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Grupo Recreativo 
de Santo António
Clube pronto para 
o futuro após ampliação 
3

De 23 a 25 de novembro, 
no Seixal
IV Congresso do Bombo 
11

Reunião com a Plataforma 
Cívica BA6 Montijo Não
Esclarecer sobre 
os impactos negativos 
do aeroporto no Montijo 
4, 5

182.º aniversário do concelho do Seixal

Projeto com história, 
compromisso com o futuro

Suplemento

Visita à freguesia de Amora insere-se 
em política de proximidade
Beneficiar o espaço público 
e a vida das populações

Na manhã do dia 2 de novembro, os eleitos da Câmara Municipal do 
Seixal e da Junta de Freguesia de Amora visitaram a zona da Cruz de 
Pau, em Amora, onde contactaram com moradores e comerciantes 
e conheceram, no local, situações distintas nas áreas dos espaços 
verdes, sinalização, pavimentações, mobilidade, qualificação de 
espaços públicos e estacionamentos. Foram também apresentados 
os principais investimentos em curso e/ou programados para a fre-
guesia de Amora. Destacável

15 a 29 de novembro
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A 7.ª sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal do Seixal 
decorreu nos Serviços Centrais da 
Câmara Municipal do Seixal, no dia 
9 de novembro. A sessão aprovou, 
no período da ordem do dia, a 5.ª 
revisão às opções do plano e pro-
posta de orçamento para 2018 e 
uma alteração ao mapa de pesso-
al, tendo em vista o reforço com 
mais seis trabalhadores para as 
áreas operacionais.
Joaquim Santos explicou o primeiro 
ponto, referindo que, existindo um 
excedente de saldo de gerência, 
«o município não pretende guardar 
recursos que possam servir para 
executar investimentos importan-
tes para a população». Mencione- 
-se que a alteração foi justificada 
na proposta para apoiar a constru-
ção dos quartéis dos bombeiros 
em Amora e Fernão Ferro, a quali-
ficação dos equipamentos despor-
tivos municipais e o aumento de 
investimento nas escolas. 
O período de intervenção da popu-
lação contou com uma única ins-
crição que teve como tema a exis-
tência do Depósito de Munições da 
NATO de Lisboa em Fernão Ferro, 
nas zonas da Lobateira e Pinhal da 
Palmeira, tendo o munícipe mani-
festado não só preocupação com 
a existência do mesmo, mas tam-
bém com o desconhecimento so-
bre o tipo de material ali guardado.
O presidente da autarquia, Joa-
quim Santos, afirmou que a câma-
ra nunicipal «está de acordo em 
que a NATO saia do concelho, dan-
do oportunidade para a transfor-
mação daquele depósito em algo 
útil para a população» e manifestou 
«o total apoio da câmara municipal 
à luta das populações no sentido 
de denunciar este risco e ameaça 
reais, procurando uma resposta do 
Governo ao problema».

Unanimidades e aprovações
O período antes da ordem do dia te-
ve em apreciação 13 documentos 
propostos pelas diferentes forças 
políticas. A unanimidade coube a 
uma moção do CDS que defendeu 
um minuto de silêncio para assina-
lar o Centenário do Armistício da 
I Grande Guerra, «prestando ho-
menagem aos homens que com-
bateram em África e na Europa». 
Unanimidade foi também a res-
posta à moção do PS «pela cele-
bração dos 70 anos da adoção da 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos pela ONU». 
Unanimidade recebeu também o 
feito inédito de Sérgio Lourenço 
e Cátia Cerqueira, reconhecidos 
pela saudação apresentada pe-
la CDU ao par de dançarinos do 
Clube Recreativo e Desportivo de 
Miratejo, pela conquista da meda-
lha de bronze no campeonato do 
mundo de danças de salão.
Apresentada pelo PAN, a «reco-
mendação pelo reforço da ilumina-
ção no passeio ribeirinho» recebeu 
igualmente unanimidade. Joaquim 
Santos explicou que «a EDP tem a 
obrigatoriedade de garantir deter-
minada luminosidade nos espaços 
públicos» e que a Câmara do Seixal, 
à semelhança de um conjunto de 
intervenções que tem reclamado 
neste domínio, irá «naturalmente 
juntar esta recomendação da as-
sembleia até a EDP realizar as in-
tervenções necessárias».
Não unânime após a morte, como 
também não o foi em vida, José 
Saramago foi igualmente sauda-
do pela assembleia municipal, 
por ocasião do 20.º aniversário do 
Prémio Nobel da Literatura atribuí-
do ao escritor português. A moção 
foi apresentada pela CDU e reco-
nhece na obra de Saramago um 
universo habitado pelos «valores 

do humanismo, da solidariedade, 
da justiça». Recebeu igualmente 
aprovação uma moção da CDU que 
defendeu a necessidade de inves-
timento do Poder Central no hospi-
tal, Centro de Saúde de Corroios e 
nas extensões de saúde de Amora 
e Aldeia de Paio Pires, na conclusão 
das obras da Escola Secundária 
João de Barros, na requalificação 
de outras escolas, ou na constru-
ção de creches, de pavilhões po-
lidesportivos escolares e de lares 
sociais, entre muitos outros.
Outro documento a ser aprovado 
foi a proposta do PS de congratu-
lação por «mais e melhor transpor-
te público na Área Metropolitana 
de Lisboa» que elogia o Governo 
pela inscrição na proposta do 
Orçamento do Estado para 2019 
da medida que visa financiar o pas-
se único, o Conselho Metropolitano 
de Lisboa pela criação da empre-
sa Transportes Metropolitanos de 
Lisboa e o município «pela compar-
ticipação financeira com o objetivo 
de reforçar a rede de transportes».
Aprovação mereceram ainda a 
moção do PS «pela intervenção 
e requalificação do Complexo 
Desportivo do Atlético Clube de 
Arrentela» e as recomendações re-
ferentes à «revisão da atribuição de 
topónimos do concelho do Seixal», 
apresentada pelo PSD, e «pela or-
ganização de workshops escolares 
anuais em Suporte Básico de Vida 
para alunos dos ensinos básico e 
secundário», proposta pelo PAN. 
Igualmente por proposta do PAN, 
a assembleia aprovou ainda a 
«saudação pelo fim da utilização 
de animais selvagens nos circos». 
Apresentada pela CDU, foi ainda 
aprovada uma «saudação à luta 
dos trabalhadores» por ocasião da 
greve nacional de dia 26 de outu-
bro.

Estratégia para a Integração das Pessoas 
em Situação de Sem Abrigo 
Faltam apoios do governo

O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, e a verea-
dora Manuela Calado participaram, no dia 5 de novembro, numa reunião 
com os quatro núcleos de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo do 
Distrito de Setúbal, na qual esteve o Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa. No encontro que decorreu na Casa da Baía, em 
Setúbal, estiveram também os vereadores e presidentes das câmaras 
municipais de Setúbal, Almada e Barreiro, para debater a situação dos 
sem abrigo nestes concelhos e avaliar os recursos disponíveis para uma 
resposta integrada. Estiveram também presentes a secretária de Estado 
da Segurança Social e os responsáveis de instituições que trabalham na 
área: pelo núcleo de Setúbal, a CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo, 
de Almada, e a CRIAR-T – Associação de Solidariedade, que coordena a 
área no Seixal.
Fernando Marques, presidente da CRIAR-T, afirmou o empenho das insti-
tuições para debelar a problemática. Quanto à reunião, «as expectativas 
que tínhamos no sentido da criação de linhas de financiamento que 
permitissem a constituição de equipas de rua e de acompanhamento 
não se vão concretizar. A presença do chefe de Estado reforça a causa, 
mas existe um longo caminho por desbravar». Desde 2009, quando 
foi apresentada a ENIPSA – Estratégia Nacional para a Integração de 
Pessoas Sem Abrigo, que as instituições disponibilizam recursos, «o que 
não existe é investimento estatal. No Seixal, em 2017, havia 74 casos, 
27 foram arquivados. A situação está monitorizada, acompanhamos 65 
casos. Trabalhamos em parceria e existe grande motivação, mas são 
necessários recursos financeiros». 
«Ficou clara a ideia de que aqui o problema dos sem abrigo se coloca de 
forma diferente daquela que aparece noutros locais onde temos estado. 
Há situações de sem abrigo que não têm condições de um telhado con-
digno e que acabam por percorrer caminhos que vão desde uma passa-
gem precária pela estrutura hospitalar, ou soluções de acolhimento em 
instituições por períodos muito superiores aos previstos», frisou Marcelo 
Rebelo de Sousa. E mencionou que os próximos anos são decisivos. «É 
necessário existir articulação entre instituições sociais, autarquias e se-
cretarias de Estado da Segurança Social e da Habitação. Setúbal é uma 
região sacrificada pelo facto de os cálculos para atribuição de fundos 
europeus serem cálculos globais da AML».
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, mencionou 
que no concelho, para além das situações de sem abrigo, existem cerca 
de 1300 pessoas com precárias condições de habitação. «Questões 
que nos preocupam. Quanto à habitação, está em curso um Plano de 
Realojamento Social para realojamento de 800 pessoas nos próximos 5 
anos. Estamos a trabalhar em parceria com o núcleo de planeamento do 
Seixal. Bastava um pequeno financiamento do Estado e já teríamos téc-
nicos a acompanhar as pessoas no dia a dia e seria possível a construção 
do centro de emergência. Com um pequeno investimento, estas pessoas 
podem ter um projeto de vida».

Assembleia municipal aprova 5.ª revisão orçamental
Reforço de 1,5 milhões de euros para obras e projetos
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Joaquim SantoS, presidente da 
Câmara municipal do Seixal, acompanhado 
por técnicos da autarquia, visitou as instala-
ções da associação náutica do Seixal (anS) 
que estão a ser alvo de obras realizadas com 
apoio municipal, no dia 9 de novembro. 
o edifício, antiga Casa dos Pescadores do 
Seixal, situado no coração do núcleo urbano 
antigo do Seixal, tem mais de 100 anos de 
existência e apresentava, por isso, alguns 
problemas estruturais. as intervenções, 
integradas no Plano de investimento nos 
Equipamentos Desportivos, tiveram início 
em 2016, com a reabilitação da fachada da 
sede social, tratamento de infiltrações e 
consolidação estrutural da cobertura. 

a Câmara municipal do Seixal apoiou ain-
da a reparação de pilares em perfis metáli-
cos do hangar, a substituição da cobertura 
do edifício sede, da estrutura de suporte 
do telhado e do piso do sótão, bem como 
do teto falso do salão, onde foi instalado 
um novo sistema de iluminação LED. Estas 
obras representaram um investimento da 
Câmara municipal do Seixal no valor de  
88 543,20 euros.

a direção, liderada pelo presidente Jorge 
de Pinho, não quer ficar por aqui. o objetivo 
é reabilitar ainda o átrio de entrada e a es-
cadaria principal do edifício, requalificar as 
casas de banho do primeiro piso e construir 
mais duas casas de banho no sótão.

Este sótão, que ficou reabilitado com as 
intervenções realizadas, será aproveitado 
ainda para criação de uma camarata com 8 a 
10 camas para instalar os jovens que a anS 
recebe no âmbito do Programa Erasmus e 
uma pequena  copa.

os projetos são muitos, vindos de uma di-
reção que conseguiu colocar a anS no rumo 
certo: «não temos dívidas, aumentámos o 
património e as atividades», explicou Jorge 
de Pinho.

Vela, canoagem, natação, stand up paddle, 
pesca desportiva, remo, jogos de sala e ini-
ciativas de carácter cultural, para além do 
apoio ao programas Erasmus, são as ativi-

dades que a anS proporciona, envolvendo 
108 atletas, orientados por sete técnicos es-
pecializados. Sobre a anS, Joaquim Santos 
afirmou: «Esta associação tem tido um cres-
cimento assinalável, fruto do trabalho da 
direção, e assumiu responsabilidades na 
gestão da Estação náutica do Seixal, estan-
do a funcionar muito bem. Estamos muito 
satisfeitos por verificar que as intervenções 
realizadas significam melhores condições 
do ponto de vista dos espaços, mas também 
maior rentabilidade desportiva, cultural e 
social.»

Para o presidente da Câmara municipal 
do Seixal, «as coletividades náuticas têm um 
papel especial, porque a nossa estratégia de 
valorização da Baía do Seixal passa pelo seu 
envolvimento nos projetos que temos para 
esta área, nomeadamente a criação de um 
centro náutico no Seixal». 

  
 Apoio ao Ti João
João Ramos, conhecido como ti João, é 

uma figura ímpar no Seixal. Em 2009, já 
reformado, começou a limpar a Praia do 
Seixal, para se sentir útil e manter-se ocu-
pado. a Câmara municipal do Seixal e a anS 
fizeram uma parceria para dar uma ajuda 
financeira ao ti João, tendo-lhe sido ofereci-
do ainda, por Joaquim Santos, equipamento 
da autarquia, no momento da visita à anS. n

a inauguRação da ampliação 
das instalações do grupo Recreativo de 
Santo antónio (gRSa) decorreu no dia 
3 de novembro, data em que também se 
realizou a sessão solene do 53.º aniver-
sário do clube. a intervenção no gRSa 
incluiu a substituição da cobertura, a 
construção do salão e a relocalização do 
palco, que foi ampliado. Foram também 
criadas três novas salas destinadas às 
secções cultural e desportiva, uma sala 
para a direção e uma sala de reuniões. 
a obra, no valor de 80 mil euros, decor-
reu no âmbito do Programa de apoio ao 
movimento associativo Popular promo-
vido pela autarquia. o gRSa dinamiza 
jogos de mesa, airsoft, karaté e futsal, 
mas pretende aumentar a oferta despor-
tiva. «Esse é o propósito da ampliação», 
refere o presidente da direção, Leonel da 
Encarnação: «a conclusão da obra cria 
uma nova dinâmica na atividade cultural 
e desportiva». 

um dia especial para a coletividade, 
afirma Leonel da Encarnação, «que só 
foi possível com o apoio logístico, finan-
ceiro e técnico da Câmara municipal 
do Seixal». o dirigente elencou ainda a 
necessidade de um polidesportivo pa-
ra a prática do futsal, modalidade em 
que o gRSa se sagrou campeão no 
Campeonato de Futsal do Concelho do 
Seixal.

Para antónio Santos, presidente da 
união das Freguesias do Seixal, arrentela 
e aldeia de Paio Pires, o espaço do gRSa 
aumentou consideravelmente, «fruto do 
investimento que a Câmara municipal do 
Seixal está a fazer no movimento asso-
ciativo». E destacou o trabalho realizado 
pelos dirigentes do gRSa.

Joaquim Santos, presidente da Câmara 
municipal do Seixal, frisou a dupla come-

moração do gRSa, «um clube que nos 
merece consideração pelo apoio que 
presta à comunidade local. Para o gRSa, 
esta é a maior intervenção desde que foi 
criado em 1965», acrescenta. 

o investimento no movimento asso-
ciativo é explicado pelo autarca: «a cul-
tura e o desporto são essenciais à vida 
das populações. assim, decidimos que 
através das coletividades poderíamos 
ampliar a nossa intervenção com pro-
jetos que respondam aos anseios das 
pessoas. Em várias visitas que efetuá-
mos à coletividade decidimos avançar 
para este espaço». E adiantou que «nu-
ma segunda fase construiremos o poli-
desportivo, pois de acordo com o estu-
do da Carta Desportiva municipal é um 
equipamento necessário. Estes terrenos 
pertencem à Baía do tejo, mas no futuro 
uma parte passará à posse municipal. o 
equipamento agora inaugurado soma-se 
a várias dezenas de outros que estamos 
a fazer para qualificar o movimento as-
sociativo, um investimento de mais de  4 
milhões de euros». 

na mesa de honra da sessão solene 
estiveram ainda presentes maria João 
Santos, da associação Humanitária 
de Bombeiros mistos do Concelho do 
Seixal, manuel amaral, da associação 
das Colectividades do Concelho do 
Seixal, os antigos autarcas teresa nunes 
e Fernando gomes e américo Costa, da 
assembleia municipal do Seixal. Durante 
a cerimónia foram entregues medalhas 
aos sócios com 25 anos e 50 anos e tro-
féus de reconhecimento a entidades que 
apoiaram o gRSa, designadamente a 
Câmara municipal do Seixal. n

Visita às obras da associação 
náutica do Seixal
No rumo certo

grupo Recreativo de Santo antónio
Clube pronto para 
o futuro após 
ampliação
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De acorDo com informa-
ções veiculadas na imprensa nacio-
nal, as negociações entre o gover-
no e a aNa para concretização do 
novo aeroporto na Base aérea do 
Montijo estão avançadas. No entan-
to, a comissão de avaliação do pro-
jeto recusou o estudo de impacto 
ambiental pelas inconformidades 
apontadas pelo mesmo e o estudo 
foi devolvido para ser reformulado. 
entretanto muitas outras questões 
têm sido levantadas contra esta 
solução e em defesa da solução do 
campo de Tiro de alcochete, esta 
sim com estudo de impacto am-
biental aprovado, entre outras 
mais--valias.

No dia 29 de outubro, o presiden-
te da câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, e a vereadora do 
pelouro da Mobilidade, Maria João 
Macau, reuniram-se com Manuel 
Fernandes, José encarnação e Vítor 
Silveira, que integram a Plataforma 
cívica Ba6 Montijo Não. o encontro 
decorreu nos Serviços centrais da 
autarquia e foi uma oportunidade 
para a apresentação de alguns dos 
argumentos defendidos pela pla-
taforma.

 Joaquim Santos afirmou que «a 
câmara Municipal do Seixal defen-
de, desde há muito, a solução do 
aeroporto em alcochete. Temos 
manifestado a nossa posição em vá-
rias ocasiões porque entendemos 
que esta solução é a que melhor de-
fende os interesses da região e do 
país. Não compreendemos porque 
é que se alcochete foi uma das so-
luções estudadas, e com reconheci-
das mais-valias, o governo mantém 

a solução Montijo que tem muito 
mais limitações, quer em termos 
de serviço aeroportuário, quer em 
termos ambientais e também de 
capacidade de expansão».

