e Desportivo do 
Pinhal do Vidal. 
A AESCA tem como principal objetivo a promoção e a realização 
de atividades culturais em parceria, pelo que neste aniversário 
contaram com o apoio do Grupo de Cantares Os Gralhas para a 
dinamização de um convívio que teve música, com os grupos corais 
e instrumentais Moinho de Maré e Ventos e Marés e com o grupo de 
concertinas Primeira Forma, do GDC Águias de Vale de Milhaços, e 
ainda artesanato, rifas, tertúlias e atividades lúdicas. 
Realizou-se também uma sessão solene comemorativa que contou 
com a presença da vereadora da Câmara Municipal do Seixal Maria 
João Macau.

Grupo em Formação da Associação 
dos Escoteiros de Portugal
Novo grupo de escoteiros 
está a nascer em Fernão Ferro

O Grupo em Formação da Associação dos Escoteiros de Portugal, 
primeiro grupo de escoteiros da freguesia de Fernão Ferro, encon-
tra-se a desenvolver atividades na Associação de Amigos do Pinhal 
do General desde dia 22 de setembro.
O grupo tem vindo a desenvolver reuniões com a Câmara Municipal 
do Seixal, Junta de Freguesia de Fernão Ferro e várias associações 
e parceiros da freguesia e conta já com 15 elementos e 9 adultos, 
num total de 24 membros efetivos. Uma vez constituído, o grupo se-
rá afeto à Associação dos Escoteiros de Portugal, uma associação 
educativa para jovens, sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade 
pública e que representa no nosso país o escotismo aberto a todos, 
independente, interconfessional e multiétnico. 
Crianças entre os 7 e os 12 anos, residentes na freguesia de Fernão 
Ferro, estão desde já convidadas a juntar-se ao grupo que desafia 
ainda quem queira experimentar uma aventura nova e fazer amigos 
para a vida. As inscrições podem ser efetuadas através da página 
do Facebook do novo grupo ou através do email grupo.formacao.
fernaoferro@escoteiros.pt.

O 37.º aniversáriO da 
associação de Moradores dos 
redondos (aMr) foi assinalado 
no dia 14 de outubro com um 
almoço, uma sessão solene e a 
atuação do Grupo Coral e Musical 
dos amigos do Pinhal do General. 
a data assinala 37 anos ao lon-
go dos quais a associação contri-
buiu para o desenvolvimento de 
Fernão Ferro, freguesia em que 
a maior parte dos loteamentos 
aconteceu antes do 25 de abril 
de 1974 e constituiu um desafio 
para o Poder Local Democrático 
resolver.

Desde 2015, com a aprovação 
e vigência do novo Plano Diretor 
Municipal, foram criadas novas 
oportunidades para a reconver-
são urbanística e o desenvolvi-
mento local. ainda que à data 
não esteja totalmente legalizada, 
a área urbana de génese ilegal 
(aUGi) dos redondos evoluiu de 
forma rápida, verificando um au-
mento significativo de população, 
procura de habitações e novas 
construções.

O longo trabalho de parceria 
entre a aMr e a Câmara Municipal 
do seixal na qualificação da vida 
na localidade tem um exemplo 
recente na construção da estação 
elevatória dos redondos, com-
posta por um reservatório com 
duas bombas de água submersas 
e capacidade para servir 50 lotes 
e cerca de 120 fogos. O projeto 
técnico foi da autarquia e o inves-
timento da aMr superou os 31 
mil euros. 

a Câmara Municipal do seixal 
tem também contribuído para o 
desenvolvimento da localidade e 
da freguesia, com exemplo igual-
mente no investimento de 2 mi-
lhões de euros para a construção 
da escola básica para 375 alunos, 
com 12 salas de aula do 1.º ciclo 
e 3 salas de jardim de infância. 
Outro exemplo é a construção 
do Centro Distribuidor de água 
(CDa) de Fernão Ferro, outro 
investimento da autarquia que 
supera os 2 milhões de euros e 
assegura a capacidade de reser-
va, distribuição de caudal e pres-
são para uma população de mais 
de 18 000 habitantes no total da 
rede de distribuição de Fernão 
Ferro e Pinhal de Frades.

a sessão solene contou com 
uma intervenção de João Lopes, 
presidente da direção da aMr, 
que lembrou «um passado im-
portante para hoje termos uma 
área consolidada, com constru-
ção, fruto do trabalho de todos». 
O dirigente salientou que a as-
sociação se encontra bem servi-
da de infraestruturas e «a cons-
trução nos últimos dois anos de 
um pavilhão, para o qual sempre 
contámos com o apoio da Câmara 
do seixal», apoio com que a asso-
ciação conta há 37 anos e «sem 
o qual não teríamos esta urbani-
zação, que é «um orgulho para a 
freguesia e o município». 

«a qualidade de vida não se li-
mita à componente urbanística, 
mas estende-se à dinamização 
desportiva, cultural e recreativa 

e a aMr trabalhou com atenção 
todas estas vertentes, criando 
as condições que tornaram os 
redondos numa localidade mui-
to procurada pelas famílias pa-
ra construir casa e viver», sau-
dou Joaquim Tavares, vereador 
do ambiente, serviços Urbanos, 
energia e espaço Público. 

