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Fórum Seixal –
Rua Fonte da Prata 
e Rua Dr. Emídio 
Guilherme Garcia Mendes
Reordenamento 
de trânsito beneficia 
peões e automobilistas 5

 
   

Associação Humanitária 
de Bombeiros Mistos 
de Amora 
Município atribui 
mais 200 mil euros 
para o quartel 20, 21

 
 De 23 de abril a 12 de 

maio, no Jardim da Quinta 
da Água, em Corroios
O Livro em Festa 
está de volta 17
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Venha celebrá-lo connosco 
Todos temos Abril no coração

Na noite de 24 de abril, a partir das 22 horas, o concelho do Seixal vai celebrar o 25 de 
Abril de 1974 com o espetáculo Pop da Revolução, que terá em palco Marisa Liz, Aurea, 
Carlão, Fernando Ribeiro, Homens da Luta e Tatanka e receberá participações multimé-
dia de Simone de Oliveira, Teresa Salgueiro, Paulo de Carvalho, Jorge Palma e Marco 
Rodrigues, para além da participação de grupos locais.
Outras iniciativas incluem as saudações ao Poder Local Democrático e ao 25 de Abril; a  
abertura do Parque Urbano do Seixal; as inaugurações do Monumento de Homenagem 
aos Operários Vidreiros, do Monumento aos Sinistrados do Trabalho e do Centro de 
Convívio da Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Torre da 
Marinha; o lançamento do livro Desporto na Cidade, de Alfredo Melo de Carvalho; um 
concerto que junta as bandas filarmónicas do concelho; e o espetáculo infantil Sónia e as 
Profissões, estreia da apresentadora Sónia Araújo como cantora, atriz e bailarina. 11 a 14
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18 de abril a 3 de maio

Realojamento em Vale de Chícharos, Fogueteiro

Demolição do lote 10 já começou
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A discussão do relatório 
de atividades e prestação de con-
tas do exercício de 2018 e a apre-
ciação da atividade do município 
marcaram a 2.ª sessão ordinária 
da assembleia municipal que de-
correu nos serviços centrais da 
câmara Municipal do seixal, nos 
dias 15 e 16 de abril, de acordo 
com o regimento do órgão delibe-
rativo do município.

No período de intervenção da 
população, o executivo foi ques-
tionado sobre a fiscalização de 
construções de anexos, a falta de 
transportes públicos em santa 
Marta do Pinhal, o excesso de 
velocidade e o ruído noturno 
na Rua infante dom Henrique, 
em corroios. uma munícipe mo-
radora na Praceta Frederico de 
Freitas, em frente à Escola Básica 
de santa Marta do Pinhal, alertou 
para o facto de, durante a entrega 
e recolha de crianças, os morado-
res da praceta não conseguirem 
sair.

Saúde e ambiente
No período antes da ordem do 

dia, foram aprovadas, da cdu, 
uma saudação pelo 45.º aniversá-
rio do 25 de Abril; as moções con-
tra o encerramento da urgência 
pediátrica do Hospital Garcia de 
orta; de solidariedade para com 
o povo palestino; e pela defesa 
da autonomia do poder local na 

prestação de serviços de água e 
resíduos. Foi também aprovado 
um voto de pesar pelo falecimen-
to de António da silva Marquês, 
presidente da Junta de Freguesia 
de Amora entre 1983 e 1986, 
eleito da assembleia municipal e 
dirigente  associativo. 

do Ps foi aprovada a sauda-
ção ao 25 de Abril e a recomen-
dação pela criação de uma apli-
cação móvel que reforce a co-
municação com os munícipes; 
a recomendação pela criação 
de estacionamento para pes-
soas com deficiência junto ao 
instituto de Emprego e Formação 
Profissional e pela iluminação 
das passadeiras.

do BE foram aprovadas a sau-
dação pelas comemorações do 25 
de Abril; a recomendação pela er-
radicação do uso do glifosato em 
espaços públicos e a recomen-
dação pela inclusão de análises 
à presença de glifosato na água 
para consumo humano (abasteci-
mento de água). Joaquim santos, 
presidente da câmara Municipal 
do seixal, considerou «positi-
vo incluir esta análise no Plano 
Anual de controlo da Água».

do cds foi aprovada a sauda-
ção à Associação dá-me a Tua 
Mão, pelo trabalho social, exem-
plo de cidadania e que recente-
mente inaugurou uma padaria 
social. 

Pelo PAN foi aprovada a moção 
que propõe a organização de ci-
clos de cinema sobre o bem-estar 
animal e ambiente, e a saudação 
a Adelino Marques, ativista que 
denuncia casos de poluição no 
rio Tejo.

No período da ordem do dia, foi 
apreciada a atividade da câmara. 
As forças políticas com assento 
na assembleia municipal ques-
tionaram sobre as obras envol-
ventes à Escola Básica Paulo da 
Gama, a atuação da fiscalização 
municipal, se há candidaturas 
para descontaminação de passi-
vos ambientais, as descargas de 
esgotos na Baía, a requalificação 
do cRoAcs – centro de Recolha 
oficial de Animais de companhia 
do seixal, os valores aplicados no 
Regulamento Municipal de Taxas 
e Tarifas e a expansão do caixa 
Futebol campus.

Atividade municipal
o presidente da câmara Muni-

cipal do seixal esclareceu que se 
está a proceder à requalificação 
do espaço público na envolvente 
da Escola Básica Paulo da Gama, 
em Amora, com a criação de 
80 lugares de estacionamento. 
Relativamente à fiscalização mu-
nicipal, «o serviço intensificou 
as ações, a par das campanhas 
de sensibilização e dos investi-
mentos nestas áreas». sobre a 

contaminação de solos nas áreas 
do Poço do Talaminho e antigos 
areeiros de J. caetano e Fernando 
Branco, afirmou ser «um pro-
blema do Estado, que há vários 
anos anunciou um programa de 
descontaminação de solos, que 
nunca avançou». Já  em relação às 
descargas de emergência na Baía, 
disse que «os emissários são res-
ponsabilidade da simarsul, que 
está a proceder a inspeções vídeo 
para reparar eventuais roturas».

Relativamente à requalificação 
do cRoAcs «estamos a ampliar o 
espaço, que vai abrir em maio». 
Quanto aos valores aplicados no 
Regulamento Municipal de Taxas, 
esclareceu que nos processos de 
urbanismo, em caso de junção de 
elementos, a autarquia pretende 
reduzir os valores relativos à en-
trega de documentos. Quanto à 
expansão anunciada pelo sport 
Lisboa e Benfica do centro de 
estágios no seixal, representa, 
segundo o autarca, «mais inves-
timento para o concelho, que va-
mos continuar a acompanhar».

     
Gestão em prol 
da população
A sessão continuou no dia se-

guinte, com o único ponto, o re-
latório de atividades e prestação 
de contas do exercício de 2018. o 
presidente da câmara Municipal 
do seixal disse que o ano de 2018 

«foi extremamente positivo para 
o concelho, graças ao excelente 
trabalho da autarquia e dos nos-
sos trabalhadores». o autarca 
elencou alguns dados que ates-
tam a concretização: na execução 
orçamental, a receita foi supera-
da em 103 por cento; a despesa 
ficou abaixo dos 90 por cento; 
concretizou mais 6 milhões de 
receita corrente e gastou menos 
7 milhões em despesa corrente, o 
que resulta «num saldo positivo». 
o saldo de gerência de 2018 cifra-
-se em quase 19 milhões de euros 
e o resultado líquido do exercí-
cio é de 14,7 milhões e o endivi-
damento desceu abaixo dos 40 
milhões de euros, se não contar-
mos com o empréstimo para a 
aquisição do edifício dos serviços 
centrais da câmara Municipal do 
seixal. Joaquim santos concluiu 
que o executivo «está a realizar 
um trabalho de ótima gestão po-
lítica, técnica e financeira em prol 
das populações».

o relatório de atividades e 
prestação de contas do exercício 
de 2018 foi no entanto rejeitado 
com os votos a favor da cdu, a 
abstenção do BE e os votos contra 
do Ps, Psd, cds, PAN e do presi-
dente da Junta de Fernão Ferro. n

NÚMEROS DE 2018

ORÇAMENTO GLOBAL 
DA CÂMARA MUNICIPAL 
DO SEIXAL

140,3 M  €

RESULTADO LÍQUIDO 
DO EXERCÍCIO DE 2018 14,7 M  €

TAXA DE EXECUÇÃO
DA RECEITA DE 2018 103,3%

TAXA DE EXECUÇÃO
DA DESPESA DE 2018 89,5%

Gestão financeira rigorosa em prol da população 

Assembleia municipal aprecia 
o relatório de atividades 
e contas de 2018 
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Investimento municipal promove qualidade de vida

Objetivos propostos
em 2018

010101

030303

050505

020202

040404

060606

Serviço público e proteção civil

Aquisição do edifício dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal 

Reforço de meios humanos e mecânicos para apoio
ao novo modelo de limpeza e higiene urbana 

Requalificação do Mercado Municipal
da Cruz de Pau

Construção do quartel de bombeiros de Amora
e da Secção Destacada de Fernão Ferro

Ampliação do Centro de Recolha Oficial de Animais
de Companhia do Seixal (CROACS)

Conclusão do Parque Urbano do Seixal 
Conclusão da obra do passeio ribeirinho do Seixal
e requalificação do núcleo urbano antigo
Construção do Centro Distribuidor de Água
de Fernão Ferro 
Renovação das redes principais de abastecimento de água
Investimento no novo modelo de higiene urbana 

Serviços urbanos e espaço público

O ano de 2018 demonstrou a boa situação económica e financeira da 

Câmara Municipal do Seixal. O orçamento inicial aprovado foi de 87 

milhões de euros (M€). Ao longo do ano, fruto das revisões orçamentais, 

resultou uma dotação orçamental de 140,3 M€, pela inclusão do saldo de 

gerência anterior (18,7 M€) e do empréstimo de 35 M€ para aquisição do 

edifício dos Serviços Centrais.
A execução foi de 144,9 M€ (103,3 por cento) do lado da receita e de 

125,6 M€ (89,5 por cento) do lado da despesa. 

Assim o Município do Seixal tem vindo a reforçar o investimento 

municipal, o que permite o lançamento de novos projetos em diferentes 

áreas de intervenção que, em conjunto com os projetos já em desenvolvi-

mento, têm impacto no território e na qualidade de vida da população.

