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Arte urbana, dança, música, exposições e desportos radicais
Março Jovem terminou com mega concerto de solidariedade

Em março, o mês da juventude, foi também o tempo de viveres a tua cena. Num conjun-
to representativo das atividades e causas que mobilizam os jovens nos dias de hoje, o 
Março Jovem acolheu diferentes eventos de arte urbana, dança, concertos, encontros, 
exposições e desportos radicais.
O mês da juventude terminou em grande com um mega concerto de solidariedade com 
Moçambique protagonizado pelos HMB e que teve lugar na Arena Multiusos de Paio 
Pires. A iniciativa procurou recolher alimentos não perecíveis e medicamentos e consti-
tuiu um gesto de aproximação e de apoio entre dois povos irmãos. A contribuição exce-
deu as expectativas e revelou grande solidariedade por parte da população do Seixal. 
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As obrAs de requalificação e amplia-
ção das instalações da Associação Unitária de 
reformados, Pensionistas e Idosos da Torre 
da Marinha (AUrPITM) estão quase a termi-
nar.

Para que a fase final de execução possa 
prosseguir, foi celebrado um contrato-progra-
ma entre a instituição e a Câmara Municipal 
do seixal, em que a autarquia atribuiu um re-
forço de verba no valor de 339 799, 20 euros.

Este montante acresce ao investimen-
to municipal já realizado, no valor de  
772 711,74 euros, perfazendo um total  
de 1 112 510,94 euros.

o contrato-programa foi assinado en-
tre José Mourato, presidente da direção da 
AUrPITM, e Joaquim santos, presidente da 
Câmara Municipal do seixal. Também esti-
veram presentes no evento Manuela Calado, 
vereadora do pelouro do Desenvolvimento 
social, técnicos da autarquia, responsáveis 
pela obra, associados e amigos da instituição.

A AUrPITM ocupava apenas o piso supe-
rior do imóvel municipal, permanecendo o 
piso inferior devoluto, onde anteriormente 
funcionou o antigo centro de saúde da Torre 
da Marinha.

A obra consiste na remodelação do edifica-
do, permitindo que a instituição possa ocupá-
lo na totalidade. o piso térreo encontra-se 
já em funcionamento, carecendo apenas de 
alguns acabamentos, estando em finalização 
a remodelação do piso superior. 

Até agora, a AUrPITM tinha um centro de 
dia que dava resposta a 60 utentes. A amplia-
ção das instalações irá permitir novos espa-
ços, melhores condições de trabalho para os 
funcionários e de estadia para os utentes, e 
ainda o aumento da resposta da instituição. 
o objetivo é abrir 40 novas vagas no centro de 
dia e criar o serviço de apoio domiciliário para 
50 utentes. 

«sem a confiança da Câmara Muni-
cipal do seixal nesta direção, nada seria 
possível», disse José Mourato. Verificou- 
-se a necessidade de trabalhos adicionais, que 
não estavam previstos, pelo que foi necessá-
rio este novo investimento municipal para 
concluir as intervenções.

o dirigente explicou todas as fases do pro-
cesso, em que a associação fez de tudo para 
poupar nas despesas e angariar apoios em 
termos de materiais e trabalhos.

«Valeu a pena. o importante é levar 
este projeto a bom porto e trazer mais- 
-valias para a associação, que vai ficar dife-
rente, mas para melhor», acrescentou José 
Mourato.

Joaquim santos lembrou que o sonho de re-
qualificar o centro de dia começou em 2006 e, 
entretanto, várias direções «lutaram para que 
este projeto se concretizasse, até se encontrar 
uma solução viável».

o autarca disse ainda: «Todos juntos conse-
guimos concretizar esta bonita intervenção. 
será um centro de dia muito qualificado, bem 
localizado no centro da Torre da Marinha, e 
que irá ajudar a qualificar o parque central.»

 Joaquim santos e Manuela Calado fizeram 
uma visita às obras e foi ainda anunciado que 
a inauguração do edifício requalificado terá 
lugar no dia 25 de abril, às 12.30 horas, e que 
a Câmara Municipal do seixal irá oferecer o 
almoço a todos os associados. n

o fUTUro lar social de Corroios 
e as necessidades sentidas pela 
Associação Unitária de reformados, 
Pensionistas e Idosos de Corroios 
(AUrPIC) foram tema da reunião que 
juntou a direção da instituição e o pre-
sidente e a vereadora do pelouro do 
Desenvolvimento social da Câmara 
Municipal do seixal. A reunião foi ante-
cedida de um almoço no centro de dia e 
de uma visita à instituição e decorreu 
no dia 22 de março.

Joaquim santos e Manuela Calado 
foram recebidos por João ribeiros e 
Manuel silva, presidente da assem-
bleia geral e presidente da direção da 
AUrPIC, respetivamente, e tiveram 
oportunidade de contactar com utentes 
e trabalhadores. Já durante a reunião, 
os eleitos abordaram diferentes temas, 
com particular atenção para o equi-
pamento integrado para idosos que a 
instituição pretende construir num ter-
reno atribuído pela Câmara Municipal 
do seixal no Lote 51 da rua Cidade de 
Luanda.

Atualmente, a AUrPIC tem cerca de 
3000 associados e presta apoio social a 
110 utentes, sendo que 66 beneficiam 
de apoio domiciliário e 50 dos serviços 
do centro de dia. o futuro equipamento 
irá permitir apoiar mais de 200 pesso-
as, 63 destas em lar residencial, mais 
60 em centro de dia e 80 em apoio do-
miciliário.

o sonho é longo e o processo remonta 
já a 2001, sendo que o projeto de ar-
quitetura coincide com a atribuição do 
terreno em 2013. 

o presidente da Câmara Municipal 
do seixal demonstrou disponibilida-

de para deliberar um apoio financeiro 
para apoiar a realização dos projetos 
de especialidades do equipamento, res-
peitando uma revisão do projeto ini-
cial de arquitetura. «A ideia é estarmos 
preparados para que, assim que surja a 
oportunidade de candidatar novamen-
te este lar social a um novo programa de 
apoio à construção de equipamentos, 
ser um dos primeiros a candidatar-se», 
explicou Joaquim santos.

os autarcas demonstraram ainda dis-
ponibilidade para atender às necessi-
dades mais prementes da AUrPIC, que 
os dirigentes da instituição referiram 
ser o reforço e renovação do seu par-
que automóvel e aquisição de novos 
cadeirões geriátricos para os idosos em 
centro de dia.

os eleitos da Câmara Municipal do 
seixal demonstraram abertura para 
conceder apoios financeiros para as 
duas necessidades identificadas, soli-
citando aos dirigentes que realizem os 
respetivos orçamentos e os façam che-
gar à autarquia. «Todos os apoios devem 
ser justificados e orçamentados para 
uma análise pelos nossos serviços e pelo 
executivo da câmara municipal. Ainda 
assim, se são estas as necessidades mais 
urgentes, julgo que será possível avan-
çarmos com este apoio já em abril», as-
segurou o presidente da autarquia.  n

Associação Unitária de reformados, 
Pensionistas e Idosos da Torre da Marinha
Autarquia reforça 
verba para conclusão 
da obra

Associação Unitária de reformados, 
Pensionistas e Idosos de Corroios
Município do Seixal 
apoia necessidades 
urgentes
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AssegurAr o estacio-
namento de moradores e comer-
ciantes da urbanização Quinta de 
santa rita é o propósito da inter-
venção em debate na sessão do 
Fórum seixal que teve lugar na 
Igreja da Torre da Marinha, no dia 
28 de março. 

A implementação de zonas de 
estacionamento condicionado 
nesta urbanização responde ao 
progressivo aumento do parque 
automóvel e consequente procura 
de estacionamento nas áreas habi-
tacionais envolventes à estação do 
Fogueteiro, com uma proposta as-
sente na equidade e no equilíbrio 
entre a mobilidade e a qualidade 
de vida de residentes, comercian-
tes e utentes da ferrovia.

«este modelo é a solução pos-
sível no momento e é semelhan-
te ao que aplicámos já na estação 
ferroviária de Corroios, onde ve-
rificámos bons resultados», en-
quadrou o vereador do Pelouro 
do Ambiente, serviços urbanos, 
energia e espaço Público da 

Câmara Municipal do seixal. 
Joaquim Tavares explicou ainda 
que «quanto melhor for a articu-
lação com a Polícia de segurança 
Pública e a Fertagus melhores se-
rão também os resultados».

Parques da Fertagus 
gratuitos para a população
o autarca disse igualmente que 

a Fertagus concordou com uma re-
dução de 5 euros nos passes men-
sais para estacionamento a partir 
de maio. Não obstante, o vereador 
defendeu que «os parques deve-
riam ser entregues para gestão 
municipal, cabendo ao município a 
sua disponibilização gratuita, uma 
vez que já foram alvo de grande 
investimento e encontram-se com 
pouca ocupação, resultando numa 
sobrecarga da envolvente».

o regulamento prevê ainda si-
tuações de estacionamento para 
cargas e descargas. Através de 
comprovativo de residência e de 
propriedade de um segundo auto-
móvel, os moradores podem ainda 

obter um título adicional, até ao 
limite de dois por fogo. o título de 
comerciante e de residente pode 
ser obtido na união das Freguesias 
do seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires.

António santos,  presidente da 
união das Freguesias do seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
lamentou não estar presente uma 
maior quantidade de moradores e 
informou que de modo a ir ao en-
contro das disponibilidades da po-
pulação a união das freguesias iria 
abrir portas no sábado seguinte 
(dia 30 de março) para entregar 
os títulos a moradores e comer-
ciantes.

o estacionamento condiciona-
do, cujo regulamento esteve em 
discussão pública e foi publicado 
em Diário da República, tem iní-
cio previsto para 15 de abril, nos 
seguintes moldes: entre segunda 
e sexta-feira, das 8 às 19 horas, 
encontram-se condicionadas a es-
tacionamento de comerciantes e 
residentes (ver imagem): a Praceta 

José da Cunha grosso, a Praceta 
Quinta de santa rita, a rua Quinta 
do Carlos, a rua Adolfo Manuel 
gambóias, a rua Carmen Miranda 
e a rua Ana de Castro osório (troço 

entre a rua Carmen Miranda e a 
Avenida Marechal Costa gomes). 
Fora destes limites horários, o es-
tacionamento é livre. n

estacionamento condicionado na urbanização Quinta de santa rita

Salvaguardar moradores e comerciantes

É na sede da Associação Unitária 
de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Amora que irá ter lugar 
o próximo Fórum Seixal, no dia 11 
de abril, às 18 horas. 
Nesta sessão, será apresentado 
pela Câmara Municipal do Seixal 
um projeto de reordenamento de 
trânsito em várias vias da fregue-
sia de Amora com o objetivo de 

melhorar a acessibilidade e a se-
gurança rodoviária.
A intervenção inclui a implemen-
tação de sentido único na Rua 
Fonte da Prata e a construção de 
uma rotunda entre a Rua Doutor 
Emídio Guilherme Garcia Mendes 
e a Rua Dona Branca Saraiva de 
Carvalho, estando para isso pre-
visto o redimensionamento dos 

passeios, a reformulação do es-
tacionamento e a adaptação de 
infraestruturas da rede elétrica e 
de águas e esgotos. 
Venha conhecer este projeto. 
Participe, porque a sua opinião 
conta!

Fórum Seixal no dia 11 de abril, às 18 horas
Projeto de reordenamento do trânsito 
em várias ruas de Amora

Apresentação do projeto 
de reordenamento do trânsito 
em várias ruas de Amora
Dia 11 abril, quarta-feira, 18 horas
Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Amora
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A AssembleiA municipal 
do seixal reuniu-se numa sessão 
extraordinária que teve lugar no 
dia 25 de março, nos serviços 
Centrais da Câmara municipal do 
seixal. A sessão ficou marcada pe-
lo debate sobre a transferência de 
competências da Administração 
Central para a Administração 
local, uma vez que foram coloca-
das a votação a não aceitação de 
quatro diplomas sectoriais de 
transferência de competências.

Para Joaquim santos, presiden-
te da Câmara municipal do seixal, 
«esta é a forma de não fazer um 
processo de transferência de com-
petências, porque até aqueles que 
a defendem, como é o nosso ca-
so, são impelidos a não aceitar em 
virtude da sua insuficiência rela-
tivamente às matérias e recursos 
a transferir e às condições em que 
são transferidas».

sobre estes quatro diplomas, o 
autarca explicou que um deles é 
sobre a área da saúde e «desta vez 
temos uma caracterização». No 
entanto, após uma reunião com o 
Agrupamento de Centros de saúde 
Almada-seixal, as duas instituições 
chegaram à conclusão de que os 
dados sobre despesas com recur-
sos humanos e manutenção de 
edifícios e equipamentos «se apre-
sentam insuficientemente focados, 
incorretos no número de trabalhos 
afetos e na não consideração de um 
edifício».

«manda a cautela que, até co-
nhecermos em concreto tudo aqui-
lo que se quer transferir, não deve-
mos avançar. e podemos preparar 

a câmara municipal para receber 
essas novas funções de forma tran-
quila, porque este é um processo 
que não pode ser feito em 30 dias», 
acrescentou Joaquim santos.

Para descrever o processo, os 
vários partidos utilizaram expres-
sões como: «O que nasce torto tar-
de ou nunca se endireita» (CDU),  
«muito dúbio, muito mal estuda-
do» (PsD), «um grande falhanço» 
(CDs-PP), «abre as portas para o 
aumento de taxas e para a criação 
de novas taxas para financiar o 
processo» (be), «a decorrer de for-
ma apressada» (PAN).

O Ps admitiu que «este proces-
so não é perfeito», mas propôs 
suprimir da proposta da Câmara 
municipal do seixal o diploma re-
ferente à área de bem-estar animal 
e segurança, o que a Assembleia 
municipal do seixal não permitiu.

O Ps saiu da sala no momento 
da votação, tendo sido aprovada a 
não aceitação destes quatro diplo-
mas com os votos da CDU e do be, 
a abstenção do PsD, CDs-PP, PAN e 
somos Fernão Ferro. 

Outro ponto da ordem do dia foi 
a aprovação de um procedimen-
to da Câmara municipal do seixal 
para contratação de empréstimo, 
cujo objetivo é a liquidação anteci-
pada de empréstimo.

Joaquim santos explicou que se 
trata de uma terceira renegociação 
com a entidade bancária: «Na pri-
meira renegociação, conseguimos 
uma redução de spread médio de 
6,5 por cento para 3, na segunda 
renegociação passámos de 3 por 
cento para 1,5 por cento e nesta 

nova e terceira renegociação bai-
xámos de 1,5 para 0,72 por cento, 
o que demonstra bem a evolução 
positiva que o município tem re-
gistado. Poupamos dinheiro aos 
munícipes em detrimento de juros 
aos bancos e temos possibilidade 
de investir.»

Houve também duas votações 
através de escrutínio secreto. A 
primeira foi para eleger o repre-
sentante das juntas de freguesia na 
Comissão municipal de Proteção 
Civil. António santos, presidente 
da União das Freguesias do seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
foi eleito como membro efetivo, 
tendo como membro suplente 
eduardo Rosa, presidente da Junta 
de Freguesia de Corroios. A segun-
da foi para aprovar a listagem de 
juízes sociais para os tribunais de 
menores.

Foi ainda prestada informação 
sobre o trabalho em curso das co-
missões da assembleia municipal.

Período antes 
da ordem do dia
No período antes da ordem do 

dia foram apresentados vários 
documentos, entre eles moções, 
recomendações, saudações, votos 
de pesar e uma declaração política.

A CDU viu aprovada uma moção 
pela construção de uma escola dos 
2.º e 3.º ciclos do ensino básico e 
do ensino secundário em Fernão 
Ferro e outra pela continuação da 
luta por mais e melhores transpor-
tes públicos, depois da conquista 
do passe intermodal. Apresentou 
ainda uma saudação à luta dos es-

tudantes, aprovada por maioria, e 
um voto de pesar pelo falecimen-
to de António Figueiredo, antigo 
presidente do Centro Paroquial de 
Amora e reconhecido pelo seu tra-
balho em prol de causas sociais.

Foram aprovadas a moção do Ps 
sobre o Dia Nacional do estudante 
e a recomendação do PsD sobre a 
criação de uma feira anual do estu-
dante, da formação e do emprego. 
O PsD apresentou ainda uma de-
claração política sobre a forma co-
mo a Câmara municipal do seixal 
reagiu à não aprovação, em assem-
bleia municipal, do orçamento mu-
nicipal para 2019.

Quanto ao be, apresentou um 
voto de pesar pelas vítimas do ci-
clone idai em moçambique e uma 
moção pela alteração da condição 
de recursos relativamente ao com-
plemento solidário para idosos, 
ambas aprovadas.