 Esclarecer as pessoas
José encarnação afirmou que o 

objetivo da plataforma é «esclare-
cer as pessoas. Temos um trabalho 
de muitos anos feito e o país não 
pode continuar sem perceber o que 
está em jogo. Queremos promover 
o debate e explicar o porquê de de-
fendermos o não a esta solução no 
Montijo. Já entregámos um conjun-
to de documentos ao Presidente 
da república e ao Governo, onde 
consta um memorando que agrega 
um conjunto de preocupações e faz 
o historial deste percurso. Nós não 
entendemos porque é que se insiste 
numa solução que não vai servir 
o país e que não vai durar nem 10 
anos, porque não tem possibilida-
des de expansão. alcochete tem 
declaração de impacto ambiental 
positiva e válida, há estudos eco-
nómico-financeiros que sustentam 
a viabilidade desta solução e, por 
isso, entendemos que esta insistên-
cia do governo no Montijo não faz 
sentido».

Ruído
José encarnação destacou que 

«um dos impactos esperados é o ru-
ído. Temos estudos sobre o impacto 
do ruído no cone de aproximação 
ao aeroporto, onde se inclui a área 
de arrentela, Fernão Ferro e Seixal, 
e vai superar em muito os valores 
permitidos por lei. em determina-

das zonas identificámos 74 deci-
béis, que vão aumentando confor-
me a aproximação. e as casas que 
existem nestas áreas não estão pre-
paradas para este nível de ruído e 
para a vibração provocada pela pas-
sagem dos aviões». Vítor Silveira 
disse que «a vila do Samouco vai 
ser aniquilada em termos de polui-
ção atmosférica e sonora, tal como 
a parte oeste do Montijo, Baixa da 
Banheira, Lavradio e Moita. Há uma 
zona ampla que será abrangida pela 
passagem dos aviões a baixa altitu-
de e em risco de impacto em caso de 
falha de motor».

 
As pistas da BA6: 
riscos de colisão com aves
Manuel Fernandes lembrou que 

a solução Montijo «foi equaciona-
da na década de 90 e, nessa altura, 
foram estudadas duas hipóteses de 
utilização para as pistas, mas nun-
ca tinha sido considerada a pista 
que agora será a principal (a 01.19), 
porque está em cima do estuário 
Natural do Tejo e em forte risco de 
colisão com as aves e possível que-
da de avião». Vítor Silveira explicou 
que «a pista vai ter de ser estendida 
em cerca de 400 metros para cima 
do sapal, com custos elevados e gra-
ves problemas técnicos de execu-
ção, além de bloquear diretamente 
o canal de navegação do Montijo 
com a instalação das luzes de apro-
ximação (ILS)». 

os elementos da plataforma 
destacaram ainda que os impactos 
ambientais negativos «ficaram em 
evidência no estudo ambiental ago-
ra divulgado».

reunião com a Plataforma cívica Ba6 Montijo Não

Esclarecer sobre os imp actos negativos 
do aeroporto no Montijo

Maria João Macau, vereadora do pelouro
do Planeamento, Mobilidade, Cultura
e Recursos Humanos 
É essencial a clarificação 
de todo o processo

«A opção de construir um terminal aeroportuário na Base Aérea do 
Montijo é lesiva tanto dos interesses da população como do ecossiste-
ma do estuário do Tejo, não correspondendo às necessidades futuras 
do transporte aéreo de e para Lisboa». 
Maria João Macau, vereadora do pelouro do Planeamento, Mobilidade, 
Cultura e Recursos Humanos da Câmara Municipal do Seixal, defende 
que é essencial «a clarificação de todo este processo que até hoje tem 
decorrido com o maior sigilo, sem que sejam ouvidas as populações e 
as autarquias dos territórios afetados», tendo em conta tudo o que já foi 
divulgado «no que diz respeito aos pareceres arrasadores sobre o estu-
do do conflito da operação aeroportuária com a avifauna local, sobre os 
impactos no rio Tejo, sobre o ruído, que se estima ser particularmente 
penalizador para as populações, e sobre as novas acessibilidades».
Afirma ainda que «a construção de um novo terminal na Base Aérea do 
Montijo (ou noutra qualquer localização dentro do modelo Portela+1) 
é uma solução sem futuro. De acordo com vários estudos é possível 
avançar com uma construção faseada do novo aeroporto em terrenos 
que são públicos do Campo de Tiro de Alcochete, numa localização 
há muito identificada e que cumpre, como nenhuma outra, critérios 
de natureza ambiental e de segurança indispensáveis a um futuro 
aeroporto.
«A tentativa que está em curso, a partir da multinacional Vinci e com a 
total cobertura do governo minoritário do PS, de substituir a necessária 
construção de um novo aeroporto de forma faseada no Campo de Tiro 
de Alcochete pela construção de um novo terminal na Base Aérea do 
Montijo revela-se uma solução que apenas beneficiaria a multinacio-
nal Vinci, que assim se libertaria da obrigação da construção do novo 
aeroporto de Lisboa. Portugal não pode estar dependente das opções 
de uma qualquer multinacional, em matérias de carácter estruturante 
e estratégico, como são as suas infraestruturas.
«Simultaneamente, o resgate da concessão da ANA e o controlo total 
da TAP não podem deixar de estar postos em cima da mesa. Impõe- 
-se que o Estado português assuma como objetivo a recuperação do 
controlo público dos aeroportos nacionais, tal como a recuperação 
do controlo total do Estado sobre a TAP. Qualquer alternativa deve ser 
vista no quadro de um planeamento estratégico do país e da região 
onde se considerem, de modo articulado e tão coerente quanto pos-
sível, as diferentes infraestruturas de natureza ferroviária, rodoviária e 
marítima já existentes ou a desenvolver. Só com a recuperação destes 
instrumentos é que estaremos em condições não só de responder aos 
muitos problemas do presente, mas também preparar o futuro numa 
dimensão que é estruturante para o desenvolvimento do país. Cada 
ano que passa sem que se avance para a construção de um novo aero-
porto é um ano perdido que pagaremos num futuro próximo. E o que é 
mau para o país, é mau para região e para concelho do Seixal».
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Reunião com a Plataforma Cívica BA6 Montijo Não

Esclarecer sobre os imp actos negativos 
do aeroporto no Montijo

Materiais combustíveis
 na proximidade
Outra questão que preocupa es-

tes cidadãos é a proximidade «com 
a antiga Tanquipor, onde existem 
25 tanques de combustível alta-
mente inflamáveis, e com a FISIPE, 
onde existe uma central elétrica 
cogeradora que trabalha com gás 
natural, alimentada por um ga-
soduto que ali passa, bem como a 
ETAR com uma central produtora 
de biogás». Tudo isto fica na linha 
de aterragem/descolagem dos avi-
ões.

Acessibilidades
Vítor Silveira lembrou que um 

dos argumentos utilizados em re-
lação a Alcochete é que «é muito 
longe. Mas, na verdade, a zona de 
Alcochete tem muito mais vanta-
gens em termos de acessibilida-
des e são apenas 20 quilómetros 
de diferença para a península 
do Montijo. O Campo de Tiro de 
Alcochete tem a A13 com ligações 
a todo o país, além de estar prevista 

a continuação da A33 com ligação à 
A12. Em Alcochete, pode ser cons-
truído um aeroporto sem limita-
ções, com as pistas orientadas de 
forma correta de acordo com os 
ventos predominantes, com todas 
as infraestruturas necessárias e 
que permite receber todo o tipo 
de aviões, tudo o que o Montijo não 
pode ter. No Montijo apenas está 
prevista a construção de uma via 
rápida para ligação à A12, com ex-
propriações e que atravessa a REN, 
não dando resposta ao aumento de 
30 a 40 mil carros por dia».

Criação de emprego
«Os promotores do aeroporto 

na BA6 defendem a criação de 20 
mil empregos, mas quando pedi-
mos explicações sobre os mesmos, 
ninguém as dá. De acordo com os 
cálculos, feitos a partir do núme-
ro de passageiros, o Montijo será 
um aeroporto de baixa densidade 
ao nível de tráfego, e para low cost, 
com a criação no máximo de 1200 
a 1400 empregos». n

Carlos Matias Ramos, engenhei-
ro civil, foi diretor do Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil 
(LNEC) e bastonário da Ordem dos 
Engenheiros. É um dos membros da 
Plataforma Cívica BA6 Montijo Não 
e um dos proponentes da solução 
aeroportuária no Campo de Tiro de 
Alcochete.
Em entrevista ao Seixal Boletim 
Municipal apresentou algumas 
das razões desta sua posição. 
Começou por defender que «to-
das as decisões políticas devem 
ser suportadas por uma validação 
técnica, financeira, ambiental e de 
desenvolvimento do território. No 
caso da solução do Campo de Tiro 
de Alcochete, foi feita uma análise 
cuidada de todos os factores es-
senciais para a tomada de decisão. 
Foi feita uma análise de risco e uma 
avaliação ambiental estratégica, 
obrigatória por lei, e foi emitida uma 
Declaração de Impacto Ambiental 
que ainda está válida». 
No entender de Carlos Ramos, a 
concessão por 50 anos «do aero-
porto da Portela à Vinci tem muitas 
lacunas e no capítulo do novo aero-
porto dá uma fluidez interpretativa 
que contribuiu para esta confusão 
que se instalou. A Portela está em 
período de saturação e a minha 
interpretação é que interessa aos 
gestores manter o lucro e atrasar o 
processo do novo aeroporto. E por 
isso surge o Montijo, com argumen-
tos falaciosos: porque a pista já está 
lá, vai ser fácil e rápido, mais barato, 
cria emprego, entre outros. Como 
cidadão preocupado, já pedi para 
ver os estudos que sustentam a so-
lução para a BA6, mas não obtive 
resposta».
Numa análise comparativa, Carlos 
Ramos apresentou as mais-valias 
da solução Alcochete e os proble-
mas que a Base Aérea do Montijo 
apresenta.

«O estudo para o Campo de Tiro de 
Alcochete prevê a possibilidade de 
expansão em quatro fases em fun-
ção do crescimento. Pode chegar a 
ter quatro pistas e não há qualquer 
impedimento em termos de espa-
ço. O Montijo tem um comprimento 
de pista inferior a 2200 metros, o 
que implica um aumento de pelo 
menos 300 metros de pista para 
poder receber um avião de porte 
médio. Além disso, 83 por cento da 
pista atual terá de ser reconstruída 
e reformulada. Para poder receber 
os 24 movimentos por hora, tem 
que existir um taxiway com caminho 
de circulação e apoios ILS (ilumi-
nação)».
Falando dos custos, o engenheiro 
refere que os ajustamentos neces-
sários implicam «que a pista seja ex-
pandida para cima do sapal, de lo-
dos, o que significa uma obra com-
plexa, em estacas, que vai também 
condicionar a navegação no canal, 
e com custos elevados, maiores do 
que no Campo de Tiro de Alcochete. 
E aqui cai mais um argumento. Se é 
mais barato que Alcochete, provem-
-no. Dizem que a diferença é de 2 
mil milhões e se fazem esta afirma-
ção devem ter um suporte técnico 
para a fazer, mas até agora nada foi 
demonstrado. Outro argumento uti-
lizado é o da rapidez de execução. 
Todos sabem bem a diferença entre 
construir de novo ou reabilitar algo 
degradado. O que é mais rápido?», 
questiona.

Montijo sem possibilidade
de expansão
«Mesmo com a expansão, a pista 
no Montijo nunca poderá receber 
aviões maiores e por isso vai ser um 
mero apeadeiro», afirmou. 
Carlos Ramos apresenta um estu-
do «que mostra as projeções em 
termos de crescimento. De acordo 
com Eurocontrol, a Portela, assu-

mindo 48 movimentos por hora, 
irá atingir a saturação em 2030 e, 
nessa altura, os movimentos adi-
cionais têm de ir para o aeroporto 
complementar. Nesse sentido, a 
solução Portela+1 (Montijo) satu-
rará em meados da década de 30, 
exigindo a solução Portela+2 e aí o 
Montijo não tem por onde crescer. 
Em Alcochete não há problemas de 
longevidade e o estudo inclui o fa-
seamento do crescimento em fun-
ção da procura. Estamos a falar do 
interesse do país e não é possível 
decidir por uma infraestrutura que 
está logo à partida desajustada».
Em relação às questões ambien-
tais, disse «não se compreender o 
porquê de não ter sido feita uma 
avaliação ambiental estratégica 
para a BA6, como a lei obriga. Nós 
já estudámos alguns dos impac-
tos criados, em termos de ruído por 
exemplo, que será muito superior 
ao permitido por lei nas zonas envol-
ventes. Por sua vez, em Alcochete, 
por ter uma densidade populacio-
nal muito menor, o número de pes-
soas afetadas é muito menor».
Carlos Ramos defendeu ainda que 
a questão da criação de emprego 
no Montijo é outro engano, pois 
é preciso «em primeiro lugar des-
contar as 800 pessoas que traba-
lham na Base Aérea e que vão sair. 
Depois o aeroporto no Montijo será 
um aeroporto ponto a ponto, de bai-
xa empregabilidade e sem capaci-
dade de expansão. Tendo em conta 
a distância para Alcochete, que a 
região é a mesma, e a capacidade 
de expansão que tem, seria muito 
mais gerador de emprego e um foco 
de desenvolvimento».
Terminou afirmando que «esta de-
cisão pelo Montijo é um erro para o 
futuro. Com argumentos falaciosos 
e que não estão sustentados tecni-
camente têm vindo a “embrulhar” 
uma solução que não serve o país».

Entrevista com Carlos Matias Ramos
Aeroporto no Montijo é um erro para o futuro do país

Localização da BA6, onde se pretende construir o novo aeroporto

Custos

A plataforma tem em sua posse uma estimativa de custos de investi-
mento, feita com base em estudos do LNEC e informações públicas, 
entre a solução Portela+Montijo e a construção da 1.ª fase do novo 
aeroporto em Alcochete, e afirmam que o valor de Alcochete (722 mi-
lhões) é menor que Portela+Montijo (1,4 mil milhões de euros).
Os elementos da plataforma entendem que «é essencial que as pes-
soas compreendam que têm de se defender desta agressão que é o 
aeroporto na BA6 e levá-lo para o local certo, onde várias entidades 
científicas o localizaram, que é o Campo de Tiro de Alcochete».
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Na reuNião de 7 de no-
vembro, a Câmara Municipal do 
Seixal aprovou vários protocolos, 
contratos-programa e compar-
ticipações financeiras, no valor 
total de cerca de 336 mil euros, 
a coletividades e associações do 
movimento associativo do con-
celho. 

Destaque para o contrato- 
-programa e respetiva comparti-
cipação financeira ao Centro de 
Convívio e Desportivo de Vale de 
Milhaços, para apoiar as obras de 
requalificação da cobertura no 
valor de 121 mil euros e a com-
participação financeira no valor 
de 70 mil euros para reparação da 
cobertura do Centro Comunitário 
de Santa Marta de Corroios.

Durante a reunião, foi ain-
da aprovado um protocolo com 
a Direção Geral dos estabeleci-
mentos escolares para forne-
cimento de refeições escolares 
aos alunos do 1.º ciclo da escola 
Básica D. Nuno Álvares Pereira, 
do agrupamento de escolas João 
de Barros, no valor de 20 500 eu-
ros.

o executivo municipal apro-
vou também a tomada de posição 
«Pela reposição da taxa reduzi-
da de 6 por cento na prestação 
de serviços públicos essenciais 
à população». Neste documen-
to a Câmara Municipal do Seixal 
afirma que «o agravamento da 
taxa de iVa sobre a iluminação 
pública, de 6 para 23 por cento, 
assim como o agravamento da ta-
xa do iVa nas refeições escolares, 
que neste momento se encontra 
em 13 por cento (...), oneram as 
finanças municipais e prejudi-
cam a população do concelho do 
Seixal».

 Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, disse 
que «no ano de 2017 a autarquia 
entregou ao estado, por via da 
taxa de iVa na iluminação pública 
e nas refeições escolares, mais 
de 500 mil euros. Se a taxa de iVa 
na prestação destes serviços pú-
blicos essenciais fosse reduzida, 
o Município do Seixal passaria a 
dispor no seu orçamento de mais 
350 mil euros que poderiam ser 
investidos na melhoria da quali-
dade de vida da população».

 

Deliberações
Presidência
• Tomada de posição: Pela repo-
sição da taxa reduzida de iVa de 6 
por cento na iluminação pública.
• Ata da reunião ordinária de 10 
de outubro de 2018. aprovação.
• Ata da reunião ordinária de 24 
de outubro de 2018. aprovação. 
• Contratação pública. Concurso 
público para fornecimento de 
misturas betuminosas e emul-
são para o concelho do Seixal. 
Processo n .º  CP.07/2018. 
repartição de encargos e adita-
mento ao contrato. alteração à 
deliberação n.º 264/2018-CMS, 
de 23 de agosto. ratificação do 
despacho n.º 2534-PCM/2018, 
de 25 de outubro.
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de 
ampliação da eB Quinta de 
Santo antónio. Processo n.º 
04/P/2017-EMP. Habilitação e 
minuta do contrato. aprovação. 
ratificação do despacho n.º 
2535-PCM/2018, de 25 de ou-
tubro. 