Joaquim Tavares salientou 
ainda os investimentos em cur-
so e o planeamento municipal 
para a freguesia e mencionou o 
«as construções, já no terreno, 
do CDa e da secção Destacada 
de Fernão Ferro da associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Mistos do Concelho do seixal, 
a atribuição de um terreno e o 
apoio financeiro para a constru-
ção do Lar social de Fernão Ferro, 
a decisão de construir o Pavilhão 
Desportivo Municipal de Fernão 
Ferro, projetado para as Laran-
jeiras, o Parque de Jogos da es-
cola Básica de Fernão Ferro e o 
novo cemitério de Fernão Ferro, 
a construir nos redondos», entre 
outros.

a sessão foi dirigida por rui 
Teodoro, secretário da assem-
bleia geral da aMr, e teve igual-
mente presentes na mesa adolfo 
rodrigues, presidente do conse-
lho fiscal, e anabela Monraia, se-
cretária da direção. n

37.º aniversário da associação 
de Moradores dos redondos

Urbanização é um 
orgulho para o município
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Jaime mercês e Joel al-
meida, jogadores que passaram 
pelo amora Futebol clube e pe-
lo Futebol clube Os Belenenses, 
foram homenageados no jogo da 
Taça de Portugal que opôs as duas 
formações no dia 20 de outubro. 
a tarde foi de emoções fortes, com 
1357 adeptos a assistirem ao re-
gresso da competição ao estádio 
municipal da medideira numa dis-
puta muito renhida que se resol-
veu a favor do Belenenses. 

Jaime mercês nasceu em 1963 
em almada. iniciou-se no amora 
Fc e jogou na posição de mé-
dio, tendo passado pelo atlético 
clube de Portugal e pelo Vitória 
de setúbal, entre outros, tendo 
jogado no Belenenses por 6 anos, 
disputando as Taças de Portugal 
em 1986 e 1989, contribuindo 
nesse ano para a vitória do clube 
na competição. internacional por 
nove vezes, realizou 349 jogos, 77 

pelo amora e 209 pelo Belenenses. 
marcou 28 golos.

avançado com 74 jogos rea-
lizados e 22 golos marcados, Joel 
almeida nasceu no seixal em 1957 
e foi campeão nacional de futebol 
por quatro vezes. com formação 
em basquetebol, foi já como sénior 
que se dedicou ao futebol no seixal 
Futebol clube. Foi para o amora 
Fc, jogando na  equipa que pro-
moveu o clube da 2.ª para a 1.ª di-
visão. entrou no Benfica em 1980, 
onde ganhou a primeira edição 
da supertaça cândido de Oliveira, 
dando início a um percurso de 12 
anos que o levou ao Belenenses, 
onde foi capitão da equipa que dis-
putou a final da Taça de Portugal 
em 1986. Passou pelo Farense, 
estrela da amadora e académico 
de Viseu, tendo sido campeão na-
cional por quatro vezes.

O presidente da direção do 
amora releva «a importância de 

homenagear os atletas que repre-
sentaram os nossos clubes, ficando 
clara a grande gratidão que temos 
para com estes desportistas de 
excelência, que elevaram o con-
celho ao mais alto nível». carlos 
Henriques explica que enquan-
to «Jaime fez toda a formação no 
amora, Joel veio ajudar a levar o 
amora para a 1.ª divisão» e faz uma 
correlação entre os tempos em que 
se jogava pelo amor à camisola e os 
tempos atuais, «em que queremos 
o clube noutro patamar e em que 
temos um grande amor ao amora».

a câmara municipal do seixal 
foi responsável por esta homena-
gem. Joaquim santos, presidente 
da autarquia, assegura que «a for-
mação de jovens que nasceram no 
seixal para o futebol não veio para 
o concelho apenas com o Benfica e 
estes dois futebolistas de nível na-
cional são disso um bom exemplo». 
Joaquim santos lembra ainda que 

«atualmente a formação do amora 
continua a originar bons futebo-
listas, como o número 7 da atual 
equipa do amora, Joca». 

O presidente da câmara acredita 
que «com um novo centro de trei-
nos e um novo estádio municipal, 
o amora continuará a trabalhar, 
a subir patamares e a merecer o 
nosso apoio, que não é dado para 
obter resultados, mas para apoiar 
um trabalho sério, realizado junto 
de crianças e jovens».

Festa da Taça
após na última época se ter 

sagrado campeão da 1.ª Divisão 
Distrital da associação de Futebol 
de setúbal, o amora encontra-se a 
disputar a série D do campeonato 
de Portugal, onde à data do jogo 
da 3.ª eliminatória da Taça de 
Portugal se encontrava na 1.ª po-
sição, enquanto a formação do 
restelo se posicionava como 13.ª 

classificada da Liga NOs. 
a história do jogo faz-se de 

muitos golos. Pelo amora, aos 14 
minutos, Tiago Duque cabeceou 
para o primeiro. aos 24 minutos, 
ruben Fidalgo correspondeu a um 
livre e bateu mica, aumentando a 
vantagem. No início da 2.ª parte, 
marreiros defendeu uma grande 
penalidade a favor do Belenenses, 
mas aos 66 minutos a equipa de 
silas beneficiou de outra e eduardo 
marcou o 1.º golo. O empate veio 
aos 74 minutos, com um golo de 
Dramé. O amora não desistiu e aos 
81 minutos Diogo Tavares conver-
teu uma grande penalidade a fa-
vor da equipa de Litos e colocou 
o amora na frente. a festa durou 
até aos 90, quando Licá marcou o 
golo do empate e levou o jogo para 
prolongamento. aos 103 minutos, 
Keita fixou o resultado final nos 
3-4. n

amora-Belenenses termina com vitória da equipa visitante

Históricos do futebol homenageados
em jogo da Taça de Portugal

ORGANIZAÇÃO: APOIO:

Cidade de Amora29.º Corta-Mato
Parque do Serrado

4 de novembro de 2018 - 9.15 horas

INSCRIÇÕES ATÉ ÀS 18 HORAS DO DIA 1 DE NOVEMBRO PARA:
Junta de Freguesia de Amora, Rua 1.º de Maio, Lt. 4 – 2845-125 Amora, 

telefone 212 268 730, email jfamora@jf-amora.pt

O 29.º Corta-Mato Cidade de 
Amora, uma prova de referência 
no panorama desportivo nacional, 
realiza-se no dia 4 de novembro, 
domingo, a partir das 9.15 horas, 
no Parque do Serrado, em Amora, 
com a participação de centenas de 
atletas nos vários escalões.
A prova é organizada pela Câmara 
Municipal do Seixal e Junta de 
Freguesia de Amora, em parce-

ria com o movimento associa-
tivo, a Federação Portuguesa 
de Atletismo e a Associação de 
Atletismo de Setúbal.
A competição que se realiza anual-
mente tem contado com a partici-
pação dos maiores vultos do atle-
tismo nacional e internacional.
Esta prova de atletismo de elevado 
nível competitivo é aberta a atletas 
de ambos os sexos, federados e 

populares, em representação de 
clubes, escolas, coletividades, gru-
pos informais ou a título individual. 
À semelhança dos anos anterio-
res, a organização conta com a pre-
sença de numeroso público para 
aplaudir e incentivar os atletas.
O Corta-Mato Cidade de Amora 
integra desde o início o Troféu de 
Atletismo do Seixal e os Jogos do 
Seixal.

Dia 4 de novembro, domingo, às 9.15 horas, no Parque do Serrado
Participe no 29.º Corta-Mato Cidade de Amora
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A importânciA do des-
porto e o papel do movimento 
associativo na comunidade mar-
caram a 35.ª Seixalíada, projeto 
que com centenas de iniciativas 
realizadas em equipamentos des-
portivos, escolas e espaços públi-
cos agregou milhares de pessoas 
durante as quatro semanas em 
que decorreu. momento de simbo-
lismo foi a Festa de Encerramento 
que decorreu no dia 20 de ou-
tubro, no pavilhão municipal da 
torre da marinha, com uma gala 
gímnica, numa noite em que as es-
trelas foram as ginastas das diver-
sas coletividades participantes.

no total, foram 60 as modalida-
des praticadas, uma oferta que foi 
das artes marciais às atividades 
náuticas, passando pelo futebol 
e patinagem, entre outras. nesta 
edição, também houve modali-
dades estreantes, como o duatlo 
que integrou pela primeira vez o 
calendário da Seixalíada. o des-
porto adaptado marcou presença 
com o corfebol, andebol adapta-
do, boccia e futebol para cegos. 
Exemplos da diversidade e inten-
sidade de um projeto que valori-
za a ética desportiva e reforça a 
integração social. A somar a tantos 
outros reconhecimentos, em 2018 
a Seixalíada foi certificada com a 
Bandeira da Ética, selo de qualida-
de que certifica projetos promoto-
res dos valores éticos através do 
desporto. 

Maior evento desportivo
A cerimónia de encerramento 

teve início com uma coreografia de 
apresentação da Bandeira da Ética 
Desportiva e o desfile das classes 
participantes na gala, acompanha-
das pelos Karma Drums. o mo-
mento protocolar contou com as 
intervenções de António Ferreira 
que em nome da comissão 
organizadora da Seixalíada afir-
mou que «o êxito da iniciativa 
deve-se ao trabalho dos voluntá-
rios e do movimento associativo, o 
grande responsável pela iniciativa. 
o nosso objetivo é facilitar o acesso 
à prática desportiva a um núme-
ro alargado de pessoas, e para tal 
contámos com o apoio das autar-
quias, das escolas, das forças de 
segurança e dos patrocinadores».

«Assim mostrámos a força e a 
capacidade para organizarmos o 
maior evento desportivo do con-
celho, o qual é referência a nível 
nacional. A Seixalíada, através 
dos torneios, demonstrações, 
workshops e convívios que pro-
move, revela o trabalho de mo-
bilização recreativa e desportiva 
levado a cabo pelo movimento as-
sociativo. para o ano cá estaremos 
a promover a grande festa do des-
porto popular».

Em nome da câmara municipal 
do Seixal, a vereadora maria 
João macau agradeceu a todos 
os que participaram ativamente 
na realização da 35.ª Seixalíada. 
Destacou «o trabalho da comis-
são organizadora e do movimento 
associativo, dos dirigentes, das 
escolas, dos atletas e de todos 
quantos trabalharam para o su-

cesso desta edição, dum projeto 
singular que expressa uma força 
coletiva iniciada em 1982. presto 
homenagem aos homens e mu-
lheres que fizeram a história des-
te projeto. o desporto, a cultura e 
a educação são componentes es-
senciais para a qualidade de vida 
das populações». 

Segundo a vereadora, a Seixa-
líada representa não só a festa 
do desporto popular, «mas da 
cidadania e dos valores da ética 
desportiva. reafirmo aqui o nosso 
compromisso de apoio ao movi-
mento associativo, para que pos-
sa desenvolver a sua atividade. 
isso também se traduz nas inter-
venções de requalificação de in-
fraestruturas que estamos a fazer 
nas instalações do movimento as-
sociativo, as quais consideramos 
equipamentos públicos. Estamos 
confiantes que na 36.ª Seixalíada 
mais pessoas se irão juntar, mais 
agentes se envolverão e mais clu-
bes irão participar neste movi-
mento agregador que constitui 
um exemplo do que deve ser o 
desporto para todos». 

A vereadora entregou ainda 
uma lembrança à comissão or-
ganizadora, a edição comemo-
rativa dos 25 anos do Mercator, 
livro autografado pelo autor, que 
apresenta como caso de sucesso a 
Seixalíada, «um reconhecimento 
da iniciativa e do trabalho reali-
zado», afirmou maria João macau.