O PAN teve dois documentos 
aprovados: a moção «Por uma rede 
de equipamentos infantis de qua-
lidade» e uma recomendação pela 
melhoria do serviço prestado pela 
Divisão de Urbanismo da Câmara 
municipal do seixal.

O CDs-PP apresentou uma re-
comendação sobre a criação do 
Plano municipal de segurança 
Rodoviária, também aprovada.

Período aberto 
à população
No período aberto à população, 

manuel Afonso e bruno Afonso 
questionaram a autarquia sobre 
a necessidade de libertar espaços 
verdes em Vale de milhaços que 

são cuidados pelos munícipes.
Joaquim Tavares, vereador 

do Ambiente, serviços Urbanos, 
energia e espaço Público, explicou 
que, «no âmbito da reconversão da 
AUGi de Vale de milhaços, realiza-
ram-se notificações para libertar 
terrenos que estavam ocupados, 
mas para analisar este caso vamos 
agendar uma reunião».

simão Calisto apresentou uma 
carta aberta em nome das associa-
ções juvenis do concelho. manuela 
Calado, vereadora da Juventude, 
assegurou que o trabalho realiza-
do com as associações juvenis irá 
continuar, para que estas «conti-
nuem a ter o seu importante papel 
no município».

Paulo Fernandes sugeriu a utili-
zação de um terreno em belverde 
para criação de um espaço de esta-
dia e lazer e fez referência ao ruído 
vindo da Amarsul durante a noite e 
que incomoda os residentes.

maria João macau, vereadora do 
pelouro do Planeamento, afirmou 
que irá agendar uma reunião para 
analisar a proposta para belverde 
e Joaquim Tavares disse que os ruí-
dos vêm da máquina na deposição 
dos resíduos, pelo que a autarquia 
irá ver a questão com a empresa.

Rui sado fez uma intervenção 
referindo as comemorações do 25 
de Abril de 1974 no seixal. n

sessão extraordinária da Assembleia municipal do seixal

Nova transferência de competências 
para a autarquia não foi aprovada
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Numa organização da Câmara 
Municipal do Seixal e da Delegação 
Foz do Tejo (Margem Sul) da Cruz 
Vermelha Portuguesa, o Dia Mundial 
da Saúde vai ser assinalado a 7 
abril, domingo, coincidindo com a 
data da efeméride, que correspon-
de de igual modo à data de criação 
da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), órgão afeto à Organização 
das Nações Unidas (ONU) e que é 
responsável pela orientação, acom-
panhamento e regulação de normas 
de saúde nas Nações Unidas.

A iniciativa tem início às 10 horas, 
nas instalações da Delegação Foz do 
Tejo (Margem Sul) da Cruz Vermelha 
Portuguesa, sita na Avenida do MUD 
Juvenil, antiga estação da CP, com 
uma aula de zumba e a formação de 
uma cruz vermelha. Após estes dois 
primeiros momentos, a caminhada 
tem arranque do mesmo local, às 11 
horas, com destino às antigas insta-
lações da Companhia de Lanifícios 
de Arrentela.
Este ano, o tema escolhido pela OMS 
para assinalar a data é «Cobertura 

Universal de Saúde para Todos, em 
Todo o Lado», visando alertar para 
a principal motivação para a promo-
ção de políticas transversais que efe-
tivem o direito à saúde de todos os 
seres humanos e dando visibilidade 
ao facto de mais de 800 milhões de 
pessoas (12 por cento da população 
mundial) despender 10 por cento 
do orçamento familiar com despesa 
em cuidados de saúde e de metade 
da população mundial carecer de 
cobertura completa de serviços es-
senciais de saúde.

Domingo, 7 de abril, na Avenida do MUD Juvenil
Zumba e caminhada assinalam Dia Mundial da Saúde 

Joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
reuniu-se, no dia 22 de março, 
com a direção da Confederação 
Portuguesa de Micro, Pequenas 
e Médias Empresas (CCPME): 
Jorge Pisco, presidente da direção, 
Eduardo Correia, diretor executivo, 
e José Brinquete, secretário-geral.
 A reunião teve lugar na sede na-
cional da CCPME, no Seixal, ins-
talações que foram cedidas pela 
Câmara Municipal do Seixal à ins-

tituição, e que foram alvo de obras 
de requalificação, também com o 
apoio da autarquia, no valor de 28 
mil euros.
No encontro, foi feito um balanço 
do trabalho realizado pela CPPME 
em 2018 e dadas a conhecer al-
gumas ações para o futuro, no-
meadamente a realização de ini-
ciativas por todo o país dirigidas 
aos micro, pequenos e médios 
empresários, continuar a reforçar 
o associativismo empresarial e 

solicitar uma reunião a todos os 
partidos políticos com assento na 
Assembleia da República, com 
vista a sensibilizá-los para os pro-
blemas dos micro, pequenos e mé-
dios empresários.
A CPPME desenvolve ações em 
parceria com várias instituições, 
entre as quais a Câmara Municipal 
do Seixal, dirigidas e na defesa dos 
micro, pequenos e médios empre-
sários, nomeadamente do conce-
lho do Seixal.

Reunião com a CCPME
Reforçar o associativismo empresarial

Cafés Temáticos
Planeamento Fiscal 
e Marketing Digital

Decorreu mais uma sessão de Cafés Temáticos – Coffee Break 
Empresarial no dia 20 de março, no auditório dos Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal, tendo como temas «Planeamento 
Fiscal e Marketing Digital». Esta iniciativa é promovida pela autarquia 
e dinamizada pela empresa de consultoria financeira Finance4You, 
com oradores convidados. É gratuita e dirigida a micro e pequenas 
empresas e pessoas com uma ideia de negócio. 
A próxima sessão decorre a 22 de maio, irá debater a importância do 
capital humano e terá um espaço intitulado À Conversa com..., dedi-
cado à colocação de questões a todos os oradores. Para participar, 
deverá inscrever-se até dois dias antes da data da sessão através do 
email desenvolvimento.economico@cm-seixal.pt.

Concentração da Administração Local
Seixal junta-se ao protesto 
Os trabalhadores das autarquias do Seixal participaram na 
Concentração Nacional da Administração Local e na manifesta-
ção que decorreu em Lisboa, no dia 20 de março, convocada pelo 
Sindicato dos Trabalhadores das Autarquias Locais.
Os manifestantes contaram com o apoio e a presença de diversos 
eleitos da Câmara Municipal do Seixal, com Joaquim Santos, presi-
dente da autarquia, a juntar-se ao protesto pela aplicação do suple-
mento de insalubridade, penosidade e risco na Administração Local.
Os trabalhadores reivindicaram igualmente o aumento real dos salá-
rios e das pensões, a atualização do salário mínimo para 650 euros 
com revisão da tabela remuneratória única com base no mesmo, a 
atualização do subsídio de refeição, a melhoria das condições de tra-
balho e o descongelamento das posições remuneratórias em todas 
as carreiras e categorias, entre outras.



 

Centro de Recolha Oficial de Animais 
de Companhia do Seixal
Melhoramento das condições 
higiossanitárias
A Câmara Municipal do Seixal prossegue a intervenção de requalificação do 
Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia do Seixal (CROACS). 
Nesta fase, decorrem as obras para melhorar as condições higiossanitárias do 
logradouro interior do CROACS, procedendo-se à eliminação de canteiros em 
prado de sequeiro e colocando o revestimento dos mesmos em lajetas de betão. 
Também se está a executar o arranjo de caminhos de circulação em redor do 
gatil. 

Paivas, Amora
Pintura de eixos de via e passadeiras
A Câmara Municipal do Seixal procedeu à pintura de eixos de via e passadeiras na 
zona das Paivas, em Amora, mais concretamente na Praceta Aquilino Ribeiro e na 
Avenida da Liberdade.
Esta intervenção decorreu no âmbito da execução de sinalização horizontal para 
as zonas da Cruz de Pau, Paivas, Foros de Amora e Belverde, integrada no Plano de 
Manutenção de Sinalização Horizontal para o Município do Seixal 2019-2020.

 
Junto à Escola Básica Paulo da Gama, Amora
Requalificação da envolvente
A área envolvente à Escola Básica Paulo da Gama, em Amora, está a ser requalifica-
da. Encontram-se a decorrer obras na rede de abastecimento de água, mas também 
relacionadas com a mobilidade e o ordenamento do espaço, na zona compreendi-
da entre a Avenida Marechal Silva Gomes, a Avenida Afonso Costa, a Rua Manuel 
Teixeira Gomes e a Rua Ana de Castro Osório.
A empreitada prevê ainda a remodelação da rede de abastecimento de água. A 
Câmara Municipal do Seixal está a proceder à substituição da rede existente em 
fibrocimento para PVC e a remodelar todos os acessórios de rede, bem como dos 
ramais domiciliários, incluindo o ramal de abastecimento à escola.
Em termos de mobilidade, está a ser requalificado todo o percurso pedonal envol-
vente à escola, procurando ordenar o espaço de forma a permitir a criação de novos 
percursos pedonais e de 80 novos lugares de estacionamento, qualificando o espa-
ço público. 
No total das intervenções, esta requalificação representa um investimento munici-
pal de cerca de 244 500 euros.
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Parque de estacionamento em Pinhal de Frades
Obras de pavimentação 
Está em fase de conclusão a construção do parque de estacionamento de apoio 
à Unidade de Saúde Familiar de Pinhal de Frades, com os trabalhos de pavimen-
tação.
Esta obra permitiu criar 35 lugares de estacionamento, servindo assim os uten-
tes deste equipamento de saúde. 
Trata-se de uma obra da Câmara Municipal do Seixal com investimento de cerca 
de 40 mil euros.
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Quinta da Americana, Poço do Bispo, Amora
Alvará de Loteamento n.º 1/2019 
da AUGI A5

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com a redação atualizada, torna-se público que a Câmara 
Municipal do Seixal emitiu em 30-1-2019 o Alvará de Loteamento n.º 
1/2019, em nome de Administração Conjunta da AUGI A5, Quinta da 
Americana, na sequência da Deliberação de Câmara n.º 049/2018, de 
8-3-2018, e Despacho n.º 1797/PCM/2018, de 6 de agosto, através do 
qual são licenciados o loteamento e as obras de urbanização que inci-
dem sobre o prédio sito em Poço do Bispo, freguesia de Amora, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Amora com o n.º 2856, atual 
6617/20081231, e inscrito na matriz sob o art.º n.º 8, secção AC da 
referida freguesia deste município.
Operação de loteamento com as seguintes características:
Área do prédio a lotear: 31 960 m2; área total de lotes: 22 226,72 m2; 
área total de superfície de pavimento (habitação): 14 432,18 m2; volu-
me total da construção: 57 592,60 m3;  número de lotes: 78, com a área 
de 84,20 m2 a 414,75 m2; número máximo de pisos: 2 + sótão; número 
de fogos total: 78; número de lotes para habitação: 78.                                                   
Área de cedência para o domínio público municipal, 7 553,74 m2, des-
tinados a arruamentos e passeios e 1 895,85 m2 de espaços verdes de 
utilização coletiva.
Área que se destina a cedência ao Município do Seixal para integrar o 
domínio privado municipal, infraestruturas (PT): 9,45 m2.
Para a conclusão das obras de urbanização foi fixado o prazo de 12 
meses.
Seixal, 26 de fevereiro de 2019             

O presidente da Câmara Municipal do Seixal
Joaquim Cesário Cardador dos Santos

Monitorização do abastecimento público 
no quarto trimestre de 2018
Análises atestam qualidade 
da água no concelho

Para cumprimento do disposto no Decreto -Lei n.º 306/2007, de 27 de 
agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, e do 
Decreto-Lei n.º 23/2016, de 3 de junho, a Câmara Municipal do Seixal efe-
tua regularmente a monitorização da qualidade da água de abastecimen-
to público, por meio dos parâmetros regulamentares e da frequência de-
finida em programa, previamente aprovado pela autoridade competente.
Assim, entre 1 de outubro e 31 de dezembro de 2018, foram efetuadas 
na totalidade 94 análises do controlo de rotina 1; 33 análises do controlo 
de rotina 2; 6 análises do controlo de inspeção, de acordo com o seguinte:
• Zona de abastecimento de Belverde: 3 análises do controlo de rotina 1; 
1 análise do controlo de rotina 2; 1 análise de controlo de inspeção;
• Zona de abastecimento do Casal do Marco: 8 análises do controlo de 
rotina 1; 3 análises do controlo de rotina 2; 1 análise de controlo de ins-
peção;
• Zona de abastecimento da Cruz de Pau: 28 análises do controlo de roti-
na 1; 6 análises do controlo de rotina 2; 1 análise do controlo de inspeção;
• Zona de abastecimento de Fernão Ferro: 13 análises do controlo de roti-
na 1; 6 análises do controlo de rotina 2; 1 análise do controlo de inspeção;
• Zona de abastecimento da Ponta dos Corvos: 1 análise do controlo de ro-
tina 1; 1 análise do controlo de rotina 2; 1 análise do controlo de inspeção;
• Zona de abastecimento de Santa Marta: 24 análises do controlo de 
rotina 1; 8 análises do controlo de rotina 2; 2 análises do controlo de 
inspeção;
• Zona de abastecimento da Torre da Marinha: 17 análises do controlo de 
rotina 1; 6 análises do controlo de rotina 2.
Foi também realizado o controlo operacional, por meio de 18 análises à 
água de reservatórios e 54 análises à água de captações.
Os resultados relativos àquele período, na água da rede pública, revela-
ram características bacteriológicas, químicas e organoléticas adequadas.
Os resultados detalhados poderão ser consultados na página da internet 
da Câmara Municipal do Seixal em cm-seixal.pt.

A CâmArA municipal do 
Seixal aprovou, na reunião de 27 de 
março, entre outras, a adjudicação 
do Hotel mundet, o apoio financei-
ro à população de moçambique, 
comparticipações a associações do 
concelho e a tomada de posição 
Passe Único para Todos.

A autarquia aprovou a adjudica-
ção da hasta pública para a aliena-
ção de uma parcela de terreno do 
domínio privado municipal, com 
a área de 3 680 m2, pelo valor de 
462 mil e 520 euros, às empresas 
marmequer – Empreendimentos 
Turísticos e Imobiliários, SA/ 
 /riverfront – Empreendimentos 
Turísticos e Imobiliários, SA para 
a edificação do empreendimento 
turístico Hotel mundet, na frente 
ribeirinha do Seixal, integrando 
uma estratégia de dinamização tu-
rística ligada ao património.

O município do Seixal apro-
vou um apoio financeiro de 12 
mil euros às entidades a operar 
em moçambique, em missão de 
emergência – Cruz Vermelha 
Portuguesa, Fundação AmI, Oikos 
e Helpo. Esta deliberação tem em 
conta a trágica situação que se vi-
ve em moçambique, provocada 
pelo ciclone Idai, que devastou 
mais de 90 por cento da cidade 
da Beira, capital da província de 
Sofala, com a qual o Seixal está ge-
minado.

O executivo aprovou ainda um 
conjunto de protocolos, contratos-
-programa e comparticipações fi-
nanceiras, no valor total de cerca 
de 650 mil euros, a coletividades 
e associações do movimento as-
sociativo concelhio, nas diversas 
áreas de atuação, o que permitirá 
qualificar os seus equipamentos 
e potenciar o desenvolvimento da 
sua atividade.

Destaque-se o apoio financeiro 
de 350 mil euros para a constru-
ção da Secção Destacada de Fernão 
Ferro da Associação Humanitária 
de Bombeiros mistos do Concelho 
do Seixal, com o objetivo de refor-
çar a operacionalidade da rede de 
infraestruturas de proteção civil 
no concelho.

Na reunião de câmara foi ain-
da subscrita, por unanimidade, a 
tomada de posição Passe Único 
para Todos. A partir de 1 de abril, 
os passageiros dos transportes pú-
blicos da Área metropolitana de 

Lisboa beneficiam do alargamento 
do passe social intermodal, o que 
representa uma importante redu-
ção do preço.

Deliberações
Presidência
• Tomada de posição: Passe 

Único para Todos.
• Ata da reunião ordinária 

de 13 de março de 2019. Apro-
vação.

• Pronúncia no âmbito do n.º 
1, do artigo 25.º do Decreto-Lei 
n.º 23/2019, de 30 de janeiro. 
Ratificação do Despacho n.º 545- 
-PCm/2019, de 20 de março.

• Associação Humanitária de 
Bombeiros mistos do Concelho 
do Seixal. Construção da Secção 
Destacada de Fernão Ferro. Apoio 
financeiro. Aprovação.

• Protocolo de colaboração a ce-
lebrar entre a Administração do 
Porto de Lisboa SA e o município 
do Seixal. Aprovação de minuta.