Implementação do Laboratório Vivo
para a Descarbonização da Baía do Seixal
Desenvolvimento dos projetos de conclusão
do troço da alternativa à EN10 até Amora 
Construção das novas rotundas no Fogueteiro
e em Aldeia de Paio Pires
Construção de novas redes de saneamento na Verdizela 

Início do processo de realojamento social
em Vale de Chícharos

Apoio à requalificação do Centro de Convívio
da Associação Unitária de Reformados, Pensionistas  e 

Idosos da Torre da Marinha
Apoio à requalificação de edifícios no âmbito do projeto 

Reabilite o Seu Prédio

Desenvolvimento social e habitação

 Ambiente e mobilidade

Associativismo e desporto

Educação e cultura

Construção do Pavilhão Multiusos do Águias Unidas 
Construção do Pavilhão Desportivo da Mundet 

Início da construção do Complexo Desportivo de Santa 
Marta do Pinhal 

Construção do Centro de Treinos do Amora Futebol Clube
Conclusão do Estádio Municipal do Seixal 

Concurso lançado para a construção da Piscina 
Municipal de Paio Pires 

Qualificação de equipamentos no movimento associativo

Intervenções diversas no parque escolar
Concurso para o projeto de construção do novo Jardim
de Infância da Quinta de São Nicolau
Construção do refeitório da Escola Básica do Bairro Novo 
Requalificação da cozinha e refeitório da Escola Básica
D. Nuno Álvares Pereira em Miratejo 
Requalificação do Armazém 56 Arte Sx  
Concurso para empreitada de requalificação
de edifício para o Centro Internacional de Medalha 
Contemporânea
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A AvAliAção do loureiro 
da Índia situado na Praça luís de 
Camões, na freguesia do Seixal, re-
alizada pelo instituto Superior de 
Agronomia (iSA), identificou um 
fungo, Ganoderma resinaceum, que 
ditou o seu abate. A decisão foi co-
municada no Fórum Seixal de 2 de 
abril que teve lugar no Centro de 
Apoio ao Movimento Associativo 
Juvenil e contextualizada dentro 
da patologia que a condenou: um 
«fungo lenhícola que penetra atra-
vés das raízes, coloniza o sistema 
radicular e o colo das árvores, afe-
tando a estabilidade mecânica das 
mesmas».

A descrição surge no relatório de 
avaliação da árvore elaborado pelo 
laboratório de Patologia vegetal 
veríssimo de Almeida do iSA, da-
tado de 12 de março deste ano, e 
é clara quanto ao modo como es-
ta árvore, da espécie Ficus micro-
carpa L, pode colocar em perigo 
vidas humanas e bens materiais. 
Para acautelar estas situações, a 
Câmara Municipal do Seixal foi 
obrigada a tomar a decisão que 
ninguém queria tomar. Abater o 
loureiro da Índia, árvore emblemá-
tica da freguesia do Seixal, que no 
ano de 2003 obteve a classificação 
de Árvore de interesse Público por 
parte do instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas (iCNF).

«Assuntos como o abate desta 
árvore, que ao longo de décadas 
significou tanto para tantas pes-
soas que nasceram e cresceram no 
Seixal, têm de ser debatidos com a 
população, para que todos vejam 
esclarecidas as suas dúvidas quan-

to aos motivos desta intervenção», 
afirmou o presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires. 

Tendo passado a infância nesta 
mesma praça, António Santos lem-
brou ainda «as brincadeiras que 
tínhamos debaixo desta e de ou-
tras árvores ali existentes» e recor-
dou «o enorme esforço da Câmara 
Municipal do Seixal para manter a 
árvore desde que se quebrou um 
dos seus três ramos principais, o 
que levou à sua desclassificação 
em 2006» e sublinhou «a imensa 
pena de todos por esta decisão», 
a que contrapôs um sentimento 
de responsabilidade perante «um 
enorme risco para a vida humana 
que não podemos estar dispostos 
a correr». 

o historial desde a classifica-
ção de interesse público até à 
decisão de abate foi apresentado 
pelo vereador com os pelouros 
do Ambiente, Serviços Urbanos, 
Energia e Espaço Público. Joaquim 
Tavares recordou a desclassifica-
ção em novembro de 2006 em re-
sultado da descolagem de um dos 
três ramos, em consequência de 
ventos fortes e mau tempo, obri-
gando a câmara a remover o ramo 
esgalhado. Na decisão de desclas-
sificação, que foi comunicada pelo 
iCNF por fax, já surgia mencionado 
o risco de queda. 

Diante deste risco, a Câmara 
Municipal do Seixal tomou todas as 
medidas necessárias para manter 
o loureiro da Índia na Praça luís de 
Camões. logo em 2007 foram colo-
cadas cintas nos dois ramos rema-

nescentes. Desde então, a árvore 
teve de receber atenção especial da 
autarquia que perante a observa-
ção das condições das cintas solici-
tou ao iSA a avaliação fitossanitária 
e de risco de rotura da árvore. Em 
2017, o instituto declarava já o grau 
máximo de perigosidade, «tendo 
em conta a localização do exemplar, 
praça ajardinada, junto a uma via 
pública e prédios de habitação, os 
defeitos estruturais observados e 
os resistogramas efetuados». 

Em vez de optar pelo abate, a câ-
mara abraçou outra solução, ainda 
possível ao tempo: a colocação de 
um sistema de cabos dinâmicos e a 
redução da copa. A intervenção foi 
concluída em setembro de 2017, 
assumindo-se que manter a árvore 
obrigaria a uma vigilância constan-
te. Desse cuidado resultou a nova 
avaliação do iSA, cujo relatório de 
12 de março de 2019 identificou 
o fungo Ganoderma resinaceum, 
responsável pela decisão de aba-
te final. Para compensar a perda 
desta árvore, a Câmara do Seixal 
pretende plantar duas magnólias 
na mesma praça.

«A situação atual obriga a privi-
legiar a segurança e a salvaguarda 
de bens e vidas humanas e, conse-
quentemente, a proceder ao aba-
te da árvore», lamentou Joaquim 
Tavares, o qual salientou «a triste-
za daqueles que ao longo dos anos 
acompanharam o seu crescimen-
to».

 o vereador assegurou igual-
mente que «à semelhança de todas 
as situações anteriores em que tu-
do fizemos para manter o loureiro 

Fórum Seixal debateu abate de árvore na Praça luís de Camões

Doença afeta as raízes 
e põe em risco a vida humana

Praça Luís de Camões 
vai receber duas magnólias

No dia 11 de abril, a Câmara Municipal do Seixal procedeu ao abate do 
loureiro da Índia (Ficus microcarpa L.), árvore de grande porte da Praça 
Luís de Camões, que foi tema do Fórum Seixal de dia 2 de abril.
A intervenção tornou-se necessária depois do diagnóstico de risco 
de queda elevado, proferido pelo Instituto Superior de Agronomia – 
Laboratório de Patologia Vegetal Veríssimo de Almeida. 
No canteiro em que esta se inseria, foram plantadas no dia 17 de abril 
duas outras árvores (magnólias, ou Magnolia grandiflora, como a que 
se vê na foto), que contribuirão para manter o carácter da praça e pro-
porcionarão, num estado avançado de desenvolvimento, condições de 
sombra. As magnólias são espécies arborícolas de folha persistente 
e que apresentam floração em parte do ano, constituindo árvores de 
grande beleza.

da Índia na Praça luís de Camões, 
também desta vez realizámos to-
das as diligências para que assim 
acontecesse, acabando por enten-

der que seria o mero adiar de uma 
inevitabilidade, com a agravante de 
colocar em risco a integridade físi-
ca ou mesmo a vida das pessoas». n
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O debate em torno da 
proposta de reordenamento de 
trânsito na Rua Fonte da Prata 
e na Rua dr. emídio Guilherme 
Garcia Mendes decorreu no dia 
11 de abril nas instalações da 
associação Unitária de Refor-
mados, Pensionistas e Idosos de 
amora e contou com 14 interven-
ções de munícipes.

as alterações de trânsito fo-
ram tema de mais uma edição do 
Fórum Seixal, iniciativa que tem 
como objetivo apresentar pro-
postas de planeamento urbano, 
debater temas que afetem direta-
mente a população, mas sobretu-
do ouvir as preocupações e rece-
ber os contributos dos munícipes 
sobre os temas abordados.

a intervenção pensada para a 
Rua Fonte da Prata procura dar 
resposta a um aumento significa-
tivo de tráfego, com dificuldades 
criadas pelo cruzamento entre 
veículos onde a via é mais estrei-
ta, assim como na curva de visibi-
lidade reduzida. a proposta apre-
sentada é a de implementação de 
sentido único no entroncamento 
com a Rua Sociedade Filarmónica 
Operária amorense, continuan-
do pela Rua dos Operários.

Já a Rua dr. emídio Guilherme 
Garcia Mendes recebeu várias 
intervenções, entre as quais de 
remodelação da rede de abaste-
cimento de águas e da rede de 
drenagem de águas residuais 
domésticas e pluviais. em resul-
tado da intervenção, já no ter-
reno mais ainda não concluída, 

a Câmara Municipal do Seixal 
pretende construir uma rotunda 
no cruzamento com a Rua dona 
branca Saraiva de Carvalho, as-
sim como requalificar arruamen-
tos, passeios e estacionamentos 
entre a Rua Conselheiro Custódio 
de borja e a nova rotunda.

as propostas foram apresen-
tadas por Joaquim tavares, ve-
reador reponsável pela área do 
espaço Público, que explicou que 
«mais do que apresentar a nossa 
proposta, estamos aqui para vos 
ouvir sobre este tema e sobre ou-
tras preocupações que tenham, 
para em conjunto procurarmos 
respostas e encontrarmos as me-
lhores soluções para cada situ-
ação».

«Muitas das soluções que apre-
sentamos hoje resultam já de con-
tributos dados pela população, 
estudados tecnicamente e con-
siderados viáveis pelos serviços, 
como acontece com a constru-
ção da rotunda no cruzamento da 
Rua dr. emídio Guilherme Garcia 
Mendes e a Rua dona branca 
Saraiva de Carvalho», referiu o 
também vice-presidente da câ-
mara municipal. No caso específi-
co, dado tratar-se de uma ação de 
qualificação de infraestruturas, 
passeios e arruamentos e cons-
trução de uma rotunda, Joaquim 
tavares apelou à «compreensão 
para os constrangimentos que 
estas intervenções mais a fundo 
sempre causam».

Igualmente presente na ini-
ciativa, o presidente da Junta de 

Freguesia de amora disse que 
as intervenções incidem sobre 
«dois pontos críticos que faz todo 
o sentido que mereçam a nossa 
atenção» e contextualizou as alte-
rações num conjunto de medidas 
iniciadas há já alguns anos, quan-
do «se implementou um sentido 
único na Rua dos Operários, junto 
ao Colégio as Joaninhas».

Manuel araújo considerou 
que a implementação de sentido 
único na Rua Fonte da Prata irá 
«melhorar de forma significativa 
a circulação automóvel, mas tam-
bém aumentar a segurança para 
os peões, em particular para pes-
soas mais idosas e com mobilida-
de reduzida, e em especial para 
os atletas do Clube de Canoagem 
de amora que são obrigados a 

atravessar esta rua para terem 
acesso à água». 