Após o arriar da Bandeira da 
Seixalíada, a vereadora entregou 
a bandeira à comissão organizado-

Festa de Encerramento da 35.ª Seixalíada

Promover a atividade física 
na comunidade

Mercator, um livro com 25 anos  
Seixalíada um caso de sucesso
Integrada na conferência 25 Anos de Marketing numa Era de 
Mudança, realizada dia 18 de outubro, no auditório do Instituto 
Universitário de Lisboa, teve lugar o lançamento da edição comemo-
rativa dos 25 anos do Mercator, livro de referência no marketing que 
apresenta o caso da Seixalíada. O coautor do livro Pedro Dionísio en-
tregou um exemplar autografado à Câmara Municipal do Seixal.
Nesta edição é apontado o caso da Seixalíada – intitulado Seixalíada 
– o Desporto para Todos Também Se Digitaliza. Desde 2010 que a 
Seixalíada tem um site, depois vieram as redes socais (Facebook, 
Twitter e Youtube), e em 2017surgiu uma aplicação móvel com o 
calendário das atividades e o mapa com a localização dos 30 equi-
pamentos onde decorrem as iniciativas. Nos últimos 8 anos, a digi-
talização levou a um crescimento de 79 por cento de participantes e 
a que 90 por cento dos 160 mil habitantes afirme ter participado na 
Seixalíada, seja enquanto atleta ou espectador. Um exemplo de como 
a iniciativa se adaptou à atual realidade.

Sábado, 3 de novembro, às 10 horas
Corrida da Família Nickelodeon

No próximo sábado, dia 3, a partir das 10 horas, traga a família e 
venha participar na Corrida da Família Nickelodeon, com partida na 
Quinta da Fidalga, em Arrentela, e a meta na Avenida Silva Gomes, 
na zona ribeirinha de Amora, num percurso de 2,4 quilómetros nas 
margens da Baía do Seixal. A atividade esteve agendada para o dia 28 
de outubro, mas devido às más condições meteorológicas a prova foi 
adiada para este sábado, 3 de novembro. 
Todos podem participar na corrida, onde irão encontrar ao longo do 
trajeto as mascotes do canal Nickelodeon, apontamentos musicais, 
atividades para brincar e pintar, jogos e várias surpresas.
Venha andar, correr ou saltitar nesta corrida para todas as idades. A ini-
ciativa é gratuita. A atividade realiza-se no âmbito da 35.ª Seixalíada. 
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Festa de Encerramento da 35.ª Seixalíada

Promover a atividade física 
na comunidade

ra. A preparação da 36.ª Seixalíada 
vai agora começar! 

Iniciativa inclusiva
Ainda no âmbito da 35.ª Seixa-

líada, realizam-se nos dias 9, 10 e 
11 de novembro diversas ativida-
des de desporto adaptado. No dia 
9 tem lugar o Torneio de Boccia 
Sénior, nos dias 10 e 11 decorrem 

a Demonstração e Experimentação 
de Slalom em Cadeira de Rodas, 
bem como o VI Torneio Captação 
Novos Talentos e o IX Torneio de 
Boccia do Seixal. As iniciativas de-
correm no Pavilhão Municipal da 
Torre da Marinha e são promovidas 
APCAS – Associação de Paralisia 
Cerebral Almada-Seixal. n

O PATRIMóNIO material 
e imaterial das coletividades 
esteve em debate em mais um 
Fórum Desportivo da Seixalíada. 
A iniciativa teve como tema 
«O Movimento Associativo e 
a Importância da Salvaguarda 
da Memória Arquivística» e de-
correu no dia 19 de outubro na 
Sociedade Filarmónica União 
Arrentelense (SFUA).

A escolha da SFUA para aco-
lher a iniciativa não foi ocasio-
nal. A coletividade possui um 
museu onde se encontram docu-
mentados 143 anos da sua exis-
tência, num projeto começado 
em 1987 por Luís Tavares e con-
tinuado pelo filho, Luís Pedro 
Tavares. O museu da SFUA pre-
serva a identidade e memória 
coletiva da instituição, mas tam-
bém das gentes e das famílias de 
Arrentela, uma vez que muitas 
das suas mais de duas mil peças 
provêm de doações de acervos e 
coleções particulares.

Rui Pinheiro esteve na me-
sa de abertura da iniciativa em 
representação da Comissão 
Organizadora da 35.ª Seixalíada 
e salientou o tema do fórum, 
enfatizando que para «além da 
dinamização quotidiana das ver-
tentes desportiva, cultural e re-
creativa, é muito importante que 
as nossas coletividades estejam 
atentas à preservação da nossa 
história e identidade». 

O presidente da Associação 
das Colectividades do Concelho 
do Seixal dirigiu-se igualmente 

aos presentes. Helder Rosa refe-
riu que a escolha do tema deste 
ano do tradicional espaço de re-
flexão da Seixalíada teve como 
principal objetivo «sensibilizar o 
movimento associativo para que 
todas as coletividades procurem 
preservar o seu acervo e reunir 
partes da sua memória coletiva 
que se encontre dispersa».

Numa mesa de abertura em 
que esteve igualmente presente 
Jorge Nascimento, vice-presi-
dente da SFUA, a ultima inter-
venção coube à vereadora com 
o pelouro da Cultura da Câmara 
Municipal do Seixal. Maria João 
Macau considerou haver «mui-
to por fazer sobre a história das 
coletividades e do movimento 
associativo» e lembrou que «to-
dos somos responsáveis pela 
salvaguarda das nossas memó-
rias, das nossas raízes e da nos-
sa gente, sem a qual não existe 
identidade, nem pertença».

O debate foi moderado por 
Sérgio Pratas, vice-presidente 
da Confederação Portuguesa 
das Colectividades de Cultura, 
Recreio e Desporto (CPCCRD), 
e contou com preleções de 
Augusto Flor, presidente da mes-
ma instituição, e de Albertina 
Gomes,  coordenadora do 
Arquivo Municipal da Câmara 
Municipal do Seixal. 