Pelouro da Educação,
Desenvolvimento Social, 
Juventude e Gestão Urbanística
• 2.º Plano Municipal para a 
integração dos Migrantes no 
Concelho do Seixal (triénio 2018-
-2020). aprovação.
• Contrato de comodato a cele-
brar entre o Município do Seixal 
e a Liga Portuguesa contra o 
Cancro – Núcleo regional Sul. 
aprovação de minuta.
• Protocolo de fornecimento 

de refeições escolares celebra-
do entre o Município do Seixal 
e a Direção-Geral dos estabele-
cimentos escolares. eB. D. Nuno 
Álvares Pereira. agrupamento de 
escolas João de Barros. alteração. 
aprovação.
• Protocolo a celebrar entre 
o Município do Seixal e a Santa 
Casa da Misericórdia do Seixal. 
aprovação de minuta.
• Contrato-programa a cele-
brar entre o Município do Seixal 
e a CerCiSa – Cooperativa pa-
ra a educação e reabilitação de 
Cidadãos inadaptados do Seixal 
e almada, CrL. Comparticipação 
financeira.
• Despejo da fração sita na Rua 
da alegria, n.º 21, 2.º esq., Bairro 
da Cucena, aldeia de Paio Pires. 
aprovação.
• Contrato Local de Desenvol-
vimento Social 3G Ser Seixal, do 
Município do Seixal. associação 
de reformados da Freguesia de 
amora. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.
• Plano anual de transportes para 
as instituições da área da infân-
cia. Contratos-programa e com-
participações financeiras. 
• Projeto Escolhas 6.ª Geração. 
Tutores de Bairro. Associação 
de reformados da Freguesia de 
amora e associação de Pais e 
encarregados de educação da eB 
José afonso. Contratos-programa 
e comparticipações financeiras. 
• 17.º Piquenicão Distrital. 
Federação Distrital de Setúbal 
de reformados, Pensionistas e 
idosos – MurPi. Contrato-pro-

grama e comparticipação finan-
ceira.
• Centro Comunitário de Santa 
Marta de Corroios – Santa Casa da 
Misericórdia do Seixal. Compar-
ticipação financeira.
• Bolsas de estudo do ensino se-
cundário. ano letivo 2018-2019. 
aprovação.
• Bolsas de estudo do ensino su-
perior. ano letivo 2018-2019. 
aprovação.

Pelouro do Ambiente,
Serviços Urbanos, Energia
e Espaço Público
• Hasta pública para alienação 
de viaturas municipais mediante 
licitação. abertura de procedi-
mento.

Pelouro do Desporto,
Empreitadas, Administração 
Geral e Modernização
Administrativa
• Contrato-programa de desen-
volvimento desportivo a cele-
brar entre a Câmara Municipal 
do Seixal e o Clube recreativo e 
Desportivo Brasileiro-rouxinol. 
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desen-
volvimento desportivo a celebrar 
entre a Câmara Municipal do 
Seixal e o Grupo recreativo de 
Santo antónio. Comparticipação 
financeira.
• Contrato-programa de desen-
volvimento desportivo a celebrar 
entre a Câmara Municipal do 
Seixal e o Grupo Desportivo do 
Cavadas. Comparticipação finan-
ceira.

• Contrato-programa de desen-
volvimento desportivo a celebrar 
entre a Câmara Municipal do 
Seixal e o Centro de Convívio e 
Desportivo de Vale de Milhaços. 
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desen-
volvimento desportivo a celebrar 
entre a Câmara Municipal do 
Seixal e o Clube de Canoagem de 
amora. Comparticipação finan-
ceira.
• Contrato-programa de desen-
volvimento desportivo a celebrar 
entre a Câmara Municipal do 
Seixal e a Sociedade Filarmónica 
operária amorense. Comparti-
cipação financeira.

Pelouro do Planeamento,
Mobilidade, Cultura
e Recursos Humanos
• Abertura de procedimento 
concursal para recrutamento ex-
cecional para ocupação de oito 
postos de trabalho de assistente 
operacional na modalidade de 
contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo. 
aprovação.
• Contratação pública. Concurso 
público designado de Centro 
internacional  da Medalha 
Contemporânea. Processo n.º 
09/P/2017.eMP. alteração do 
preço base, mapa de quantida-
des e caderno de encargos, com 
consequente alteração da deli-
beração n.º 65/2018-CMS, de 22 
de março.
• Processo disciplinar n.º 
003/2017, 8/2018 e 19/2018. 
relatório e decisão final. n

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

reunião da Câmara Municipal do Seixal de 7 de novembro

Aprovadas comparticipações 
financeiras no valor de 336 mil euros



  15 NOVEMBRO 2018    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 719

MUNICÍPIO     7

 
Quinta da Courela e Fernão Ferro
Limpeza e valorização do espaço público
Prosseguem em todo o concelho as ações integradas de valorização do espaço 
público, uma iniciativa da Câmara Municipal do Seixal que tem como principal ob-
jetivo melhorar o espaço público, complementando o trabalho regular de limpeza e 
conservação realizado pela autarquia.
Nos dias 31 de outubro e 7 de novembro, decorreram mais duas destas ações, na 
Quinta da Courela, em Aldeia de Paio Pires, e na zona dos Morgados, em Fernão 
Ferro. Cerca de 50 trabalhadores de várias equipas da autarquia concentraram-se 
nestas localidades, realizando trabalhos que incidiram na recolha de resíduos ver-
des, trabalhos de desmatação, lavagem de contentores, controlo de pragas, ma-
nutenção de espaços verdes, limpeza e desobstrução de coletores e sumidouros, 
verificação da iluminação pública, ações de fiscalização de deposição indevida de 
resíduos e de viaturas abandonadas, manutenção do mobiliário urbano, pavimen-
tações, reparação da sinalização e reposição de lancis e calçada.
O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, e o vereador do 
pelouro do Ambiente, Joaquim Tavares, acompanharam as ações, verificando no 
local as necessidades mais prementes das áreas intervencionadas e recolhendo 
algumas sugestões por parte dos munícipes.
As próximas ações irão decorrer na Cruz de Pau (21 de novembro) e na Quinta da 
Fidalga (28 de novembro). 

Pavimentações
Qualificação da rede viária
A Câmara Municipal do Seixal realiza regularmente trabalhos de qualificação da rede 
viária do concelho. Recentemente, foram efetuados trabalhos de pavimentação na 
Rua Teófilo Braga, em Aldeia de Paio Pires, e na Rua Sociedade Filarmónica União 
Arrentelense, na Quinta da Boa Hora, duas vias cujo pavimento se encontrava em mau 
estado. 
A Rua Teófilo Braga foi intervencionada quase na totalidade, abrangendo uma exten-
são de 250 metros, onde foram utilizadas 220 toneladas de massa betuminosa. Na 
Boa Hora foram pavimentados 420 metros de via, com um total de 450 toneladas de 
massa betuminosa. 
Estão também a decorrer trabalhos de fresagem e pavimentação na Av. Vale de 
Milhaços, entre a rotunda do Jardim da Quinta da Água e a rotunda junto ao Parque 
Urbano da Quinta da Marialva.
Estas intervenções estão incluídas no Plano Municipal de Pavimentações.
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Mês da Pessoa Idosa

Valorizar os idosos

A Aldeia Natal do Seixal está de 
volta ao núcleo urbano antigo. De 1 
a 23 de dezembro, o espírito nata-
lício reinará e não faltarão motivos 
para uma visita. 
Os argumento são muitos. Os mais 
novos poderão visitar a casa do Pai 
Natal, a casa dos duendes e o glo-
bo de neve, viajar no carrossel de 
Natal e deslizar na pista de gelo na-

tural. Terão ainda muita animação, 
com pinturas faciais e workshops.
Para além da iluminação da épo-
ca e das árvores de Natal, haverá 
selfie points para imortalizar a sua 
visita, um mercado de Natal com 
as tradicionais iguarias da época 
e artesanato, bem como um com-
boio de Natal para que desfrute da 
beleza da zona ribeirinha.

Os horários de segunda a quinta- 
-feira são das 14 às 19 horas e de 
sexta-feira a domingo são das 11 
às 22 horas.
Não falte a mais uma edição da 
Aldeia Natal do Seixal. Dia 1 de 
dezembro, haverá fogo de artifício 
para assinalar a abertura. 

De 1 a 23 de dezembro, no núcleo urbano antigo do Seixal
Aldeia Natal do Seixal 2018

O Mês da Pessoa Idosa foi 
celebrado no concelho do seixal 
em outubro com um conjunto de 
atividades e ações de divulgação 
do trabalho desenvolvido ao longo 
do ano pelos idosos e para os ido-
sos. Foram também dinamizados 
espaços de reflexão, debate e de 
difusão do conhecimento na área 
dos idosos e atividades lúdicas e 
culturais, numa organização da 
Câmara Municipal do seixal e das 
associações de reformados, pen-
sionistas e idosos do concelho.

Na Oficina da Juventude de 
Miratejo decorreram sessões do 
Programa Teclar, uma atividade de 
informática para seniores, promo-
vida pela R@TO – Associação para 
a Divulgação Cultural e Científica.

Entre 8 e 10 de outubro foi reali-
zada a implementação do Projeto 
Piloto de Teleassistência, em par-
ceria com a empresa Helpphone. 
O projeto foi implementado junto 
de utentes com 65 ou mais anos em 
situação de isolamento que foram 
sinalizados pelas oito associações 
de reformados envolvidas e irá 

permitir perceber a necessidade 
deste tipo de resposta para a popu-
lação idosa do concelho. 

A 66.ª reunião plenária ordi-
nária do Conselho Local de Ação 
social do seixal (CLAss) decorreu 
no dia 11 de outubro, nos serviços 
Centrais da Câmara Municipal do 
seixal, tendo sido presidida pela 
vereadora Manuela Calado, presi-
dente do CLAss. Foram prestadas 
informações gerais e dados sobre 
o Programa CLDs 4G (4.ª geração 
do Programa de Contratos Locais 
de Desenvolvimento social) e de-
correu ainda a iniciativa Conversa 
com… Vítor Vitorino, psicólo-
go e docente na Universidade 
sénior do seixal sobre o tema 
«Envelhecimento e as Questões da 
saúde Mental».

No dia 9 de novembro, reali-
zaram-se, nos serviços Centrais 
da Câmara Municipal do seixal, 
workshops sobre os temas «Abor-
dagem Centrada na Pessoa e 
Comunicação nas Demências» 
e «Estratégias nas Atividades de 
Vida Diária», certificados pela 

Associação Alzheimer Portugal. 
Participaram técnicas e auxi-
liares das associações de refor-
mados, pensionistas e idosos de 
Miratejo, Amora, Aldeia de Paio 
Pires, seixal, Torre da Marinha, 
Pinhal de Frades, Fernão Ferro e 
da Associação de Reformados e 
Idosos da Freguesia de Amora.

A fechar as festividades, decor-
reu o VII Desfile de Moda sénior. 
Organizado pela Associação 
Love Project e Movimento Utopia 
Global, é um projeto que envolve o 
movimento associativo de idosos 
do seixal e de sesimbra que dina-
miza esta atividade nas suas insti-
tuições para apurar os três primei-
ros prémios que posteriormente 
participam na Gala Final. 

A Gala Final teve lugar no dia 
10 de novembro, no pavilhão da 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Mistos do Concelho do 
seixal, e contou com cerca de 20 
participantes de seis associações 
de reformados do município e com 
duas instituições do município de 
sesimbra. n

Montra de Inovação Social
Envolver a comunidade 
na ajuda ao próximo

A inovação social esteve em destaque no RioSul Shopping, numa iniciati-
va do Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Arrentela (CPBESA), com o 
apoio da Câmara Municipal do Seixal. A Montra de Inovação Social decor-
reu entre 25 e 28 de outubro e contou com standes do próprio CPBESA, 
da Associação de Paralisia Cerebral de Almada-Seixal, da Associação de 
Reformados e Idosos da Freguesia de Amora, da Associação Nacional de 
Pais e Amigos Rett, do Centro Paroquial de Fernão Ferro e da Cooperativa 
para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados do Seixal e 
Almada.
Esta iniciativa nasceu com o objetivo de divulgar projetos e respostas 
sociais, dando a conhecer as valências que possuem e as áreas de in-
tervenção e cooperação institucional em que atuam, impulsionando o 
envolvimento da comunidade nas suas diferentes causas e contribuindo 
para a angariação de donativos para projetos de solidariedade social.
«Para o RioSul Shopping é uma honra receber esta iniciativa que en-
tronca fortemente na política de responsabilidade social da empresa, 
apoiando o desenvolvimento socioeconómico da comunidade local e 
dando visibilidade às instituições que têm como propósito ajudar os ou-
tros», explica Rui Santos, diretor-adjunto do RioSul.
Luís Paulo, pároco de Arrentela, disse que «esta montra serve para mos-
trar um pouco do muito que é feito na área social no concelho do Seixal e 
no distrito de Setúbal. Nós assumimos o nosso compromisso de lutar por 
um mundo melhor, mas é preciso que cada um assuma um compromis-
so social, porque um mundo melhor começa em cada um de nós».
Em representação do Poder Local do concelho do Seixal, o presidente da 
União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, António 
Santos, felicitou o CPBESA pela «excelência do trabalho social realizado 
junto da nossa população». O autarca assegurou «o apoio das nossas 
autarquias, sempre na linha da frente das causas mais justas, como 
acontece com o trabalho das nossas instituições sociais». 
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O município de Lagoa, nos Açores, 
recebeu, nos dias 25 e 26 de ou-
tubro, as comemorações do 21.º 
aniversário da Rede Portuguesa 
de Municípios Saudáveis (RPMS), 
dedicadas ao tema «Governação 
para a Saúde».
Durante dois dias, 34 dos mu-
nicípios associados debateram 
e partilharam boas práticas de 
promoção da saúde e definiram 
prioridades de ação para o futuro 
desta associação de municípios, 
com o objetivo de promover es-
tratégias e políticas de governa-
ção para a saúde. Depois de uma 
reunião ordinária da assembleia 
intermunicipal no dia 25 de ou-
tubro, no dia 26 decorreu o 7.º 
Fórum da RPMS, tendo ambas 
as iniciativas contado com a pre-
sença de Joaquim Santos, presi-
dente da Câmara Municipal do 
Seixal e do conselho de adminis-
tração da rede, bem como da ve-
readora do pelouro da Educação, 
Desenvolvimento Social, Juven-
tude e Gestão Urbanística da au-

tarquia, Manuela Calado.
Joaquim Santos congratulou-se 
por a rede ter atingido este ano os 
55 municípios, o que representa 
quase 40 por cento da população 
nacional». Prosseguiu  referindo 
que o tema do fórum «é extrema-
mente pertinente para podermos 
contribuir para uma melhor orien-
tação das políticas de saúde em 
prol das populações». Destacou 
ainda o quadro de descentraliza-
ção de competências do Governo 
para as autarquias, referindo que 
«a área onde podemos sem ne-
nhuma dúvida contribuir de for-
ma decisiva para os ganhos em 
saúde é na promoção da saúde 
pública e estilos de vida saudá-
vel. São mais de 500 os projetos 
que desenvolvemos nos nossos 
territórios com este objetivo». No 
entanto, questionou a atribuição 
de competências como a constru-
ção ou gestão «de equipamentos 
de elevado nível de especializa-
ção», bem como «o financiamento 
e recursos necessários para po-

dermos concretizar estas novas 
competências».
O fórum culminou com a assi-
natura da Declaração de Lagoa, 
Açores, que expressa o claro 
compromisso dos municípios 
saudáveis com a governação 
local para a saúde. Os autarcas 
subscreveram um conjunto de 
compromissos para o futuro do 
movimento Cidades Saudáveis, 
alinhado com a Agenda para o 
Desenvolvimento Sustentável 
2030 das Nações Unidas, que as-
senta nos pilares Pessoas, Lugar, 
Participação, Prosperidade, Paz 
e Planeta.

Ao longo dos anos, a câmara munici-
pal tem vindo a apostar continuada-
mente na educação. Para além de 
outras iniciativas, neste ano letivo a 
autarquia está a proceder à entre-
ga, a todas as crianças do 1.º ciclo e 
jardins de infância da rede pública, 
de um saco-mochila com uma corda 
de saltar e uma garrafa reutilizável. 
Uma oferta simbólica de boas-vindas 
à escola, mas que faz a alegria das 
crianças. Foi isso mesmo que acon-
teceu na Escola Básica e no Jardim 
de Infância da Quinta da Princesa, 

no dia 7 de novembro, dia em que o 
presidente da Câmara Municipal do 
Seixal, Joaquim Santos, e a vereado-
ra do pelouro da Educação, Manuela 
Calado, entregaram as ofertas às 
crianças destas escolas.
Joaquim Santos afirmou que «a edu-
cação tem sido sempre prioritária 
no município e temos realizado um 
grande esforço para que as esco-
las do 1.º ciclo e pré-escolar tenham 
melhores condições, procurando 
concretizar o nosso plano de inves-
timentos para qualificação do par-

que escolar». O autarca disse que 
o apoio às escolas «tem ainda ex-
pressão através do Plano Educativo 
Municipal que está em fase de de-
bate com as escolas. Esta iniciati-
va, que levamos a cabo pelo 2.º ano 
consecutivo, é algo simbólico para 
desejar a todos um bom ano letivo. 
As ofertas deste ano constituem um  
incentivo à vida ao ar livre e à práti-
ca do desporto que, em conjugação 
com uma alimentação saudável, são 
fundamentais para um crescimento 
equilibrado.»