Os munícipes presentes de-
monstraram preocupações com 
a dificuldade de circulação para 
veículos de maior porte ou com 
atrelados, como é exemplo das 
carrinhas da associação Naval 
amorense; criação de novas bol-
sas de estacionamento e situa-
ções de estacionamento abusivo 
ou ilegal; circulação e mobilidade 
pedonal; necessidades de sinali-
zação vertical e horizontal; me-
didas dissuasoras de circulação 
em excesso de velocidade, entre 
outras.

Joaquim tavares explicou que 
as sugestões apresentadas se-
rão ponderadas e assegurou que 
«todas as nossas ações têm co-

mo objetivo a qualidade de vida 
da população e, assim, sempre 
que possível devolver as cidades 
aos peões e apostar em modos de 
mobilidade suaves ou sustentá-
veis». O vereador assumiu ainda 
que «o passe social intermodal 
mais barato é um passo nessa di-
reção, mas há muito a fazer, como 
a melhoria dos serviços públicos 
de transporte ou, como é óbvio, 
uma alteração dos hábitos de mo-
bilidade das pessoas». n

Rua Fonte da Prata e Rua dr. emídio Guilherme Garcia Mendes

Reordenamento de trânsito 
beneficia peões e automobilistas



Centro de Recolha Oficial de Animais
de Companhia do Seixal 
Nova viatura para transporte 
de animais de companhia

A Câmara Municipal do Seixal tem uma nova viatura para apoio ao Centro de Recolha 
Oficial de Animais de Companhia do Seixal (CROACS). 
A viatura, ligeira de passageiros, está adaptada para a captura e transporte de animais 
de companhia e foi adquirida no âmbito do plano da renovação da frota da Câmara 
Municipal do Seixal, vindo substituir o veículo existente, por já não reunir as condições 
necessárias ao serviço.
A transformação da nova viatura teve em conta os vários requisitos funcionais e técnicos 
indispensáveis à melhoria do serviço prestado, assegurando desta forma o bem-estar 
animal e as melhores condições para os trabalhadores.  
A apresentação do novo veículo teve lugar no dia 9 de abril, na presença de Joaquim 
Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e de Joaquim Tavares, vereador do 
pelouro do Ambiente e Serviços Urbanos. 

A próxima época de hóquei em patins no concelho poderá já decorrer no novo 
Pavilhão Desportivo da Mundet. As obras estão a ser finalizadas e tudo aponta para a 
sua conclusão em junho de 2019.
O balanço foi feito no dia 8 de abril, após uma visita às obras por Joaquim Santos, 
presidente da Câmara Municipal do Seixal, José Carlos Gomes, vereador do pelouro 
do Desporto, e Fernando Marques, presidente da direção da Criar-T – Associação de 
Solidariedade, acompanhados por técnicos da autarquia e da empresa construtora.
A obra inclui a construção do pavilhão desportivo e a requalificação do edifício contí-
guo, antigo edifício 73 da Mundet, que servirá de apoio ao pavilhão.
O Pavilhão Desportivo da Mundet é municipal e a sua construção integra o processo 
de revitalização do espaço da antiga fábrica Mundet. Com uma área de 1405 m2, terá 
um campo de jogos com 20 m x 40 m. Serão criados acessos, área de estacionamen-
to e um espaço verde de enquadramento a nascente.
O equipamento está localizado no terreno onde esteve instalado o primeiro rinque de 
hóquei em patins do Grupo Desportivo da Mundet, coletivo que iniciou a modalidade 
no concelho do Seixal.
No edifício 73 da Mundet chegou a funcionar uma cafetaria e uma sala de convívio. 
Agora, o edifício está a ser recuperado e nele vão funcionar os balneários, cafetaria e 
espaços sociais.
A Criar-T, que tem vindo a dinamizar a modalidade de hóquei em patins no município, 
irá utilizar e gerir o funcionamento do pavilhão, para o qual foi assinado um contrato-

-comodato. Este equipamento irá permitir a dinamização desta prática desportiva no 
Seixal. 
É de referir que os atletas da Criar-T praticavam a modalidade no pavilhão do Seixal 
Futebol Clube, que foi encerrado por venda judicial, encontrando-se fechado desde 
então.
Com esta nova obra, pretendeu-se «não deixar morrer o hóquei no concelho do Seixal, 
uma modalidade que tem cerca de 80 anos e começou aqui na Mundet», como disse 
Fernando Marques. Ao mesmo tempo, o objetivo da instituição «foi continuar este 
projeto estruturado no desporto como meio facilitador tanto para a integração social, 
como para formação humana».
Atualmente, a instituição conta com cerca de 80 a 90 jovens a praticar hóquei entre 
os escalões de competição e de formação.
«Está aqui uma obra que eu penso que será muito importante para o hóquei em 
patins no concelho do Seixal, mas também para o desporto e para o património do 
município. Foi nesta antiga fábrica que nasceu o hóquei em patins no concelho do 
Seixal e por isso esta intervenção reveste-se não só de valor desportivo, mas também 
de valor simbólico», afirmou o presidente da Câmara Municipal do Seixal.
O autarca disse ainda que o equipamento receberá o nome de Leonel Fernandes, 
antiga glória do hóquei em patins seixalense, várias vezes campeão nacional e eu-
ropeu.
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Visita ao Pavilhão Desportivo da Mundet e edifício 73
Uma obra com valor desportivo e simbólico
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Espaço de jogo e recreio
no centro de Corroios
Requalificação do piso 
e brinquedos
No espaço de jogo e recreio no centro de Corroios, situado na Rua 
Cidade de Lisboa, a Câmara Municipal do Seixal esteve a proceder 
a uma intervenção de requalificação.
Foram colocados mais equipamentos em todo o espaço: uma mo-
linha e um baloiço inclusivo, adaptado a crianças com mobilidade 
reduzida.
Foi aplicado pavimento in situ (de segurança) onde se incluiu o 
desenho de um jogo da macaca e de uma lagarta para dar um 
aspeto mais divertido ao espaço e adaptado ao seu público-alvo: 
as crianças.

Fernão Ferro
Criação de cruzamento sobrelevado
Em Fernão Ferro, entre as ruas António Sérgio e da República, a Câmara Municipal do Seixal criou 
um cruzamento sobrelevado, como medida de acalmia de tráfego. O objetivo desta intervenção 
é a diminuição da velocidade no local, permitindo reduzir o número de acidentes, bem como a 
gravidade dos mesmos. Nesta obra foram utilizadas 55 toneladas de betuminoso.

 

Pinhal de Frades
Criação de 35 lugares de estacionamento
Está já em funcionamento o novo parque de estacionamento de apoio à Unidade de Saúde 
Familiar de Pinhal de Frades. Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, acom-
panhado do vereador Joaquim Tavares, esteve no local no dia 15 de abril, data em que o mesmo 
ficou disponível para a população. Esta obra permitiu criar 35 lugares de estacionamento, ser-
vindo os utentes deste equipamento de saúde. 
Trata-se de uma obra da Câmara Municipal do Seixal com investimento de 40 mil euros.

Rua João de Deus, Alto do Moinho
Rede de abastecimento de água
A Câmara Municipal do Seixal está a proceder à ampliação e altera-
ção da rede de abastecimento de água na Rua João de Deus, no Alto 
do Moinho.
Estão a ser instalados cerca de 120 metros de conduta em tuba-
gem de PVC e substituídos os ramais domiciliários.
Após esta intervenção, vão ser realizadas obras de repavimentação 
no local.

Rua Manuel Teixeira Gomes,
em Amora
Obras de pavimentação
A Câmara Municipal do Seixal procedeu a obras de 
pavimentação na Rua Manuel Teixeira Gomes, em 
Amora. Esta obra faz parte de uma intervenção con-
junta que está a ser realizada na área envolvente à 
Escola Básica Paulo da Gama, em Amora, de forma a 
requalificar o espaço.
Encontram-se a decorrer obras na rede de abaste-
cimento de água, mas também relacionadas com a 
mobilidade e o ordenamento do espaço.
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Sensibilização para a problemática 
dos dejetos caninos
Câmara Municipal do Seixal 
distribui sacos-luva 
para a recolha
A sensibilização dos munícipes para a problemática dos dejetos ca-
ninos é o objetivo de uma campanha que se encontra a decorrer no 
concelho. A ideia é sensibilizar para a importância de recolher e co-
locar no lixo os dejetos do seu animal, promovendo a preservação 
do ambiente,  respeitando o bem-estar dos animais de estimação e 
salvaguardando a qualidade de vida das pessoas.
Entre as ações em curso encontra-se a distribuição aos munícipes 
de folhetos informativos onde são igualmente disponibilizados 
alguns sacos-luva para recolha dos dejetos caninos. Estes sacos-
luva também podem ser encontrados nos jardins e espaços pú-
blicos, onde estão a ser instalados dispensadores de sacos para 
recolha dos dejetos, que devem ser colocados no contentor mais 
próximo.
Com estes sacos, o procedimento é muito simples. O saco serve 
à sua mão como uma luva, com que pode apanhar os dejetos. De 
seguida é só revirar o saco, deixando os dejetos do lado de dentro, 
fechá-lo e colocá-lo no contentor mais próximo.  
Lembre-se que, de acordo com o Regulamento Municipal de 
Gestão de Resíduos Urbanos (artigo 53.º), a deposição ou abando-
no de dejetos de animais na via pública, jardins ou qualquer outro 
local do domínio público constitui uma contraordenação punível 
com coima entre os 25 e os 250 euros. Colabore. Recolha os deje-
tos do seu cão.

A CâmArA municipal 
do Seixal aprovou, na reunião 
de 10 de abril, uma tomada de 
posição pela defesa da autono-
mia do Poder Local na prestação 
dos serviços públicos essenciais 
às populações. Em causa está a 
atribuição à Entidade reguladora 
dos Serviços de Águas e resíduos 
(ErSAr) da competência para 
aprovar um regulamento tarifá-
rio e estabelecer regras de defini-
ção, fixação, revisão e atualização 
dos tarifários de abastecimento 
público de água e de saneamen-
to de águas residuais urbanas, 
quando a mesma deveria limi-
tar-se a emitir recomendações, a 
acompanhar o setor e a servir de 
instrumento de apoio à atividade 
dos municípios, tendo por base 
o cumprimento das suas atribui-
ções e competências.

O presidente da Câmara 
municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, considera que esta situa-
ção «viola a autonomia do Poder 
Local, retirando margem de deci-
são e opção, procurando afastar 
este serviço central das popula-
ções da decisão do Poder Local 
e impondo aumentos das tarifas 
aos utentes».

O executivo aprovou também 
o caderno de encargos referen-
te à contratação pública para a 
aquisição de um comboio elé-
trico solar, no âmbito do de-
senvolvimento do projeto refe-
rente ao Laboratório Vivo para 
a Descarbonização da Baía do 
Seixal.