Preservar a memória, cultura, 
património e identidade é, se-
gundo Augusto Flor, a principal 
preocupação trazida a debate 
pela temática do fórum da 35.ª 

edição da Seixalíada. O presiden-
te da CPCCRD distinguiu entre 
património material e imaterial 
do movimento associativo e sa-
lientou a importância de abran-
ger no conceito de património 
a preservar não só os resulta-
dos (materiais), mas também a 
memória dos processos (imate-
riais)  a eles conducentes.

Albertina Gomes revelou que 
«o Arquivo Municipal contém 
inúmeros documentos impor-
tantíssimos sobre a vida das co-
letividades desde o século XIX» 
que são também acervo de me-
mória e identidade da história 
do concelho e da sua população 
e assegurou «que um espólio de 
uma coletividade preservado em 
arquivo público nunca deixa de 
lhe pertencer, estando apenas à 
nossa guarda». 

A coordenadora do Arquivo 
Municipal da Câmara Municipal 
do Seixal apelou a que «as co-
letividades sensibilizem para a 
importância de reunir, preservar 
e divulgar a sua história e procu-
rem junto dos seus associados 
e seus familiares reunir o maior 
número de documentos que 
contem a sua história e guardem 
a sua memória». Alertou ainda 
para o «desafio de preservar e 
recuperar a informação docu-
mental guardada em formato 
digital» num horizonte tempo-
ral que torna obsoletos os su-
portes em que atualmente os 
guardamos.n

Fórum da 35.ª Seixalíada debate arquivos 
das coletividades

Preservar a memória 
associativa
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PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro | 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

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

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

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

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

Sublinhados: com partidas de Setúbal, os restantes partem de Coina

(*) n Partida do Fogueteiro

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

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

Quinta da Torre   2 4
Central da Amora   3 5
Vale Bidarra    4 6 
Do Vale    5 7
Novais   6 8  
Nova Amorense   7 9
Bairro Novo   8  10
Silva Carvalho   9 11
St.ª Marta do Pinhal 10 12
Alves Velho      11 13
Matos Lopes 12 14
São Bento  13 15
Pinhal de Frades 14 16 
Lusitana  15 17
Duarte Ramos 16 18
Moura Carneiro 17 19
Silva Carvalho 18 20 
Além Tejo 19 21
Do Vale  20 22
Holon Vale Milhaços 21 23
Nobre Guerreiro   22 24
Universo  23 25
Godinho  24 26
Silva Carvalho 25 27
Abreu Cardoso 26 28
Fonseca 27 29
Nurei 28 30
Romana 29 31
Seruca Lopes 30
Foros de Amora    1
Fogueteiro   2
Silva Carvalho    3 

Serviço permanente

ABReU CARDoSo | R. Cidade Setúbal, 1-B, 
Corroios | 212 545 585
ALéM Tejo | Av. Dr. Arlindo Vicente, 20 A e 20 B 
Torre da Marinha | 212 223 736
ALVeS VeLHo | R. Luís de Camões, 27, 
Torre da Marinha | 212 211 132
BAIRRo NoVo | 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
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
HoLoN VALe De MILHAçoS | R. Alexandre 
Herculano, 2 A, Vale de Milhaços | 212 530 256
LUSITANA | Rua João Gil, 2, Arrentela 
| 212 277 959
PINHAL De FRADeS | R. Dr. Raul Machado, 
lote 52, Pinhal de Frades | 212 244 224
MAToS LoPeS | R. 25 de Abril, 20 r/c, Amora
| 212 246 355
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
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, 15, Seixal  
| 212 222 658
SeRUCA LoPeS | Trav. Paz, 4-B, Casal do Marco 
| 212 210 369
SILVA CARVALHo | Praceta Emídio Santana, 
6 – 6 A | Aldeia de Paio Pires | 210 993 415
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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Alameda dos Bombeiros Voluntários, 45 – 2844-001 Seixal – Tel.: 212 276 700 – dci@cm-seixal.pt – Impressão – Grafedisport – Impressão e Artes Gráficas, SA – Rua Consiglieri Pedroso – Casal de Santa Leopoldina – Queluz de Baixo – 
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182  projeto com história,
compromisso com o futuro!

6 DE NOVEMBRO 1836 – 2018

 projeto com história,
compromisso com o futuro!

Programa

Dia 3 de novembro, sábado
16 horas
Inauguração das novas instalações
do Grupo Recreativo de Santo António
Grupo Recreativo de Santo António

21.30 horas
Concerto de Sara Tavares
Auditório Municipal, Fórum Cultural
do Seixal

Dia 4 de novembro, domingo
9.15 horas
29.º Corta-Mato Cidade de Amora
Parque do Serrado, Amora                                        

Dia 6 de novembro, terça-feira
21 horas
Sessão Solene Comemorativa
do 182.º Aniversário do Concelho
do Seixal
Auditório Municipal, Fórum Cultural
do Seixal

Dia 9 de novembro, sexta-feira
21.30 horas
Jazz
Concerto de Kharga
Cinema S. Vicente, Aldeia de Paio Pires

Dia 10 de novembro, sábado
8 horas
IX Torneio de Boccia do Seixal
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha

14.30 horas
Desfile de Moda Sénior
Salão da Associação Humanitária
de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal

21.30 horas
David Antunes and The Midnigth Band
Salão da Associação de Moradores
dos Redondos

Dias 10 e 17 de novembro,
sábados
21.30 horas
Noites de Fado do S. Vicente –  14.ª edição
Cinema S. Vicente, Aldeia de Paio Pires

De 16 de novembro
a 7 de dezembro
35.º Festival de Teatro do Seixal
Vários locais
De 23 a 25 de novembro

IV Congresso do Bombo
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal
De 23 a 30 de novembro

Exposição sobre os 25 anos
da Biblioteca Municipal do Seixal
Biblioteca Municipal do Seixal

19 horas
Concerto dos Unclear
Centro de Apoio ao Movimento Juvenil, Seixal

21.30 horas
Flamenco tradicional
João Lara Apresenta Esencia
Auditório Municipal, Fórum Cultural
do Seixal