Aniversário da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis
Debate de estratégias de governação para a saúde

Autarquia entrega ofertas aos alunos
Dar as boas-vindas ao novo ano letivo



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 719    15 NOVEMBRO 2018

10     cultuRa

No âmbito do 182.º aniversário do 
concelho decorreram dois grandes 
espetáculos no Auditório Municipal 
do Fórum Cultural do Seixal e no 
Cinema S. Vicente. 
Sara Tavares subiu ao palco do 
Auditório Municipal no dia 3 de no-
vembro, para apresentar «Fitxadu», 
o seu último trabalho de originais. 
A acompanhar a artista esteve 
Rolando Semedo na guitarra acús-
tica, Ivan Gomes na guitarra elé-
trica, João Gomes nas teclas, Pity 
no baixo e Ivo Costa na bateria. Em 
«Fitxadu» («fechado», em crioulo de 

Cabo Verde), Sara Tavares partilhou 
a produção musical e composição 
das suas canções com nomes co-
mo Kalaf Epalanga, Toty Sa’Med, 
Manecas Costa, Bilan, Princezito, 
Nancy Vieira ou Paulo Flores, en-
tre outros. Dona de uma voz doce 
e reconhecível, a cantora trouxe os 
temas do álbum (entre outros) ao 
Seixal. 
Para algo completamente diferen-
te, os Kharga vieram ao Cinema S. 
Vicente no dia 9 de novembro. Os 
Kharga são um projeto de música 
original e instrumental que procura 

juntar a energia e as cores de várias 
correntes da world music, nome-
adamente do continente africano, 
com uma sofisticação harmónica 
e improvisação de raízes ociden-
tais. Às composições do pianista 
Nuno Tavares, juntaram-se os 
universos musicais de quatro mú-
sicos: Raimundo Semedo (saxofo-
nes), Paulo Neves (baixo), Carlos 
Mil-Homens (percussão) e Sérgio 
Caldeira (bateria). Desta conjuga-
ção chegou ao público no Seixal a 
riqueza do flamenco, da música afri-
cana, do jazz, ou da música erudita.

David Antunes & The Midnight Band 
atuaram, no dia 10 de novembro, 
no pavilhão da Associação de 
Moradores dos Redondos, numa 
iniciativa promovida pela Câmara 
Municipal do Seixal.
Nascido em Santarém e tendo resi-
dido em Londres por 20 anos, David 
Antunes é um cantor, compositor e 
pianista conhecido do grande pú-
blico desde que integrou o progra-

ma «5 para a Meia-Noite» da RTP 
em 2009. Por essa altura, nasceu 
igualmente a David Antunes & The 
Midnight Band, em que o músico 
se une em palco aos seus irmãos 
André Antunes e Valter Antunes. 
Entre o público nos Redondos este-
ve Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal.
Este concerto decorreu no âmbito 
da dinamização cultural de Fernão 

Ferro, programa que já promoveu a 
atuação da Lisbon Swing Band com 
Telmo Miranda no Parque Urbano 
de Fernão Ferro no final do mês de 
setembro e que levará ao Pinhal 
do General a peça «Do Princípio ao 
Fim» que faz parte do programa do 
Festival de Teatro do Seixal. A atu-
ação decorre no dia 1 de dezem-
bro numa produção do Teatro das 
Beiras. A entrada é livre.

Câmara municipal leva a cultura mais perto de todos
Espetáculo com David Antunes & The Midnight Band

Atuações de Sara Tavares e Kharga
Concertos de aniversário

Centro Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho
Classe Talentos sem Fronteiras 
em concursos nacionais 
e internacionais

A classe Talentos sem Fronteiras do Centro Cultural e Recreativo do 
Alto do Moinho tem alcançado muito prestígio por palcos de norte a 
sul do país, quer com participações musicais a concurso quer como 
convidados.
Em outubro, a classe atuou no 107.º aniversário do Clube Recreativo 
e Instrução Sobredense e ainda no Clube Recreativo das Paivas 
para a comemoração do aniversário da Associação Mensageiro da 
Poesia. 
No 1.º Festival da Canção de Valongo, pequenos e jovens artistas 
trouxeram vários prémios para casa: Constança Fernandes: 1.º lu-
gar infantil (originais) e melhor interpretação infantil; Ana Margarida 
Vaz: 1.º lugar juvenil (originais); Diogo Carias: 2.º lugar juvenil (origi-
nais) e melhor interpretação juvenil; Ana Cristina Videira: melhor le-
tra infantil; Joana Videira: melhor letra juvenil; José Orlando Pereira: 
melhor música infantil; Tiago Mestre: melhor música juvenil.
Já em novembro, alunos desta classe participaram no Festival da 
Canção Nacional Sol Nascente realizado em Águeda, tendo con-
quistado os seguintes prémios: Mariana Dias, 1.º lugar juvenil; Ana 
Cristina Videira, prémio de melhor letra infantil (canção interpretada 
por Constança Fernandes); Joana Videira, prémio melhor letra juve-
nil (canção interpretada por Margarida Vaz).
A próxima competição internacional será em dezembro, na 
Finlândia, com a participação a concurso das alunas Marta Torres, 
Catarina Ribeiro e Constança Fernandes e da mentora Ana Cristina 
Videira na mesa do júri internacional.
A classe Talentos sem Fronteiras foi criada em 2012 e conta com 
cerca de 15 elementos entre os 5 e os 18 anos.



  15 NOVEMBRO 2018    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 719

CULTURA    11

O IV COngressO do 
Bombo realiza-se de 23 a 25 de 
novembro no concelho do seixal, 
com um encontro entrecriadores, 
artistas, tocadores, construtores 
de instrumentos, professores, 
educadores artísticos e agentes 
culturais, mas também com ativi-
dades para toda a família.

Debates, palestras, workshops 
e um desfile com 500 bombos fa-
zem parte do programa da inicia-
tiva que conta com o alto patroci-
nio do Presidente da república.

nos dias 23 e 24, o encontro de-
corre no auditório dos serviços 
Centrais da Câmara Municipal do 
seixal. O dia 23 será de receção 
aos convidados, com um progra-
ma cultural dedicado à prática 
dos bombos. no dia 24, os parti-
cipantes no congresso reúnem-
-se para abordar diversos temas 
relacionados com os bombos, nas 

dimensões educativa e pedagógi-
ca, artística, cultural e empreen-
dedora.

Património Cultural
Imaterial
da Humanidade 
no dia 24, durante o encontro, 

será ainda assinado um protocolo 
com vista à submissão da candi-
datura da Construção e Práticas 
Tradicionais Coletivas do Bombo 
em Portugal à MatrizPCI, base de 
dados para suporte ao Inventário 
nacional do Património Cultural 
Imaterial. O objetivo é inte-
grar a Lista representativa do 
Património Cultural Imaterial 
da Humanidade (UnesCO – 
Convenção para a salvaguarda do 
Património Cultural Imaterial).

A preparação da candidatura 
teve início em janeiro de 2016, 
na sequência da realização do I 

Congresso do Bombo, tendo por 
base que a prática dos bombos é 
um vasto conjunto de manifesta-
ções e de expressões de carácter 
intangível, que tem a memória 
como meio de preservação e a 
oralidade como meio de trans-
missão. 

Foi elaborado um plano que 
incluiu a realização de um con-
gresso anual em vários pontos do 
país e de encontros e intercâm-
bios com grupos de percussão 
tradicionais e contemporâneos e 
de todas as regiões, investigação, 
inventariação e ações de forma-
ção e de divulgação da prática do 
bombo.

no âmbito desta candidatu-
ra foram feitos documentários, 
teses e reportagens e já nasce-
ram dois projetos: o Bombos 
de Portugal, que envolve a pes-
quisa e o contacto com os toca-

dores tradicionais de bombo, 
e o Bom Porto – Construção e 
Práticas Tradicionais Coletivas 
do Bombo em Portugal, focado 
nos trabalhos de levantamen-
to e caracterização dos grupos 
de bombos nas regiões da Beira 
Interior e entre Douro e Minho.

A candidatura está a ser prepa-
rada pela Associação de Amigos 
do Tocá rufar com o apoio 
do Instituto de etnomusicologia 
– Centro de estudos de Música 
e Dança (IneT-MD) da Faculdade 
de Ciências sociais e Humanas 
da Universidade nova de 
Lisboa, do Departamento de 
Comunicação e Arte do IneT-MD 
da Universidade de Aveiro, das 
câmaras municipais do seixal, 
Amarante, Fundão e Viana do 
Castelo e da Junta de Freguesia 
de Lavacolhos (Fundão), entre 
outras entidades.

Atividades para a família 
As atividades do dia 25 de 

novembro decorrem no núcleo 
urbano antigo do seixal são di-
rigidas a toda a população, que 
poderá participar no workshop 
de percussão ao ar livre e terá à 
sua disposição 100 tambores do 
Tocá rufar para integrar o desfile, 
que irá reunir 500 bombos.

O IV Congresso do Bombo 
é organizado pela Associação 
de Amigos do Tocá rufar e pela 
Câmara Municipal do seixal, com 
o Alto Patrocínio da Presidência 
da república.

Para participar no congresso 
deve inscrever-se em bombo.pt. 
As atividades de dia 25 de novem-
bro não carecem de inscrição. 
Consulte o programa completo 
em bombo.pt e cm-seixal.pt. n

De 23 a 25 de novembro, no seixal

IV Congresso do Bombo

Dia 23 de novembro, 
sexta-feira
> 18.30 horas
Receção aos convidados
> 19.30 horas
Jantar de confraternização 
e programa cultural dedicado
 à prática dos bombos
> 22 horas
Encerramento
Dia 24 de novembro, sábado
> 9.30 horas
Receção aos convidados
> 10 horas
- Intervenções de Joaquim Santos, 
presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, e de Rui Júnior, 

presidente da Associação
 dos Amigos do Tocá Rufar 
- Apresentação da candidatura 
da Prática dos Bombos 
em Portugal à MatrizPCI com 
vista à candidatura à Lista 
Representativa do Património 
Cultural Imaterial 
da Humanidade da UNESCO – 
Tocá Rufar
- Apresentação do projeto 
da nova sede do Tocá Rufar – 
Aldeia do Bombo
> 11 horas
- Coffee Break
> 11.15 horas
- Intervenção das representações 

de Amarante, Fundão e Viana 
do Castelo
- Assinatura de protocolo 
de colaboração com 
os municípios representados 
e o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal
> 12.30/12.45 horas 
Encerramento dos trabalhos
> 15 horas
- Apresentação do projeto RITMUS 
(caso de estudo com jovens com 
deficiência auditiva) do Instituto 
Jacob Rodrigues Pereira, de Lisboa
- Apresentação do Programa
 de Formação Tocá Rufar para 
o biénio 2019-2020 pela APEM –  

Associação Portuguesa 
de Educação Musical
- Os Desenhos dos Bombos, por 
Jorge Lira, investigador e construtor 
de instrumentos tradicionais
> 16 horas
Debate final com todas
 as entidades participantes
> 20 horas
- Jantar de confraternização
- Assinatura de protocolo para 
registo da Construção e Práticas 
Tradicionais Coletivas do Bombo 
em Portugal no Inventário 
Nacional do Património Cultural 
(MatrizPCI), com vista à sua 
candidatura como Património 

Cultural Imaterial da Humanidade 
da UNESCO 
- Momentos musicais
Dia 25 de novembro, domingo
> 10 horas
Workshops de percussão 
ao ar livre
Para toda a população
Núcleo urbano antigo do Seixal
> 15 horas
Desfile de Bombos
Para toda a população
O Tocá Rufar disponibiliza 100 
tambores à população para 
participar no desfile
Núcleo urbano antigo do Seixal

Programa
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XIX Encontro de Bandas Filarmónicas 

O Seixal e a Música

No dia 26 de outubro, o Centro de 
Convívio e Desportivo de Vale de 
Milhaços celebrou mais um ani-
versário com a presença de sócios, 
familiares e amigos que assistiram 
a demostrações das classes de gi-
nástica, artes marciais e guitarra. 
Foram ainda distinguidos sócios 
com mais de 25 anos de vida as-
sociativa.
Na mesa da sessão solene esti-
veram Mário Pires, presidente da 

assembleia geral, e Abílio Santos, 
presidente da direção do Centro 
de Convívio e Desportivo de Vale 
de Milhaços, Eduardo Rosa, pre-
sidente da Junta de Freguesia de 
Corroios, e Maria João Macau, 
vereadora da Cultura da Câmara 
Municipal do Seixal. 
Os dois últimos deixaram palavras 
de apreço pelo trabalho desen-
volvido pela coletividade e de es-
perança num futuro melhor que 

dê resposta às necessidades do 
clube, para que possa continuar a 
servir a população. 
A Câmara Municipal do Seixal, no 
âmbito do Programa de Apoio do 
Seixal ao Movimento Associativo 
Popular vai atribuír uma verba ao 
clube para a requalificação da co-
bertura do edifício sede.

Centro de Convívio e Desportivo de Vale de Milhaços
Comemorações do 39.º aniversário 

O XIX Encontro de Bandas 
Filarmónicas O Seixal e a Música 
decorreu nos dias 27 e 28 de ou-
tubro, organizado pela Sociedade 
Filarmónica Democrática Tim-
bre Seixalense (SFDTS) e pela 
Sociedade Filarmónica União 
Seixalense (SFUS), com o apoio 
da Câmara Municipal do Seixal 
e da União das Freguesias do 

Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires.

A iniciativa teve como objetivo 
valorizar o trabalho das coletivi-
dades centenárias e dar a conhe-
cer à população outras filarmóni-
cas do país.

No dia 27, decorreu, no salão 
nobre da SFDTS, a atuação das 
bandas da Academia Almadense, 

Filarmónica de Monte Abraão 
(Sintra) e SFDTS.

No dia 28 houve arruada e 
ainda um concerto na SFUS com 
a banda da casa e as bandas da 
Sociedade Filarmónica União 
Assaforense (Sintra) e da Socie-
dade Filarmónica 1.º de De-
zembro (Montijo).

Casa do Educador do Concelho do Seixal
Participação ativa na vida 
da instituição

A Casa do Educador do Concelho do Seixal, associação de profis-
sionais da educação aposentados, completou 16 anos de vida no 
dia 28 de outubro e para assinalar a data foram realizadas três 
iniciativas.
No dia 18 de outubro, 50 sócios e amigos da Casa do Educador 
deslocaram-se ao Teatro Politeama, em Lisboa, para assistir à 
peça Eu Saio na Próxima e Você?, com Marina Mota e João Baião.
No dia 20, foi inaugurada uma exposição de pintura e escultura 
com obras de sócios da Associação Artes, na galeria de arte da 
Casa do Educador. A mostra reúne cerca de 30 obras.
No dia 26 de outubro, cerca de uma centena de sócios, amigos e 
convidados reuniram-se no restaurante Manjar das Laranjeiras 
para um almoço comemorativo do 16.º aniversário da Casa do 
Educador. Estiveram presentes Helena Quinta, em representação 
da Junta de Freguesia de Amora, Fernando de Sousa, presiden-
te da União Distrital das Instituições de Solidariedade Social 
(UDIPSS) de Setúbal, Júlia Freire, vice-presidente da Associação de 
Reformados e Idosos da Freguesia de Amora, e Umbelina Ribeiro, 
presidente da Associação Artes.
Tomás de Aquino Bento, presidente da direção da Casa do 
Educador do Concelho do Seixal, referiu a importância da ins-
tituição no contexto social e cultural do concelho, falou sobre a 
atividade da Casa do Educador e dos projetos por concretizar, 
desafiando os associados a terem uma participação ativa na vida 
da instituição.
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O Grupo Coral Alentejano da 
Associação dos Serviços Sociais 
dos Trabalhadores das Autarquias 
do Seixal (ASSTAS) celebrou o 35.º 
aniversário, tendo realizado um 
espetáculo no Auditório Municipal 
do Fórum Cultural do Seixal para 
comemorar a data.
O evento teve lugar no dia 6 de 
outubro, com a participação do 

Grupo Coral Os Alentejanos, do 
Grupo Coral As Margens do Roxo, 
de Ervidel, e do Grupo Coral e 
Etnográfico Vozes de Almodôvar.
Estiveram presentes Maria João 
Macau, vereadora da Cultura 
da Câmara Municipal do Seixal, 
e António Santos, presidente da 
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires.

As comemorações do aniversá-
rio continuam, com um programa 
que irá incluir uma exposição e 
um encontro sobre o cante alen-
tejano e que pretende assinalar 
os 35 anos de vida do grupo dedi-
cados à promoção do cante alen-
tejano e à divulgação do concelho 
do Seixal por todo o país.

Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias do Seixal
35.º aniversário do Grupo Coral Alentejano

Há 39 anos nascia a Associação de Refor-
mados e Idosos da Freguesia de Amora 
(ARIFA). Hoje, a ARIFA tem um campo de 
atuação que abrange a infância, a velhice, 
os cuidados continuados e a inclusão social.  
Uma instituição multifacetada que, no dia 2 
de novembro, assinalou o 39.º aniversário.
A ARIFA tem como respostas sociais a 
ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas 
Idosas, onde funciona o Centro de Dia e 
o Serviço de Apoio Domiciliário. As valên-
cias abrangem ainda a Creche Social 
Baleia Amarela, a Unidade de Cuidados 
Continuados Integrados (UCCI) e o Centro 
de Convívio. A ARIFA gere ainda o Programa 
Escolhas – 6.ª Geração – Tutores de Bairro 
e os programas de desenvolvimento social 
CLDS + Viver Mais Amora e CLDS 3.ª Ge-
ração, que visam a formação.

Projeto Um Jardim para Cuidar
O projeto mais recente passa pela criação de 
um jardim, de forma a potenciar as ativida-
des no exterior e promover as relações inter-
geracionais entre os utentes. Para tal, a insti-
tuição precisa de angariar 5 mil euros. Todos 
podem colaborar com donativos a partir de 
um euro. Os interessados podem fazê-lo até 
dia 22 de dezembro, através da plataforma 
novobancocrowdfunding.pt/arifa.
Na sua intervenção, Fernando Sousa, presi-
dente da ARIFA, relembrou as candidaturas 

aos Programas Modelar II para a construção 
da UCCI e ao PARES para a construção da 
creche social. «Um desafio só possível com 
o apoio da Câmara Municipal do Seixal e 
da Junta de Freguesia de Amora». No en-
tanto, segundo explicou, a ARIFA recorreu à 
banca e contraiu encargos para fazer frente 
às responsabilidades assumidas. «Assim 
construímos a ARIFA que hoje temos, com 
120 trabalhadores. Mas que leva a que a 
instituição passe por um período difícil». O 
dirigente mencionou os apoios insuficientes 
da Segurança Social, «é necessária a revisão 
das comparticipações, pois é o Estado quem 
tem por obrigação constitucional apoiar. 
Apesar das dificuldades, continuaremos es-
ta obra de apoio social».
Helena Quinta, da Junta de Freguesia de 
Amora, referiu o trabalho que a ARIFA faz em 
várias valências. «A junta de freguesia está 
disponível para partilhar recursos convosco, 
pois  estamos a apoiar a população». 
Manuela Calado, vereadora da área social 
da Câmara Municipal do Seixal, disse que a 
ARIFA é uma instituição parceira do Poder 
Local, onde «todos os dias acontece algo que 
transforma a vida dos utentes». Quanto às di-
ficuldades da instituição, a autarca reiterou 
o apoio: «A autarquia continuará a trabalhar 
em parceria com as instituições sociais que 
fazem a diferença. Somos referência a nível 
nacional no trabalho solidário».