A autarquia aprovou ainda 
atribuição de comparticipações 
financeiras ao movimento asso-
ciativo.

Reunião extraordinária
de 4 de abril
Presidência
• Relatório de atividades e 

prestação de contas de exercício 
de 2018. Aprovação.

Deliberações da reunião
de 10 de abril 
Presidência 
• Tomada de posição: Pela de-

fesa da autonomia do Poder Local 
na prestação de serviços públicos 
essenciais.

• Ata da reunião ordinária 
de 27 de março de 2019. Apro- 
vação.

• Preçário para 2019. 1.ª 
Alteração. Aprovação.

• Suspensão do mandato do 
vereador Marco Paulo Teles 
Gonçalves Fernandes. Aprovação.

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

dimento por ajuste direto para 
aquisição do comboio elétri-
co, ao abrigo da execução do 
Plano para o Desenvolvimento 
do Laboratório Vivo para a 
Descarbonização da Baía do 
Seixal. retificação da cláusu-
la 4.ª do caderno de encargos. 
Aprovação. 

• Hasta pública mediante lici-

tação para alienação de viaturas 
municipais. Adjudicação.

Pelouro do Desporto,
Empreitadas, Administração 
Geral e Modernização
Administrativa
• Protocolo a celebrar entre a 

Câmara municipal do Seixal e a 
Associação das Coletividades do 
Concelho do Seixal para apoiar 
o Campeonato de Futsal do 
Concelho do Seixal. Aprovação 
de minuta.

• Contrato-programa de de-
senvolvimento desportivo a ce-
lebrar entre a Câmara municipal 
do Seixal e a Associação de 
moradores dos redondos para 
garantir o apoio necessário à ob-
tenção e instalação de um prati-
cável para o desenvolvimento da 
modalidade de ginástica acrobá-
tica. Comparticipação financeira.

Pelouro do Planeamento,
Mobilidade, Cultura
e Recursos Humanos
• Plano de Urbanização da 

UOPG33. Processo n.º 5/M/2018. 
Calendarização. Aprovação.

• Processo disciplinar n.º 
15/2017. Relatório e decisão fi-
nal. n

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

reuniões de câmara de 4 e 10 de abril

Defender a autonomia 
do Poder Local 
na prestação de serviços

seixal.limpo@cm-seixal.pt
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As OpOrtunidAdes de desenvolvi-
mento económico do seixal e a captação de 
novos investidores foram o âmbito da visita 
de uma delegação liderada pelo embaixador 
da república popular da China em portugal, 
Cai run, e representantes de três grandes em-
presas chinesas com forte implementação em 
portugal, e ainda de representantes do Grupo 
Alves ribeiro, no dia 11 de abril.

O presidente da Câmara Municipal do 
seixal, Joaquim santos, e o presidente da as-
sembleia municipal, Alfredo Monteiro, reuni-
ram-se com a comitiva, seguindo-se uma vi-
sita ao concelho por áreas estratégicas, como 
a Quinta do pinhão e os parques industriais, 
terminando com um passeio no núcleo urba-
no antigo do seixal e na zona ribeirinha.

na reunião, Joaquim santos fez uma in-
trodução sobre a «excelente» localização e 
potencialidades do concelho e da região, em 
termos de mobilidade e transportes; indús-
tria e logística; recursos naturais e em termos 
turísticos. «se juntarmos todas estas com-
ponentes, verificamos que o seixal tem este 
conjunto de fatores distintivos que ajudam a 
promover o concelho e as suas potencialida-
des», disse o autarca.

Joaquim santos abordou a estratégia de 
planeamento do seixal, centrada em três 
eixos: turismo e lazer, em torno da Baía do 
seixal; atividades económicas, implantadas 
em torno dos principais eixos viários, onde 
estão as principais áreas de desenvolvimento 
económico; e os espaços verdes e de baixa 
densidade populacional, «áreas com excelen-
te qualidade de vida».

das oito áreas de desenvolvimento eco-
nómico, destacou o pinhal das Freiras, com 
100 hectares para atividades económicas, e a 
Lisbon south Bay, com 536 hectares. Quanto 
à qualidade de vida do concelho, realçou três 
projetos em curso: o Monteverde, a Quinta da 
trindade e a Quinta do pinhão.

sobre o eixo turismo e lazer, em torno da 
Baía do seixal, o autarca referiu que existem 

investimentos nesta zona e mencionou, pela 
«sua importância», o eco resort do seixal, na 
ponta dos Corvos.

Concluiu com as cinco razões para inves-
tir no seixal: desenvolvimento económico, 
população jovem, localização privilegiada, 
habitação a preços acessíveis e condições 
atrativas para instalação de empresas. 

Silk Road Lisboa 
João Carlos pereira e Joaquim paiva Chaves, 

do Grupo Alves ribeiro, apresentaram o pro-
jeto silk road Lisboa, localizado no pinhal 
das Freiras. esta é uma área de desenvolvi-
mento económico com 100 hectares e tem 
por objetivo construir um eco-tec resort, ou 
seja, uma plataforma de negócios que aposta 
na tecnologia e no ambiente, virada para a 
implantação de empresas de origem asiática. 
À volta desta plataforma, será desenvolvida 
uma smart city, com valências ecológicas. 

O embaixador chinês Cai run expressou a 
sua confiança no desenvolvimento do seixal 
e desejou «todo o sucesso nesse objetivo». 
realçou que o plano estratégico do seixal «irá 
orientar o futuro desenvolvimento» do muni-
cípio, o qual apresenta grandes potencialida-
des». Cai run assegurou que levará o plano do 
futuro desenvolvimento do seixal às empre-
sas e cidades chinesas, assim como o projeto 
silk road Lisboa. prometeu todo o empenho 
da embaixada e das três empresas chinesas 
implantadas em portugal, as quais levarão os 
projetos do seixal a outras empresas da China 
Continental e de Macau. 

Os presidentes da sucursal do Banco da 
China em portugal, da Huawei portugal e 
da delegação da China state Construction 
engineering Corporation agradeceram a 
oportunidade e garantiram trabalhar no sen-
tido de desenvolver projetos comuns no con-
celho do seixal.  n

Os trABALHOs de demolição 
do lote 10 de Vale de Chícharos já come-
çaram e prevê-se que estejam concluí-
dos no prazo de quatro semanas.

«É um sinal importante para dar es-
perança à restante população que aqui 
está de que o processo não está para-
do», afirmou Joaquim santos, presi-
dente da Câmara Municipal do seixal, 
que esteve no local acompanhado de 
Manuela Calado, vereadora do pelouro 
do desenvolvimento social.

Joaquim santos anunciou que o mu-
nicípio já está a programar a segunda 
fase de realojamentos, o que espera que 
aconteça ainda este ano: «Até ao final 
do ano queremos concretizar o realo-
jamento de mais 74 famílias e a demo-
lição de mais três edifícios», avançou.

O autarca explicou que estava previs-
to para 2019 o realojamento de 38 fa-
mílias, mas dado o sucesso da primeira 
fase do realojamento, decidiram alargar 
a intervenção. «A câmara municipal es-
tá neste momento a tomar medidas pa-
ra encontrar habitações no município 
para podermos realojar as famílias», 
acrescentou Joaquim santos.

As habitações são selecionadas tendo 
em conta a localização dos empregos e 
das escolas. Algumas casas estão pron-
tas a serem habitadas, outras requerem 
intervenções. este modelo permite às 
famílias ter uma habitação própria con-
digna e com uma renda de acordo com o 
seu rendimento. 

O acordo para a resolução da situação 
de carência habitacional neste bairro foi 
assinado a 22 de dezembro de 2017, nu-
ma parceria entre a Câmara Municipal 
do seixal, o instituto da Habitação e da 
reabilitação urbana e a santa Casa da 
Misericórdia do seixal. 

O objetivo desta cooperação era 
realojar as 234 famílias de Vale de 
Chícharos. Mas tendo em conta a di-
mensão e a complexidade da operação, 
o processo começou a ser realizado de 
forma faseada. 

numa primeira fase, procedeu-se ao 
realojamento de 64 famílias, no total de 
187 pessoas, que habitavam no lote 10, 
processo que terminou a 20 de dezem-
bro de 2018.

Quatro meses depois começaram as 
demolições, após a empresa detentora 
do terreno, a urbangol, ter chegado a 
acordo com a autarquia. «Felizmente foi 
possível chegar a um acordo com o pro-
prietário do terreno e edifício para dar 
início às demolições», afirmou o presi-
dente da Câmara Municipal do seixal.

terminado o realojamento e as de-
molições, o investimento irá represen-
tar um total de 15 milhões de euros, 
dos quais 8,3 são suportados pelo mu-
nicípio. Ou seja, 60 por cento do inves-
timento é feito pela autarquia, 40 pelo 
estado.

«A percentagem devia ser inversa até 
porque o governo é que tem a responsa-
bilidade no realojamento e na política 
de habitação em portugal, não são os 
municípios. Mas foi o possível. Agora 
queremos é avançar mesmo que isso 
signifique investir mais do que o gover-
no», afirmou Joaquim santos.

O objetivo é concluir este processo 
em 2022.

Quanto aos terrenos de Vale de 
Chícharos, são do domínio privado, mas 
existe um plano de pormenor aprovado 
para construção de edifícios de habi-
tação, uma zona comercial e de parque 
urbano. n

promover o desenvolvimento económico
Visita do embaixador
da China ao Seixal

realojamento em Vale de Chícharos, 
Fogueteiro
Demolição do lote
10 já começou
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Seixal distinguido no Dia Mundial da Saúde

Promoção da qualidade 
de vida das populações

A 2.ª Gala de Jovens Intérpretes 
realiza-se no dia 2 de junho, no  
Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal. Dar a conhecer a 
nova geração de intérpretes instru-
mentistas residentes no concelho 
é o objetivo do projeto produzido 
pela Câmara Municipal do Seixal. 
As inscrições para participação de-
correm até ao dia 10 de maio.
No âmbito deste projeto não são 
aceites inscrições na modalidade 
de canto. A composição musical 

apresentada e o instrumento utili-
zado são da responsabilidade dos 
intérpretes, que devem ter idades 
compreendidas entre os 8 e os 16 
anos. As composições podem ser 
interpretadas nas categorias de 
solista ou duo e a sua duração não 
pode exceder os 10 minutos. 
A ficha de inscrição está disponível 
em cm-seixal.pt, e as inscrições po-
dem ser efetuadas das seguintes 
formas: inscrição em cm-seixal.pt, 
nos Serviços Online, separador 

«Cultura»; inscrição presencial 
nos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal e nas Lojas do 
Munícipe de Amora, Aldeia de Paio 
Pires, Fernão Ferro, Santa Marta 
do Pinhal, Miratejo e Torre da 
Marinha. Mais informações pelo 
telefone 212 276 700.