• Protocolo a celebrar entre o 
município do Seixal e a Associação 
de Comércio, Indústria e Serviços 
do Distrito de Setúbal – Delegação 
do Seixal. Aprovação de minuta.

Pelouro da Educação,
Desenvolvimento Social, 
Juventude e Gestão
Urbanística
• Programa Reabilite o Seu 

Prédio. reformulação das normas 
regulamentares. Aprovação.

• Contrato-programa a cele-
brar entre o município do Seixal 
e a Santa Casa da misericórdia do 
Seixal. realojamento de agregados 
familiares residentes no loteamen-
to Quinta de Vale de Chícharos. 
Aprovação de minuta.

• Centro Paroquial de Bem-Estar 
Social de Fernão Ferro. Contrato-

-programa e comparticipação fi-
nanceira.

• Associação Dá-me a Tua Mão. 
Contrato-programa e compartici-
pação financeira.

• Apoio às entidades em missão 
de emergência a moçambique. 
Comparticipação financeira.

Pelouro do Ambiente, 
Serviços Urbanos, Energia
e Espaço Público 
• Contratação pública. Concurso 

público para a execução do prolon-
gamento do intercetor da Quinta 
do Damião. revisão de preços defi-
nitiva. Aprovação. 

Pelouro do Desporto, 
Empreitadas, Administração
Geral e Modernização
Administrativa
• Contratação pública. Concurso 

público para a empreitada de re-
qualificação do mercado municipal 
da Cruz de Pau. 1.ª fase.

Pelouro do Planeamento,
Mobilidade, Cultura
e Recursos Humanos
• Hasta pública para aliena-

ção de imóvel para construção 
de empreendimento turístico na 
Mundet, Praça 1.º de Maio, Seixal. 
Adjudicação.

• Hasta pública mediante li-
citação para arrendamento de 
quiosque municipal sito no Jardim 
mártires da Liberdade (Jardim do 
Seixal), união das freguesias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires. Adjudicação definitiva e mi-
nuta de contrato. n

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

reunião de câmara de 27 de março

Município do Seixal 
adjudica Hotel Mundet
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Integradas no no-
vo modelo de higiene urbana da 
Câmara Municipal do seixal, reali-
zaram-se duas ações integradas de 
valorização dos espaços públicos. 
no dia 21 de março, decorreu em 
Fernão Ferro e, no dia 27 de março, 
em Vale de Milhaços. 

nas ações marcaram presen-
ça Joaquim santos, presidente 
da Câmara Municipal do seixal, e 
o vereador Joaquim tavares, que 
acompanharam os trabalhos e 

contactaram com os munícipes pa-
ra recolher sugestões e opiniões 
sobre as necessidades de interven-
ção em cada local.

estas ações contam com equi-
pas multidisciplinares da autar-
quia, compostas por cerca de 50 
trabalhadores. Incluem lavagem 
de contentores, manutenção de es-
paços verdes, recolha de monos, 
reparação de mobiliário urbano, 
limpeza e lavagem de ruas, desma-
tações, desobstrução de coletores 

e sarjetas e reparação de asfalto e 
passeios. de acordo com as neces-
sidades de cada área, também se 
realizam intervenções ao nível da 
rede de saneamento ou de abaste-
cimento de água.

nestas ações, são utilizados vá-
rios veículos como minivarredou-
ras mecânicas, viaturas de lavagem 
de contentores de resíduos sóli-
dos urbanos e ecopontos, viaturas 
Iveco para recolha de monos, trici-
clos elétricos , entre outros. n

A Câmara Municipal do Seixal pro-
cedeu à substituição dos revesti-
mentos dos contentores semienter-
rados em Santa Marta do Pinhal e 
na Quinta da Marialva, Corroios. No 
total foram substituídos 83 revesti-
mentos. Os anteriores, de madeira,  
encontravam-se degradados e fo-
ram substituídos por revestimentos 
de plástico reciclado, material que 
não carece de manutenção.

A substituição de revestimentos 
danificados vai prosseguir noutros 
locais do concelho, designada-
mente em Vale de Gatos (Cruz de 
Pau), Almeirões, Vale da Abelha e 
Colinas do Sul (Aldeia de Paio Pires) 
e Quinta de Santa Rita e Quinta da 
Prata (Torre da Marinha, Arrentela). 
Dadas as vantagens deste sistema 
de recolha, o objetivo é garantir a 
sua otimização.

A Câmara Municipal do Seixal, tendo 
em conta as boas práticas de depo-
sição, apela à correta utilização des-
te equipamento e ao cumprimento 
dos seguintes procedimentos: utilize 
o ecoponto de proximidade para co-
locar o vidro, embalagens e papel/ 
/cartão para reciclagem. Espalme 
sempre as embalagens para redu-
zir o volume ocupado no contentor 
amarelo. Deposite os restantes resí-

duos (não recicláveis) em sacos bem 
atados dentro do contentor semien-
terrado (e nunca na envolvente). 
Deixe, por favor, o contentor com a 
tampa fechada. Para agendamento 
de recolha de monos domésticos 
(móveis e eletrodomésticos fora 
de uso) deve contactar através do 
email seixal.limpo@cm-seixal.pt ou 
da linha Seixal Limpo 210 976 011. 
Ajude-nos a manter o que é de todos!

Substituição de revestimentos
Contentores semienterrados com vida prolongada

Fernão Ferro e Vale de Milhaços

Ações de valorização 
dos espaços públicos

Ação de limpeza no Dia da Baía
Recolha de 790 quilos 
de resíduos na Praia da Velha

Mais de 100 voluntários recolheram um total de 790 quilos de resí-
duos na Praia da Velha, em mais uma ação de limpeza organizada 
pelo Grupo Seixal Ambiental, que decorreu no dia 17 de março.
O Grupo Seixal Ambiental integra um conjunto de entidades parcei-
ras, entre as quais a Câmara Municipal do Seixal, e tem como ob-
jetivo a promoção de atividades e iniciativas de defesa ambiental. 
Nesta ação participaram voluntários de forma individual e em 
representação de instituições como a Associação 10 Milhões na 
Berma da Estrada, a Associação Naval Amorense, a Associação 
Náutica do Seixal, a Juventude da Cruz Vermelha Portuguesa 
– Delegação Foz do Tejo (Margem Sul), o Grupo Desportivo e 
Recreativo Águias Unidas, o Grupo Flamingo – Associação 
Ambientalista, o Agrupamento de Escoteiros 254, de Amora, 
o Agrupamento de Escuteiros 802, do Pragal, Bio Seixal e a 
Associação Alma Naturista.
Entre os resíduos recolhidos, os que tiveram mais expressão foram 
os plásticos, mas foram ainda encontrados cotonetes, latas, es-
ferovites, garrafas de vidro, madeiras e entulhos de descargas de 
obras, pontas de cigarro, toalhitas de bebé, baldes e pneus. 
A Câmara Municipal do Seixal fez-se representar por cinco elemen-
tos e disponibilizou uma viatura de caixa aberta, 100 sacos e 92 
pares de luvas. Os resíduos foram recolhidos no próprio dia e acon-
dicionados de acordo com a sua especificidade, sendo que alguns 
foram encaminhados para o centro de triagem.
A organização pretende repetir a iniciativa no 3.º domingo dos 
meses ímpares, contribuindo assim para uma Baía do Seixal mais 
limpa. Participe!
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Integrado no Fórum 
Seixal, prossegue o ciclo de debates 
sobre a revisão do Plano educativo 
Municipal (PeM). nos dias 20 e 21 
de março, realizaram-se duas ses-
sões: no agrupamento de escolas 
antónio augusto Louro (aeaaL) 
e na escola Secundária alfredo dos 
reis Silveira (eSarS).

 os docentes do aeaaL e da 
eSarS compareceram em massa 
para conhecer um projeto munici-
pal que conta com 35 edições. 

a Câmara Municipal do Seixal 
lançou o debate sobre o que deve 
ser o PeM, envolvendo as escolas 
nesta ação que procura valorizar o 
ensino público.

o PeM é um instrumento estra-
tégico na área da educação e um 
apoio aos professores. no ano leti-
vo 2018-2019, reúne 119 projetos 
nas áreas de: ambiente, cidadania, 
desporto, expressões e tradições, 

leituras e literacias, património, 
proteção civil, saúde e tempos li-
vres e 12 programas de apoio a 
projetos e iniciativas escolares que 
asseguram o funcionamento dos 
equipamentos, a ação social e os 
transportes escolares. 

em cada sessão é traçado o perfil 
do PeM. Quanto aos programas de 
apoio e às competências da autar-
quia com apoio a refeições e trans-
portes escolares, no ano letivo 
transato, o investimento municipal 
foi superior aos 2 milhões de euros. 
em relação à oferta de projetos di-
rigidos ao público escolar, a câma-
ra municipal investiu mais de 196 
mil euros. Quanto aos projetos do 
PeM, mais de metade destinam-se 
aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos e do 
ensino secundário. Mas quem mais 
participa são os alunos do 1.º ci-
clo. os projetos mais participados 
são os desfiles de Carnaval, a Feira 

de Projetos educativos e o Seixal 
Férias. no caso do agrupamento 
de escolas antónio augusto Louro, 
quem mais usufruiu dos proje-
tos foi a escola Básica da Quinta 
dos Franceses. Já a eSarS partici-
pou essencialmente nos projetos 
Jornal Interescolar, aescolamexe e 
Povos, Culturas e Pontes.

A voz dos professores
das intervenções dos docentes 

do aeaaL ficou a ideia de que os 
debates são importantes porque 
a autarquia vai ao terreno ouvir 
os docentes. os professores e edu-
cadores afirmaram que o PeM re-
presenta uma mais-valia para as 
escolas e para os alunos. no en-
tanto, referiram a necessidade de 
uma melhor articulação entre o 
tempo de candidatura e a aprova-
ção da participação da escola com 
a necessidade de financiamento 

inicial do projeto devido à falta 
de recursos das escolas. também 
a necessidade de existirem mais 
projetos destinados ao pré-escolar 
foi levantada.

os professores da escola 
Secundária alfredo dos reis 
Silveira consideraram «muito in-
teressante este diálogo que poderá 
proporcionar outra forma de inter-
vir» no PeM. os docentes acharam 
que «faz todo o sentido as escolas 
dos 2.º e 3.º ciclos irem às escolas 
secundárias respirarem o ambien-
te e conhecerem os cursos profis-
sionais e as ofertas educativas», 
pelo que poderia até nascer um 
projeto com essa finalidade. 

a vereadora Manuela Calado, do 
pelouro da educação da Câmara 
Municipal do Seixal, falou sobre a 
revisão do PeM. «Com a colabora-
ção da comunidade educativa que-
remos construir um novo Plano 

educativo Municipal. Para isso te-
mos de saber quais são as dificul-
dades das escolas, o que deve ser 
alterado e quais as metodologias 
de aplicação do PeM. as próprias 
escolas estão num desafio cons-
tante com a revisão dos currículos 
e a nossa aposta é fazer com que os 
projetos das escolas e do PeM se 
cruzem». 

a autarca mostrou a sua preo-
cupação com o processo de trans-
ferência de competências na área 
da educação e do que isso vai re-
presentar no futuro, para as esco-
las e para as autarquias. Quanto à 
discussão sobre o PeM, finalizou 
a desejar que «deste espaço de re-
flexão surja um novo instrumento 
que valorize a escola pública». n

Fórum Seixal debate Plano educativo Municipal 

Autarquia e escolas procuram 
potencializar projeto

No dia 20 de março, em vários lo-
cais do país, milhares de estudan-
tes do ensino secundário saíram 
à rua para exigirem uma escola 
pública de qualidade para todos, 
e para reivindicarem a realização 
de obras nos edifícios escolares 
e também a contratação de mais 
funcionários. 
No concelho do Seixal, os alunos 
do ensino secundário também 

saíram à rua. À cabeça da mani-
festação, os jovens ostentavam 
as palavras de ordem «Para os 
bancos vão milhões, para nós tos-
tões» e «Governo escuta, + funcio-
nários + investimento». Os jovens 
exigiam do Governo «obras nas 
escolas já».
Os alunos concentraram-se junto 
à Ponte da Fraternidade e des-
filaram pela zona ribeirinha até 

ao Seixal, tendo-se reunido em 
frente ao edifício dos Serviços 
Centrais da câmara municipal, 
onde foram recebidos pela verea-
dora Manuela Calado, do Pelouro 
da Educação.
A vereadora felicitou os alunos 
por se terem manifestado de for-
ma cívica e considerou que «foi 
uma grande jornada reivindica-
tiva».

Milhares de estudantes manifestam-se no país
Alunos do Seixal em luta pela escola pública
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Drive In Arte 13 
Inscrições até 1 de junho

O Drive In Arte 13 é um projeto promovido pela Câmara Municipal do Seixal 
que culmina numa exposição de pintura em grande formato ao longo da 
Estrada Nacional 10, nas Paivas, Amora, entre setembro e dezembro.
Para participares nesta galeria de arte ao ar livre, podes enviar os teus proje-
tos até ao dia 1 de junho. 
O projeto destina-se a jovens dos 14 aos 30 anos e podem participar todos os 
residentes no distrito de Setúbal nos termos das normas gerais da iniciativa.
Cada participante pode apresentar até um máximo de 3 trabalhos com di-
mensões de 29 cm (largura) x 27 cm (altura), na área de pintura, ou eventual-
mente recorrendo a outros materiais, discriminados em memória descritiva.
Os projetos candidatos devem ser entregues em mão ou enviados por correio 
até ao dia 1 de junho (data de carimbo dos CTT) nos seguintes locais:
• Câmara Municipal do Seixal, Divisão de Educação e Juventude, Alameda 
dos Bombeiros Voluntários n.º 45, 2844-001 Seixal;
• CAMAJ – Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil, Rua Conde de 
Ferreira, 2840-520 Seixal;
• Oficina da Juventude de Miratejo, Rua Adriano Correia de Oliveira, n.º 8-1, 
2855 Corroios.
Os projetos entregues devem ser identificados com o pseudónimo do autor e 
título dos trabalhos. Conjuntamente com as propostas deve ser entregue um 
envelope fechado, em cujo exterior deve figurar o pseudónimo do autor. Este 
envelope deve conter a ficha de inscrição devidamente preenchida. 
O Drive in Arte atribui um prémio no valor de 500 euros ao melhor painel. Os 
contactos para mais informações são os seguintes: telefone 212 276 700 ou 
email area.juventude@cm-seixal.pt.

Março, Mês da Juven-
tude, foi também tempo de vi-
veres a tua cena. Num conjunto 
muito representativo das ati-
vidades e causas que mobili-
zam os jovens de hoje em dia, o 
Março Jovem acolheu diferentes 
eventos de arte urbana, dança, 
concertos, encontros, exposi-
ções e desportos radicais.

a organização da iniciativa 
junta a Câmara Municipal do 
seixal e as organizações juvenis 
do município, numa parceria 
vencedora que preencheu o mês 
de março desde dia 2, com a atu-
ação de Luís Franco-Bastos no 
auditório Municipal do Fórum 
Cultural do seixal, até ao concer-
to de HMB na arena Multiusos 

de Paio Pires, no dia 30 de mar-
ço.

Pelo meio, ficam as memórias 
do campeonato Hip-Hop Unite – 
Mundial Qualifiers, os conhe-
cimentos e aptidões conquis-
tados em ateliês e oficinas de 
diferentes áreas, as diferentes 
atividades desportivas radi-
cais em diversos espaços do 
concelho, as exposições e ex-
pressões de artes plásticas  dos 
jovens do concelho, os concer-
tos de jovens talentos, o Peddy 
Paper do agrupamento 719 de 
arrentela, o lançamento do livro 
«alexandra Phillips», da auto-
ria de adriana rolo Duarte ou 
as dinâmicas relacionadas com 
o livro e a leitura, assim como 

as muitas atividades com que 
aescolamexe em Março agitou 
as escolas. 

Um último destaque vai para 
a prestação de Mariana Chaves, 
vencedora da grande final do 
Canta! – Concurso Interescolas 
de Talentos Musicais, entre 10 
finalistas selecionados nas eli-
minatórias que tiveram lugar  
nas escolas secundárias Manuel 
Cargaleiro, Dr. José afonso, 
alfredo dos reis silveira, João 
de Barros e de amora. «o Canta! 
é uma experiência incrível. 
aproveitem. E venham cá para 
o ano», afirmou visivelmente 
emocionada a vencedora.