Associação de Reformados da Freguesia de Amora
Um exemplo na intervenção social

Sócios, amigos, autarcas e dirigentes asso-
ciativos marcaram presença, no dia 1 de no-
vembro, no auditório do Clube Recreativo da 
Cruz de Pau (CRCP) para as comemorações 
do 64.º aniversário da coletividade. Para além 
da sessão solene comemorativa, que contou 
com a atribuição de medalhas aos associa-
dos com 25 e 50 anos de sócios, houve um 
concerto com músicos da big band do clube, 
acompanhados por Ricardo Mestre e convi-
dados. 
O presidente da direção do CRCP, Júlio 
Marquês, fez um resumo da atividade do clu-
be no último ano, em especial nas áreas da 
cultura e do desporto, e disse que «apesar de 
todas as dificuldades, este clube tem conse-
guido, ao longo dos anos, manter uma vitali-
dade e um dinamismo que são de salientar. 
Temos 20 modalidades desportivas e uma 
elevada qualidade na área cultural, onde se 
tem destacado a nossa big band, a escola de 
música, o teatro e o coro». Agradeceu o apoio 
da Câmara Municipal do Seixal e da junta 
de freguesia «na concretização de algumas 
obras importantes para a vida da coletivi-
dade, nomeadamente a rampa de acesso à 
sede, a motorização da bancada amovível 
do auditório e os teclados para a escola de 
música».
Manuel Araújo, presidente da Junta de 
Freguesia de Amora, lembrou que este é um 
dos clubes mais antigos da freguesia, reu-

nindo uma extensa oferta de atividades à 
população.  Destacou a importância «do re-
gresso da música ao clube nos últimos anos 
e espero que a  big band e a escola de música 
continuem a atrair cada vez mais jovens à co-
letividade. O movimento associativo precisa 
de mais juventude que participe na vida das 
coletividades».
A vereadora da Câmara Municipal do Seixal 
Manuela Calado disse que «o movimento as-
sociativo do concelho do Seixal é uma grande 
família que se apoia mutuamente. As asso-
ciações fazem um grande trabalho em prol da 
população e são um orgulho para o concelho. 
O CRCP tem um papel essencial nas áreas do 
desporto, da música, do teatro, e todos os que 
por aqui passaram ao longo dos anos estão 
de parabéns por tudo o que têm feito para 
manter este barco no seu rumo». Deixou um 
apelo a todos os sócios «para que participem 
na vida e no futuro da coletividade» e desta-
cou o «papel social» da coletividade junto dos 
jovens mais carenciados.
Estiveram ainda presentes na mesa de hon-
ra Vítor Gonçalves, presidente da mesa da 
assembleia geral, Américo Costa, em re-
presentação da Assembleia Municipal do 
Seixal, e Helder Rosa, em representação da 
Associação das Colectividades do Concelho 
do Seixal e da Confederação Portuguesa das 
Coletividades de Cultura e Recreio.

Aniversário do Clube Recreativo da Cruz de Pau
Vitalidade e dinamismo ao longo de 64 anos
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Luís Saraiva, do Sporting de Braga, 
e Neide Dias, do Sport Lisboa e 
Benfica, foram os vencedores das 
provas principais da 29.ª edição 
do Corta-Mato Cidade de Amora, 
primeira prova de observação para 
o Europeu da especialidade. Par-
ticiparam 1166 atletas em repre-
sentação de 96 clubes naquela 
que é uma das mais prestigiadas 
provas desportivas do município 
e que tem trazido ao concelho al-
guns dos grandes nomes do atle-
tismo nacional e internacional.
Na competição masculina, António 
Silva, do Sporting, andou sempre 
na frente da corrida, mas nos me-
tros finais não conseguiu ganhar 
a Luís Saraiva, que o derrotou 
mesmo em cima da meta. Marco 
Teixeira, do Vitória de Setúbal, con-
quistou o terceiro lugar.
«Queria fazer uma boa prova, já que 
é de observação para o Europeu e 
queria lutar por um lugar na sele-
ção. Mas como esta semana tive 
um pequeno percalço a nível respi-
ratório, não sabia como ia correr», 
afirmou Luís Saraiva.
Neide Dias veio de Luanda, onde 

reside e dá aulas, para ganhar a 
prova na competição feminina, 
deixando o segundo lugar para 
Vera Fernandes, da Associação 
Académica da Bela Vista, e o ter-
ceiro para Joana Ramalho, da Run 
Tejo. «O meu objetivo era lutar pe-
los lugares da frente. Estava à es-
pera de estar entre as primeiras, 
mas não sabia que atletas iam es-
tar presentes. A prova correu muito 
bem, consegui a vitória e estou feliz 
por isso. É um percurso feito à mi-
nha medida. Tinha boas lembran-
ças desta prova e gostei muito de 
voltar», disse Neide Dias.
É de referir ainda os vencedores 
dos escalões de sub-23: Filipe 
Fialho, do Benfica, e Manuela 
Martins, do Maratona.

Atletismo para todos
O Corta-Mato Cidade de Amora 
permite que atletas populares e 
jovens que estão a iniciar-se na mo-
dalidade corram ao lado de gran-
des nomes do atletismo.
Esta característica da prova foi des-
tacada por António Sousa, técni-
co da Federação Portuguesa de 

Atletismo, que se referiu ao corta-
-mato como «uma grande festa do 
atletismo». 
António Mateus, dos Zatopeques 
de Fernão Ferro, é um dos atletas 
que participa há 25 anos neste cor-
ta-mato e foi homenageado pela 
organização. Diz que o atletismo 
faz parte da sua vida: «É uma se-
gunda família. Se eu estiver três 
dias sem correr, sinto falta.»
Maria João Macau, vereadora da 
Câmara Municipal do Seixal, lem-
brou que a máxima do Desporto 
para Todos «é fortemente defendi-
da pela autarquia, criando este tipo 
de iniciativas para atletas de todos 
os escalões. O trabalho começa 
nas escolas e nos clubes, com for-
mação desportiva para os mais no-
vos e com a criação de condições 
para a prática desportiva».
O presidente da Junta de Fre-
guesia de Amora, Manuel Araújo, 
considera que o Corta-Mato de 
Amora «é a principal prova despor-
tiva do concelho e uma das me-
lhores a nível nacional, com parti-
cipação de atletas de norte a sul 
do país». 

Centenas de pessoas de todas as 
idades participaram numa grandio-
sa corrida e caminhada que se re-
alizou no dia 3 de novembro, entre 
as zonas ribeirinhas de Arrentela e 
de Amora.
Esta foi a primeira edição da Corrida 
da Família Nickelodeon, que propor-
cionou uma jornada desportiva re-
cheada de muita animação e surpre-
sas ao longo do percurso de 2,4 qui-
lómetros em torno da Baía do Seixal.

Durante o trajeto, os participan-
tes, entre bebés, crianças, jovens, 
adultos e idosos, tiveram oportuni-
dade de caminhar ou correr, com 
boa disposição, deparando-se no 
caminho com as mascotes do canal 
Nickelodeon, como as Tartarugas 
Ninja, o Bob Esponja e os membros 
da Patrulha Pata, sempre com muita 
animação, além de vários momen-
tos musicais, atividades com brinca-
deiras, jogos e pinturas.

Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, deu 
a partida na Quinta da Fidalga à 
Corrida da Família Nickelodeon e 
fez questão de participar no evento 
desportivo
A atividade realizou-se no âmbito da 
35.ª Seixalíada.

Participação de 1166 atletas de 96 clubes
Luís Saraiva e Neide Dias vencem Corta-Mato de Amora

Corrida da Família Nickelodeon à volta da Baía do Seixal
Convívio desportivo entre todas as idades 
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PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Atendimento Público 
da Câmara Municipal do Seixal

Número Nacional de Socorro | 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal 
| 212 279 530

Bombeiros Mistos de Amora 
| 212 255 555

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

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Setúbal
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Sábados
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Sábados

Domingos e feriados
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Sublinhados: com partidas de Setúbal, os restantes partem de Coina

(*) n Partida do Fogueteiro

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

O atendimento público dos pelouros da Câmara Municipal 
do Seixal é realizado mediante marcação prévia, de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 17.30 horas, através dos gabinetes 
de apoio aos vereadores.

808 203 050 TRANSTEjO  

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

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 919 374 732

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

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

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

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

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 
Quinta da Torre   4
Central da Amora   5
Vale Bidarra    6 
Do Vale    7
Novais   8  
Nova Amorense   9
Bairro Novo 10
Silva Carvalho 11
St.ª Marta do Pinhal 12
Alves Velho      13
Matos Lopes 14
São Bento  15
Pinhal de Frades 16 

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
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35.º

DE 16 DE NOVEMBRO 
A 7 DE DEZEMBRO

FESTIVAL 
DE TEATRO 
DO SEIXAL

Dia 16 de novembro, sexta-feira, 21.30 horas
Feira Dell’Arte – Abertura
Ingresso: 10 euros * 
Texto: Mário Botequilha
Produção: Teatro Meridional
Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal

Dia 17 de novembro, sábado, 21.30 horas
O Fascismo (Aqui) Nunca Existiu
Entrada livre
Texto: José Leitão
Produção: Art’Imagem
Sociedade Filarmónica União Arrentelense

Dia 23 de novembro, sexta-feira, 21.30 horas
A Bota Velha
Entrada livre
Texto: Rodolfo Bispo
Produção Animateatro
Espaço Animateatro

Dia 24 de novembro, sábado, 21.30 horas
Dois Reis e Um Sono
Entrada livre
Texto: Natália Correia/Manuel de Lima
Produção: Teatro Extremo
Clube Recreativo da Cruz de Pau

Dia 30 de novembro, sexta-feira, 21.30 horas
A Importância de Se Chamar Ernesto
M/ 12 anos . Ingresso: 5 euros* 
Texto: Oscar Wilde
Produção: Pano Cru – Grupo de Teatro da Associação 
de Amigos do Pinhal do General
Cinema S. Vicente

Dia 1 de dezembro, sábado, 21.30 horas
Do Princípio ao Fim
Entrada livre
Texto: Eduardo De Filippo
Produção: Teatro das Beiras
Associação de Amigos do Pinhal do General

Dia 7 de dezembro, sábado, 21.30 horas
1936, o Ano da Morte de Ricardo Reis – Encerramento
Ingresso: 10 euros * 
A partir de: José Saramago
Produção: A Barraca
Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal

* 50 % de desconto para jovens até 25 anos, reformados e 
trabalhadores das autarquias do Seixal
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182.º aniversário do concelho do Seixal

Projeto com história, 
compromisso com o futuro

o dia 6 de novembro, o concelho do Seixal celebrou 
o 182.º aniversário. Para assinalar a data foi reali-
zada uma sessão solene no Auditório Municipal do 
Fórum Cultural do Seixal.
Na sessão foram entregues as medalhas de 25 e 
40 anos de serviço a trabalhadores da autarquia 
e ofertas aos aposentados em 2017, como forma 
de os homenagear pelo serviço público prestado à 
população. Durante a cerimónia foram ainda atri-
buídas as medalhas de Mérito Cultural, Desportivo, 
Empresarial, de Bons Serviços, seis medalhas de 

Mérito Municipal e ainda a Medalha de Honra.
O evento contou ainda com dois momentos musi-
cais. O primeiro ficou por conta dos alunos do Polo 
do Seixal da Escola de Música do Conservatório 
Nacional. Joaquim Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, felicitou os profissionais e 
alunos «pelo excelente trabalho que têm realizado 
nos últimos cinco anos e que tem permitido a cen-
tenas de crianças poderem crescer na música e na 
cultura».
O cantor e compositor Samuel atuou no segundo 

apontamento musical. Com uma carreira de mais 
de 40 anos como intérprete, Samuel produz e es-
creve para outros artistas. No Auditório Municipal 
apresentou temas conhecidos e abriu a porta ao 
seu novo álbum, Sempre Um Fim, Sempre Um 
Começo.
«Projeto com História, Compromisso com o Futuro» 
é o lema das comemorações do aniversário do con-
celho em 2018 que está a ser celebrado com um 
vasto programa de iniciativas que pode consultar 
em cm-seixal.pt.

N
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Carlos Reis, presidente da Junta de Fre-
guesia de Fernão Ferro, falou em nome 
das juntas de freguesia do concelho. O 
autarca referiu a importância das juntas 
de freguesia no dia a dia do concelho e 
destacou a necessidade de reflexão so-
bre o papel que desempenham no pre-
sente e no futuro.
O presidente da Junta de Freguesia de 
Fernão Ferro lembrou o passado do con-
celho, referindo que o Seixal é «um con-
celho com uma vasta história ligada ao 
desenvolvimento económico e industrial, 
com a instalação de várias unidades fa-
bris associadas ao têxtil, ao vidro e à cor-
tiça, mantendo-se ainda nos dias de hoje 
a funcionar a Siderurgia Nacional. Fato-
res que contribuíram para o crescimento 
demográfico e para a alteração profunda 
das características urbanísticas e am-
bientais. O Seixal é, hoje, um dos oito 
concelhos mais populosos do país».
Carlos Reis fez referência a «todos aque-

les que contribuíram para o longo cami-
nho já percorrido, um caminho de luta, 
de trabalho, de dedicação em prol da 
melhoria de todos aqueles que escolhe-
ram aqui viver, investir e criar e educar os 
seus filhos».
Apesar de as juntas de freguesia terem 
«grande limitação em termos de compe-
tências próprias, bem como orçamentos 
reduzidos face às necessidades com as 
quais são confrontadas», são também 
quem sustenta, «através do princípio de 
proximidade, a identificação de proble-
mas, o acompanhamento e a sinaliza-
ção do idoso que está isolado de tudo 
e de todos, a intervenção e a resolução 
praticamente de um dia para o outro na 
reparação de anomalias nas escolas, de 
parques infantis e em outros espaços pú-
blicos», acrescentou o representante das 
juntas de freguesia do concelho.
Carlos Reis disse ainda que «os autarcas 
de freguesia estão disponíveis para tra-

Alfredo Monteiro, presidente da Assem-
bleia Municipal do Seixal, falou sobre o 
concelho do Seixal ser atualmente uma 
referência na região e no país em ter-
mos de desenvolvimento e qualidade de 
vida. Deixou ainda uma palavra de pre-
ocupação sobre a descentralização de 
competências do Estado, que considera 
não ser mais do que a transferência de 
encargos para as autarquias sem os res-
petivos meios financeiros.
Alfredo Monteiro transmitiu uma palavra 
de apreço aos homenageados, «pessoas 
e forças vivas do concelho que honram, 
pelo seu exemplo, a nossa história co-
mum».
Para o presidente da Assembleia Muni-
cipal do Seixal, celebrar o aniversário do 
concelho é celebrar os valores de Abril: 
«Em dia de aniversário, celebramos os 
valores de Abril, de democracia cimen-
tada em caminhos de participação e 
parceria, de valorização da pluralidade 
e da diferença, de partilha de desígnios 
comuns em dedicação e serviço à causa 
pública. Celebramos o Poder Local De-
mocrático pelo que representa de proxi-
midade às populações, em resposta aos 
seus anseios e expectativas, e o progres-
so e qualidade de vida que coletivamen-
te alcançámos».
Alfredo Monteiro destacou que o con-

celho do Seixal é atualmente uma refe-
rência na região e no país, «como pro-
motor de desenvolvimento sustentável, 
apostando na consolidação orçamental 
ao mesmo tempo que promove a quali-
ficação do espaço urbano e das frentes 
ribeirinhas, que responde com equipa-
mentos para todos, que assegura os 
apoios ao movimento associativo e às 
instituições, aos projetos educativos, 
culturais, desportivos e sociais, que 
aposta na valorização dos trabalhadores 
municipais e na crescente atratividade 
de novos moradores, de maior e mais 
qualificado investimento e, consequen-
temente, de mais criação de emprego».
Sobre a Assembleia Municipal do Seixal, 
Alfredo Monteiro destacou o seu papel 
como «espaço de debate plural, de co-
operação construtiva e de afirmação da 
democracia participativa, em nome dos 
interesses coletivos da nossa popula-
ção».
O autarca salientou que no mandato au-
tárquico em curso se verificou um cres-
cimento de 20 por cento das transferên-
cias financeiras da câmara municipal 
para as juntas de freguesia.
Falou ainda sobre a descentralização 
do Estado, que «em concreto significa 
a transferência do Poder Central de no-
vas competências para as autarquias». 

Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do Seixal 
Honrar a nossa história comum

Carlos Reis, presidente da Junta de Freguesia de Fernão Ferro
A importância das juntas de freguesia no dia a dia
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Considera que «se os meios a transferir 
não corresponderem» às novas compe-
tências, então o processo «não servirá 
os interesses e necessidades das popu-
lações».
«Juntos – autarcas, instituições e popu-

lação – continuaremos a defender os va-
lores de Abril, de justiça social, da cida-
dania, do desenvolvimento sustentado 
e o inestimável valor coletivo e de rosto 
humano do Poder Local Democrático», 
declarou Alfredo Monteiro.

balhar, têm soluções já partilhadas, pro-
jetos apresentados e intenções de par-

ceria», de forma a encontrar «pontes de 
equilíbrio e convergência».
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Joaquim Santos, presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, fez uma referência 
especial a todos os medalhados, agrade-
cendo o seu «inestimável contributo para a 
valorização e qualificação do município do 
Seixal e da vida das nossas populações».
Fez ainda uma menção especial a Luís 
Cordeiro e José Jorge Loureiro dos Santos, 
dois eleitos do Poder Local que faleceram 
recentemente e «que muito se entregaram 
a esta nobre causa da democracia e da 
construção de um concelho melhor».
O presidente da Câmara Municipal do Sei-
xal falou também sobre o novo ciclo de de-
senvolvimento económico e social iniciado 
neste mandato autárquico, em que a câma-
ra municipal se assumiu «como líder e mo-
tor do desenvolvimento do nosso concelho, 
que precisa de elevar as condições de vida 
das populações».
Apesar da força e vontade da autarquia, 
existem investimentos fundamentais que 
necessitam da intervenção do Estado. O 
autarca deu vários exemplos, entre os quais  
o hospital no Seixal e os novos centros de 
saúde, com Corroios como prioridade, e a 
requalificação do parque escolar dos 2.º e 
3.º ciclos e secundário e a construção dos 
pavilhões desportivos escolares em falta.
«Ninguém tem dúvidas de que se estes e 
outros investimentos fossem concretiza-
dos, o concelho do Seixal subiria vários 
degraus na oferta de funções sociais à 

população. Por isso, a nossa missão é con-
tinuar a reivindicar estas necessidades e 
se necessário apoiar a sua concretização, 
como temos vindo a realizar», afirmou Joa-
quim Santos.
O autarca disse ainda que a autarquia «tem 
também como missão principal dar o seu 
contributo para esta elevação da capacita-
ção social do concelho. E, passado um ano 
do atual mandato, podemos dizer com sa-
tisfação que estamos a cumprir».
Fazendo referência ao investimento da 
Câmara Municipal do Seixal nas suas vá-
rias áreas de intervenção (ver caixa Metas 
cumpridas), Joaquim Santos considera que 
«este conjunto importante de projetos e in-
tervenções vão qualificar a oferta do conce-
lho às populações».
Quanto ao estado das finanças, o presi-
dente revelou que «o Seixal figura nos mu-
nicípios com melhor eficiência financeira, 
maiores resultados económicos, maior 
diminuição da dívida, maior diminuição do 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e 
melhor indicador EBITDA [earnings before 
interest, taxes, depreciation and amortiza-
tion: lucros antes de juros, impostos, de-
preciação e amortização]. Por isso, é pos-
sível aumentar o investimento municipal e 
continuar a reduzir o IMI para todos, como 
já decidimos para 2019, representando 
a quarta diminuição de taxa consecutiva 
do IMI, poupando mais de 4,5 milhões de 

euros às famílias do concelho. E esta boa 
gestão também permite manter as tarifas 
de água, saneamento e resíduos nos valo-
res mais baixos dos municípios das áreas 
metropolitanas de Lisboa e do Porto». 
Os projetos em que a autarquia está a tra-
balhar e que prevê serem concretizados 
até final deste mandato autárquico totali-

zam cerca de 84 milhões de euros, segun-
do informou Joaquim Santos.
O presidente da Câmara Municipal do 
Seixal deixou ainda o desafio «de conti-
nuarmos a obra dos capitães de Abril, de 
prosseguirmos a construção coletiva de 
um concelho democrático, de liberdade, de 
progresso e de futuro».

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal

Construção coletiva de um concelho 
de progresso e de futuro

Metas cumpridas
Educação
Adjudicação da ampliação e requalificação 
das escolas básicas da Qt.ª de St.º António, 
na Cruz de Pau, e de Aldeia de Paio Pires.
Cultura
Preparação do projeto do Parque Urbano 
de Miratejo, com o monumento nacional 
Olaria Romana do Brasileiro-Rouxinol.
Preparação do projeto do Centro Cultural 
de Amora com concurso em 2019.
Preparação do projeto do Centro Interna-
cional de Medalha Contemporânea, com 
concurso em 2019.
Desporto
Construção do Estádio Municipal do Seixal 
cuja obra está a finalizar-se.
Construção do Pavilhão Desportivo da 
Mundet (em curso).
Apoio às obras do Centro de Treinos do 
Amora Futebol Clube.
Mais de 40 intervenções em equipamen-
tos do movimento associativo popular.
Adjudicação recente da Piscina Municipal 
de Aldeia de Paio Pires.

Ambiente
Construção em curso do Parque Urbano do 
Seixal.
Execução de projetos de requalificação 
dos jardins de S. Nicolau, Alto do Moinho 
e Torre da Marinha.
Execução de projetos de requalificação 
das praias do concelho, que irão ter qua-
lidade balnear em 2019.
Higiene urbana
Implementação de um novo modelo, com 
novos equipamentos e máquinas, novos 
postos de higiene urbana, novos contento-
res semienterrados
Admissão e contratação de mais de 100 
novos trabalhadores.
Água e saneamento
Construção em fase de conclusão do Cen-
tro Distribuidor de Água de Fernão Ferro.
Obras de saneamento na Verdizela.
Várias intervenções em grandes condutas.
Desenvolvimento económico e turismo
Novo Plano Diretor Municipal de última 
geração.
Promoção de áreas notáveis para o desen-

volvimento económico, turismo, serviços, 
logística ou indústria.
Grande investimento industrial para o con-
celho com mais de 200 milhões de euros 
de investimento e a criação de 200 postos 
de trabalho diretos.
Lançamento de concurso para construção 
de um hotel na Mundet.
Requalificação e regeneração urbanas
Requalificação dos espaços exteriores do 
núcleo urbano antigo do Seixal.
Concretização do programa Reabilite o 
Seu Prédio, com 200 edifícios reabilitados.
Áreas de Reabilitação Urbana com mais de 
100 edifícios antigos reabilitados.
Execução dos projetos de requalificação 
dos espaços exteriores do núcleo urbano 
antigo de Arrentela. 
Desenvolvimento social
Apoio à requalificação dos Centros de Dia 
da Torre da Marinha, Aldeia de Paio Pires 
e Miratejo.
Execução dos projetos do Centro de Dia do 
Casal do Marco e Creche da Associação 
dos Serviços Sociais dos Trabalhadores 

das Autarquias do Seixal, com concursos 
lançados em 2019. 
Avanço no realojamento social de Vale de 
Chícharos, no Fogueteiro.
Proteção civil
Apoio às forças humanitárias e de bombei-
ros.
Construção dos quartéis dos bombeiros 
em Fernão Ferro e em Amora.
Descentralização e cooperação
Alargamento das competências delegadas 
nas juntas de freguesia;
Aumento médio de 20 por cento das ver-
bas transferidas da Câmara Municipal do 
Seixal para as juntas de freguesia, que 
vão totalizar neste mandato cerca de 7 mi-
lhões de euros. 
Bem-estar animal
Ampliação e requalificação do atual Centro 
de Recolha Oficial de Animais de Compa-
nhia do Seixal (CROACS).
Execução dos projetos para a construção 
de um novo CROACS, com mais área e 
mais funcional.  
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Medalha de Honra
A Medalha de Honra, em prata dourada, destina-se a distinguir individualidades ou entidades coletivas, públicas 
ou privadas, nacionais ou estrangeiras, cuja ação cívica se tenha salientado por relevantes e meritórios servi-
ços prestados ao desenvolvimento, conhecimento e divulgação dos valores materiais e espirituais do município, 
do país ou da humanidade, e bem assim como ao bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos, ou ainda que se 
tenham destacado de forma insigne em qualquer ramo da ciência, da arte, das letras ou do desporto.

António Simões

António Simões da Costa, mais conhecido como António Simões, nasceu no concelho do 
Seixal, a 14 de dezembro de 1943. 
Foi no Almada Futebol Clube que se estreou a nível oficial. Alguns anos mais tarde vestia 
a camisola do Benfica na equipa de juniores e depressa se tornou titular do onze base. 
No clube da Luz, António Simões sagrou-se campeão europeu em 1962 e integrou a se-
leção nacional que alcançou o 3.º lugar no Mundial de 1966. Foi considerado o melhor 
extremo-esquerdo da Europa.
Esteve no Benfica durante 16 anos, ainda chegou a treinar no Estoril Praia e no União de 
Tomar, mas em 1975 António Simões deixou o país e rumou aos Estados Unidos, onde 
foi jogador até aos 36 anos e depois treinador. No regresso a Portugal, passou pela sele-
ção nacional de futebol feminino, pelo Marítimo, pelo Benfica e pelas seleções jovens e 
fez parte da equipa técnica de Carlos Queiroz na seleção do Irão.
Foi no concelho do Seixal que António Simões sonhou ser futebolista e hoje é uma refe-
rência do desporto nacional e um exemplo para futuras gerações.
A medalha foi entregue por Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal.

Medalha de Mérito Municipal
A Medalha de Mérito Municipal, em prata, é atribuída a pessoas individuais ou coletivas que se tenham 
salientado de forma perene e cuja ação tenha contribuído para o engrandecimento e divulgação dos valores 
do município ou do país. 

Manuel Elpídio Cambalacho Pereira

Manuel Elpídio Cambalacho Pereira nasceu no Seixal a 5 de fevereiro de 1937. Iniciou 
a sua vida profissional na fábrica da Wicander aos 16 anos,  foi eletricista em Lisboa e 
trabalhou como bancário no então Banco da Agricultura.
Jogou futebol no Seixal Futebol Clube desde criança, dos infantis aos seniores, e foi 
distinguido pela Associação de Futebol de Setúbal e pela Federação Portuguesa de 
Futebol por ter disputado 570 jogos com 238 golos sem nenhum castigo federativo.
Jogou futebol no grupo desportivo dos bancários e nos veteranos do Seixal Futebol 
Clube até aos seus 70 anos.
Como autarca local, entre os anos 1980 e 2001, Manuel Cambalacho fez dois manda-
tos como tesoureiro da Junta de Freguesia do Seixal e três na Assembleia de Freguesia 
do Seixal, um deles como 2.º secretário, eleito nas listas da CDU.
Entregou a medalha a vereadora Manuela Calado.

Luís Manuel Rendeiro Cordeiro (a título póstumo)

Luís Manuel Rendeiro Cordeiro nasceu em Grândola, terra da fraternidade, a 19 de fe-
vereiro de 1953.Foi operário na Lisnave e Setenave, militante da UDP, tendo estudado 
e concluído o curso de Engenharia Mecânica. Mais tarde, foi professor e cooperante 
em Angola e Moçambique. Desempenhou funções de técnico superior no Centro de 
Formação Profissional do Seixal, onde se dedicava ao combate à precariedade, e onde 
foi responsável pelo programa Novas Oportunidades.
Foi vereador independente eleito pelo Bloco de Esquerda na Câmara Municipal do 
Seixal em 2009 e reeleito em 2013 e em 2017.  Luís Cordeiro era um homem solidário, 
dedicado e trabalhador. Primava pela simpatia e pelas excelentes relações que manti-
nha ao nível pessoal e institucional. 
A medalha foi entregue por Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do 
Seixal, à esposa de Luís Cordeiro, Maria Guilhermina Cordeiro.
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Emília Pinto Boleta

Emília Pinto Boleta nasceu no Torrão, em Alcácer do Sal, mas veio para o concelho 
do Seixal com 11 anos, onde vive e onde foi autarca local. Durante 24 anos, serviu 
a população de Arrentela, pois fez parte dos órgãos eleitos da freguesia durante seis 
mandatos, nas listas da CDU.
Começou esse percurso em 1989, na Assembleia de Freguesia de Arrentela. Depois foi 
vogal e secretária do executivo da Junta de Freguesia de Arrentela até 2013, ano em 
que deixou a vida autárquica.
Durante 37 anos, Emília Boleta trabalhou na Associação Portuguesa de Deficientes, 
em defesa dos direitos das pessoas com deficiência.
Integrou ainda a Comissão de Acompanhamento Externo aos Serviços de Saúde dos 
concelhos de Almada, Seixal e Sesimbra em representação do Município do Seixal 
entre 1998 e 2000.
Aos 69 anos, continua a lutar por mais e melhores cuidados de saúde para a popula-
ção, na Comissão de Utentes de Saúde do Concelho do Seixal, e integra o Núcleo do 
Seixal do Movimento Democrático de Mulheres.
Entregou a medalha a vereadora Elisabete Adrião.

Valentim Valadas Mira

Valentim Valadas Mira nasceu a 6 de janeiro de 1939, no Monte do Trigo, no concelho 
de Portel. Em 1962 veio viver para o Seixal, onde se dedicou à atividade profissional, 
foi eleito do Poder Local e dirigente associativo.  
Valentim Mira foi ajudante de motorista na antiga fábrica da pólvora SPEL. Enquanto 
eleito no Poder Local Democrático, foi vogal da Junta de Freguesia de Amora entre 
1990 e 2005 pela CDU. No mandato seguinte, entre 2005 e 2009, teve a seu cargo, 
dentro da junta de freguesia, as áreas do urbanismo e redes viárias. Foi também mem-
bro da Assembleia de Freguesia de Amora entre 2009 e 1013. 
Atualmente pertence aos órgãos sociais da Associação Humanitária de Bombeiros Mis-
tos de Amora, continuando a estar envolvido na vida da comunidade.
Entregou a medalha o vereador Marco Fernandes.

Medalha de Mérito Municipal

Paulo Edson Cunha

Paulo Edson Cunha nasceu em Angola, mas veio para Portugal com 5 anos. Vive no conce-
lho do Seixal desde 1980, terra onde exerce advocacia, com escritório na Torre da Marinha 
desde 1995.
Nutre uma paixão especial pela política, um desafio que foi ganhando importância na sua 
vida. Integrou o Poder Local concelhio em 1998, na Assembleia de Freguesia de Corroios. 
Depois, foi eleito vereador da Câmara Municipal do Seixal pelo PSD, com mandatos entre 
2009 e 2017. Teve à sua responsabilidade os pelouros da Proteção Civil e da Fiscalização 
Municipal. Foi ainda diretor do Centro de Emprego do Seixal e fez parte da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens do Concelho do Seixal.
Dinamizou a rubrica Café com…, que mais tarde deu origem a um livro, uma iniciativa que 
tinha como objetivo ouvir os munícipes e que trouxe ao concelho várias personalidades. 
Paulo Edson Cunha pertence ao Rotary Clube do Seixal, é voluntário em vários projetos e 
escreve crónicas desde 2000 na imprensa local e regional.
A medalha foi entregue pelo vereador Manuel Pires.

João Caetano 

João Caetano Conceição Costa é natural do Seixal, onde frequentou o ensino básico, 
cresceu, constituiu família, fez parte da vida política e do movimento associativo.
Ao longo de 30 anos, trabalhou na empresa Compal, onde desempenhou vários cargos. 
Paralelamente, iniciou um percurso autárquico. 
Entre 1986 e 1989 foi eleito vereador na Câmara Municipal do Seixal pela CDU, onde foi 
responsável pelo pelouro dos Espaços Verdes. No mandato seguinte foi membro da As-
sembleia Municipal do Seixal. Entre 1994 e 2005 fez três mandatos como presidente da 
Junta de Freguesia do Seixal e ainda desempenhou funções na assembleia de freguesia 
durante um ano.
Foi também presidente da direção da Associação de Areeiros e Autarquia para a Preser-
vação do Ambiente do Seixal entre 1993 e 2006 e fez parte dos órgãos sociais de várias 
coletividades da freguesia do Seixal. Com 79 anos, é uma figura querida da freguesia, que 
nunca esqueceu quem a representou e defendeu.
Entregou a medalha o vereador Eduardo Rodrigues. 
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José Manuel Raminhos

José Manuel Raminhos nasceu em Alcácer do Sal a 2 de junho de 1947, mas fez do con-
celho do Seixal a sua casa. Iniciou a sua carreira musical como trompetista na Sociedade 
Filarmónica União Arrentelense primeiro e depois na Sociedade Filarmónica Democrática 
Timbre Seixalense.Tornou-se 1.º trompete solista na banda da GNR, foi um dos fundadores 
da Orquestra Ligeira do Seixal e fez parte de grupos como 5 D’Ouros, Napolitano, Second 
Time e Grupo de Baile, com quem atingiu o sucesso nacional e um disco de ouro.
Em 1974 foi convidado a integrar a banda da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 de 
Alcochete, tendo aí fundado o Grupo de Metais de Alcochete e gravado com a banda vários 
discos de pasodobles, com alguns temas de sua autoria. 
Atualmente, com 71 anos, faz parte do grupo funk Cais Sodré Funk Connection, com 3 
discos gravados, e da Lisbon Swing Band. A prova de que a música continua bem presente 
na sua vida.
A vereadora Maria João Macau entregou a medalha.

Medalha de Mérito 
Empresarial
Esta medalha, em prata, é atribuída a pessoas 
individuais ou coletivas que tenham contribuído 
para a valorização económica e social do município. 

Armasul

A Armasul é uma empresa de distribuição do concelho do Seixal com 30 anos, dedicada à 
venda de material elétrico. A primeira loja abriu as portas no dia 25 de março de 1988, nas 
Paivas, estabelecimento que se mantém a funcionar até hoje.
Como resultado do seu crescimento, foi inaugurado em 1996 um novo armazém, na Quinta 
da Argena, em Corroios, que, passados sete anos, se tornou pequeno para a atividade da 
Armasul. O novo espaço foi construído em Santa Marta do Pinhal, tornando-se assim a nova 
sede da Armasul.
A Armasul  exporta para mais de 20 países, tem mais de 30 mil referências em stock, vários 
armazéns, cinco pontos de venda e 115 colaboradores.
Recebeu a medalha Bruno Costa, administrador da Armasul, entregue pelo vereador 
Francisco Morais.