Inscrições até dia 10 de maio
2.ª Gala de Jovens Intérpretes

O MunicípiO do Seixal, em 
representação da Rede portuguesa 
de Municípios Saudáveis, recebeu, 
no dia 5 de abril, do Ministério da 
Saúde uma distinção de mérito pe-
lo reconhecimento do trabalho de-
senvolvido por esta rede, ao longo 
de 21 anos, que tem por objetivo a 
promoção da saúde e qualidade de 
vida das populações.

na cerimónia comemorativa 
do Dia Mundial da Saúde de 2019, 
dedicada ao tema «cobertura 
universal de Saúde», que se reali-
zou no auditório da Estufa Fria de 
Lisboa, o município fez-se repre-
sentar pela vereadora do pelouro 
do Desenvolvimento Social e mem-
bro do conselho de administra-
ção da rede, Manuela calado, que 
referiu: «fomos distinguidos pela 
nossa ação na mudança da forma 
como os indivíduos, as comunida-
des, as instituições e o poder local 

pensam, compreendem e tomam 
decisões sobre a saúde das popu-
lações».

A Rede portuguesa de Muni-
cípios Saudáveis é uma associação 
de municípios que tem como mis-
são apoiar a divulgação, a imple-
mentação e o desenvolvimento do 
projeto cidades Saudáveis nos mu-
nicípios que pretendam assumir 
a promoção da saúde como uma 
prioridade. constituída formal-
mente em 10 de outubro de 1997, 
a Rede portuguesa de Municípios 
Saudáveis conta hoje com 57 mu-
nicípios. Desenvolve a sua inter-
venção tendo por base a promoção 
de estratégias locais suscetíveis de 
favorecer a obtenção de ganhos em 
saúde.

Além de promover a intensifica-
ção, a cooperação e a comunicação 
entre os municípios que integram 
a rede, a associação é responsável 

por estabelecer pontes com as res-
tantes redes nacionais participan-
tes no projeto cidades Saudáveis 
da Organização Mundial da Saúde.

Este ano o Dia Mundial da Saúde 
foi pela segunda vez consecu-
tiva sujeito ao  tema «cobertura 
universal de Saúde para Todos, 
em Todo o Lado», com que a 
Organização Mundial da Saúde 
procurou alertar para a necessi-
dade urgente de promoção de po-
líticas transversais que efetivem 
o direito à saúde de todos os seres 
humanos e dar visibilidade ao fac-
to de mais de 800 milhões de pes-
soas (12 por cento da população 
mundial) despender 10 por cento 
do orçamento familiar com despe-
sas em cuidados de saúde e de me-
tade da população mundial ainda 
carecer de cobertura completa de 
serviços essenciais de saúde. n

Concurso Nacional de Doçaria
Rica Tradicional Portuguesa
Pastel da Fidalga ganhou medalha 
de ouro

O pastel da Fidalga, da autoria de Dina Oliveira, um delicioso e amen-
doado doce que homenageia o Seixal, conquistou a Medalha de Ouro 
no 8.º Concurso Nacional de Doçaria Rica Tradicional Portuguesa, na 
categoria Pastel.
Este evento é organizado pelo CNEMA – Centro Nacional de Exposições 
de Santarém, com o selo de qualidade da Qualifica/oriGIn Portugal e 
tem como objetivo premiar, promover, valorizar e divulgar os doces 
ricos tradicionais portugueses.
Dina Oliveira revela estar muito satisfeita com este prémio, porque é o 
reconhecimento do trabalho realizado. Explicou que criou o pastel da 
Fidalga há dois anos e, desde então, só tem tido boas críticas: «Toda a 
gente diz que é bom, que não é demasiado doce».
Mas o valor do pastel da Fidalga não está só no seu sabor. Dina criou o 
pastel, mas foi o marido, Luís Oliveira, que criou a lenda em torno desta 
iguaria, baseada em factos verídicos. Foi inspirada na história de D. 
Maria Bernardina, uma rapariga de famílias ricas que foi aprisionada 
pelos pais na Quinta da Fidalga por se ter apaixonado por um rapaz bo-
émio e sem fortuna. A cozinheira da casa, ao ver o coração destroçado 
de D. Maria Bernardina, preparou um pastel para adoçar a sua boca e 
devolver-lhe o sorriso. Assim nasceu o pastel da Fidalga.
O doce pode ser degustado nos restaurantes de Dina e Luís Oliveira, 
Lisboa à Vista e 100 Peneiras, ambos no Seixal. No entanto, o casal 
prepara-se para apostar num novo espaço gastronómico onde o pastel 
da Fidalga será rei. Trata-se da pastelaria/gelataria Aqua Seixal, situa-
da na Avenida D. Nuno Álvares Pereira, também no Seixal, que irá abrir 
as portas no mês de maio.
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Simone de Oliveira é uma das 
artistas convidadas de Pop da 
Revolução que vai participar de 
forma virtual no espetáculo. A 
cantora esteve em estúdio para 
gravar No Teu Poema, que inter-
pretará em dueto com Marisa 
Liz.
Sobre a participação no es-
petáculo, Simone de Oliveira 
afirma que não tem problema 
em fazer coisas diferentes na 
música: «É uma coisa nova e é 
bom gerações diferentes en-
contrarem-se na música». 
Quanto ao Seixal, onde já atuou 
muitas vezes, disse ter boas re-
cordações, acrescentando: «Sou sempre muito bem recebida pelo público do lado de 
lá do rio.»
No Teu Poema é o tema que vai interpretar e explicou: «Esta música foi cantada pelo 
Carlos do Carmo. Quase toda a gente agarra nesta canção porque é um dos mais belos 
textos da música ligeira, com letra e música de José Luís Tinoco, que eu canto sempre. 
Por isso, muita gente pensa que é minha, mas não é».

O espetáculo Pop da Revolução já está 
a ser preparado e promete ser um mo-
mento inesquecível para celebrar o 25 de 
Abril no Seixal.
Nos estúdios da Valentim de Carvalho, 
Tiago Pais Dias, dos Amor Electro, que é 
o diretor musical de Pop da Revolução, 
acompanha as gravações dos artistas 
que vão participar de forma virtual no 
espetáculo, bem como Marisa Liz, que 
vai estar no Seixal.
É que, para além dos artistas em pal-
co, haverá um espetáculo multimédia, 
com participações de Simone de Oliveira, 
Teresa Salgueiro, Paulo de Carvalho, 
Jorge Palma e Marco Rodrigues. 
No palco na zona ribeirinha na noi-
te de 24 de abril, a partir das 22 ho-
ras, atuarão Marisa Liz, Aurea, Carlão, 
Fernando Ribeiro, Homens da Luta e 
Tatanka. Também vão participar artistas 
e grupos locais: Orquestra Tocá Rufar, 
Karma Drums, 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 (ASSTAS) e Grupo 
Coral Seixal Vocalis.
Na segunda parte, entram em cena 
Omiri e convidados: Celina da Piedade, 
Chullage e Russa.
No alinhamento estão vários temas que 

marcaram a história do país e da mú-
sica portuguesa. A produção assegura 
um exuberante suporte multimédia, com 
imagens e vídeos, efeitos visuais e piro-
técnicos que acompanham uma viagem 
no tempo, de 1974 até à atualidade.
Com direção artística de Rui Júnior, pro-
dução do Tocá Rufar e da Nação Valente, 
Pop da Revolução terá como banda de 
apoio os Amor Electro. 

Programa 
Das 19 às 22 horas 
Animação/performances
Das 22 às 0.30 horas
Artistas em palco            
Aurea, Carlão, Fernando Ribeiro, Marisa 
Liz, Tatanka  e Homens da Luta
Participação especial em vídeo 
Jorge Palma, Marco Rodrigues, Paulo 
de Carvalho, Simone de Oliveira e Teresa 
Salgueiro 
Participação local
Orquestra Tocá Rufar, Karma Drums, 
Coro Infantil do Polo do Seixal da Escola 
de Música do Conservatório Nacional, 
Grupo Coral Alentejano da ASSTAS e 
Grupo Coral Seixal Vocalis 
Das 0.30 às 2 horas
Artistas em palco            
Omiri, Celina da Piedade, Chullage e 
Russa

Marisa Liz, Aurea, Carlão, Fernando Ribeiro, 
Homens da Luta e Tatanka no Seixal
Seixal é a capital Pop da Revolução 

Simone de Oliveira

Paulo de Carvalho já esteve em 
estúdio a preparar a sua partici-
pação em Pop da Revolução. O 
artista não vai estar em palco, 
mas vai dar a sua contribuição 
através de uma interpretação vir-
tual do tema E Depois do Adeus.
Referindo-se à participação no 
concerto, Paulo de Carvalho afir-
mou: «Penso que é a primeira vez 
que isto acontece comigo. Estou 
expectante, ainda que não pos-
sa lá estar, para ver o resultado 
final. Mas estou perfeitamente 
sossegado com quem está a 
fazer isto (Nação Valente). São 
pessoas em que eu confio e sei 
que as coisas vão correr muito bem.» Sobre a música que vai interpretar, disse: «Eu podia 
ter dúvidas sobre a música que ia escolher, mas a maior parte das pessoas não, portanto 
só me resta cantar E Depois do Adeus. E sobretudo agradecer muito a todas as pessoas 
que gostam de me ouvir cantar e que, logicamente, merecem que eu cante o E Depois do 
Adeus, até por outros motivos que não têm só que ver comigo, têm que ver com todos nós.»

Paulo de Carvalho
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Na manhã de 25 de abril, realiza-se a saudação das bandas filarmónicas ao Poder Local 
Democrático e a homenagem ao Dia da Liberdade. Nos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal, os presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal do Seixal, os ve-
readores da autarquia e os presidentes das juntas de freguesia recebem a saudação das 
bandas das sociedades filarmónicas Democrática Timbre Seixalense, União Seixalense, 
União Arrentelense e Operária Amorense, que interpretam o Hino do MFA. A comitiva 
dirige-se em desfile para a Praça 1.º de Maio, até ao Monumento ao 25 de Abril, onde as 
bandas e as fanfarras dos bombeiros mistos do concelho do Seixal e de Amora saúdam 
o Dia da Liberdade com interpretação dos respetivos hinos. A saudação ao Poder Local 
Democrático segue para a sede do Seixal da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires, com as bandas da terra (Timbre e União Seixalense).

Dia 25 de abril, 10.30 horas
Abertura do Parque Urbano do Seixal

45.º aniversário da Revolução dos Cravos
Saudação ao Poder Local Democrático 
e ao 25 de Abril

O Parque Urbano do Seixal, localizado na Mundet, é um novo espaço verde e de lazer 
e um miradouro natural que permite uma vista única sobre a Baía do Seixal e Lisboa.
A Câmara Municipal do Seixal criou percursos pedonais e zonas de estadia, preser-
vando o ecossistema natural e permitindo à população o usufruto deste espaço de 
excelência.
Participe na abertura oficial do Parque Urbano do Seixal, que irá contar com muita ani-
mação, música, atividades desportivas e a plantação de uma árvore, uma azinheira 
(Quercus ilex), símbolo de Abril e da importância de preservar o ambiente e representa 
um legado para as gerações futuras.