Esta é a tua cena! n

arte urbana, dança, música, encontros, 
exposições e desportos radicais

Março Jovem 
em imagens

De 8 a 22 de abril
Participa no Seixal Férias da Páscoa

O Seixal Férias da Páscoa 2019 é um programa de atividades desportivas, 
culturais, de lazer e animação que ajuda a preencher de forma lúdica e diver-
tida as férias da Páscoa de centenas de crianças e jovens do concelho.
Aos participantes, possibilita a prática de novas modalidades, participar em 
atividades pela primeira vez, aprender mais sobre o património e a cultura e 
fazer novos amigos. Para os pais, o Seixal Férias é uma forma de proporcio-
nar aos filhos ocupação dos tempos livres de forma segura e acompanhada.
Existem atividades para aprender e explorar, como percursos pedestres à 
descoberta dos Trilhos de Interpretação Ambiental do Município do Seixal, 
passeios em embarcações tradicionais, oficinas, ateliês de expressão plásti-
ca, visitas, horas do conto e jogos.
Para os desportistas, a oferta inclui modalidades como atletismo, futsal e 
xadrez.
As iniciativas decorrem nos pavilhões e parques municipais, na Biblioteca e 
no Ecomuseu Municipal, na Oficina de Artes Manuel Cargaleiro e na Quinta 
da Fidalga, em coletividades e escolas, e são organizadas pela Câmara 
Municipal do Seixal, em parceria com coletividades, associações juvenis, 
escolas e associações de pais.
Participa no Seixal Férias e diverte-te na tua pausa escolar da Páscoa!
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Inserido na programação do Março 
Jovem, o Hip-Hop Unite – Mundial 
Qualifiers tomou conta do Pavilhão 
Municipal da Torre da Marinha nos 
dias 16 e 17 de março. 
O evento é um campeonato de 
hip-hop a nível nacional e contou 
com cerca de 40 grupos de dança, 
movimentando aproximadamente 

400 bailarinos de todo o país. 
A competição selecionou os gru-
pos portugueses que irão dispu-
tar o mundial da modalidade, em 
outubro na Holanda, e teve como 
vencedores os coletivos DLA T - 
Squad (Adult Small Crew), a Feel 
it Kid (Cadet Small Crew),  a DLA 
T – Generation (Junior Small Crew), 

a MGBOOS NUBAI (Mega Adult), a 
BlastKids (Mega Cadet) e a United 
Dance Crew XL (Preliminary Senior 
Small Crew).
Igualmente distinguidos foram as 
duplas Flow Marginal (Duo Cadet), 
G8 Duo (Duo Junior) e  Feel It 
Legacy (Duo Adult).

A solidariedade dos seixalenses 
ganhou expressão no concerto de 
HMB, espetáculo de encerramen-
to do Março Jovem, que decorreu 
na Arena Multiusos de Paio Pires 
no dia 30 de março. O concerto foi, 
assim, um sucesso nas duas verten-
tes, quer enquanto espetáculo por 
uma das bandas mais reconhecidas 
pelos portugueses, quer enquanto 
gesto de aproximação e de apoio 
entre dois povos irmãos.
O pedido para fazer coincidir a atu-
ação com uma ação solidária nas-
ceu já após a marcação do concerto, 
com o conhecimento da tragédia 
que se abateu sobre Moçambique, 
sendo solicitada a colaboração da 

população para apoiar o país com 
alimentos não perecíveis e medica-
mentos.
Joaquim Tavares, vice-presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, com-
pareceu na iniciativa e saudou a ati-
tude solidária dos munícipes numa 
noite de concerto com entrada livre. 
O vereador salientou o gesto que 
permitiu reunir enlatados e outras 
embalagens, óleo e azeite, sabão, 
sabonete, soro fisiológico e pasti-
lhas desinfetantes para água, assim 
como cobertores, lençóis e mantas 
polares, entre outras doações.
Os bens recolhidos neste dia 
são agora encaminhados para 
Moçambique, por via das entidades 

oficiais nacionais, estando o muni-
cípio a articular a situação com o 
Camões – Instituto da Cooperação 
e da Língua.
Uma das zonas mais afetadas pelo 
temporal foi a cidade da Beira, ca-
pital da província de Sofala, com a 
qual o Seixal tem uma geminação 
com mais de 20 anos. Igualmente 
sensível às dificuldades atravessa-
das pelo povo de Moçambique, tam-
bém a Câmara Municipal do Seixal 
concedeu um apoio financeiro no 
valor de 12 mil euros às entidades 
a operar no terreno – Cruz Vermelha 
Portuguesa, Fundação AMI e às or-
ganizações não governamentais pa-
ra o desenvolvimento Oikos e Helpo.

«O amor é assim», capaz de unir dois povos irmãos
Concerto solidário de HMB encerra Março Jovem 

Campeonato de hip-hop nacional
Prova de dança apurou dançarinos para o mundial
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Protocolo celebrado no Seixal

Clube UNESCO Tocá Rufar

A padaria social Pão na Tua Mão 
foi inaugurada no dia 19 de mar-
ço. Um projeto promovido pelo 
Centro Paroquial de Bem-Estar 
Social de Arrentela que tem como 
objetivo apoiar, através da distri-
buição de alimentos, franjas da 
população mais desfavorecida do 
concelho. A iniciativa resultou do 
processo de crowdfunding pro-
movido pelo Centro Paroquial de 

Bem-Estar Social de Arrentela, no 
âmbito do Maio Social de 2018, 
em que possível angariar o finan-
ciamento para a concretização do 
projeto. A parceria estabelecida 
entre o Centro Paroquial de Bem- 
-Estar Social de Arrentela, a Missão 
Sorriso/Continente e a Associação 
Dá-me a tua Mão permite poten-
ciar perspetivas de futuro, pessoal 
e profissional, uma vez que a pada-

ria irá empregar pelo menos duas 
pessoas em situação de carência, 
que se vão dedicar ao fabrico de 
pão.
A padaria social funcionará de 
segunda a sexta-feira, das 10 
às 14 horas, nas instalações da 
Associação Dá-me a Tua Mão, em 
Arrentela, de momento apenas pa-
ra ditribuição aos utentes da asso-
ciação.

Inauguração da padaria social Pão na Tua Mão
Amassar um futuro melhor 

O TOcá Rufar já integra a 
Rede Nacional dos clubes UNEScO. 
O protocolo para a criação do 
clube UNEScO Tocá Rufar foi as-
sinado entre a comissão Nacional 
da UNEScO e a Associação dos 
Amigos do Tocá Rufar (ADAT), 
no dia 25 de março, no edifício 
dos Serviços centrais da câmara 
Municipal do Seixal.

Na cerimónia  est iveram  
Joaquim Santos, presidente da 
câmara Municipal do Seixal, Maria 
João Macau, vereadora do pelou-
ro da cultura deste município, 
Daniel Figueiredo, vice-presidente 
da autarquia da Moita, Rita Brasil 
de Brito, da comissão Nacional da 
UNEScO, Rui Júnior, fundador do 
Tocá Rufar, entre outros. 

O clube UNEScO Tocá Rufar fun-
cionará na sede da ADAT, na Rua Dr. 
Miguel Bombarda, n.º 40, Seixal,  
e dinamizará ações nas áreas da 
arte, património e inclusão social, 
potenciando iniciativas que visem 
a valorização da cidadania, da cul-
tura, da tradição e da redução das 
desigualdades sociais. 

Rui Júnior agradeceu aos parcei-
ros e participantes do Tocá Rufar 
e sublinhou que o clube pode con-
tribuir para «trazer mais pesso-
as para o projeto», que sobretudo 
«ajuda a vencer barreiras», sendo 
essa a motivação do projeto. 

Rui Júnior frisou «a importân-
cia» do protocolo, que «reflete a 
nossa ambição de querermos che-
gar longe, através de uma  maior 
responsabilização dos nossos atos, 
porque talento nós temos, mas 
precisamos de mais para sustentar 
este projeto artístico e musical». 

Rita Brasil de Brito explicou que 
a comissão Nacional da UNEScO 
«valoriza o envolvimento» das as-
sociações e das câmaras munici-
pais no trabalho com a UNEScO, 
e foi isso que encontrou aqui, 
por parte do Tocá Rufar e dos 
municípios do Seixal e da Moita. 
considerou o ato de hoje «sim-
bólico, em que criamos um clube 
UNEScO, que integra uma rede, 
que passa agora a ter 60 clubes».  
Frisou que o Tocá Rufar «vai traba-
lhar com a confiança e a chancela 

mundial da UNEScO», que repre-
senta «o reconhecimento e a res-
ponsabilidade» do Tocá Rufar, que 
conta agora com a força e o apoio 
da organização.

Joaquim Santos, presidente do 
Município do Seixal, sublinhou 
que este «é mais um patamar do 
Tocá Rufar, um projeto que sempre 
acreditou na cultura, na educação, 
nas pessoas». Deu os parabéns à 
associação por «este novo pata-
mar, com a chancela da UNEScO», 
que significa «uma responsabili-
dade acrescida e inteiramente me-
recida», e que os municípios vão 
apoiar. 

O autarca lembrou que estes dois 
municípios integram o Movimento 
Municípios pela Paz, cuja missão 
é divulgar a cultura e a educação 
pela paz, que são também áreas 
de atuação da ONU, referindo a 
recente missão do movimento à 
Palestina. Abordou ainda a ação 
de solidariedade que o Seixal está 
desenvolver para com a população 
de Moçambique, na sequência da 
tragédia que assolou este país. n

Câmara do Seixal e Colégio Atlântico 
apoiam Associação Dá-me a Tua Mão
Queen inspiram espetáculo 
solidário

No dia 15 de março, realizou-se no Colégio Atlântico mais um concer-
to solidário numa homenagem aos Queen para ajudar a Associação 
Dá-me a Tua Mão a adquirir uma nova viatura para a distribuição 
diária de alimentos à população carenciada.
Num pavilhão a abarrotar, os cerca de 200 alunos do 2.º ciclo foram os 
reis e rainhas. Durante quase duas horas, trajados à Freddie Mercury, 
percorreram os hits mais famosos, a cantar, a tocar e a dançar. 
O espetáculo contou ainda com um coro de pais, ao qual se juntaram 
os professores de Erasmus que se encontravam em intercâmbio, com 
a participação de Bruno Correia.
Vindos do Porto para assistir ao espetáculo estiveram os represen-
tantes do clube de fãs da banda inglesa Queen Portugal que disseram 
que «este espetáculo devia fazer uma turné pelo país inteiro».
No final, o espetáculo rendeu 3 mil euros. O cheque foi entregue pelos 
diretores da instituição, Tina e António Pereira, ao presidente da mesa 
da assembleia geral da Associação Dá-me a Tua Mão, padre Luís. 
«O vosso coração é do tamanho do mundo. Obrigado pela generosida-
de», disse o pároco de Arrentela ao agradecer a todos os presentes .
Também os representantes das autarquias estiveram presentes, 
António Santos, presidente da União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, e Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, que subiu ao palco para anunciar o que 
todos esperavam ouvir: «Vamos levar à reunião de câmara de 27 de 
março a deliberação para darmos o valor em falta para a aquisição 
da viatura». Entretanto, a verba de 37 mil euros já foi aprovada e a 
Associação Dá-me a tua Mão vai poder continuar o seu trabalho de 
ajuda aos mais necessitados, agora com mais qualidade.
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A UNESCO reconheceu o 
cante alentejano como património 
cultural imaterial da humanidade 
em 2014. Mas esta manifestação 
cultural pode correr o risco de de-
saparecer, nos contextos em que 
se implantou nos últimos 40 anos, 
como é o caso da Margem Sul, se 
não for transmitida aos mais jo-
vens.

Foi para falar do cante e para 
que as novas gerações não pa-
rem de o cantar que o auditório 
dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal acolheu, no 
dia 16 de março, o Encontro Cante 
na Margem Sul, integrado nas co-
memorações do 35.º aniversário 
do Grupo Coral Alentejano da 
Associação dos Serviços Sociais 
dos Trabalhadores das Autarquias 
do Seixal. 

A Câmara Municipal do Seixal 
associou-se à iniciativa na qual es-
teve presente a vereadora Maria 
João Macau. A autarca referiu-se 
ao cante alentejano como a «mar-
ca da identidade de um povo que 
continua a encantar com as suas 

vozes. Um património com ex-
pressão nas coletividades do con-
celho, através dos grupos corais 
constituídos por alentejanos que 
vieram viver para o Seixal». No 
entanto, alertou, «é preciso trans-
mitir às novas gerações o cante 
alentejano».

O Encontro Cante na Margem 
Sul dividiu-se em três painéis. O 
primeiro abordou o futuro deste 
património. Foi referida a origem 
do cante no Alentejo e a forma co-
mo se espalhou na Margem Sul, 
através dos grupos formados 
no contexto das migrações do 
Alentejo para a Grande Lisboa, a 
partir dos anos 50 do século XX. 
Foi ainda apresentado o exemplo 
de Viana do Alentejo e de como o 
cante é transmitido neste terri-
tório.

O segundo painel abordou a 
visibilidade que a nomeação da 
UNESCO trouxe, realçando que o 
cante está vivo enquanto cultura 
popular. Na Margem Sul, o cante 
consolidou a identidade da diás-
pora alentejana, ao mesmo tempo 

que se assistiu a novos usos adap-
tados aos contextos migrantes. Foi 
realçado o papel das coletivida-
des, onde os grupos corais estão 
sediados, bem como das entida-
des e autarquias que os apoiam.

O último painel debateu o cante 
e as novas gerações. A necessida-
de da sua transmissão, ensinando- 
-o nas escolas ou através do sur-
gimento de grupos corais forma-
dos por jovens. No encontro foi 
apresentado o projeto Cante nas 
Escolas, que surgiu em Almodôvar 
e já se estendeu à maioria das es-
colas do Baixo Alentejo. O objetivo 
é motivar as novas gerações para 
a preservação da música tradicio-
nal e formar novos públicos para 
o cante. Nesse sentido, foi evi-
denciado que é preciso inovar no 
conteúdo e na forma, mantendo a 
ligação ao tradicional. 

O tema está patente no átrio dos 
Serviços Centrais da Câmara do 
Seixal, até 30 de abril, na exposi-
ção Cante Paris 2014, cedida pela 
Casa do Cante de Serpa, da autoria 
do fotógrafo José Serrano. n

VIII Mostra Cultural Associativa
Certame divulga trabalho das 
coletividades na área da cultura

A 8.ª edição da Mostra Cultural Associativa teve lugar no Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do Seixal nos dias 22 e 23 de março, 
num certame representativo do trabalho realizado pelo movimento 
associativo do Seixal na área das artes performativas, da dança, do 
teatro e da música. 
Com entrada gratuita, a mostra teve início no dia 22 com a peça 
«Sementeira», pela Associação Cultural e Recreativa O Grito, con-
sistindo num relato de diferentes vidas criadas na opressão e no 
medo até à grande festa do 25 de Abril e aos sonhos renovados pela 
Revolução dos Cravos.
No dia 23, passaram pela sala as atuações do Rancho Folclórico 
do Centro de Solidariedade Social de Pinhal de Frades; a Banda 
Tonalidades, da Associação de Amigos do Pinhal do General; o Grupo 
Coral e Instrumental Ventos e Marés; o «Combus», formação de jazz 
da Sociedade Filarmónica União Seixalense; o Grupo de Cantares 
«Os Gralhas», da AESCA – Associação Espaço Sociocultural Adorar 
Artes, e o musical «Um Milhão de Sonhos», pela Classe Talentos sem 
Fronteiras, do Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho.
A mostra incluiu igualmente uma exposição e venda de materiais 
dinamizada pela Associação de Artes e Ofícios do Concelho do Seixal 
e foi uma organização conjunta da Câmara Municipal do Seixal e do 
movimento associativo do concelho.

Encontro Cante na Margem Sul

Um património ímpar



Independente Futebol Clube Torrense
2.º Sarau da Primavera 
e espetáculo da Escola de Artes

O 2.º Sarau da Primavera do Independente Futebol Clube Torrense 
(IFCT) decorreu no dia 23 de março, no Pavilhão Municipal da Torre da 
Marinha.
Este evento teve como objetivo a angariação de fundos para a desloca-
ção da classe de ginástica Gym4Fun do IFCT a Dornbirn, na Áustria, pa-
ra, em conjunto com atletas do Centro Cultural e Recreativo do Alto do 
Moinho (CCRAM), representarem Portugal no Gymnaestrada Mundial 
2019, no mês de julho. 
No sarau participaram as várias classes de ginástica do IFCT e ain-
da grupos convidados. Assim, do IFCT atuaram as classes Pynotes, 
Rítmica de Formação, Rítmica de Representação, Flexiys, Aagylis, Hip-
-Hop, e claro, Gym4Fun. Ginastas do IFCT e do CCRAM fizeram ainda 
uma apresentação conjunta como Bloco Servants.
Para além das ginastas da casa, participaram o grupo Carpe Diem, do 
CCRAM, Fearless Acro e Golden Generation, da Sociedade Recreativa 
do Bairro da Bela Vista-Vale Fetal, FemininaGym, do Sporting Clube de 
Portugal, GCP Crew, do Ginásio Clube Português, Ritmix, do Real Sport 
Clube, Redondexgym, da Associação de Moradores dos Redondos, 
Kangurus Cordas, do Clube Desportivo da Escola Miguel Torga, e ginás-
tica acrobática do Grupo Desportivo de Alfarim.