Dia 25 de novembro, domingo
11 horas
Teatro
Comemorações do 25.º aniversário
do Fórum Cultural do Seixal 
A Caminho do Saber, pela Animateatro
Auditório Municipal, Fórum Cultural
do Seixal

Dia 26 de novembro, segunda-
feira
19 horas
Parabéns ao Fórum Cultural do Seixal
Biblioteca Municipal do Seixal

Dia 1 de dezembro, sábado
12 horas
Inauguração da sede do Rancho 
Folclórico Honra e Glória de Arrentela
Arrentela

Dia 8 de dezembro, sábado
15 horas
Inauguração do mural cerâmico Cidade 
do Seixal, de Albino Moura
Avenida da República, Arrentela
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terça-feira, 21 horas
Sessão Solene Comemorativa
Auditório Municipal, Fórum Cultural do Seixal
ENTRADA LIVRE



2 a 15 de novembro

DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA

SBM 718
2 de novembro 2018

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

Sara Tavares 
imperdível 

Em 2017, Sara Tavares regressou à edição discográfica com «Fitxadu» («fechado» em 
crioulo de Cabo Verde), nome do quinto trabalho de originais, onde partilhou a produção 
musical e composição das suas canções com nomes como Kalaf Epalanga, Toty Sa’Med, 
Manecas Costa, Bilan, Princezito, Nancy Vieira ou Paulo Flores, entre outros. 
Para um concerto inserido no programa das Comemorações do 182.º Aniversário do 
Concelho do Seixal, a cantora sobe ao palco do Auditório Municipal acompanhada de 
Rolando Semedo, na guitarra acústica, Ivan Gomes, na guitarra elétrica, João Gomes, nas 
teclas, Pity, no baixo, e Ivo Costa, na bateria.
Após um percurso de 20 anos na música, em que Sara Tavares viajou e subiu ao palco 
ou colaborou com nomes como Buraka Som Sistema, Nelly Furtado, Joss Stone, Carlão, 
António Chainho, Ferro Gaita ou Luiz Caracol, entre outros, a cantora continua a encantar 
gerações com a sua voz doce, singular e imediatamente reconhecível. 
No dia 3 de novembro, sábado, às 21.30 horas, Sara Tavares traz os temas do último álbum 
(entre outros) para uma data imperdível no Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal.

3 de novembro, sábado | 21.30 horas | Ingresso: 10 euros | Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal

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

Ganhe bilhetes 
para os Kharga
As composições instrumentais do pianista Nuno Tavares visitam o Seixal para uma 
noite de jazz. Os Kharga são um projeto de música original com uma componente 
marcadamente ritmada, em que se destaca o virtuosismo do baterista Sérgio 
Caldeira e do percussionista Carlos Mil-Homens, aliados ao fôlego do saxofonista 
Raimundo Semedo e à energia do baixista Paulo Neves.
Os Kharga atuam no dia 9 de novembro, sexta-feira, às 21.30 horas, no Cinema S. 
Vicente, Aldeia de Paio Pires.

Passatempo: Oferecemos bilhetes duplos às cinco primeiras pessoas a responder 
à questão: Qual o nome do pianista e compositor dos Kharga? As respostas devem 
ser enviadas até às 17 horas do dia 6 de novembro para o email www@cm-seixal.
pt, com o nome, n.º de BI ou CC e o n.º de telefone.

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

Sessão solene 
do 182.º aniversário 
do concelho do Seixal
A sessão solene do 182.º aniversário do concelho do Seixal realiza-se no dia 6 de 
novembro, pelas 21 horas, no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal. Este 
ano, o aniversário é celebrado sob o lema «Projeto com história, compromisso com 
o futuro!».
Os alunos do Polo do Seixal da Escola de Música do Conservatório Nacional 
protagonizam o primeiro momento musical da sessão, dando a conhecer o projeto. 
O cantor e compositor Samuel atua no segundo momento musical da noite. Com 
uma carreira de mais de 40 anos, Samuel participou várias vezes no Festival RTP da 
Canção e já trabalhou com nomes como Jorge Palma e Carlos Mendes.
Segue-se a entrega de medalhas de 25 e 40 anos de serviço a trabalhadores da 
autarquia e aos aposentados em 2017, como forma de os homenagear pelo serviço 
público prestado à população. Durante a cerimónia serão ainda atribuídas as 
medalhas de mérito e bons serviços. A entrada é gratuita.



____________________________
17.30 horas
Apresentação do Livro «A Menina 
da Visão Turva»
Biblioteca Municipal do Seixal

Azulinho, Bailas Aqui ou Acoli?
Bebés dos 12 aos 23 meses, acompanhados 
por um adulto
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

O Apoio ao Estudo em Casa
Workshop . Pais, professores, educadores e 
público em geral 
Gratuito . Inscrição de 23 de outubro 
a 8 de novembro (4)
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
21.30 horas
David Antunes 
& The Midnight Band
Associação de Moradores dos Redondos
Entrada livre

____________________________
21.30 horas
14.ª edição das Noites de Fado 
do S. Vicente – 1.ª Sessão
Música . M/ 6 anos . Ingresso (6)
Cinema S. Vicente

Conexões
Teatro . M/ 16 anos . Ingresso (5)
Espaço Animateatro, Amora

Nos Batailles 
19.ª Festa do Cinema Francês
Cinema . M/ 12 anos . Ingresso (7) 
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

11 nov. 
domingo 
____________________________
14 horas
Rota da Castanha VII
Todo o terreno
Org.: Ginásio Clube de Corroios
Trilhos do concelho

____________________________
16 horas
Quando a Faísca Conheceu o 
Farrusco
Teatro infantil . M/ 3 anos . Ingresso (5)
Cinema S. Vicente