Dia 25 de abril, 11.45 horas, Amora
Inauguração do Monumento 
de Homenagem aos Operários Vidreiros

Na rotunda da Avenida Silva Gomes, em Amora, vai ser inaugurado um monumento de 
homenagem aos operários vidreiros, numa referência aos trabalhadores da indústria 
vidreira existente em Amora no virar do século XIX e que deu origem à criação de um 
bairro operário para acolher os trabalhadores e as suas famílias.
A rotunda terá uma elevação onde, no centro, estará representada a figura do ope-
rário vidreiro, que estará rodeado por recipientes de vidro com água. No monumento 
escultórico será utilizada fibra de vidro e resina transparente e o elemento água será 
simulado com fio string iluminado.
A inauguração conta com a atuação da Banda da Sociedade Filarmónica Operária 
Amorense e da Fanfarra dos Bombeiros Mistos de Amora. 

Dia 25 de abril, 12.30 horas, Torre da Marinha
Inauguração do centro de convívio 
após obras de requalificação

O Centro de Convívio da Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da 
Torre da Marinha, na Rua Luís de Camões, foi requalificado, permitindo que a institui-
ção possa ocupar o piso térreo, para além do piso superior, onde já funcionava.
Até agora, a AURPITM tinha um centro que dava resposta a 60 utentes. A ampliação 
das instalações irá permitir novos espaços, melhores condições de trabalho para os 
funcionários e de estadia para os utentes, e ainda o aumento da resposta da institui-
ção. O objetivo é abrir 40 novas vagas no centro de dia e criar o serviço de apoio domi-
ciliário para 50 utentes. 
A inauguração conta com a atuação da banda da Sociedade Filarmónica União 
Arrentelense, seguida de um almoço-convívio.
Participe nesta festa e celebre o 25 de Abril!
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Integrado nas comemorações do 25 de Abril no Seixal, irá decorrer um espetáculo 
inédito que reúne as bandas filarmónicas do concelho, no dia 26 de abril, às 22 horas, 
na zona ribeirinha do Seixal. Em palco, vão estar cerca de 150 músicos das bandas da 
Sociedade Filarmónica União Arrentelense, da Sociedade Filarmónica União Seixalense, 
da Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense e da Sociedade Filarmónica 
Operária Amorense. Fazem parte do alinhamento 11 obras, seis delas interpretadas pelo 
cantor João de Campos. João de Campos faz parte da Orquestra Ligeira do Exército, da qual 
é vocalista há mais de 20 anos, com concertos por todo o país, atua com a banda Rock É 
Rock e faz espetáculos de tributo a Phil Collins. 
Outros convidados são José Manuel Miranda no piano e Peralta na viola baixo.

Dia 26 de abril, 22 horas, zona ribeirinha do Seixal
Grande espetáculo com bandas 
filarmónicas do concelho

Dia 27 de abril, 16 horas, zona ribeirinha do Seixal
Espetáculo infantil Sónia e as Profissões

Sónia e as Profissões representa a estreia da apresentadora Sónia Araújo como can-
tora, atriz e bailarina. 
Acompanhada de um elenco de atores e bailarinos, Sónia ajuda uma pacata e simpáti-
ca aldeia a descobrir a verdadeira essência da amizade e da entreajuda, entrando em 
cena pessoas com várias profissões. 
Com canções divertidas, as crianças vão conhecer o espaço com o astronauta, apagar 
fogos com o bombeiro, ensinar com a professora, marcar golos com o futebolista, fazer 
penteados com a cabeleireira, passar música com o DJ e muito, muito mais! A cantar 
e a dançar os mais pequenos vão aprender que todas as profissões são importantes, 
cada uma à sua maneira. 

Devido à preparação do espetáculo comemorativo da Revolução 
de 25 de Abril de 1974 e dos diferentes espetáculos que terão lugar 
no Parque da Quinta dos Franceses, a Câmara Municipal do Seixal 
efetuou condicionamentos de trânsito junto ao Parque da Quinta dos 
Franceses.
Encontra-se encerrado o tráfego na Praça 1.º de Maio, do cruzamento 
com a Avenida Albano Narciso Pereira (junto ao restaurante A Taberna 
do Sousa) até à rotunda com a Alameda dos Bombeiros Voluntários.
Estes condicionamentos de trânsito efetivaram-se no dia 17 de abril 
e continuarão vigentes até dia 29 de abril, de modo a acompanhar os 
três dias de festejos que decorrem no Parque da Quinta dos Franceses 
e a posterior desmontagem do palco e de infraestruturas de apoio à 
realização destas comemorações.
Nos dias dos espetáculos (24, 26 e 27 de abril), as restrições de trân-
sito serão alargadas à Avenida Albano Narciso Pereira. No dia 24 de 
abril, além destes constrangimentos, os acessos ao núcleo urbano 
antigo do Seixal estarão condicionados.

Até 29 de abril
Trânsito condicionado
na Praça 1.º de Maio, no Seixal

Parque da Quinta 
dos Franceses

Parque da Quinta 
dos Franceses

B
aía do Seixal
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aía do Seixal

Fórum Cultural
do Seixal

Fórum Cultural
do Seixal
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Câmara Municipal 
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No dia 1 de maio será inaugurada a nova rotunda em Aldeia de Paio Pires, no entronca-
mento da Avenida dos Metalúrgicos (EN378-1) com a Avenida General Humberto Delgado 
(EN10-2). A Câmara Municipal do Seixal construiu esta rotunda para que esta funcione 
como uma medida de acalmia de tráfego, melhorando as condições de circulação na in-
terseção da EN378-1 e da EN10-2, garantindo maior segurança, a melhoria dos percursos 
pedonais e a continuidade de circulação. O momento da inauguração oficial reveste-se 
de um significado especial porque será também inaugurada naquela infraestrutura o 
Monumento aos Sinistrados do Trabalho, da autoria do artista plástico Sérgio Vicente. 
Trata-se de um trabalho escultórico que homenageia todos os homens e mulheres vítimas 
de acidente de trabalho ou de doença profissional. Convidam-se todos os munícipes a es-
tarem presentes no local, no dia 1 de maio, às 10 horas.

Dia 27 de abril, 17.30 horas
Lançamento do livro Desporto na Cidade

Rotunda em Aldeia de Paio Pires
Monumento aos Sinistrados do Trabalho

Desporto na Cidade é o nome do mais 
recente livro de Alfredo Melo de Carvalho 
que vai ser apresentado no dia 27 de abril, 
às 17.30 horas, no auditório dos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do Seixal.
Alfredo Melo de Carvalho nasceu em 
Lisboa, em 1937, e licenciou-se em 
Educação Física pelo INEF – Instituto 
Nacional de Educação Física. Exerceu os 
cargos de responsável pela integração da 
Educação Física no antigo Ensino Primário 
(1970-1972) e diretor geral dos Desportos 
(1974-1976). Foi ainda vereador do 
Pelouro do Desporto da Câmara Municipal 
de Oeiras (1979-1989), assessor para o 
desporto das Associações de Municípios 
do Distrito de Setúbal e de Évora (1989-
1994) e assessor do Pelouro do Desporto 
da Câmara Municipal de Lisboa (1990-1995). Na área da educação, em que também 
tem uma extensa obra publicada, foi inspetor-geral do Ministério da Educação durante 
quase 20 anos. Desde 1999 que colabora com a Câmara Municipal do Seixal no plane-
amento e desenvolvimento desportivo no concelho.
As suas preocupações quanto à definição de uma prática desportiva orientada por 
princípios éticos estão expressas em mais de 100 publicações em quase 30 anos de 
atividade teorizadora. O Desporto Educativo Escolar, Desporto e Autarquias Locais e O 
Desporto Popular são algumas das suas obras.
Em Desporto na Cidade, o autor aborda questões como a importância de incluir espa-
ços desportivos no planeamento das cidades, o papel desses espaços na democrati-
zação do desporto e os desportos urbanos e a inovação dentro das cidades.

Comemorações do do 25 de Abril no 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
22 horas
Noturna de Canoagem 
Praia do Seixal

Pop da Revolução
Das 19 às 22 horas 
Animação/performances
Das 22 às 0.30 horas
Aurea, Carlão, Fernando Ribeiro,
Marisa Liz, Tatanka e Homens da Luta, 
entre muitos outros
Das 0.30 às 2 horas
Omiri, Celina da Piedade, Chullage 
e Russa

Dia 25 de abril, quinta-feira
9.30 horas
Estafeta 25 de Abril
Ruas de Arrentela
9.30 horas
25.º Passeio de Cicloturismo 
de Fernão Ferro
Ruas da freguesia de Fernão Ferro
9.30 horas
Saudação ao Poder Local Democrático
Serviços Centrais da Câmara Municipal 
do Seixal
10.30 horas
Abertura 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 aos Operários Vidreiros
Amora

12.30 horas
Inauguração do centro de convívio 
da Associação Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos da Torre 
da Marinha, após obras de ampliação 
e requalificação
15 horas
Desfile do 25 de Abril
Avenida da Liberdade, Lisboa

Dia 26 de abril, sexta-feira
22 horas
Bandas filarmónicas do concelho 
do Seixal com João de Campos
Zona ribeirinha do Seixal

Dia 27 de abril, sábado
11.30 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
Zona ribeirinha do Seixal
17.30 horas
Lançamento do Livro
«Desporto na Cidade»
Auditório dos Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal

Dia 30 de abril, terça-feira
14 horas
X Fórum para a Cidadania: 
«Tráfico de Seres Humanos, 
Dimensões e Respostas»
Auditório dos Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal
21.30 horas
Silent Words, Música de Cole Porter
Auditório Municipal, Fórum Cultural 
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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A solidAriedAde e a coo-
peração são condições para a paz, o 
entendimento e a aproximação das 
diferentes culturas e geografias do 
planeta Terra. Há doze edições que 
o encontro intercultural saberes 
e sabores alimenta esta ideia e 
convida diversos países, embaixa-
das e associações de imigrantes 
para participar. este ano, a inicia-
tiva decorreu como habitualmente 
no Pavilhão Municipal do Alto do 
Moinho, entre os dias 3 e 7 de abril.

o encontro é organizado pela 
Câmara Municipal do seixal, Junta 
de Freguesia de Corroios e pelo 
Centro Cultural e recreativo do 
Alto do Moinho (CCrAM) e conta 
com o apoio de embaixadas e de or-
ganizações não governamentais., 
associações de imigrantes e de par-
ceiros do Pacto Territorial para o 
diálogo intercultural do seixal.