Escola de Artes
No dia 16 de fevereiro, decorreu ainda o espetáculo semestral da 
Escola de Artes do IFCT, em que foi dado a conhecer o trabalho reali-
zado nas várias vertentes, nomeadamente com a atuação das classes 
de ballet e hip-hop, do Coro Geral, Coro Juvenil, Orquestra de Cordas e 
Orquestra Juventude Independente Torrense.
No evento esteve presente Joaquim Tavares, vice-presidente da 
Câmara Municipal do Seixal.

A SociedAde Filarmó-
nica União Arrentelense (SFUA) 
comemorou o 147.º aniversário 
no dia 23 de março, com roma-
gem ao cemitério, demonstra-
ções de várias modalidades dina-
mizadas na coletividade, sessão 
solene e concerto. 

Na sessão, o presidente da di-
reção, António Aleixo, sublinhou 
que a coletividade tem crescido 
nos últimos anos no que respeita 
ao património, com a construção 
do pavilhão multiusos, da cozi-
nha e da arrecadação, ainda em 
construção. em relação ao des-
porto, referiu «o excelente traba-
lho», designadamente no karaté. 
Na cultura, afirmou que a banda 
não tem mãos a medir para aten-
der aos muitos convites para atu-
ar. Realçou o papel da escola de 
música, que nos últimos quatro 
anos trabalha com 60 elemen-
tos e que «tem sido um pilar para 
a banda», por isso agradeceu ao 
professor António Batista, mas 
também aos restantes monito-
res e ao maestro. Lembrou que a 
banda tem cerca de 60 músicos, 
dos quais 23 vieram da escola de 
música. «É um trabalho extraor-
dinário que está a ser feito na co-
letividade», considerou.

António Santos, presidente da 
União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
lembrou que a SFUA nasceu em 
1872 e «atravessou três sécu-
los desde a sua fundação» e hoje 
«mostra-se com esta pujante vita-
lidade e dinâmica». Sublinhou que 
o presente da SFUA é motivo «de 
orgulho» e o futuro «afigura-se 

profícuo». disse ainda que a cole-
tividade pode contar sempre com 
o apoio da união das freguesias. 

Joaquim Tavares, vice-presi-
dente da câmara Municipal do 
Seixal, saudou os 147 anos da 
SFUA e realçou que as coletivi-
dades «criam-se em torno das 
pessoas que querem construir 
alguma coisa coletiva», as quais 
«têm um papel que está asso-
ciado à vontade daqueles que a 
integram», e que o valor do mo-
vimento associativo «está no tra-
balho gracioso, entusiástico e no 
espírito de sacrifício, com o qual 
se conseguem resultados que 
nos enchem de orgulho, como o 
pavilhão que se construiu, mas 
também o que se quer construir 
a seguir». Sublinhou que o impor-
tante «é que estamos a construir 
equipamentos para as pessoas», 
com o apoio da câmara munici-
pal, um apoio «necessário para 
continuar a consolidar o papel 
insubstituível do movimento as-

sociativo na vida cultural e des-
portiva do nosso concelho». Por 
isso, reafirmou o apoio municipal 
à coletividade.

o autarca referiu a capacidade 
da SFUA se adaptar a cada um dos 
momentos, destacando o privilé-
gio de assistir ao concerto da ban-
da, com uma composição jovem 
e com a qualidade que esta filar-
mónica nos tem presenteado». 

No final da sessão, seguiu-se 
um concerto pela banda filarmó-
nica, sob direção do maestro Luís 
Silva, que incluiu uma sentida e 
emotiva homenagem a António 
Batista, músico e professor com 
50 anos ao serviço da coletivida-
de. este momento também con-
tou com a participação do músico 
arrentelense Nuno Silva, concei-
tuado clarinetista nacional e in-
ternacional, formado na SFUA, 
que se juntou à banda para tocar 
uma composição em homenagem 
ao mestre António Batista, de 
quem foi aluno.  n

Sociedade Filarmónica União Arrentelense

Mais dinamismo 
cultural e desportivo 
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Os meninOs da creche, numa atu-
ação conjunta com o grupo de ginástica sé-
nior da Associação Unitária de Reformados, 
Pensionistas e idosos do seixal (AURPis), o 
Grupo Coral e instrumental Baía do seixal, 
da mesma instituição, e o grupo de teatro 
sénior Os Participantes da Boa Vontade ani-
maram o 38.º aniversário da AURPis, come-
morado no dia 14 de março no lar social da 
instituição.

Para além das atuações e de um lanche, a 
celebração incluiu ainda uma sessão solene, 
dirigida por Francisco Arnaut, presidente 
da assembleia geral da instituição. no mo-
mento das intervenções, Acácio Figueiredo, 
vice-presidente da direção da AURPis e di-
retor responsável pelo lar e pela creche so-
cial, representou a instituição. 

«Quero expressar o reconhecimento 
àqueles que trabalham nesta instituição e, 
em especial, aos que estão neste momento 
a prestar serviço social para a AURPis», 
começou por referir o vice-presidente da 
instituição. Acácio Figueiredo salientou que 
apesar de constituir uma instituição social, 
a AURPis «tem de funcionar como uma em-
presa, que presta um serviço que tem de 
ser valorizado por associados, direções e 
trabalhadores».

O dirigente dirigiu-se ainda aos trabalha-
dores, «que têm uma palavra importante 
nesta casa», em especial «aos que se empe-
nham, e sempre se empenharam, com de-
dicação e carinho aos nossos utentes» para 
que «se sintam envolvidos e participem na 
vida desta nossa associação».

O presidente da União das Freguesias 
do seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
António santos, realçou «a solidariedade 
existente entre todas as associações de re-
formados do nosso concelho» e «home-
nageou as pessoas que desenvolveram os 
sonhos desta instituição, trabalhando vo-
luntariamente e com dedicação». António 

santos valorizou ainda «os trabalhadores 
desta associação, que ao longo destes anos 
cumprem um trabalho de atenção e cuidado 
para com aqueles que mais necessitam».

«A vida das nossas associações é feita 
por várias lutas, obstáculos e dificuldades», 
contemporizou António santos, o qual ins-
tou a que «perante novos desafios, sejamos 
sempre capazes de encontrar novas respos-
tas, porque esta é a história das nossas insti-
tuições. esta é a nossa história», sublinhou.

A vereadora com o pelouro do Desenvol-
vimento social da Câmara municipal do 
seixal, manuela Calado, salientou «o tra-
balho inestimável desenvolvido pelas 12 
associações de reformados, pensionistas e 
idosos do nosso concelho, enquanto reflexo 
dos sonhos de há 45 anos, quando a partir 
do 25 de Abril de 1974 começaram a ser 
pensadas para dar resposta às necessida-
des e direitos dos cidadãos mais idosos».

manuela Calado referiu ainda «o orgulho 
que o nosso Poder Local tem na parceria 
mantida com o conjunto e com cada uma 
destas associações», para o qual contribui 
o reconhecimento «da persistência dos 
seus associados, do empenho dos traba-
lhadores e da dedicação dos seus órgãos 
sociais». A vereadora lembrou que estas 
instituições devem continuar a prestar «um 
serviço social digno e de qualidade» e que 
para isso merecem o apoio e a presença do 
Poder Local, mas também do instituto da 
segurança social. 

Para além destes intervenientes, a sessão 
solene contou ainda com intervenções de 
Corália Loureiro, madrinha do lar social 
e creche da AURPis, Helena Quinta, vogal 
da Junta de Freguesia de Amora, e de Zita 
salema, em representação da Confederação 
nacional de Reformados, Pensionistas e 
idosos. n

O 36.º AniVeRsáRiO da As-
sociação Unitária de Reformados, 
Pensionistas e idosos de Corroios 
(AURPiC) foi comemorado nas insta-
lações da instituição no dia 12 de mar-
ço. A comemoração incluiu uma sessão 
solene e um lanche, antecedidos pelas 
atuações do Grupo Coral e  instrumental 
Os sempre Jovens e do Grupo Coral Os 
Rouxinóis, ambos da AURPiC.

A sessão solene foi dirigida por João 
Ribeiros, presidente da assembleia geral 
da AURPiC, e incluiu a atribuição de 31 
distinções a associados que completaram 
25 anos de sócios, assim como um minuto 
de silêncio que homenageou os sócios 
falecidos, com especial menção a Carlos 
Humberto, ex-presidente da direção.

A sessão contou com intervenções 
do presidente da direção da instituição, 
manuel silva, do presidente da Junta 
de Freguesia de Corroios, eduardo 
Rosa, e do presidente da direção da 
União de Associações de Reformados, 
Pensionistas e idosos do Concelho do 
seixal, Fernando sousa, bem como de 
Cláudia Reis, adjunta da vereadora do pe-
louro do Desenvolvimento social, que re-
presentou a Câmara municipal do seixal, 
enquanto Zita salema interveio em re-
presentação da Confederação nacional 
de Reformados, Pensionistas e idosos 
(mURPi).

«esta associação é muito grande e nós 
precisamos de todos, dirigentes mas tam-
bém associados, com quem partilhamos 
uma palavra de carinho, de apoio ou de 
conforto», saudou manuel silva. O presi-
dente da direção da AURPiC fez um apelo 
para que «as direções das nossas asso-
ciações de reformados, pensionistas e 
idosos sejam capazes de se renovar, uma 
vez que não podem viver para sempre da 

dedicação e do trabalho voluntário dos 
mesmos responsáveis».

manuel silva defendeu ainda a exis-
tência de candidaturas nas próximas 
eleições para a direção da AURPiC em 
que figurem «associados com vontade de 
trabalhar e uma visão construtiva sobre 
os aspetos em que podemos melhorar a 
nossa instituição. Ainda que não venha a 
estar na futura direção, aqui estarei para 
vos apoiar», assegurou o dirigente.

«É com o conhecimento do passado 
que podemos trabalhar para melhorar o 
futuro e devemos ensinar os mais jovens 
que, apesar das dificuldades que por ve-
zes atravessam, estas associações têm 
uma missão muito digna e têm de conti-
nuar a existir», referiu eduardo Rosa, pre-
sidente da Junta de Freguesia de Corroios

em representação da vereadora ma-
nuela Calado, Cláudia Reis saudou «a soli-
dariedade entre estas instituições e a sua 
parceria com o Poder Local na defesa dos 
direitos dos idosos e das aspirações das 
associações» perante «uma diferença de 
entendimento com a segurança social so-
bre o que são os acordos de cooperação, 
uma vez que não há retorno financeiro, 
ou outro, para o trabalho quotidiano e 
as dificuldades que atravessam diaria-
mente».

A adjunta da vereadora do pelouro do 
Desenvolvimento social afirmou ainda 
a «completa disponibilidade da Câmara 
municipal do seixal para acompanhar e 
apoiar o vosso trabalho, seja da expectati-
va de construção de grandes equipamen-
tos, como acontece com o lar social de 
Corroios, seja nas pequenas intervenções 
ou obras que considerem necessárias pa-
ra desenvolver melhor o serviço social 
que prestam às nossas populações». n

Associação Unitária de Reformados, 
Pensionistas e idosos do seixal
Trabalho de atenção 
e cuidado com os idosos

Associação Unitária de Reformados, 
Pensionistas e idosos de Corroios
Instituição celebra 36 
anos de serviço social 
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A FestA dos Jogos do 
seixal é um momento de conví-
vio, partilha e de participação 
ativa dos vários intervenientes 
nos Jogos do seixal 2019. esta 
decorreu no dia 30 de março, no 
Pavilhão Municipal do Alto do 
Moinho, com muita animação e 
a realização de atividades em si-
multâneo.

A iniciativa teve dois momentos 
distintos, um com atividades de 
participação livre e aulas abertas 
onde não faltou andebol, badmín-
ton, basquetebol, futebol, jogos de 
mesa, percursos gímnicos, ténis 
de mesa, voleibol, xadrez e xadrez 
gigante. Já o segundo momento 
integrou demonstrações de ati-
vidades gímnicas, dança e artes 
marciais. Durante a tarde, os mais 
novos foram premiados com di-
vertimentos insufláveis e artes 
plásticas. Os Jogos do seixal conti-
nuam a assumir-se como um dos 
mais importantes projetos des-
portivos da Câmara Municipal do 
seixal, realizado em colaboração 

com as juntas de freguesia, o mo-
vimento associativo e as escolas 
do concelho.

Durante todo o ano, os Jogos do 
seixal oferecem atividades des-
portivas regulares para a popula-
ção. Além da vertente competiti-
va, proporcionam momentos de 
experimentação e de ocupação 
dos tempos livres. Promover a 
saúde e o desporto é o objetivo 
primordial deste projeto que in-
tegra 14 modalidades realizadas 
em 47 locais do concelho.

O momento protocolar reuniu 
representantes do movimento as-
sociativo e das autarquias locais. 
Manuel Cabete, em representação 
da Associação das Colectividades 
do Concelho do seixal, dirigiu-se 
aos presentes para felicitar «um 
evento que congrega clubes e au-
tarquias em torno de um objetivo: 
a promoção de hábitos de vida 
saudáveis através da prática des-
portiva disponibilizada pelos clu-
bes e ao alcance de todos». 

O vice-presidente da Câmara 

Municipal do seixal, Joaquim 
tavares, destacou a participação 
do movimento associativo «atra-
vés de uma oferta desportiva re-
gular que promove a integração 
social e a saúde. No nosso conce-
lho temos como lema o “Desporto 
para todos”, este traduz-se numa 
vasta atividade, seja nas coletivi-
dades ou nos espaços públicos».

Para o autarca a aposta no des-
porto vai continuar: «O nosso pa-
pel para fomentar a atividade des-
portiva passa pela construção e 
requalificação dos equipamentos 
desportivos para proporcionar 
mais condições às coletividades 
e consequentemente às popula-
ções que, desta forma, podem ter 
acesso à cultura e ao desporto». 

em 2019, caminhadas, conví-
vios de dança, prática de futebol, 
xadrez, percursos gímnicos e 
aulas abertas de canoagem são 
atividades que todos podem ex-
perimentar. em cm-seixal.pt pode 
consultar as iniciativas disponí-
veis.  n

Festa dos Jogos do seixal

Manifestação 
do desporto popular

Apresentação dos Jogos do Futuro
da Região de Setúbal
Iniciativa envolve 
mais de 3 mil atletas
Cerca de 3 mil atletas, em 25 modalidades desportivas, vão participar, 
em junho, nos Jogos do Futuro da Região de Setúbal (JFRS). O Seixal 
e mais oito municípios recebem as competições nos dias 14, 15 e 16 
de junho. A edição de 2019 tem como patrono o ex-futebolista Luisão.
A apresentação pública dos JFRS decorreu no dia 26 de março, na 
Biblioteca Municipal Bento de Jesus Caraça, na Moita. Marcaram pre-
sença muitas personalidades, entre as quais embaixadores do evento, 
um por cada município.
Entre os embaixadores dos JFRS 2019 constam nomes como Lucílio 
Baptista, ex-árbitro de futebol; Miguel Minhava, ex-basquetebolista in-
ternacional e atual treinador de equipa feminina do Grupo Desportivo 
da Escola Secundária de Santo André, Barreiro; Silvestre Fonseca, o 
mais velho praticante de halterofilismo em Portugal; Rafael Reis, ci-
clista profissional; Nelson Costa, ex-futebolista profissional e atual trei-
nador da formação do Seixal Clube 1925; e Durval Pinto, treinador de 
futebol de praia do Grupo Desportivo de Sesimbra e ex-internacional.
Em nome da Associação de Municípios da Região de Setúbal, parceiro 
da organização, Rui Garcia sublinhou que «é muito importante esta li-
gação que, através do Jogos do Futuro, se estabelece com a sociedade 
civil» e realçou a importância das parcerias/patrocínios na realização 
de um projeto que envolve milhares de pessoas – 3 mil das quais jo-
vens atletas.
Também presente na sessão, o coordenador nacional do Desporto 
Escolar (DE), Rui de Carvalho, referiu a importância da iniciativa e do 
trabalho realizado com os municípios. 
Daniel Figueiredo, vice-presidente da Câmara Municipal da Moita, des-
vendou o tema das apresentações da cerimónia de abertura dos JFRS 
que irá decorrer no dia 14 de junho, no Parque José Manuel Figueiredo, 
na Baixa da Banheira: o desporto ao longo da vida.
Luisão não esteve presente mas enviou uma mensagem onde se ma-
nifestou honrado pelo convite para assumir a figura de patrono, num 
evento com impacto na vida dos jovens e da região.
Os Jogos do Futuro são um grande evento desportivo que dinamiza 
modalidades como: andebol, atletismo, basquetebol, boccia, canoa-
gem, futebol de 11, futebol de 9, futebol de 7, futebol de praia, futsal, 
hip-hop, hóquei em patins, judo/judo adaptado, karaté (shotokan), na-
tação, orientação, patinagem artística, râguebi, surf adaptado, skate, 
ténis, ténis de mesa/ténis de mesa em cadeira de rodas, vela, voleibol 
(feminino) e xadrez. De referir a inclusão nesta edição das modalida-
des adaptadas de boccia, judo, surf e ténis de mesa, assim como o 
alargamento da competição na vertente feminina.
Os JFRS são uma organização conjunta dos municípios de Alcochete, 
Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal 
e da Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS), com a 
parceria do Desporto Escolar, movimento associativo popular e asso-
ciações distritais das modalidades aderentes.  
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PARTIDAS DE COINA (Concelho do Seixal) Dias úteis
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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 Foz do Tejo – Margem Sul 
| 212 227 746 