Clube de Canoagem de Amora

O Clube de Canoagem de Amora (CCA) foi fundado a 8 de maio de 2003. Apesar da tenra 
idade, é já considerado o melhor clube de canoagem a sul do Douro. Nos últimos 5 anos, 
conquistou 130 títulos no campeonato nacional. 
Este ano chegou ao 3.º lugar do ranking nacional da Federação Portuguesa de Canoagem. 
O CCA tem ainda atletas a representar a seleção portuguesa em competições internacio-
nais que este ano trouxeram para casa várias medalhas.
No CCA, são cerca de 100 atletas federados a praticar canoagem, embora da sua missão 
também faça parte envolver a comunidade, através de aulas abertas, workshops, apresen-
tações e aulas gratuitas para alunos do concelho, férias desportivas ou organização de 
provas na Baía do Seixal.
O vereador Joaquim Tavares entregou a medalha a João Paulo Duarte, presidente da 
direção do Clube de Canoagem de Amora.

Medalha de Mérito 
Desportivo
A Medalha de Mérito Desportivo, em prata, é atribuída a 
pessoas individuais ou coletivas que se tenham notabili-
zado na prática de modalidades desportivas ou tenham 
contribuído para a divulgação e desenvolvimento do 
desporto.

Medalha de Mérito Cultural
A Medalha de Mérito Cultural, em prata, é atribuída a pessoas individuais ou coletivas que se tenham notabilizado nas 
artes e na cultura ou ao serviço do movimento associativo ou comunidade educativa.
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Padre Pedro Granzotto

Pedro Granzotto nasceu a 25 de junho de 1946 em Serafina Correia, no estado do Rio 
Grande do Sul, no Brasil. Sentiu desde a juventude o desejo de se consagrar aos emigrantes 
como sacerdote missionário, tendo entrado no seminário ainda jovem. Foi ordenado padre 
em 1976 e, desde então, tem percorrido vários países como Luxemburgo, França e Suíça.
No ano 2000 foi transferido para a paróquia de Nossa Senhora do Monte Sião, em Amora, 
onde esteve durante 16 anos. Pedro Granzotto teve um papel fundamental na concretiza-
ção do projeto da Igreja Beato Scalabrini, em Amora, conhecida como a Igreja Nova, bem 
como na sua dinamização, levando a que os 800 lugares desta igreja estivessem sempre 
ocupados na missa dominical. Há dois anos foi transferido novamente para a Suíça, ani-
mando as várias comunidades de língua portuguesa. Com coragem e determinação, Pedro 
Granzotto cumpriu sempre a sua missão nos diversos países por onde passou, identifican-
do-se e vivendo a mesma vida dos emigrantes. 
A medalha foi entregue pelo vereador Nuno Moreira ao padre Geraldo Finatto, da pa-
róquia de Amora, que a recebeu em nome do padre Pedro Granzotto, que se encontra 
ausente do país.

Medalha de Bons 
Serviços Municipais
Esta medalha, em prata, é atribuída aos munícipes ou en-
tidades que tenham contribuído pelos seus conhecimen-
tos, interesse ou dedicação para a melhoria e eficiência 
dos serviços prestados à população.

Medalha de 40 Anos 
de Serviço
A Medalha de 40 Anos de Serviço, em prata, é atribuída aos 
trabalhadores que completam 40 anos ao serviço da autarquia 
e da população do concelho.

Isabel Maria Dias Ramos, Divisão de Águas e Saneamento
José Manuel Conceição Charneira, Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos
Judite de Brito Fialho Prates, Divisão de Cultura e Património
Veríssimo Rodrigues Serra Fernandes, Divisão de Águas e Saneamento
Entregaram as medalhas Joaquim Santos e Alfredo Monteiro, presidentes da Câmara
e da Assembleia Municipal do Seixal, respetivamente.

Homenagem aos 
trabalhadores aposentados
Homenagem aos trabalhadores da Câmara Municipal do Seixal 
que passaram no ano anterior para a aposentação.

João Manuel Duarte de Barros, Gabinete de Recolha Resíduos Sólidos Urbanos
José Manuel Pinho de Oliveira Martins, Gabinete do Partido Médico Veterinário
Paulo Jorge do Sacramento Neto, Divisão de Gestão da Frota Municipal
Vera Maria da Silva, Divisão de Cultura e Património
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e Alfredo Monteiro, 
presidente da Assembleia Municipal do Seixal, entregaram as lembranças.

Aida de Sousa Fernandes, Gabinete de Limpeza Urbana
Alzira Maria Silva Cristina, Divisão de Espaços Verdes
Carlos Alberto do Patrocínio Santos, Divisão de Espaços Verdes
Francisco António Ramos Bentes, Divisão de Gestão de Frota Municipal
Geraldo Gomes da Costa, Gabinete de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e Alfredo Monteiro, 
presidente da Assembleia Municipal do Seixal, entregaram as lembranças.
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Ernesto José Fadista Horta Nova, Divisão de Ambiente e Salubridade
Florbela Dias Abreu Gomes, Junta de Freguesia de Corroios
Jaime José Galinha Guerreiro, Divisão de Cultura e Património
Joel Fernando Teixeira de Almeida, Divisão de Desporto
José Carlos da Costa Batista dos Santos, Divisão de Gestão da Frota Municipal
Entregaram as medalhas Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do Seixal, e Eduardo Rosa, 
presidente da Junta de Freguesia de Corroios.

Alberto da Silva Barros, Divisão de Águas e Saneamento
Alfredo Jorge Mano Casal Ribeiro, Divisão de Atendimento Público 
e Modernização Administrativa
Ana Maria da Costa Ribeiro, Divisão de Ambiente e Salubridade
Domitília de Jesus Custódio Mestre, Gabinete da Presidência – 
Núcleo de Apoio à Assembleia Municipal 
Entregaram as medalhas Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, e Alfredo Monteiro, presidente da 
Assembleia Municipal do Seixal.

Medalha de 25 Anos de Serviço
Esta medalha, em bronze, é atribuída aos funcionários da câmara municipal e juntas de freguesia com 25 anos ao serviço da população. 

Maria Adelaide da Conceição Alcobia da Silva, Divisão de Atendimento Público e Moderni-
zação Administrativa
Maria Helena Soares Baião Nunes, Divisão de Planeamento do Território e Mobilidade
Maria Julieta Soares Vicente, Junta de Freguesia de Amora
Mário dos Santos Faria, Divisão de Gestão da Frota Municipal
Mário Manuel Martins da Costa, Divisão de Espaços Verdes
Entregaram as medalhas Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do Seixal, e Manuel Araújo, 
presidente da Junta de Freguesia de Amora.

José Carlos Henrique de Jesus António, Divisão de Cultura e Património
José Joaquim Cartaxo Galandim, Divisão de Gestão da Frota Municipal
José Luís Queirós da Silva Rêgo, Junta de Freguesia de Corroios
Luís Mariano Pacheco Lopes Cachopo, Departamento de Planeamento, Mobilidade e 
Urbanismo
Entregaram as medalhas Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do Seixal, e Eduardo Rosa, 
presidente da Junta de Freguesia de Corroios.

Paula Cristina Valente Pepe, Junta de Freguesia de Amora
Rosa Maria Costa, Divisão de Atendimento Público e Modernização Administrativa
Susana Maria Aguiar Ramalho Filipe, Divisão de Cultura e Património
Rui Manuel Simões Granado, Divisão de Obras e Gestão de Empreitadas
Vicência Maria Neves Bancaleiro Vieira, Divisão de Cultura e Património
Vladimiro Silvério Lucas Almeida, Divisão de Obras, Trânsito e Espaço Público
Entregaram as medalhas Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do Seixal, e Manuel Araújo, 
presidente da Junta de Freguesia de Amora.

Jaquelina Pimenta Jurado Rodrigues, 
Divisão de Cultura e Património
Entregou a medalha Joaquim Santos, 
presidente da Câmara Municipal do 
Seixal.



Visita à freguesia de Amora insere-se em política de proximidade

Beneficiar o espaço 
público e a vida 
das populações
Na manhã do dia 2 de novembro, os elei-
tos da Câmara Municipal do Seixal e da 
Junta de Freguesia de Amora visitaram 
a zona da Cruz de Pau, em Amora, onde 
contactaram com moradores e comer-
ciantes e conheceram, no local, situações 
distintas nas áreas dos espaços verdes, 
sinalização, pavimentações, mobilidade, 
qualificação de espaços públicos e esta-
cionamentos.
A visita decorreu no âmbito da promoção 
de um novo modelo de maior proximida-
de, que tem como objetivo identificar as 
necessidades locais mais evidentes, mas 
igualmente conhecer situações sem visibi-
lidade que constituam reclamações ou in-
cómodos na vida das populações. A visita 
foi seguida de uma reunião entre os dois 
executivos do Poder Local em que, para 
além da análise de 13 situações identifi-
cadas no próprio dia, esteve em cima da 
mesa o balanço de um ano de mandato 
autárquico. 

A primeira de um conjunto de visitas que a 
Câmara Municipal do Seixal está a realizar 
em todas as freguesias percorreu diver-
sas ruas e deteve-se em vários pontos. Do 
mesmo modo, foram analisados projetos 
de maior dimensão como a qualificação 
do Mercado Municipal da Cruz de Pau, a 
implementação de uma ciclovia na Aveni-
da Afonso Costa, a retirada dos semáforos 
na confluência da Avenida 1.º de Maio 
com a Rua General Humberto Delgado 
através da construção de uma rotunda ou 
a qualificação da Praceta Celestino Ribei-
ro com um projeto que inclui equipamen-
tos de jogo e recreio.
Na visita os autarcas tiveram igualmente 
oportunidade de conhecer o trabalho de-
senvolvido pela Associação Portuguesa 
Promotora de Saúde e Higiene Oral, sedia-
da na Cruz de Pau, constituída em 2005 
com o objetivo de promover a melhoria 
e equidade nos cuidados de saúde oral. 
Otávio Rodrigues, presidente da direção e 

diretor clínico da instituição de solidarie-
dade social, considerou a visita «muito sa-
tisfatória» e elogiou «uma iniciativa muito 
boa, de proximidade».
Isaú Maia, comerciante com loja na ro-
tunda da Cruz de Pau, referiu que «com a 
construção do túnel da Estrada Nacional 
10 a passagem por aqui é muito menor, 
por isso é necessário um melhor estacio-
namento para que as pessoas possam pa-
rar e vir às lojas», explicou. 
«Uma das grandes apostas do nosso Poder 
Local é na qualificação do espaço públi-
co», explicou Manuel Araújo. O presidente 
da Junta de Freguesia de Amora assumiu 
que a presença no local serviu ainda «para 
abordar alguns projetos que temos com 
este objetivo e para estudarmos a melhor 
maneira de os implementar».
De acordo com o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, «esta visita insere-se 
na política de proximidade promovida pela 
Câmara Municipal do Seixal que tem como 

objetivo identificar problemas e encontrar 
soluções e, simultaneamente, fazer um 
balanço deste primeiro ano de mandato 
autárquico». Apesar de conhecer bem o 
concelho, o autarca revelou ter encontra-
do «algumas situações que carecem de 
intervenção de requalificação de espaço 
público, como por exemplo na Rua Gomes 
Freire Andrade».
Joaquim Santos afirmou que «o contacto 
entre eleitos e população faz parte da vida 
do Poder Local do Seixal e do trabalho di-
ário para dar maior qualidade de vida às 
nossas populações». Na reunião que os 
eleitos da câmara e junta de freguesia 
tiveram após a visita, estiveram em apre-
ciação não só as situações identificadas, 
mas igualmente os investimentos futuros 
ou já a decorrer na freguesia, como por 
exemplo o novo quartel dos bombeiros de 
Amora, a Escola Básica da Quinta de San-
to António ou o novo Centro Cultural de 
Amora, entre outros. 

SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 719  15 NOV 2018

DESTACÁVEL



15 novembro 2018 n Seixal Boletim Municipal  2
DESTACÁVEL 

Para a requalificação do Centro de Distri-
buição de água de Belverde está prevista 
a construção de um novo reservatório de 
regularização de 4 mil m3 com duas cé-
lulas e de uma nova estação elevatória 
com dois sistemas hidropressores e duas 
redes de distribuição independentes; a 
remodelação do reservatório elevado exis-
tente; a conversão da central elevatória 
existente em espaço de armazenagem; a 
substituição das condutas de distribuição 
principal por condutas de diâmetro supe-
rior; e a implementação de quatro zonas 
de medição e controlo. Este projeto  de 
remodelação do sistema de abastecimento de água de Belverde tem como objetivo 
efetuar a expansão do abastecimento de água do sistema de Belverde à Quinta do 
Pinhão e às zonas da Marisol e de Valadares, nas condições desejáveis de caudal e 
pressão para a população.

Está a decorrer a construção do novo do 
quartel da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Mistos de Amora, localizado 
na EN10, perto do Complexo Municipal 
de Atletismo Carla Sacramento, num ter-
reno cedido pela Câmara Municipal do 
Seixal e com um financiamento munici-
pal de 750 mil euros.
O projeto tem um financiamento de 47 
por cento do POSEUR – Programa Ope-
racional Sustentabilidade e Eficiência no 
Uso de Recursos. 
O edifício será organizado em dois blo-
cos, um central onde se agregam as áre-
as de comando, gestão, administração, 
emergências e alojamento, e outro trans-
versal a este, destinado ao aparcamento 
de viaturas, oficinas e arrumos.

Amora

Investimentos previstos ou em curso

Quartel dos bombeiros CDA de Belverde

O novo equipamento a ser construído fi-
cará localizado numa colina ladeada pela 
Rua Gomes Freire de Andrade e a Avenida 
de Liberdade, próximo da EN10. 
Com uma área total de construção de 
3206 m2, o centro cultural irá albergar 
num dos blocos o Polo de Amora da Bi-
blioteca Municipal, cafetaria, instalações 
sanitárias, espaços de apoio aos funcio-
nários, arquivos, arrumos e uma portaria. 
Num outro bloco, ficará um auditório, uma 
galeria, o Centro de Apoio ao Movimento 
Associativo Juvenil (CAMAJ), cafetaria, ar-
rumos, instalações sanitárias e receção. 
Na interseção dos dois blocos ficará uma 
praça ensombrada, em forma de auditório 
exterior, aproveitando o relevo do terreno. 

Centro Cultural de Amora 

Estão previstas intervenções para a rea-
bilitação do Complexo Municipal de Atle-
tismo Carla Sacramento que passam pela 
colocação de um novo tapete de tartan e 
LED nas torres de iluminação e edifício de 
apoio, bem como a reabilitação do siste-
ma de som de todo o complexo.
Já no edifício, serão reparadas as juntas 
de dilatação e fissuras para melhorar a 
impermeabilização.Também paredes e te- 
tos na receção, zonas de circulação, giná-
sios, balneários e pavimentos interiores 
serão reparados e pintados. O sistema de 
abastecimento de água será igualmente 
verificado.

Complexo Municipal
de Atletismo 

A Escola Básica da Qt.ª de Santo António 
vai ser requalificada. A escola terá mais 
um piso, com 4 salas de aula para o 1.º 
ciclo e 2 salas de educação pré-escolar, 
sala polivalente informal, sala para profes-
sores, gabinete de trabalho, sala de apoio 
educativo, biblioteca, arrumos, área técni-
ca, sanitários e guarita. Ao nível do piso 0, 
serão reformuladas duas salas de aula e 
instalações sanitárias para atividades do 
jardim de infância. A intervenção inclui ain-
da a pintura integral da escola, demolição 
dos antigos telheiros e edificação de novas 
coberturas.
A obra tem um custo total de 1 milhão e 
676 mil euros.

EB Qt.ª de Santo António
Na sequência da assinatura de um proto-
colo entre a Câmara Municipal do Seixal 
e o Estado, estão a decorrer os projetos 
para a instalação da Loja do Cidadão no 
Concelho do Seixal que se localizará no 
edifício Alentejo, situado na Rua Francis-
co Zambujal, nas Paivas.
Com uma área útil de 1150 m2, a Loja do 
Cidadão terá os seguintes serviços: Ins-
tituto da Segurança Social; Instituto dos 
Registos e Notariado; Autoridade Tributá-
ria; Loja do Munícipe e Espaço Cidadão. 
A Câmara Municipal do Seixal irá investir 
1 milhão de euros nas obras e instalação 
de equipamento no espaço. A obra deve 
iniciar-se em 2019 e a abertura está pre-
vista para 2020.

Loja do Cidadão
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Localizado na Praça do Douro, o Mercado 
da Cruz de Pau é um dos mais movimen-
tados do concelho. A autarquia vai re-
qualificar este equipamento, através da 
sua ampliação e melhoramento, e cons-
truir um edifício para armazenamento 
de frescos, numa área de 62,50 m2.
 Vão ser também requalificados os espa-
ços exteriores de venda e a envolvente, 
que inclui passeios, acessos e estacio-
namento.
O mercado terá ainda novas instalações 
sanitárias de apoio a utentes e funcio-
nários, novas bancas de venda e de 
apoio e a reformulação do arruamento de cargas e descargas. A intervenção já se 
iniciou e tem um investimento municipal de 453 mil euros. 

O atual estádio passará a ser o Estádio 
Municipal da Medideira. O projeto prevê 
a construção de uma bancada central 
com dois níveis e capacidade para 4500 
pessoas. Terá 5 pisos, onde estão incluí-
dos um restaurante e o museu do clube. 
Toda a iluminação será LED.
Estão a ser escolhidos os projetos de 
execução para se poder lançar o concur-
so para a obra.
Toda a edificação é inspirada na constru-
ção naval e o estádio será aberto à Baía 
do Seixal.
O Centro de Treinos do Amora FC, com 
um campo de treinos, bancada de apoio e balneários, localizado no Parque do 
Serrado, está já em construção.