«o seixal é um concelho intercul-
tural e assim quer manter-se, com 
uma comunidade composta por 87 
nacionalidades diferentes que es-

colheram este território para viver 
e onde encontraram uma popula-
ção e um município que os recebeu 
de braços abertos», explica a vere-
adora do desenvolvimento social 
da Câmara Municipal do seixal. 

Manuela Calado refere ainda que 
é «em conjunto que promovemos a 
diversidade cultural, procurando 
ao mesmo tempo criar espaços de 
inclusão e de partilha, mostrando 
uns aos outros que é também pela 
diversidade que se desenvolve este 
município». A vereadora salientou 
ainda que a «nossa comunidade 
imigrante é também parceira do 
Pacto Territorial para o diálogo 
intercultural do seixal, projeto que 
promove uma cultura de coexis-
tência e de diálogo entre culturas 
e de não discriminação da popula-
ção migrante e comunidades cul-
turais».

A vereadora esteve presente no 
dia 5 de abril, dia da abertura ofi-
cial, em que um desfile percorreu 
as ruas do Alto do Moinho e em 

que a noite foi dedicada aos sabe-
res e sabores de Angola, indonésia 
e Venezuela. No dia 6 de abril, o 
presidente da Câmara Municipal 
do seixal foi um dos preletores do 
colóquio o desporto e a Paz com 
que a Câmara Municipal do seixal 
e o Conselho Português para a Paz 
e Cooperação assinalaram o dia 
internacional do desporto para o 
desenvolvimento e a Paz. 

o evento assumiu ainda um 
lado solidário, quer através da 
possibilidade de beber um café 
de apoio à Associação Nacional 
dos Cuidadores informais – 
Panóplia de Heróis, quer ainda 
dando a oportunidade de apoiar 
Moçambique perante o desastre 
natural que atingiu o país e que te-
ve maior expressão na província 
de sofala, com a qual o seixal tem 
uma geminação há mais de duas 
décadas, cuja capital é a cidade da 
Beira.

o presidente da Junta de 
Freguesia de Corroios, eduardo 

rosa, enfatiza o papel do movi-
mento associativo na realização 
de diversas iniciativas no concelho, 
com especial atenção ao CCrAM, 
um dos parceiros na organização 
deste encontro. «esta iniciativa 
nasceu e foi crescendo de forma 
sustentada e atualmente ganhou 
um nome e um prestígio próprios 
que facilitam a adesão e a partici-
pação de países, embaixadas e as-
sociações de imigrantes», comple-
menta eduardo rosa, para quem 
«a riqueza de uma terra são as su-
as gentes, com as suas diferentes 
culturas, expressões e contributos 
para o desenvolvimento individual 
e coletivo de todos nós».

este ano, o evento contou com 
representações várias, através das 
presenças de associações ou de 
representações das embaixadas, 
dando a conhecer o artesanato, 
diversas artes e iguarias gastro-
nómicas, por exemplo, de países 
como a Bulgária, indonésia, egito, 
Finlândia, Angola, rússia, Guiné- 

-Bissau, Andorra, sérvia, Paraguai, 
Índia, síria, Peru, Palestina, 
Cuba, Cabo Verde, Moçambique, 
Venezuela e são Tomé e Príncipe. 
Como não poderia deixar de ser, 
também a cultura portuguesa foi 
igualmente valorizada e posta em 
destaque.

o presidente da direção do 
CCrAM explica que «só em parce-
ria é possível efetivar esta organi-
zação» e salientou o envolvimento 
das autarquias «que nos fazem 
acreditar na importância do cole-
tivo e do movimento associativo 
para o bem-estar das nossas po-
pulações». Aurélio Fernandes lem-
brou que 2019 foi declarado pela 
UNesCo como Ano internacional 
das línguas indígenas, com o ob-
jetivo de que todos reconheçam 
a importância e o contributo que 
dão para a diversidade cultural no 
mundo, que neste encontro procu-
ramos realçar». n

encontro intercultural saberes e sabores

Espaço de partilha e diversidade
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Na BiBlioteca Muni-
cipal do Seixal os livros aguar-
dam os seus leitores. Mas é tam-
bém um espaço onde há ativi-
dades que estimulam a leitura e 
o conhecimento, dirigidas a pú-
blicos de todas as idades, como 
exposições, ateliês, animações, 
leituras encenadas e jogos.

a Bebeteca tem um programa 
que contribui para o desenvolvi-
mento de bebés até aos 36 meses 
onde há espaço para pintura, jo-
gos, ioga, ginástica, dança, brin-
cadeiras e histórias, com orienta-
ção técnica da acrescer.

ouvir histórias, falar sobre 
elas e fazer ateliês a partir do 
que aprenderam são objetivos 
das atividades da ludoteca e do 
espaço Jovem. No espaço Júnior 
há várias abordagens à multipli-
cidade da leitura, através do ci-
nema, da dança, da música ou da 
pintura. 

Na Biblioteca Municipal do 
Seixal também se celebram dias 
especiais como o carnaval, com 
o ateliê Máscaras e Mascarilhas, 
ou o Dia da Poesia, com a ofici-
na Ritmos e Melodias, para pais 

e filhos. aliás, a envolvência da 
família é uma constante nas ati-
vidades da Biblioteca, como foi 
o caso da oficina de expressão 
corporal para pais e filhos que 
assinalou o Dia dos Namorados.

Houve ainda sessões para alu-
nos nas escolas e para pais na 
biblioteca para sensibilizar para 
a utilização crítica e segura da 
internet, no âmbito do Dia da 
internet Segura.

Só para pais, professores e edu-
cadores decorreu o workshop o 
apoio ao estudo em casa, para 
ajudar a autoavaliar e melhorar a 
prática de apoio em casa ao estu-
do das crianças.

aprender Numa tarde permite 
aos participantes dar os primei-
ros passos na informática, uma 
iniciativa promovida pela R@to 
– associação para a Divulgação 
cultural e científica.

a  o f i c i n a  d e  J o g o s  d e 
estratégia, organizada em parce-
ria com o clube de estratégia do 
Seixal, pretende promover o con-
tacto com os jogos de tabuleiro 
modernos e promover o convívio 
intergeracional. 

Na Biblioteca Municipal do 
Seixal os autores têm voz não só 
através dos livros, mas falando 
sobre a sua obra. Foi o caso de 
catarina D’almeida Gonçalves, 
que veio apresentar A Menina da 
Visão Turva.

e porque a leitura e os livros 
são para todos, a Biblioteca 
Municipal do Seixal promove 
ainda atividades de mediação de 
leitura inclusiva e hora do conto 
em instituições como o Serviço 
de Pediatria do Hospital Garcia 
de orta, em almada.

No dia 6 de abril realizou-se 
uma das mais emblemáticas ini-
ciativas da Biblioteca Municipal 
do Seixal: Vitória, Vitória...Não 
acabou a História!. as persona-
gens saíram dos livros para con-
tar histórias de viva voz num se-
rão na biblioteca. n

Biblioteca Municipal do Seixal

Leituras e atividades

13.ª edição do Concurso Nacional 
de Leitura
Apuramento de alunos 
para a fase intermunicipal
No dia 25 de fevereiro decorreu, na Biblioteca Municipal do Seixal, 
a fase municipal da 13.ª edição do Concurso Nacional de Leitura 
(CNL).
O CNL teve início no dia 3 de outubro de 2018 e vai terminar a 25 
de maio de 2019, dia da grande final, em Braga. É dirigida a alunos 
dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário e 
tem como objetivo estimular o gosto e os hábitos de leitura e me-
lhorar a compreensão leitora, envolvendo as bibliotecas escolares 
e municipais.
A primeira fase foi a escolar, que englobou provas nas escolas, 
seguindo-se a fase municipal. Coube à Biblioteca Municipal do 
Seixal organizar a realização de provas com vista a selecionar os 
concorrentes de cada ciclo de ensino da área do município que irão 
prestar provas na fase seguinte.
No total, inscreveram-se 16 escolas, registando-se o dobro das ins-
crições do ano passado: 10 escolas do 1.º ciclo do ensino básico, 
duas dos 2.º e 3.º ciclos e três secundárias com 3.º ciclo.
De entre os alunos participantes na fase escolar e que foram se-
lecionados, prestaram provas 26 alunos (6 do 1.º ciclo, 4 do 2.º 
ciclo, 10 do 3.º ciclo e 6 do secundário), que tiveram de ler obras de 
autores lusófonos, responder a questões, fazer provas de escolha 
múltipla e leitura expressiva.
O júri foi constituído por Xico Braga, professor aposentado de fi-
losofia e autor de várias obras, João Paulo Proença, coordenador 
interconcelhio da Rede de Bibliotecas Escolares para Almada 
e Seixal, e Cláudia Brites, responsável pelo Serviço de Apoio às 
Bibliotecas Escolares do Seixal.

Os alunos selecionados foram os seguintes:
1.º ciclo: Diana Jacinto e Rodrigo Martins, Agrupamento de Escolas 
(AE) Paulo da Gama, Madalena Pereira, AE Nun’Álvares.
2.º ciclo: Henrique Baltazar, AE Paulo da Gama, Madalena Ribeiro e 
Rita Niz, AE Pinhal de Frades.
3.º ciclo: Ana Beatriz Pires, Escola Secundária Dr. José Afonso, 
Cátia Dâmaso, Escola Secundária Manuel Cargaleiro, Inês Alves, 
AE Pinhal de Frades.
Secundário: Catarina Valada e Gonçalo Marujo, Escola Secundária 
Manuel Cargaleiro, Rodrigo dos Santos Rita, Escola Secundária Dr. 
José Afonso.
Estes alunos vão participar na fase intermunicipal que se realiza 
no dia 4 de maio, na Biblioteca Municipal de Oeiras, para apurar 
os oito alunos (dois por cada nível de ensino) que representarão 
a sua comunidade intermunicipal/área metropolitana na final 
em Braga.
Todos os participantes receberam um certificado e um cheque- 
-livro.
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O Livro em Festa – Feira do Livro 
do Concelho do Seixal está de vol-
ta, este ano com muitas novidades: 
mais dias de feira, um novo local de 
realização e descontos em todos os 
livros entre os 10 e os 50 por cento.
A 14.ª edição irá decorrer durante 
três semanas, de 23 de abril a 12 de 
maio, no Jardim da Quinta da Água, 
em Corroios. 
Ali vai poder encontrar os livros mais 
recentes e algumas edições mais 
antigas a preços convidativos e com 
descontos, nos mais diversos esti-
los literários.
Ao mesmo tempo, O Livro em Festa 

proporciona aos visitantes e aos 
alunos das escolas dos vários ní-
veis de ensino um vasto conjunto de 
atividades: ateliês, horas do conto, 
dinamização de leitura, apresenta-
ção de livros, palestras, música e 
poesia.
A Câmara Municipal do Seixal, 
a Junta de Freguesia de Corroios 
e a editora Página a Página – 
Divulgação do Livro e da Leitura 
organizam esta iniciativa, que pre-
tende criar e incentivar hábitos de 
leitura, complementando o trabalho 
que já é realizado pela Biblioteca 
Municipal do Seixal.