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

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

Saúde 24 | 808 242 424

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

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

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

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

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

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

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

Roma-Areeiro
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Sete Rios
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Corroios
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Setúbal
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Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

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

(*) n Partida do Fogueteiro

Sublinhados: com destino a Setúbal, os restantes terminam em Coina. 
Aos dias úteis o comboio das 8.13 horas termina no Fogueteiro
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43 43

13

43 43

13 13

707 127 127 

(*)

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

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

Serviço permanente

ABReU CARDoSo | R. Cidade Setúbal, 1-B, 
Corroios | 212 545 585
ALéM Tejo | Av. Dr. Arlindo Vicente, 20 A e 20 B 
Torre da Marinha | 212 223 736
ALVeS VeLHo | R. Luís de Camões, 27, 
Torre da Marinha | 212 211 132
BAIRRo NoVo | R. da Liberdade, 105-A,  
Bairro Novo | 212 220 959
BeNTo LINo | Av. de Vale de Milhaços, 34, 
Corroios | 212 532 601 
BIoTIFAR | R. José Carlos Ary dos Santos, 2-A,
Miratejo | 212 536 351
CeNTRAL | Av. General Humberto Delgado, 
9-11, Paio Pires | 212 210 365
CeNTRAL DA AMoRA | R. MFA, loja 22, Amora 
| 212 257 108
Do VALe | R. da Cordoaria, 5 B,Cruz de Pau
| 212 255 919
DUARTe RAMoS | Centro Comercial Belsul, 11, 
Lj. 29, Cruz de Pau | 212 268 930
FoGUeTeIRo | Av. 1.º de Maio, 93 A e B, 
Fogueteiro | 212 229 522
FoNSeCA | Pátio das Artes, 36 loja C8, 
Estrada dos Foros de Amora 
| 212 259 813
FoRoS De AMoRA | Estrada dos Foros 
de Amora, 120-A-B | 212 260 579
GoDINHo | Largo da Igreja, 51, Seixal 
| 212 213 580
HoLoN VALe De MILHAçoS | R. Alexandre 
Herculano, 2 A, Vale de Milhaços | 212 530 256
LUSITANA | Rua João Gil, 2, Arrentela 
| 212 277 959
PINHAL De FRADeS | R. Dr. Raul Machado, 
lote 52, Pinhal de Frades | 212 244 224
MAToS LoPeS | R. 25 de Abril, 20 r/c, Amora
| 212 246 355
MoURA CARNeIRo | RioSul Shopping, 
Loja 0.044 A | 212 277 868
NoBRe GUeRReIRo | Av. Marcos de Portugal, 
20-A, Amora | 212 276 470
NoVA AMoReNSe | R. Oliveira Martins, 4-B,   
Paivas | 212 268 818
NoVA De CoRRoIoS | Av. Rui Grácio, 84 - A/B, 
Santa Marta do Pinhal | 213 462 687
NoVAIS | Av. José António Rodrigues, 89-A, 
Aldeia de Paio Pires | 212 225 495
NUReI | R. da Igreja, Lt. 831 A, r/c, 
Fernão Ferro | 212 120 384
QUINTA DA ToRRe | Av. 25 de Abril, 65, 
Torre da Marinha | 212 224 750
RoMANA | R. Gil Vicente, 25, Vale de Milhaços 
| 212 546 293
São BeNTo | R. Ana Castro Osório, 10-A, Amora 
| 212 225 539
SeIxAL | Av. Vasco da Gama, 15, Seixal  
| 212 222 658
SeRUCA LoPeS | Trav. Paz, 4-B, Casal do Marco 
| 212 210 369
SILVA CARVALHo | Praceta Emídio Santana, 
6 – 6 A | Aldeia de Paio Pires | 210 993 415
SoUSA MARQUeS | Av. Luís de Camões, 2, 
Miratejo | 212 555 006
ST.ª MARTA Do PINHAL | R. Mário Sampaio 
Ribeiro, 7, St.a Marta do Pinhal | 212 255 300
UNIVeRSo | Av. 25 de Abril, 60 B, Corroios 
| 212 535 084
VALe BIDARRA | R. Luís de Camões, Lt. 350, 
Fracção A e B, Fernão Ferro | 212 121 121

Ficha Técnica
Propriedade e edição Câmara Municipal do Seixal – Alameda dos Bombeiros Voluntários, 45 – 2844-001 Seixal – Tel.: 212 276 700 · Fax: 212 276 701 – camara.geral@cm-seixal.pt – Coordenação – Divisão de Comunicação e Imagem –
Alameda dos Bombeiros Voluntários, 45 – 2844-001 Seixal – Tel.: 212 276 700 – dci@cm-seixal.pt – Impressão – Grafedisport – Impressão e Artes Gráficas, SA – Rua Consiglieri Pedroso – Casal de Santa Leopoldina – Queluz de Baixo – 
2745-553 Barcarena – Tel.: 214 345 400 · Fax: 214 360 542 – Edição na Internet – cm-seixal.pt – Distribuição – CTT Contacto, SA, Av. D. João II, n.º 13, 1999-001 Lisboa – Tiragem 65 000 exemplares – Distribuição gratuita

TELEFONES ÚTEIS
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Organização

Apoio

cm-seixal.pt

Cofinanciamento

Dia 3 de abril, quarta-feira
20.30 horas 
Sessão de Boas-Vindas

21 horas
II Tertúlia Fadista | Homenagem 
a Celina Pereira
Org.: Centro Cultural e Recreativo do Alto 
do Moinho
Auditório

Dia 4 de abril, quinta-feira
20.30 horas
III Encontro Intergeracional de 
Teatro 
Grupo de Teatro Ivone Silva (grupo sénior)
Grupo de Teatro Artes e Magias (grupo 
infantil)
Org.: Centro Cultural e Recreativo do Alto 
do Moinho
Auditório 

Dia 5 de abril, sexta-feira
18.30 horas
Receção às entidades oficiais
Nave central

19 horas
Abertura oficial da feira, com 
desfile
Nave central

19.30 horas
Jantares Temáticos – Angola, 
Indonésia e Venezuela
Org.: Embaixada de Angola, Embaixada 
da República da Indonésia e Centro Cultural 
e Recreativo Alto do Moinho
Nave central

Espetáculo Intercultural
Nave central

21.30 horas
Noite de Angola, Brasil 
e Indonésia
Nave central

Dia 6 de abril, sábado
9 horas
Torneio de Corfebol 
Org.: Centro Cultural e Recreativo do Alto 
do Moinho
Espaço exterior

10.30 horas
Colóquio O Desporto e a Paz 
– Dia Internacional do Desporto 
para o Desenvolvimento 
e a Paz
Org.: Movimento dos Municípios pela Paz 
e Conselho Português para a Paz e Cooperação
Auditório

12 horas
Almoços Temáticos 
– Moçambique, Guiné-Bissau 
e Indonésia
Org.: Associação Moçambique Sempre, Aguinenso, 
Associação de Solidariedade e Embaixada 
da República da Indonésia
Nave central

14 horas
Espetáculo Juventude 
Intercultural
Nave central

16 horas
Espetáculo Intercultural
Nave central

19.30 horas
Jantares Temáticos – Angola, 
Cuba, São Tomé e Príncipe 
Org.: Kamba – Associação de Angolanos 
do Concelho do Seixal, Associação Cultural 
Cubana em Portugal – Alocubano e Associação 
Poto Betu
Nave central

20.30 horas
Palestra Jordan, the Bride 
of Desert/Jordânia, a Noiva 
do Deserto
Por Ahmad Alsafadi (Palestina)
Org.: R@TO – Associação para a Divulgação 
Cultural e Científica
Auditório

21.30 horas
Espetáculo Intercultural – Noite 
de Angola, Cuba, Guiné-Bissau 
e São Tomé e Príncipe
Nave central

Dia 7 de abril, domingo
10 horas
Aula Aberta de Ioga
Org.: Confederação Portuguesa de Yoga 
e Embaixada da Índia
Nave central

11.30 horas
Apresentação do livro 
«A Poesia na Vida», de Ludgero 
Carvalho
Org.: Kamba – Associação de Angolanos 
do Concelho do Seixal
Nave central

12 horas
Almoços Temáticos – Cabo 
Verde, PALOP e Síria 
Org.: Associação Cabo-verdiana do Seixal, 
Associação de Apoio à Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa e Casa Árabe
Nave central

Espetáculo Intercultural
Nave central

15.30 horas
Apresentação Literária
Com Paulo Oliveira, Maria Luz, 
Carlos Bondoso e Joel Lira
Org.: Centro Cultural e Recreativo do Alto do 
Moinho
Auditório

17.30 horas
Palestra 15 min like a 
Palestinian/15 minutos de vida 
de um Palestiniano
Por Ahmad Alsafadi (Palestina)
Org.: R@TO – Associação para a Divulgação 
Cultural e Científica
Auditório

18 horas
Momento Protocolar
Nave central

19 horas
Encerramento

Beba um café 
com aroma solidário. 

Apoie a Associação Nacional 
dos Cuidadores Informais

Dias 5, 6 e 7 de abril
Feira do Fumeiro

Exposições:
Os Objetivos Globais para Um 
Desenvolvimento Sustentável

Org.:  Câmara Municipal do Seixal

Décadas de Luta pela Paz
Org.:  Conselho Português para 

a Paz e Cooperação

Horário 
da Feira Intercultural

Dia 5 de abril, 
das 19 às 24 horas

Dia 6 de abril, 
das 10 às 24 horas

Dia 7 de abril, 
das 10 às 19 horas 

Dia 3 de abril, quarta-feira
20.30 horas
Sessão de Boas-Vindas

21 horas
II Tertúlia Fadista | Homenagem 
a Celina Pereira
Org.: Centro Cultural e Recreativo do Alto 
do Moinho
Auditório

Dia 4 de abril, quinta-feira
20.30 horas

Dia 6 de abril, sábado
9 horas
Torneio de Corfebol
Org.: Centro Cultural e Recreativo do Alto 
do Moinho
Espaço exterior

10.30 horas
Colóquio O Desporto e a Paz 
– Dia Internacional do Desporto 
para o Desenvolvimento 
e a Paz
Org.: Movimento dos Municípios pela Paz 
e Conselho Português para a Paz e Cooperação
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 «Abril no Coração» é o 
lema das comemorações do 45.º 
aniversário do 25 de Abril no con-
celho do Seixal. o programa começa 
em abril e estende-se até ao mês de 
maio.no Seixal, trazemos Abril no 
Coração. E você?

Programa
Dia 5 de abril, sexta-feira
18.30 horas
Abertura do XII Encontro 
Intercultural Saberes e Sabores
Pavilhão Municipal do Alto  
do Moinho
21.30 horas
Ars Eloquentia  – 
Música Barroca
Cinema S.Vicente, 
Aldeia de Paio Pires

Dia 6 de abril, sábado
21.30 horas
Samuel – Mural da História
Clube recreativo da Cruz de Pau

Dia 7 de abril, domingo
9 horas
Dia Mundial da Saúde
Aula de zumba, formação de 
cruz vermelha e caminhada
Frentes ribeirinhas 
do Seixal e de Arrentela

Dia 9 de abril, terça-feira 
21.30 horas
Ciclo  Cinema Liberdade
Luz Obscura, de Susana Dias
Auditório Municipal, 
Fórum Cultural do Seixal

Dias 10 e 24 de abril, 
quarta-feira
às 10 e às 14.30 horas
Ateliê Cartazes do 25 de Abril 
núcleo da Mundet
Contactos: 210 976 112 
ou ecomuseu.se@cm-seixal.pt

Dia 12 de abril, sexta-feira
21.30 horas
Samuel – Mural da História
Centro de Solidariedade Social 
de Pinhal de Frades 

De 12 de abril a 30 de setembro
Bandeiras da Liberdade
Coletiva da ArTES 
Parque da Quinta dos Franceses, 
Seixal

Dia 13 de abril, sábado
21.30 horas
Vitorino – 
Concertos Biográphicos
Auditório Municipal, Fórum 
Cultural do Seixal

O destaque do programa de comemorações do 25 de Abril vai para a noi-
te de 24 de abril. A animação começa às 19 horas, na zona ribeirinha do 
Seixal, e só termina às 2 horas da manhã.
Pop da Revolução é o nome do espetáculo que vai ser apresentado, e que 
conta com grandes nomes da música portuguesa e a participação de gru-
pos locais. Com direção artística de Rui Júnior, produção do Tocá Rufar e 
da Nação Valente e direção musical de Tiago Pais Dias (Amor Electro), 
o espetáculo é uma viagem musical de 1974 até à atualidade, com um 
exuberante suporte multimédia, efeitos visuais e pirotécnicos.
Pelo palco vão passar Marisa Liz, Aurea, Carlão, Fernando Ribeiro, 
Homens da Luta e Tatanka. Mas muitos outros vão estar presentes, 
ainda que de forma virtual, em ecrã gigante: Simone de Oliveira, Teresa 
Salgueiro, Paulo de Carvalho, Jorge Palma e Marco Rodrigues. O espe-
táculo conta ainda com a participação da Orquestra Tocá Rufar e dos 
Karma Drums, e de grupos locais: Coro Infantil do Polo do Seixal da Escola 
Artística de Música do Conservatório Nacional, Grupo Coral Alentejano 
da Associação dos Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias do 
Seixal e Grupo Coral Seixal Vocalis. Na segunda parte, entram em cena o 
projeto Omiri, Celina Piedade, Chullage e Russa.

Dia 24 de abril, na zona ribeirinha do Seixal
Pop da Revolução

Comemorações 
do 45.º aniversário 
do 25 de Abril

Abril 
no Coração

15 horas
A Liberdade através 
das Palavras – 
Ateliê de Escrita Criativa
núcleo da Mundet
Contactos: 210 976 112 
ou ecomuseu.se@cm-seixal.pt

Dia 14 de abril, domingo
10.45 horas 
7.º Triatlo Jovem de Amora 
Associação naval Amorense
Frentes ribeirinhas 
de Amora e Seixal

Dia 16 de abril, terça-feira
21.30 horas
Ciclo Cinema Liberdade
Outro País, de Sérgio Tréfaut
Auditório Municipal, 
Fórum Cultural do Seixal

De 16 de abril a 11 de maio
De terça a sexta-feira, às 10 horas
Sábado, às 14.30 horas
Mostra bibliográfica 
e informativa
Histórias de Liberdade
biblioteca Municipal do Seixal

Dia 23 de abril, terça-feira
Das 9 às 12 horas
Warm-Up 
Festival Liberdade 2019
Escola Secundária João de barros

Dia 24 de abril, quarta-feira
Das 9 às 12 horas
Warm-Up 
Festival Liberdade 2019
Escola Secundária Manuel 
Cargaleiro
Das 16 às 18 horas
Ateliê  Liberdade em Flor
biblioteca Municipal do Seixal

Pop da Revolução
19 horas – Animação
22 horas  – Espetáculo 
Zona ribeirinha do Seixal

22 horas
Noturna de Canoagem 
Praia do Seixal

Dia 25 de abril, quinta-feira
9.30 horas
Estafeta 25 de Abril
ruas de Arrentela
25.º Passeio de Cicloturismo 
de Fernão Ferro
ruas da freguesia de Fernão Ferro
Saudação ao Poder Local 
Democrático
Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal
10.30 horas
Inauguração 
do Parque Urbano do Seixal
11 horas
Homenagem ao 25 de Abril
Praça 1.º de Maio, Seixal
11.45 horas
Inauguração do Monumento 
de Homenagem ao Vidreiro
Amora
12.30 horas
Inauguração 
da sede requalificada  
Associação Unitária 
de reformados, Pensionistas 
e idosos da Torre da Marinha
15 horas
Desfile do 25 de Abril
Avenida da liberdade, lisboa

Dia 26 de abril, sexta-feira
21.30 horas
Bandas filarmónicas 
do concelho do Seixal 
com cantor convidado
Praça 1.º de Maio, Seixal

Dia 27 de abril, sábado
11 horas
Encontro de Antigos e Atuais 
Eleitos do Poder Local 
Democrático
Átrio dos Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal
16 horas
Espetáculo infantil 
Sónia e as Profissões
Praça 1.º de Maio, Seixal
17.30 horas
Lançamento do Livro 
«O Desporto na Cidade»
Auditório dos Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal

Dia 30 de abril, terça-feira
21.30 horas
Silent Words, 
Música de Cole Porter
Auditório Municipal, 
Fórum Cultural do Seixal
14 horas
X Fórum para a Cidadania - 
«Tráfico de Seres Humanos, 
Dimensões e Respostas»
Auditório dos Serviços Centrais
 da Câmara Municipal do Seixal

Dia 1 de maio, quarta-feira
10 horas
Inauguração da Rotunda 
e Monumento aos Sinistrados 
do Trabalho
Aldeia de Paio Pires
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Navegante seixal 30€
 NAVEGANTE METROPOLITANO 40€

CÂMARA INVESTE 2 milhões de euros 
PASSE GRATUITO PARA CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS

descontos para seniores e jovens

Utilize os transportes públicos!