Amora

Investimentos previstos ou em curso

Estádio Municipal 
da Medideira 

Mercado Municipal 
da Cruz de Pau

A Câmara Municipal do Seixal pretende 
dar continuidade à requalificação dos 
núcleos urbanos antigos das várias fre-
guesias, de forma a potenciar os espaços 
públicos não só para a atração de turistas, 
como de novos moradores.
Está por isso a ser delineado um projeto 
para a recuperação e revitalização, atra-
vés de uma Operação de Reabilitação 
Urbana (ORU), que irá incidir na requalifi-
cação do espaço público, privilegiando o 
acesso pedonal, a remodelação das redes 
de abastecimento de água e de sanea-
mento, criação de novas áreas de estadia 
e melhoria dos espaços verdes e do mobi-
liário urbano. 

Núcleo urbano antigo 

A requalificação das frentes ribeirinhas 
tem vindo a potenciar as margens da Baía 
do Seixal enquanto espaço público de ex-
celência. Nesse sentido, o município está 
a projetar o prolongamento para norte do 
passeio ribeirinho de Amora, desenvol-
vendo o Núcleo de Náutica de Recreio de 
Amora. Esta intervenção irá dar continui-
dade ao passeio ribeirinho já existente e 
prevê ainda a instalação de um restauran-
te/cafetaria, aproximando assim a popu-
lação ao plano de água.

Passeio ribeirinho 
e náutica de recreio

Encontra-se em construção o pavilhão 
desportivo do Clube Desportivo e Re-
creativo Águias Unidas (CDRAU), no Fan-
queiro, Foros de Amora. O pavilhão terá 
no piso inferior uma área desportiva para 
a prática de várias modalidades, balneá-
rios e sanitários.
Na zona superior dos balneários foi cria-
do um mezanino, com salas para direção 
e para atividades culturais e uma área 
aberta para a prática de outras modali-
dades. A bancada existente foi requalifi-
cada para ter 360 lugares sentados.
Esta obra representa um investimento 
municipal de 768 mil euros.

Pavilhão do Águias Unidas

Estão a ser desenvolvidos os estudos e 
projetos para construção do Pavilhão Des-
portivo de Amora. Este equipamento, com 
localização no Parque do Serrado, irá per-
mitir dar resposta à necessidade de um 
espaço coberto para a prática de ativida-
de física, em especial da modalidade de 
voleibol.

Pavilhão Desportivo 
de Amora
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Está em curso a 1.ª fase do processo de 
realojamento do bairro de Vale de Chícha-
ros, numa parceria entre a Câmara Muni-
cipal do Seixal, o Instituto da Habitação e 
da Reabilitação Urbana e a Santa Casa da 
Misericórdia do Seixal. Prevê-se que até 
2022 todas as famílias hoje residentes no 
bairro estejam realojadas em casas exis-
tentes, atendendo à localização dos em-
pregos e escolas. Os edifícios serão demo-
lidos, sendo pretensão da autarquia que 
toda esta área, que é de um privado, seja 
requalificada com a criação de um parque 
com zonas de estada, jogos e recreio (par-
que infantil) e um polidesportivo.

A Câmara Municipal do Seixal está a insta-
lar contentores semienterrados em vários 
locais do concelho, substituindo assim os 
contentores convencionais em zonas urba-
nas com elevada densidade populacional.
Na freguesia de Amora vão ser instalados 
73 destes contentores: oito na Quinta do  
Batateiro, seis na Medideira e 59 no nú-
cleo urbano antigo.
Os sistemas de recolha enterrada e se-
mienterrada apresentam várias vantagens 
em relação ao sistema convencional, pois 
apresentam elevada capacidade de arma-
zenamento, são mais higiénicos e estetica-
mente mais agradáveis.

Amora

Investimentos previstos ou em curso

Recolha semienterrada Bairro de Vale de Chícharos

• Estudo para a construção das novas instalações da Universidade Sénior do 
Concelho do Seixal (Unisseixal)  

• Instalar o Monumento ao Vidreiro na rotunda da Av. Silva Gomes 

• Projetar a qualificação da Rua Bento Moura Portugal 
(acesso aos Foros de Amora) 

• Centro Ciência Viva de Interpretação Ambiental em Amora 

• Aumentar a rede ciclável, com a construção de novos percursos cicláveis 
(Av. Afonso Costa)

• Aprofundar o modelo de participação da população nas políticas e decisões 
municipais (Fórum Seixal)

E ainda...

Projeto para o Pavilhão Multiusos do 
Concelho do Seixal na freguesia de Amora

Ponta dos Corvos: criação de eco-resort 
e centro de desportos náuticos 

Implementação de wi-fi em todos os 
equipamentos públicos e parques urbanos Qualificação do parque escolar 

Requalificação do bairro municipal
do Fogueteiro e da Qt.ª da Princesa

Requalificação dos equipamentos
do movimento associativo popular 

Implementação de  novas hortas urbanas 
em Amora (Quinta das Sementes)

Construção de rotunda na EN 10
 (prolongamento da alternativa à EN10)
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25.º 
aniversário 
do Fórum 
Cultural 
do Seixal

Inaugurado em 26 de novembro de 1993, o Fórum Cultural do Seixal reúne num mesmo 
equipamento a Galeria de Exposições Augusto Cabrita, a biblioteca e o Auditório Municipal. 
Este ano, a completar 25 anos ao serviço da divulgação e da criação cultural, recebe um 
programa especial de comemorações nas diferentes valências que possui.
Entre os dias 23 e 26 de novembro o equipamento acolhe diversas iniciativas, entre as quais 
uma exposição sobre os 25 anos de atividade da Biblioteca Municipal do Seixal, um serão 
de contos, recitais de violino e saxofone, declamação de poesia, oferta de livros, diferentes 
ateliês e atividades, performances de dança e música e atividades de culinária. 
Destaque ainda para o espetáculo João Lara Apresenta Esencia – Flamenco Tradicional, 
para a apresentação do livro «João Duarte – 1978-2018 – 40 Anos de Carreira», e para as 
Conversas com a Escrita, numa edição especial em que recebe o escritor e editor Pedro 
Chagas Freitas.

Entre 23 e 26 de novembro I Diferentes horários I Fórum Cultural do Seixal

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

Festival de Teatro 
do Seixal
O Festival de Teatro do Seixal tem este ano a sua 35.ª edição. A abertura da 
iniciativa decorre a 16 de novembro no Auditório Municipal e está a cargo de uma 
produção do Teatro Meridional. «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. 
O festival prossegue no dia seguinte com a peça «O Fascismo (Aqui) Nunca 
Existiu». A apresentação pela Art’Imagem decorre na Sociedade Filarmónica 
União Arrentelense. No dia 23, «A Bota Velha» tem lugar no Espaço Animateatro 
numa produção da companhia residente. A 24, o Clube Recreativo da Cruz de 
Pau recebe «Dois Reis e Um Sono», uma produção do Teatro Extremo. O festival 
decorre até 7 de dezembro.

Entre 16 de novembro e 7 de dezembro | 21.30 horas | Vários locais

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

Ganhe bilhetes para 
espetáculo de flamenco 
João Lara apresenta Esencia - Flamenco Tradicional é um espetáculo que assinala 
as comemorações do 25.º aniversário do Fórum Cultural do Seixal e nasceu de uma 
necessidade de transportar para os cenários as vivências flamencas  que o bailarino 
teve ao longo dos anos.
No espetáculo, João Lara é acompanhado pela bailadora Noelia Vilches, por Cristina 
Tovar no cante, Tino Van der Sman, na guitarra, e por Fernando Maya na percussão. 
Um espetáculo de identidade ibérica, proporcionado por um bailarino de exceção 
com uma alma bem portuguesa e uma paixão genuinamente espanhola.

Passatempo: Temos bilhetes duplos para oferecer às cinco primeiras pessoas a 
responder à questão: De que nacionalidade é João Lara? As respostas devem ser 
enviadas até às 17 horas do dia 20 de novembro para o email www@cm-seixal.pt, 
com o nome, n.º de BI ou CC e o n.º de telefone.

24 de novembro I 21.30 horas I Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal



Espaço Animateatro, Amora

24 nov. sábado
____________________________
Das 16 às 18.30 horas
Cientista por Um Dia
Oficina . Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
16.30 horas
Apresentação do Livro «João 
Duarte – 1978-2018 – 40 Anos de 
Carreira»
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

____________________________
Das 17 às 19 horas
Aprender a Contar Histórias
Workshop . Pais, encarregados de educação, 
educadores
Gratuito . Inscrição de 19 a 23 de novembro (2)
Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
Das 17.30 às 18.30 horas
Vamos Brincar «À Moda» 
de Montessori
Bebés dos 24 aos 36 meses 
Orientação técnica: Associação Acrescer

Biblioteca Municipal do Seixal
____________________________
21.30 horas
Dois Reis e Um Sono 
35.º Festival de Teatro do Seixal
Teatro . M/ 6 anos . Entrada livre
Produção: Teatro Extremo, Almada
Clube Recreativo da Cruz de Pau

João Lara Apresenta Esencia – 
Flamenco Tradicional
Dança . M/ 6 anos . Ingresso (10)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

25 nov. 
domingo 
____________________________
10 horas
Workshops de Percussão ao Ar 
Livre – IV Congresso do Bombo
Participação gratuita
Núcleo urbano antigo do Seixal

____________________________
11 horas
A Caminho do Saber
Teatro infantil . M/ 3 anos . Ingresso (5)
Produção: Animateatro
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal
____________________________
15 horas
Desfile de Bombos – IV Congresso 
do Bombo
Disponibilização de tambores para 
participação da população
Núcleo urbano antigo do Seixal
____________________________
16 horas
Balbucia
Teatro infantil . Dos 6 meses aos 3 anos
Ingresso (5)
Produção: Animateatro
Cinema S. Vicente

e ainda…
15 a 29 nov.
____________________________
De 15 a 18 de novembro
Quinta-feira, das 18 às 23 horas
Sexta-feira e sábado, das 12 às 24 horas
Domingo, das 12 às 20 horas
V Feira do Fumeiro e da Castanha 
de Corroios
Entrada livre
Org.: Trás Eventos e Junta de Freguesia 
de Corroios
Jardim da Quinta da Água, Corroios

____________________________
17 e 24 de novembro, sábado
16.30 horas
Arca de Histórias

seixal
acontece
16 nov. sexta
____________________________
21.30 horas
Feira Dell’Arte 
Abertura do 35.º Festival de Teatro do Seixal
Teatro . M/ 12 anos . Ingresso (6)
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

17 nov. sábado
____________________________
Das 15 às 17 horas
Ciência e Património no Seixal: 
os Benefícios da Cooperação entre 
o Município e as Universidades
Semana da Ciência e da Tecnologia
Gratuito . Inscrição (1)
Núcleos do Moinho de Maré de Corroios 
e da Olaria Romana da Quinta do Rouxinol

____________________________
Das 15 às 17.30 horas
1.º Open Day de Goalball
Org.: União de Cegos e Amblíopes do Seixal
Pavilhão Desportivo Escolar António Augusto 
Louro
____________________________
Das 15.30 às 16.30 horas
E Se Eu Fosse Um Inventor?
Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
21.30 horas
14.ª edição das Noites de Fado 
do S. Vicente – 2.ª Sessão
Música . M/ 6 anos . Ingresso (7)
Cinema S. Vicente

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

O Fascismo (Aqui) Nunca Existiu! 
35.º Festival de Teatro do Seixal
Teatro . M/ 12 anos. Entrada livre 
Produção: Teatro Art’Imagem, Porto
Sociedade Filarmónica União Arrentelense

18 nov. 
domingo 
____________________________
Das 10 às 11.30 horas
Dia da Baía
Ação de limpeza . Inscrição (8)
Org.: Associação 10 Milhões na Berma 
da Estrada
Praia da Velha, Seixal

____________________________
16 horas
Há Festa na Floresta
Teatro infantil . M/ 3 anos . Ingresso (5)
Org.: Animateatro
Cinema S. Vicente

21 nov. quarta
____________________________
10.30 horas
A Cidade Verde e a Cidade Azul
Dança infantil . M/ 3 anos . Ingresso (9)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

22 nov. quinta
____________________________
Das 9 às 17 horas
I Jornadas da Saúde Mental da Área 
Metropolitana de Lisboa
Gratuito . Inscrição (11)
Org.: AlertaMente – Associação Nacional para 
a Saúde Mental, em parceria com a Câmara 
Municipal do Seixal
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal

____________________________
14.30 horas
A Cidade Verde e a Cidade Azul
Dança infantil . M/ 3 anos . Ingresso (9)
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

23 nov. sexta
____________________________
21.30 horas
A Bota Velha 
35.º Festival de Teatro do Seixal
Teatro . M/ 6 anos . Entrada livre
Produção: Animateatro

@ Susana Monteiro



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

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) Ingresso: 10 euros (50 % de desconto para 
jovens até 25 anos, reformados e trabalhadores 
das autarquias do Seixal)
7) Ingresso: 5 euros (50 % de desconto para 
jovens até 25 anos, reformados e trabalhadores 
das autarquias do Seixal)
8) Inscrição: seixal.limpo@cm-seixal.pt
9) Ingresso/reservas: 4 euros | 919 028 243 | 
maria.dolores@quorumballet.com
10) Ingresso: 8 euros (50 % de desconto para 
jovens até 25 anos, reformados e trabalhadores 
das autarquias do Seixal)
11) Inscrição: www.alerta-mente.org
 

____
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

Dos 4 aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
20 e 27 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 20 a 23 de novembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 12 
ou das 14.30 às 16.30 horas
À Descoberta de Uma Máquina 
a Vapor
Semana da Ciência e da Tecnologia
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Extensão na Fábrica de Pólvora de Vale 
de Milhaços

____________________________
De 23 a 25 de novembro
IV Congresso do Bombo
Debates, palestras, workshops e desfile
Programa/inscrição em bombo.pt
Org.: Associação de Amigos do Tocá Rufar 
e Câmara Municipal do Seixal, com o Alto 
Patrocínio da Presidência da República
Seixal

____________________________
24 e 25 de novembro
Das 9 às 18 horas
Torneio de Futsal Sénior
Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro
Polidesportivo do clube

____________________________
De 24 a 30 de novembro
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Banca de Oferta de Livros
Biblioteca Municipal do Seixal

____________________________
De 24 de novembro de 2018 a 12 de janeiro 
de 2019
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas
Revisitar o Concelho – O Passado 
e o Presente
Exposição coletiva de pequeno formato
Inauguração dia 24 de novembro, sábado, 
às 16 horas
Org.: ARTES – Associação Cultural do Seixal 
com o apoio e colaboração da Câmara 
Municipal do Seixal

Galeria Municipal de Corroios

____________________________
Até 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

____________________________
Até 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 da Tecnologia
Visita temática . Grupos . Inscrição (1)
Extensão no Espaço Memória – Tipografia 
Popular do Seixal

____________________________
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!



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

Semana da Ciência 
e da Tecnologia
No âmbito da Semana da Ciência e da Tecnologia, o Ecomuseu Municipal do 
Seixal vai realizar a conferência Ciência e Património no Seixal: os Benefícios 
da Cooperação entre o Município e as Universidades. A iniciativa divulga a 
cooperação científica entre a equipa municipal de arqueologia e os centros 
de investigação das universidades de Lisboa e conta com o apoio da 
Universidade Nova de Lisboa e da Universidade de Lisboa. A participação 
requer inscrição prévia e é gratuita.
No âmbito da mesma semana decorre igualmente a visita temática À Descoberta 
de Uma Máquina a Vapor, que promove visitas à Fábrica de Pólvora de Vale de 
Milhaços; a iniciativa Conhecer e Degustar Cogumelos, que inclui um momento 
de degustação, preparado pelo chef Jorge Rodrigues; e a possibilidade de 
fazer Descobertas no Ecomuseu e a bordo do varino Amoroso que convida as 
escolas a explorarem espaços e recursos museológicos do Ecomuseu.

Novembro e dezembro I diferentes horários I Núcleos do Ecomuseu Municipal 
do Seixal

David Ventura é o fadista convidado da última sessão da 14.ª edição do projeto 
Noites de Fado do S. Vicente que tem lugar no dia 17 de novembro, em Aldeia 
de Paio Pires. 

Os fadistas que vão brilhar nesta sessão são Fernando Viegas, Maria 
Passarinho, António Fragoso, Teresa Santos, João Campos, Maria de Lourdes, 
Tiago Conceição e Linda Soares, que serão acompanhados pelos músicos 
Sérgio Costa, na guitarra portuguesa, e Carlos Fonseca, na viola de fado.
Noites de Fado do S. Vicente é um projeto inédito da Câmara Municipal do 
Seixal que tem por objetivo contribuir para descobrir novas vozes do fado, 
divulgar os fadistas amadores do concelho e o fado tradicional.

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

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

Teatro para bebés
O sol ilumina a aldeia Balbucia. De um lado plantam e colhem vogais, do outro lavam e 
secam consoantes. É importante que o sol não desapareça e… como fazer para que brilhe 
sempre no mesmo lugar? Depois de muito pensar, os habitantes descobrem que se o 
partilharem surge algo muito importante: a palavra!
Neste espetáculo da Animateatro para a primeira infância, o bebé parte da sonorização de 
um sopro, passa pelo balbuciar, planta e colhe letras, constrói a palavra, articula-a, retira- 
-lhe a primeira impressão, diferencia-a e fá-la chegar à construção da frase e à linguagem.

Passatempo: Temos bilhetes duplos para oferecer às três primeiras pessoas a responder à 
questão: Qual a companhia de teatro responsável por esta peça? As respostas devem ser 
enviadas até às 17 horas do dia 20 de novembro para o email www@cm-seixal.pt, com o 
nome, n.º de BI ou CC e o n.º de telefone.

25 de novembro I 16 horas I Cinema S. Vicente

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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