14 nov. quarta
____________________________
Das 9.15 às 13.15 horas
Cafés Temáticos – Coffee Break 
Empresarial
Temas: «Gestão de Processos» e «Automatize 
e Poupe Tempo»
Micro e pequenas empresas e pessoas 
com uma ideia de negócio
Gratuito . Inscrição (9)
Dinamização: Finance4you
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal

____________________________
14.30 horas
Abertura do Ano Letivo 
da Unisseixal
Comemoração . M/ 6 anos . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

e ainda…
2 a 15 nov.
____________________________
3 e 10 de novembro, sábado
16.30 horas
Arca de Histórias
Dos 4 aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
6 e 12 de novembro, terça-feira
Das 10 às 12 e das 14 às 16 horas
Para, Escuta e Pinta
Oficina . Grupos . Inscrição (3)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

____________________________
De 6 a 16 de novembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 ou das 
14.30 às 16.30 horas
Descobertas no Ecomuseu
Semana da Ciência e Tecnologia
Visita temática . Gratuito . Inscrição (1)
Núcleos Naval, Moinho de Maré de Corroios e 
Mundet

____________________________
De 7 a 9 de novembro, quarta a sexta-feira
Diversos horários
Descobertas no Ecomuseu – 
Embarcação Tradicional
Passeio temático . Gratuito . Inscrição (1)
Varino Amoroso

Nós e o Rio
Ateliê . Gratuito . Inscrição (1)
Varino Amoroso

seixal
acontece
3 nov. sábado
____________________________
10 horas
Corrida da Família Nickelodeon  
35.ª Seixalíada
Caminhada 
Participação gratuita
Org.: Nickelodeon, Comissão Organizadora da 
Seixalíada e Câmara Municipal do Seixal
Partida: Quinta da Fidalga, Arrentela | 
Chegada: frente ribeirinha de Amora

 
____________________________
21.30 horas
Sara Tavares – Fitxadu
Música . M/ 6 anos . Ingresso: 10 euros
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

4 nov. domingo
____________________________
9.15 horas
29.º Corta-Mato Cidade de Amora
Atletismo
Parque do Serrado
____________________________
16 horas
Quando a Faísca Conheceu 
o Farrusco
Teatro infantil . M/ 3 anos . Ingresso (5)
Cinema S. Vicente

6 nov. terça
____________________________
Das 15 às 17 horas
Estampa ao Teu Estilo
Ateliê . Dos 13 aos 18 anos
Biblioteca Municipal do Seixal
__________________________
21 horas
182.º Aniversário da Fundação 
do Concelho do Seixal
Sessão solene e entrega de medalhas 
municipais
M/ 6 anos . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

7 nov. quarta
____________________________
15 horas
Fazedores de Histórias
Ateliê . Dos 13 aos 18 anos . Inscrição (4)
Polo de Amora – Biblioteca Municipal do Seixal

Iniciação ao Patchwork
Curso . Inscrição (3)
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

8 nov. quinta
____________________________
Das 10 às 12.30 e das 14 às 17.30 horas
O Mundo Maravilhoso de Tim 
Burton
Ateliê . Dos 13 aos 18 anos . Inscrição (4)
Biblioteca Municipal do Seixal

9 nov. sexta
____________________________
Das 9.30 às 12.30 horas
Torneio de Boccia Sénior
Org.: Associação de Paralisia Cerebral Almada-
Seixal e União de Associações de Reformados, 
Pensionistas e Idosos do Concelho do Seixal
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha
____________________________
21.30 horas
Kharga
Música jazz . M/ 6 anos . Ingresso (6)
Cinema S. Vicente

Sofia
19.ª Festa do Cinema Francês
Cinema . M/ 12 anos . Ingresso (7)
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

10 nov. sábado
____________________________
Das 8 às 24 horas
Final do Regional da Associação 
de Setúbal de Dança Desportiva
Org.: Clube Desportivo e Recreativo 
do Fogueteiro
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho
____________________________
Das 9.30 às 12.30 horas
Caminhada de Sensibilização 
para a Diabetes
Gratuito
Org.: Lions Clube do Seixal
Apoios: Câmara Municipal do Seixal, Seixal 
Saudável, Cruz Vermelha Portuguesa – Delega-
ção Foz do Tejo, ACES Almada-Seixal, Diabetes 
em Movimento e Pata D’Açúcar
Frentes ribeirinhas do Seixal e Arrentela

____________________________
15 horas
O Meu Pé de Laranja… da Fidalga
Visita orientada e prática de jardinagem
Inscrição (3)
Quinta da Fidalga



Cortiça ao Milímetro
Exposição temporária
Núcleo da Mundet – Edifício das Caldeiras 
de Babcock & Wilcox

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

Barcos, Memórias do Tejo
Exposição de longa duração
Núcleo Naval

Barcos do Mar Português 
na Coleção de Modelos de Estêvão 
Carrasco
Exposição temporária
Núcleo Naval

Com Conta, Peso e Medida – 
a Coleção do Aferidor Municipal
Exposição temporária
Parceria: Museu de Metrologia do Instituto 
Português da Qualidade
Moinho de Maré de Corroios

____________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
ou das 14.30 às 16.30 horas
Visitas Acompanhadas ao 
Ecomuseu Municipal
Grupos . Inscrição (1)
Núcleos e extensões do Ecomuseu Municipal

1) Inscrição: 210 976 112 | ecomuseu.se@cm-
seixal.pt
2) Inscrição: 210 976 100 | biblioteca.junior@
cm-seixal.pt
3) Inscrição: 212 275 785 | arte.se@cm-seixal.pt
4) Inscrição: 210 976 100 | biblioteca.jovem@
cm-seixal.pt
5) Ingresso: 5 euros | com desconto: 4 euros | 
Animamigos: 3 euros
6) Ingressos: 5 euros (50 % de desconto para 
jovens até 25 anos, reformados e trabalhadores 
das autarquias do Seixal)
7) Ingressos: 2 euros (50 % de desconto para 
jovens até 25 anos, reformados e trabalhadores 
das autarquias do Seixal) 
8) Inscrição: 210 976 011 | div.ambiente.salubri-
dade@cm-seixal.pt
9) Inscrição: desenvolvimento.economico@
cm-seixal.pt