Conquista da população com o apoio da autarquia

Passe social mais barato 
desde 1 de abril
O passe Navegante, um passe social para 
todas as empresas de transportes públi-
cos nos 18 municípios da Área Metropo-
litana de Lisboa (AML), entrou em vigor 
no dia 1 de abril. A vigência foi celebrada 
com uma viagem entre Lisboa e Setúbal 
que juntou o primeiro-ministro e eleitos 
dos municípios da AML, em que participou 
Maria João Macau, vereadora do pelouro 
da Mobilidade da Câmara Municipal do 
Seixal.
Esta nova realidade apenas foi possível 
graças ao investimento dos 18 municípios 
da área metropolitana, como aconteceu 
no caso da Câmara Municipal do Seixal, 
que viabilizou a criação do novo tarifário 
com um investimento de dois milhões de 
euros. A autarquia defende ainda que a 
medida deve ser acompanhada por um 
forte investimento nos transportes públi-
cos, de modo a que os operadores destes 
serviços sejam capazes de dar resposta 
ao previsível crescimento da procura.
O novo passe tem um preço único de 30 
euros para circular dentro do município 
e de 40 euros para usufruir de todos os 
transportes nos concelhos do Seixal, Al-
cochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cas-
cais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Mon-
tijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Sesimbra, 
Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira. É gra-

tuito até aos 12 anos e custa apenas 20 
euros para seniores com mais de 65 anos. 
O passe Navegante é válido entre o primei-
ro e o último dia de cada mês e tem de ser 
carregado no cartão Lisboa Viva. Quem 
ainda não o tem terá de o obter junto de 
um dos operadores de transporte da AML 
ou online em portalviva.pt. O passe pode 
ser carregado no Multibanco, nos quios-
ques ou nas máquinas automáticas das 
estações de metro e de comboio.  
São muitas as mudanças trazidas pelo 
novo passe e se os principais beneficiários 
serão aqueles que já utilizavam os trans-
portes públicos, a verdade é que os novos 
tarifários levam a AML a estimar que mais 
55 mil pessoas passem a deslocar-se de 
transportes públicos no dia a dia, corres-
pondendo a cerca de menos 42 mil auto-
móveis a circular diariamente em torno da 
capital. Deste modo, o impacto da medida 
será notado na economia familiar, na cir-
culação automóvel e no ambiente. 
A título de exemplo, refira-se que os utiliza-
dores do anterior passe L123SX, que per-
mitia a circulação dentro do Seixal, entre 
o concelho e Lisboa, e dentro de Lisboa e 
até algumas localidades dos concelhos me-
tropolitanos, beneficiam agora de um des-
conto de 49,45 euros e de um passe cuja 
abrangência territorial é muito mais vasta. 

A poupança é ainda maior quando são 
mais do que duas pessoas do agregado 
familiar a utilizar os transportes públicos, 
uma vez que o novo tarifário prevê que ne-
nhuma família de dois ou mais elementos 
pague mais do que 80 euros de passe. Por 
questões técnicas e legais, no entanto, o 
passe Navegante Metropolitano Família 

só estará disponível a partir de julho deste 
ano.
As novidades sobre o novo passe têm atu-
alização no site aml.pt e nas redes sociais 
da AML, em portalviva.pt ou junto dos ope-
radores de serviço público de transporte.
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Concessão ferroviária termina este ano

Integrar a Fertagus na Comboios de Portugal
Há muitos anos que a Câmara Municipal do Seixal reivindica o alargamento do passe 
social intermodal a toda a região e a todos os operadores. A medida agora efetivada, a 
um baixo custo para o utilizador, como também sempre foi defendido pela autarquia, 
era já identificada como necessária na tomada de posição da Câmara Municipal do 
Seixal de 25 de julho de 2018.
A tomada de posição denunciava problemas estruturais, refletidos numa insuficiente 
oferta de transportes, com um custo muito elevado, e defendia «o fim da concessão à 
Fertagus com integração na CP – Comboios de Portugal», tendo em vista um «melhor e 
mais barato transporte público ferroviário».
A concessão à Fertagus do transporte ferroviário entre Lisboa e Setúbal pela Ponte 25 
de Abril é, no entendimento da Câmara Municipal do Seixal, uma das más políticas que 
contribuíram para um aumento dos custos e a degradação da prestação do serviço de 
transporte ferroviário no concelho. 
Deste modo, a Câmara Municipal do Seixal tem defendido a reversão das parcerias 
público-privadas das concessões ferroviárias à Fertagus, um serviço efetuado com 

comboios públicos, a circular em linhas públicas e que utiliza estações públicas, mas 
explorado por um operador privado. O Estado assume os custos e a Fertagus recolhe 
as receitas.
A autarquia defende ainda que, ao terminar o contrato de concessão à Fertagus em 
2019 da exploração comercial da ligação ferroviária entre Lisboa e Setúbal pela Ponte 
25 de Abril, se integre este serviço ferroviário na CP, acabando com a apropriação des-
tes recursos públicos em favor de grupos privados, com oportunidade para a gratuiti-
dade dos estacionamentos junto às estações. Também os trabalhadores da empresa 
saem a ganhar, com a integração na CP e na EMEF – Empresa de Manutenção de 
Equipamento Ferroviário, SA, beneficiando de melhores condições de trabalho, rendi-
mentos e direitos.  
A posição da Câmara Municipal do Seixal vai ao encontro da que também foi expressa 
pela Comissão de Utentes de Transportes da Margem Sul, a qual realizou um manifesto 
a exigir a integração da mesma concessão na CP, entregue na Assembleia da República 
e no gabinete do primeiro-ministro, igualmente em julho de 2018.

Testemunho dos utentes
Uma medida que poupa dinheiro às famílias
Para conhecer melhor as expectativas e o impacto do novo tarifário na vida dos utentes 
de transportes públicos, o Seixal Boletim Municipal esteve na estação de comboios do 
Fogueteiro e no terminal  fluvial para recolher as opiniões de utilizadores do serviço público 
de transporte. 

João Pedro
«Vivo em Fernão Ferro e a minha desloca-
ção é entre o Fogueteiro e o Parque das Na-
ções, em Lisboa, e vice-versa. Esta é uma 
boa medida, no sentido em que vai fazer 
poupar dinheiro às pessoas. Não sei se vai 
levar muito mais gente a optar pelo trans-
porte público, mas pelo que vejo o serviço 
de transportes ainda tem capacidade de 
resposta para algum crescimento.»

Mónica Plácido
«Sou residente na Torre da Marinha e vou 
até Lisboa. Eu não uso passe, porque é 
muito caro, mas em cada deslocação a Lis-
boa tenho de pagar para ir e voltar 10 eu-
ros. Vou aderir a este novo passe. A medida 
é óptima, dado que o salário mínimo ronda 
os 600 euros e que há gente a trabalhar 
longe que nem isso ganha. Como é que se 
paga mais de 80 euros pelo transporte e 
mais as coisas da casa? Não é possível.»

Maria do Carmo Justino
«Moro em Arrentela e vou a Lisboa sempre 
que quero ir ao IPO. O meu marido já tem o 
novo passe Navegante +65, que é aquele 
que nos interessa. O anterior passe só para 
o concelho era 27 euros, este custa 20 e dá 
para todo o lado. Acho isto uma boa medi-
da, mas tenho dúvidas de que uma benes-
se tão grande dure muito tempo. Quando a 
esmola é grande...»

Sandra Silva
«Sou residente na Torre da Marinha e 
vou para Roma-Areeiro. Com o novo pas-
se poupo muito dinheiro, porque é para 
mim, para a minha filha e para o meu 
marido. Atualmente era só para nós as 
duas e custava 172 euros, agora para 
os três vamos pagar 80 euros. É uma 
grande poupança. Esta é uma boa me-
dida, necessária há muito tempo.» 

João Leal
«Vivo na Cotovia, em Sesimbra, e estou 
reformado. Não faço com frequência esta 
viagem, só quando vou ao médico. Não irei 
fazer o passe porque não me será neces-
sário. A medida é ótima, porque é para as 
pessoas pouparem dinheiro. Se os serviços 
de transporte darão resposta é ainda uma 
incógnita, mas acredito que melhorem os 
serviços.»

Diva Veiga
«Sou residente na Torre da Marinha 
e vou fazer o novo passe. É uma pou-
pança grande para mim e para a minha 
família, porque somos três a usar o pas-
se. Esta poupança é a melhor coisa que 
fizeram, para quem gastava tanto em 
transportes, só resta esperar que os 
serviços consigam dar resposta.» 

Tomás e Constança Guedes
«Vivemos entre Aldeia de Paio Pires e Amo-
ra, onde moram os nossos pais, e utiliza-
mos o comboio e as camionetas. Esta é 
uma boa medida, porque há pessoas que 
nem podem pagar metade do preço e isso 
ajuda-as nos seus orçamentos familiares. 
Ajuda também a uma maior mobilidade das 
pessoas e, claro, beneficia o ambiente.»
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Reforço do transporte fluvial

Câmara do Seixal exige 
resolução à Transtejo 
O transporte fluvial assume uma enorme importância na mobilidade das popula-
ções da Área Metropolitana de Lisboa, onde se insere o concelho do Seixal. Este é 
um meio de transporte que há vários anos tem vindo a ser posto em causa com a 
política seguida pelo governo, assente na redução do número de embarcações, de 
trabalhadores e das ações de manutenção das frotas da Transtejo, o que conduziu 
a cortes na oferta e à recorrente supressão de carreiras, gerando uma enorme 
perda de fiabilidade na operação.
Com a entrada em vigor do novo passe único, que representa um incentivo à 
utilização do transporte público, torna-se urgente a implementação de uma rede 
de transportes eficiente. Para realçar a necessidade de reforçar as ligações e o 
número de barcos da Transtejo a operar na travessia Seixal-Cais do Sodré-Seixal, 
o executivo da Câmara Municipal do Seixal tem-se associado às ações de reivindi-
cação realizadas pelas comissões de utentes e já várias vezes efetuou a travessia 
fluvial Cais do Sodré-Seixal, ocasião em que auscultou as queixas dos utentes 
daquele transporte fluvial. Uma preocupação que também tem levado junto do 
governo através dos pedidos e realizações de reuniões com os responsáveis polí-
ticos pelas áreas da mobilidade e ambiente. 
O transporte fluvial é um importante meio de mobilidade das pessoas que residem 
no Seixal mas que estudam ou trabalham em Lisboa. Por vezes, basta faltar um 
barco para que tudo fique congestionado. A supressão de carreiras e a ausência 
de navios, como acontece com regularidade, tem consequências para milhares 
de pessoas. Desde 2011 já foram suprimidas 16 carreiras diárias, o que dificulta 
a mobilidade das mais de 5 mil pessoas que diariamente utilizam o transporte 
fluvial para Lisboa. O desinvestimento que o setor dos transportes públicos sentiu 
no passado, sobretudo no que respeita à Transtejo, é uma situação que a Câmara 
Municipal do Seixal exige ver alterada. Da sua parte, investiu 2 milhões de euros 
para viabilizar o novo passe único, acreditando que a diminuição de preço deve vir 
acompanhada de maior oferta de navios.

Olga Hilário 
«Moro no Seixal, mas trabalho em Lisboa 
e utilizo o barco. Com este novo tarifário 
vou pagar menos 13 euros por mês. Tenho 
maior opção de transportes por um preço 
mais baixo. Esta foi uma boa medida da 
Câmara Municipal do Seixal que aderiu ao 
programa». 

Augusto Dias
«Já utilizava o Navegante combinado entre 
o Seixal e Lisboa. Pagava 52 euros, fico 
a pagar 40, ao fim de um ano tenho um 
rendimento extra». E deixa o alerta: «ago-
ra, para que funcione, há que existir maior 
oferta, os tempos de espera são grandes». 

Cristina Costa
«Sou utilizadora dos transportes públi-
cos, do metro e barco, mas o Navegante 
vou comprá-lo hoje pela primeira vez. É 
uma medida que já devia ter sido toma-
da há mais tempo, incentivar o uso do 
transporte público, o nosso ambiente 
agradece».

Celeste Sousa
«Utilizo o barco e o autocarro e pagava 90 
euros para ir trabalhar. Agora fico a pagar 
40 euros, ao fim do mês faz diferença». O 
que é preciso é que «os transportes este-
jam articulados. Penso que com a redução 
de preços o número de utentes vai aumen-
tar».

João Ferreira
«Trabalho na Baixa e utilizo o barco para me 
deslocar. Só utilizo o passe da Transtejo, 
mas atendendo à diferença mínima de pre-
ço e ao facto de poder usar todos os trans-
portes, acho que vou optar pelo Navegante. 
Com estas alterações os transportes que 
melhor funcionam vão ficar sobrelotados 
se a oferta não aumentar». 

Margarida Leia
«Vou adquirir o novo passe Navegante, 
além de deixar de trazer o carro até ao bar-
co. Por mês vou poupar cerca de 25 euros 
e utilizar vários transportes».



Em abril de 2007, foi inaugurado o primeiro 
troço do Metropolitano Sul do Tejo, ligando 
Corroios à Cova da Piedade. Até novembro 
de 2008, foram inauguradas mais duas 
etapas, Cova da Piedade-Pragal e Cova da 
Piedade-Cacilhas, passando assim a fun-
cionar as três linhas previstas: a Linha 1, 
entre Corroios e Cacilhas, a Linha 2, entre 
Corroios e o Pragal, e a Linha 3, que liga 
Cacilhas e a Universidade, correspondendo 
a 13,5 quilómetros de extensão. 
Concretizada esta 1.ª fase, que serve os 
concelhos de Almada e Seixal (em Corroios), 
continuaram os estudos para o desenvolvi-
mento das 2.ª e 3.ª fases, que compreen-
diam a extensão da Linha 1, de Corroios ao 

Fogueteiro, e a criação de mais uma linha, 
unindo Fogueteiro-Seixal-Barreiro.
No entanto, essas fases nunca foram con-
cretizadas, apesar de ter sido avançada vá-
rias vezes pelo Estado a garantia de que as 
fases seguintes do MST iam avançar.
A Câmara Municipal do Seixal tem reivindi-
cado a necessidade de prolongar a rede do 
MST, que termina em Corroios e não permi-
te servir grande parte da população do con-
celho e atingir o seu pleno potencial.
O MST é um projeto criativo e inovador que 
permite a inserção urbana, a proximidade 
às populações, plena acessibilidade, con-
forto, fiabilidade e segurança, para além de 
ser amigo do ambiente.

Metropolitano Sul do Tejo
Exigir o prolongamento da rede

No Seixal existem quatro estações ferro-
viárias da Fertagus, na ligação entre Lis-
boa e Setúbal: Corroios, Foros de Amora, 
Fogueteiro e ainda Coina, no limite do 
concelho. No entanto, o estacionamento 
que a Fertagus oferece não vai ao en-
contro das necessidades da população. 
Os elevados preços praticados levam a 
que a oferta seja muito superior à pro-
cura, encontrando-se os parques quase 
desertos. Se, por um lado, as famílias 
conseguem uma elevada poupança com 
o novo passe social, por outro, o custo 
do parqueamento é quase igual ao custo 
do passe. A Câmara Municipal do Seixal 
exige a alteração desta situação consi-

derando que o estacionamento gratuito 
nestes parques é uma medida impres-
cindível para a promoção da utilização 
dos transportes públicos. Na reunião de 
25 de março, a Assembleia Municipal do 
Seixal aprovou uma moção que defende 
a gratuitidade dos parques de estaciona-
mento, tanto do terminal fluvial do Seixal, 
como dos da Fertagus, passando a ges-
tão para as autarquias. 
A Câmara Municipal do Seixal continua 
a reivindicar a passagem da gestão do 
parque de estacionamento da Transtejo 
para a autarquia gratuitamente, à seme-
lhança do que sucede no Montijo desde 
2017.

Transporte fluvial e ferroviário
Autarquia exige parques 
de estacionamento gratuitos

Transportes Sul do Tejo
Mais carreiras para servir
a população
O concelho do Seixal tem cerca de 170 
mil habitantes e uma área geográfica de 
95 km2, pelo que os transportes públi-
cos assumem um papel de extrema im-
portância na vida das populações.
Em termos de transporte rodoviário, des-
taca-se a empresa Transportes Sul do 
Tejo (TST). A operadora tem prosseguido 
uma política de reorganização da rede e 
de ajustamentos dos horários, carreiras 
e percursos que, na prática, resultou em 
cortes nas carreiras e em maior espaça-
mento entre as mesmas. Para além dis-
so, tem-se verificado o desinvestimento 

na frota, quer através da redução do 
número de viaturas operacionais, quer 
pela notória falta de manutenção das 
condições de segurança e conforto dos 
passageiros. A Câmara Municipal do Sei-
xal tem exigido da TST o cumprimento in-
tegral das carreiras previstas e a reposi-
ção das carreiras retiradas, bem como a 
fiscalização e garantia do cumprimento 
das obrigações de prestação do serviço 
público, com a devida articulação e cola-
boração por parte da Autoridade da Mo-
bilidade e dos Transportes e do Instituto 
da Mobilidade e dos Transportes.
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4 a 18 de abril

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

Vitorino no Seixal 
em abril

Vitorino – Concertos Biográphicos é um espetáculo integrado nas comemoração do 45.º 
aniversário do 25 de Abril, que tem lugar no próximo dia 13, sábado, às 21.30 horas, no 
Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal. 

Nascido no Redondo, no seio de uma família de músicos, tornou-se amigo de Zeca Afonso 
quando era recruta, viveu em Lisboa a partir dos 20 anos, onde cursou de Belas Artes, 
emigrando para França onde estudou pintura e começou a cantar na rua, tornando-se 
amigo de Sérgio Godinho e de José Mário Branco. Gravou com Zeca Afonso e Fausto e, 
em 1975, estreou-se a gravar um disco. Desde então, já conta com 23 álbuns. 

Vitorino atravessou distintas fases e abraçou diferentes estilos de música, do cante 
alentejano ao fado de Coimbra, mantendo sempre uma dinâmica própria enquanto artista 
multifacetado que se empenha com firmeza em causas culturais e sociais e que mantém 
viva a sua curiosidade para fazer coisas novas e colaborar com outros artistas e projetos.
Músicos: Vitorino (voz), Rui Alves (percussão, bateria, voz), Carlos Salomé (guitarra, 
adufe, voz), Sérgio Costa (piano, flauta), Ioannes Krieger (trompete, fliscorne) e Paulo 
Jorge (baixo) 

Ingresso: 10 euros. Reservas em Ticketline e nos locais habituais. Telefone: 210 976 100.

Um espetáculo imperdível. 

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

Ars Eloquentia – Música 
Barroca
Fundado em 2015, o Ars Eloquentia é um ensemble que tem como objetivo 
divulgar a música barroca composta para flautas (de bisel e traverso) e baixo 
contínuo, constituído por músicos profissionais com sólida formação no 
campo da música antiga, apresentando-se no Seixal em formação de quarteto 
para executar obras de Hotteterre, Blavet, Scarlatti, Telemann e Quantz, 
com destaque para as Trio Sonatas, em que se evidencia a arte, a beleza e a 
elegância da música francesa, italiana e alemã desse período.

Músicos: José Rui Fernandes e Sofia Cosme (flauta travessa barroca),  
Vânia Moreira (violoncelo) e Daniel Oliveira (cravo).

Ingresso: 5 euros. Reservas em Ticketline e nos locais habituais.  
Telefone: 210 976 172.

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

Ganhe bilhetes para 
ver «A Ilha Encantada»
A TeatroEsfera traz ao Cinema S. Vicente, nos dias 7 e 14 de abril, às 16 
horas, uma peça de teatro musical para a infância, «A Ilha Encantada», que 
remete o público para uma viagem ao maravilhoso mundo das lendas... ao 
mundo do teatro... ao mundo dos sonhos...

Organização: Animateatro. Ingresso: 5 euros.Reservas pelo telefone 212 
254 184 ou email comunicacaoanimateatro@gmail.com. 

Passatempo
Temos 2 bilhetes duplos para oferecer para a sessão de 14 de abril às 
primeiras respostas corretas à pergunta: Qual a companhia que apresenta      
a peça? Envie a resposta até às 17 horas do dia 8 de abril, para o email 
www@cm-seixal.pt, com o nome, n.º de BI ou CC e o n.º de telefone.

DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA

SBM 728 
4 de abril de 2019



seixal
acontece
5 abr. sexta
_________________________________
Das 10 às 12 ou das 14 às 16 horas
À Descoberta de Um Moinho
Fim de Semana dos Moinhos Abertos
Visita . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

_________________________________
Das 10 às 12 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

_________________________________
21.30 horas
Quero Lá Saber – Diogo Batáguas
Stand-up comedy . M/ 16 anos. 
Ingresso: 12 euros
Auditório Municipal  
do Fórum Cultural do Seixal

6 abr. sábado
_________________________________
9 horas
Dia Internacional do Desporto  
para o Desenvolvimento e a Paz
Torneio de corfebol | Colóquio O Desporto  
e a Paz
Entrada livre . Inscrição em cm-seixal.pt
Org.: Câmara Municipal do Seixal e Conselho 
Português para a Paz e Cooperação
Centro Cultural e Recreativo do Alto  
do Moinho

_________________________________
Das 9.30 às 16.30 horas
O Mosteiro do Carmo e Corroios: 
Memória e Património de Nuno 
Álvares Pereira no Seixal
Fim de Semana dos Moinhos Abertos
Visita . Inscrição (1)
Museu Arqueológico do Carmo, Panteão 
Nacional e Núcleo do Moinho de Maré de 

Corroios
_________________________________
Das 15 às 18 horas
Reutiliza & Brinca
Ateliê . Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
15.30 horas
Corroios GymFest
Atividades gímnicas
Org.: Casa do Povo de Corroios
Pavilhão Multiusos do Parque Urbano da 
Quinta da Marialva

_________________________________
17.30 horas
Plim, Plão, Toca no Coração!
Ritmos e melodias para pais e bebés
Bebés dos 24 aos 36 meses, acompanhados 
por um adulto
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
21 horas
Vitória, Vitória… Não Acabou a 
História!
Crianças e público em geral
Inscrição (2)
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
21.30 horas
Ars Eloquentia – Música Barroca
M/ 6 anos . Ingresso (3)
Cinema S. Vicente

7 abr. domingo
_________________________________
9 horas
Dia Mundial da Saúde
Aula de zumba | Formação de uma cruz 
vermelha humana | Caminhada
Org.: Câmara Municipal do Seixal e Cruz 
Vermelha Portuguesa – Delegação Foz do 
Tejo (Margem Sul)
Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação Foz 
do Tejo (Margem Sul)

_________________________________
10 horas
1.ª Légua Cidade de Amora |  
XV Milha Jovem
Atletismo
Org.: Clube de Atletismo de Amora
Parque Urbano das Paivas

_________________________________
Das 15 às 17 horas
À Descoberta de Um Moinho
Fim de Semana dos Moinhos Abertos
Visita . Inscrição (1)
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

_________________________________
Das 15 às 18 horas
Torneio de Xadrez  
dos Jogos do Seixal
Clube Recreativo da Cruz de Pau

9 abr. terça
_________________________________
21.30 horas
Luz Obscura
Ciclo Cinema Liberdade
M/ 12 anos . Entrada livre
Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal

+

10 abr. quarta
_________________________________
Das 10 às 12 ou das 14.30 às 16.30 horas
Cartazes do 25 de Abril
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

11 abr. quinta
_________________________________
18 horas
Fórum Seixal – Apresentação  
do Projeto de Reordenamento  
do Trânsito em Várias Ruas  
de Amora
Entrada livre
Associação Unitária de Reformados,  
Pensionistas e Idosos de Amora

12 abr. sexta
_________________________________
21.30 horas
Deusas
Dança oriental . M/ 6 anos . Ingresso: 3 euros
Org.: Espaço Reyel
Cinema S. Vicente

13 abr. sábado
_________________________________
Das 15 às 16.30 horas
A Liberdade através das Palavras
Ateliê . Inscrição (1)
Núcleo da Mundet

_________________________________
17 horas
14.ª Milha Urbana de Corroios
Org.: Casa do Povo de Corroios
Ruas de Corroios

E Se… Não Fosse Possível Sonhar?
Oficina de expressão plástica  
para pais e filhos
Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares
Orientação técnica: Associação Acrescer
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
21 horas
XIII Gala Gímnica
Org.: Centro Cultural e Recreativo  
do Alto do Moinho
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho

Ranking Pares Mistos Juniores
Setas
Org.: Clube Desportivo e Recreativo  
do Fogueteiro Pavilhão do clube

_________________________________
21.30 horas
Vitorino – Concertos Biográphicos
Música . M/ 6 anos . Ingresso: 10 euros
Auditório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal

Einstein
Teatro . M/ 12 anos . Ingresso: 5 euros
Org.: Animateatro
Espaço Animateatro, Amora



t

________________________________
15, 16 e 17 de abril
Segunda e terça-feira, das 10 às 12 horas
Quarta-feira, das 14 às 16 horas
Passeio Acompanhado a Bordo do 
Varino «Amoroso»
Grupos . Inscrição (1)
Varino «Amoroso»

Nós e o Rio
Ateliê . Grupos . Inscrição (1)
Varino «Amoroso»

Descobertas no Ecomuseu – 
Embarcação Tradicional
Passeio . Grupos . Inscrição (1)
Varino «Amoroso»

________________________________
Até 6 de abril
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
No Meu Olhar, o Seixal
Exposição de diários gráficos  
de Manuela Rosa Rolão
Entrada livre
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

________________________________
Até 20 de abril
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas.
O Sentido do Desenho
Exposição de pintura de Cidália Rodrigues
Entrada livre
Galeria Municipal de Corroios

________________________________
Até 30 de abril
De segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas
Cante Paris 2014
Exposição cedida pela Casa do Cante  
de Serpa/Câmara Municipal de Serpa, 
da autoria de José Serrano (fotógrafo)
Entrada livre
Átrio dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal

________________________________
De terça a sexta-feira, das 10 às 20 horas
Sábado, das 14.30 às 20 horas
Brincar Livre
Bebés dos 6 aos 36 meses, acompanhados 
por um adulto
Biblioteca Municipal do Seixal

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

________________________________
De terça a sexta-feira, 10.30 e 16.30 horas
«Baltasar, o Grande», 
de Kirsten Sims – Hora do Conto
Figura de Urso – 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 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

________________________________
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) Ingresso: 5 euros (50 % de desconto para jovens até 25 

anos, reformados e trabalhadores das autarquias do Seixal)

__________________
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

14 abr. domingo
_________________________________
Das 9.30 às 12 horas
Aulas Abertas de Canoagem
Org.: Associação Náutica do Seixal
Rampa da Misericórdia do Seixal

_________________________________
10.45 horas
7.º Triatlo Jovem de Amora |  
Campeonato Nacional
Org.: Junta de Freguesia de Amora, Câmara 
Municipal do Seixal e Associação Naval 
Amorense
Zonas ribeirinhas de Amora e Seixal

_________________________________
Das 15 às 17 horas
Biodiversidade 
na Fábrica de Pólvora
Visita . Inscrição (1)
Extensão na Fábrica de Pólvora 
de Vale de Milhaços

_________________________________
Das 16 às 18 horas
Caça ao Ovo e Histórias da Fidalga 
D. Maria Bernardina
Famílias e público em geral
Jardim da Quinta da Fidalga

16 abr. terça
_________________________________
21.30 horas
Outro País
Ciclo Cinema Liberdade
M/ 12 anos . Entrada livre
Auditório Municipal  
do Fórum Cultural do Seixal

17 abr. quarta
_________________________________
Das 9 às 13 horas
Torneio de Futebol de 7
Org.: Comissão de Proteção  
de Crianças e Jovens
Parque Municipal do Serrado

e ainda…
4 a 18 abr.
________________________________
De 4 a 7 de abril
De quinta-feira a domingo,  
em diversos horários
Encontro Intercultural Saberes  
e Sabores 2019
Entrada livre
Org.: Câmara Municipal do Seixal,  
Junta de Freguesia de Corroios e Centro 
Cultural e Recreativo do Alto do Moinho
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho

________________________________
6 e 13 de abril, sábado
10 horas
Animação Desportiva de Arrentela
Várias atividades desportivas
Quinta da Fidalga

Área de Participação do Serrado
Várias atividades desportivas
Org.: Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix
Parque Municipal do Serrado

16.30 horas
Arca de Histórias
Dos 4 aos 12 anos
Biblioteca Municipal do Seixal

________________________________
7 e 14 de abril, domingo
10 horas
Área de Participação do Seixal
Várias atividades desportivas
Parque da Quinta dos Franceses

16 horas
A Ilha Encantada
Teatro . M/ 3 anos . Ingresso: 5 euros
Org.: Animateatro
Cinema S. Vicente

________________________________
De 12 de abril a 30 de setembro
Bandeiras da Liberdade
Coletiva de artistas plásticos da ARTES – 
Associação Cultural do Seixal
Org.: ARTES – Associação Cultural do Seixal, 
com a colaboração e apoio da Câmara 
Municipal do Seixal
Parque da Quinta dos Franceses



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

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

Venha celebrar  
os moinhos
De 5 a 7 de abril, o Seixal celebra o Dia Nacional dos Moinhos e o Fim             
de Semana dos Moinhos Abertos com visitas acompanhadas.

A visita À Descoberta de Um Moinho, para o público escolar, realiza-se         
no dia 5. 

O Mosteiro do Carmo e Corroios: Memória e Património de Nuno Álvares 
Pereira no Seixal é a visita destinada ao público em geral, no dia 6, das 
9.30 às 16.30 horas. Inclui deslocação em autocarro municipal a Lisboa e ao 
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios.

Terá ainda lugar, para o público em geral, a vista À Descoberta de Um 
Moinho, no Moinho de Maré de Corroios, no dia 7, das 15 às 17 horas, com 
atuação dos Tocá Rufar. 

A participação é gratuita, sujeita a inscrição prévia, pelo telefone              
210 976 112 ou email ecomuseu.se@cm-seixal.pt.

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

Diogo Batáguas no Seixal
Diogo Batáguas vem ao Seixal apresentar o seu segundo espetáculo de stand-up comedy 
a solo: Quero Lá Saber.

O nome deste espetáculo é herança dos seus vídeos, que têm feito sucesso no Youtube, 
e resume o seu estado de espírito: «quero lá saber».

O jovem não quer saber, mas quer falar e é no palco que se sente livre para dizer 
tudo o que lhe apetece. Sem amarras nem limites. Neste espetáculo, não há 
temas tabus: há reflexões, medos, verdades, mentiras, absurdos e demências. 
Em Quero Lá Saber, diz tudo o que não se pode dizer nas redes sociais. 
Diogo Batáguas é radialista na Rádio SuperFM e stand-up comedian.

Ingresso: 12 euros. Reservas em Ticketline e nos locais habituais. 
Telefone 210 976 100. 

Dia 5 de abril, sexta-feira | 21.30 horas | Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal

                                                           

• Espetáculos musicais interculturais, apresentações literárias, encontro 
intergeracional de teatro, desporto

• Palestras (sobre a Palestina), colóquios (sobre o desporto e a paz)

• Noites, jantares e almoços temáticos (Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, 
Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Cuba, Venezuela, Síria e Indonésia)

• Feira do Fumeiro

• Exposições: 
–  Os Objetivos Globais para Um Desenvolvimento Sustentável 
–  Décadas de Luta pela Paz

Horários: dia 5 de abril, das 19 às 24 horas | dia 6 de abril,  
das 10 às 24 horas | dia 7 de abril, das 10 às 19 horas 
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