____
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

Passeio Acompanhado a Bordo 
do Varino Amoroso
Gratuito . Inscrição (1)
Varino Amoroso

____________________________
De 7 a 22 de novembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
As Contadeiras de Histórias
Exposição
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
De 7 a 30 de novembro
De quarta a sexta-feira, das 10 às 12 
ou das 14.30 às 16.30 horas
À Descoberta da Prensa 
de Gutenberg
Semana da Ciência e Tecnologia
Visita temática . Gratuito . Inscrição (1)
Extensão no Espaço Memória – Tipografia 
Popular do Seixal

____________________________
10 e 11 de novembro, sábado e domingo
Das 8 às 16 horas
VI Torneio de Boccia para Captação 
de Novos Valores 
IX Torneio de Boccia do Seixal
1.ª Demonstração e Experimentação 
de Slalom em Cadeira de Rodas
1.ª Demonstração e Experimentação 
de Tricicleta
Org.: Associação de Paralisia Cerebral 
Almada-Seixal
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha 

____________________________
Até 17 de novembro
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas
Falésias
Exposição de fotografia de Luís Dias Ribeiro
Galeria Municipal de Corroios
____________________________
Até 7 de dezembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas 
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
João Duarte – 1978-2018 – 40 Anos 
de Atividade
Exposição de escultura, medalhística 
e numismática
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

____________________________
De segunda a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
ou das 14.30 às 16.30 horas
À Descoberta da Fotografia
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

Quem Conta Um Conto 
Acrescenta-lhe Um Ponto…
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

Um Mapa para Descobrir
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

____________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 20 horas
Sábado, das 14.30 às 20 horas
Brincar Livre
Dos 6 meses aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Hoje Sou… Bibliotecário!
Dos 8 aos 18 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
De terça a sexta-feira, 10.30 e 16.30 horas
«Segue-me!», de José Campanari 
e Roger Olmos – Hora do Conto
Se Um Elefante Incomoda muita 
Gente – Ateliê complementar à Hora 
do Conto
Dos 4 aos 12 anos . Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 horas 
e das 14 às 16 horas
O Jardim da Fidalga
Visita-jogo . Grupos . Inscrição (3)
Quinta da Fidalga

____________________________
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



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

Apresentação 
do livro A Menina 
da Visão Turva
A Biblioteca Municipal do Seixal convida os leitores para a sessão de 
apresentação do livro A Menina da Visão Turva, da autoria de Catarina D’Almeida 
Gonçalves, que tem lugar no dia 10 de novembro,  sábado, às 17.30 horas. 
O livro, com começo e conteúdo típicos dos contos de fadas tradicionais, 
conta a história de uma jovem que deixou de conseguir ver bem devido a uma 
maldição que também a afastou da sua família, mas com a sua curiosidade e o 
toque de uma certa fada consegue encontrar o seu caminho. 
Catarina D’Almeida Gonçalves é uma jovem de dezassete anos que desde 
muito cedo desenvolveu uma paixão pela leitura e mais tarde pela escrita. Este 
é o seu primeiro livro, inspirado pelo gosto da autora por contos de fadas.

10 de novembro, sábado | 17.30 horas | Biblioteca Municipal do Seixal

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

Noites de Fado 
do S. Vicente
Contribuir para descobrir novas vozes do fado, divulgar os fadistas amadores 
do concelho e o fado tradicional é o objetivo das Noites de Fado do S. Vicente, 
um projeto municipal inédito, que vai já na sua 14.ª edição.
A 1.ª sessão acontece no próximo dia 10 de novembro, em Aldeia de Paio 
Pires, na qual participam os fadistas António Marques, Ângela Maria, Cipriano 
Cruz, Beatriz Ventura Moura, Eusébio Alexandre, Catarina Gonçalves, Quim 
Marujo e Rosa Maria, acompanhados pelos músicos Sérgio Costa, na guitarra 
portuguesa, e Carlos Fonseca, na viola de fado.
A fadista Diamantina é a estrela convidada da sessão. 

Ingressos: 5 euros. Telefone 210 976 172.
10 de novembro, sábado | 21.30 horas | Cinema S. Vicente | Aldeia de Pio Pires

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

Ganhe bilhetes 
para o teatro
«Quando a Faísca Conheceu o Farrusco» é um espetáculo infantil da Companhia de Actores 
que conta a história de uma amizade improvável entre uma gata e um cão. Uma narrativa, 
sob a forma de uma engraçada peripécia, que explora temas como a cooperação, amizade 
verdadeira e a beleza presente nas coisas que nos tornam diferentes. 
A peça infantil é apresentada, a convite da Animateatro, no Cinema S. Vicente, nos dias 4 
e 11 de novembro, domingos, às 16 horas.

Ingresso: 5 euros (bilhete normal) e 3 euros (Animamigos). Reservas: 212 254 184 ou 
comunicacaoanimateatro@gmail.com.

Passatempo: Oferecemos dois bilhetes duplos para o espetáculo de dia 11 às primeiras 
respostas certas à pergunta: Quais os animais da história? Envie a resposta até às 17 
horas do dia 5 de novembro, para o email www@cm-seixal.pt, com o nome, n.º de BI ou 
CC e o n.º de telefone.

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
--------------------------------------------------------
Centro de Recolha Oficial de 
Animais de Companhia do Seixal
Av. da República 175, Arrentela
T. 210 976 200

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