A abertura de O Livro em Festa – 
Feira do Livro terá lugar no dia 23 de 
abril, às 21.30 horas.
O espaço abre as portas sempre 
às 10 horas e, de domingo a quin-
ta-feira, encerra às 22 horas e, às 
sextas-feiras, sábados e vésperas 
de feriados, encerra às 23 horas. 
Visite O Livro em Festa – Feira do 
Livro e entre no mundo mágico das 
histórias. Consulte o programa em 
cm-seixal.pt.

De 23 de abril a 12 de maio, no Jardim da Quinta da Água, em Corroios
O Livro em Festa está de volta

Fausto Bordalo dias, 
Capicua, Emir Kusturica & the No 
smoking orchestra são alguns dos 
nomes que irão animar o Festival 
do Maio, que vai acontecer pela 
primeira vez nos dias 10 e 11 de 
maio, no Parque urbano do seixal, 
na área da antiga fábrica Mundet.

«Maio com meu amigo/ Quem 
dera já / sempre no mês do tri-
go / se cantará». a letra de «Maio, 
Maduro Maio» de José afonso po-
deria bem ser o mote para uma 
iniciativa que no primeiro dia con-
ta com o autor de «Por Este rio 
acima», um dos mais originais 
compositores e poetas da canção 
de intervenção, e acolhe o espe-

táculo Capicua & Mulheres da 
lusofonia, em que a portuguesa 
convida sara tavares e a rapper 
angolana Eva rapdiva, e culmina 
com o excêntrico frenesim balcâ-
nico da Emir Kusturica & the No 
smoking orchestra. 

Na noite seguinte, atua o gui-
tarrista português Pedro Joia, 
em formação de trio, a que se se-
gue o espetáculo Canções para 
revoluções, com direção de luís 
Varatojo com arranjos para or-
questra e coro com a participação 
da orquestra sinfonietta de lisboa 
e de Vitorino e antónio Zambujo, 
entre outros. o festival termina 
com um set de música revolu-

cionária a cargo do mesmo luís 
Varatojo, músico português que 
integrou os Peste & sida, despe & 
siga e a Naifa.

o festival de música de inter-
venção tem duração de dois dias 
e é uma organização da Câmara 
Municipal do seixal. os bilhetes in-
dividuais para um dia custam 7,50 
euros e os bilhetes para os dois 
dias custam 10 euros. Encontram-
-se igualmente disponíveis bilhe-
tes familiares (máximo de 4 pesso-
as) com um custo de 15 euros por 
dia. o espaço recebe igualmente 
uma área de street food. os bilhe-
tes estarão à venda brevemente 
nos locais habituais. n

Fausto, Capicua e Emir Kusturica  

Festival do Maio 
no Parque Urbano 
do Seixal dias 10 e 11
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Nos meses de fevereiro e março, os espetá-
culos continuaram a animar os palcos do Cinema s. 
Vicente e do Auditório municipal do Fórum Cultural, 
dando continuidade a uma política cultural variada 
e destinada a diferentes públicos, que no ano de 
2017 recebeu a distinção de melhor Programação 
Autárquica da sociedade Portuguesa de Autores.

Já no último mês de março, assinalem-se os es-
petáculo comemorativos do Dia Internacional da 
mulher, com Tiago Bettencourt; ou do Dia mundial 
do Teatro, com «Porta com Porta» peça dirigida por 
Celso Cleto. o Auditório municipal foi ainda palco 
do espetáculo do Free Pantone Trio, tendo como 
convidado o clarinetista Noel Taylor; do recital do 
mestre eduardo Isaac, um concerto comentado 

pelo maestro António Victorino d’Almeida; ou da 
atuação da fadista maria emília, com o espetáculo 
Casa de Fado.

Já no Cinema s. Vicente, no mesmo mês de março, 
para além da programação para a infância que é 
uma tradição desta sala e que traz ao concelho com-
panhias teatrais de todo o país, destaque ainda para 
a atuação jazz do quinteto de João espadinha com a 
apresentação do disco «Kill the Boy». 

Na segunda quinzena de fevereiro, assinale-se 
ainda a atuação do Re:flexus Trio, que trouxe ao 
seixal obras de mozart, Bruch, sawyer e Piazzola; 
assim como o espetáculo de fado de David Ventura, 
que conquistou o público do Cinema s. Vicente.  n

Cinema s. Vicente 
e Auditório municipal 

Espetáculos 
para diferentes 
públicos
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A SeixAlíAdA assume-se 
como a festa do desporto popular, 
um exemplo do trabalho entre o 
movimento associativo e as autar-
quias, em parceria com outras en-
tidades. O mesmo foi afirmado du-
rante o Plenário das Coletividades 
do Concelho do Seixal que decor-
reu no dia 4 de abril, no auditório 
dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal. O encontro 
serviu para fazer o balanço da 35.ª 
Seixalíada e aprovar o documento 
orientador para a 36.ª Seixalíada. A 
finalizar, procedeu-se à ratificação 
dos dirigentes eleitos pelo movi-
mento associativo para a Comissão 
Organizadora  da 36.ª Seixalíada.

O vereador do desporto da 
Câmara Municipal do Seixal, José 
Carlos Gomes, destacou a singula-
ridade da Seixalíada, «um projeto 
desportivo e social, fruto do traba-
lho desenvolvido em parceria. A 

Seixalíada envolve empenho e von-
tades que fazem com que a prática 
desportiva seja acessível a todos». 
da 35.ª edição, destacou o Fórum 
desportivo que debateu o arqui-
vo histórico nas coletividades e a 
exposição 35 Anos, 35 Medalhas, 
«retrospetiva que levou a todos as 
medalhas de cada edição». 

Helder Rosa, da Associação 
de Coletividades do Concelho do 
Seixal, disse que «a Seixalíada de-
monstra a capacidade de ir adiante 
e inovar num evento desportivo 
reconhecido por todos».

A realidade desportiva do 
Seixal é uma referência nacional, 
panorama no qual a Seixalíada se 
apresenta como um dos maiores 
eventos desportivos de raiz popu-
lar. em 1982, a Câmara Municipal 
do Seixal estabeleceu uma estreita 
relação com o movimento associa-
tivo (cerca de 50 clubes desporti-

vos), com o objetivo de determinar 
a melhor perspetiva para o desen-
volvimento desportivo. Assim nas-
cia o conceito do «desporto para 
Todos».

em 2018, a força do movimen-
to associativo continuou presen-
te. A Seixalíada contou com 183 
eventos, numa oferta desportiva 
de 60 modalidades e 18 479 par-
ticipantes. das 60 modalidades 
desenvolvidas na 35.ª edição, três 
das quatro novas modalidades fo-
ram de desporto adaptado, com 
destaque para o slalom em cadeira 
de rodas e tricicleta. Numa vasta 
panóplia de modalidades, o duatlo 
integrou pela primeira vez o calen-
dário da Seixalíada. Futebol, bas-
quetebol e andebol, modalidades 
com quadros competitivos, foram 
as que registaram maior número 
de ações. A somar a outros reco-
nhecimentos, em 2018 a Seixalíada 

foi certificada com a Bandeira da 
Ética, um processo de certificação 
dos valores éticos no desporto do 
instituto Português do desporto e 
Juventude. 

A pensar na próxima edição, a 
Comissão Organizadora da 36.ª 
Seixalíada apelou ao empenho dos 
dirigentes, atletas e técnicos para 
que a iniciativa continue a ser uma 
referência do desporto, respeitan-
do os valores da ética desportiva. 
Rui Pinheiro, da comissão, apelou 
aos dirigentes associativos para 
que mantenham a dedicação na 
construção da Seixalíada.

Com o lema «Um projeto sin-
gular, uma força coletiva», a 36.ª 
Seixalíada decorrerá de 21 de 
setembro a 19 de outubro, com 
Aldeia de Paio Pires a receber a 
Festa de Abertura. A Seixalíada já 
está a ser preparada, com novas 
modalidades a desvendadar a seu 

tempo e o desenvolvimento de um 
projeto de todos e para todos.

Apoio ao movimento 
associativo
Joaquim Santos, presidente da 

Câmara Municipal do Seixal, reco-
nheceu o trabalho do movimento 
associativo. «A Seixalíada é um dos 
projetos de participação popular 
com maior longevidade no país». 
O desporto é um dos projetos em 
que o executivo se tem empenhado 
«através do programa de requali-
ficação das instalações das coleti-
vidades. Tínhamos uma dotação 
inicial para obras no movimento 
associativo de 200 mil euros e che-
gámos ao fim de 2018 com quase 4 
milhões de euros». Para o autarca, 
a Seixalíada é «um projeto de Abril 
que cumpre a máxima do desporto 
para Todos, ao qual queremos dar 
visibilidade». n

Coletividades em plenário

Seixalíada, um projeto singular 
e uma força coletiva

O Centro Cultural e Desportivo das Paivas realizou, no dia 16 de 
março, na sua sede, uma Tarde Alentejana: um espetáculo com a 
participação de vários grupos corais convidados que fizeram uma 
homenagem ao cante alentejano.
Para além do grupo da casa, o Grupo Coral Operário Alentejano, 
atuaram o Grupo Coral Feminino As Papoilas, da Associação de 
Reformados, Pensionistas e Idosos do Fogueteiro, o Grupo Coral 
Alentejano dos Residentes em Tires e o Grupo Instrumental Velhos 
São os Trapos.
Esta iniciativa contou com o apoio da Câmara Municipal do Seixal e da 
Junta de Freguesia de Amora.

Centro Cultural e Desportivo das Paivas
Tarde Alentejana
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A AssociAção das colectividades do 
concelho do seixal foi fundada a 30 de março 
de 2001, tendo como missão intervir, afirmar, 
defender e fortalecer o movimento associati-
vo popular local.

A Associação das colectividades do con-
celho do seixal (Accs) celebrou o 18.º aniver-
sário no dia 1 de abril, com uma sessão sole-
ne que decorreu no centro de Recursos do 
Movimento Associativo, na Torre da Marinha.

o presidente da assembleia geral, José 
Geraldo, deu as boas-vindas e apresentou os 
elementos da mesa.

Helder Rosa, presidente da direção, recor-
dou os dirigentes «que contribuíram para a 
vida e história da instituição», sem os quais 
«hoje não estaríamos aqui a dar continuida-
de ao excelente trabalho desenvolvido nos 
18 anos de atividade, tendo conquistado o 
prestígio e o reconhecimento de todo o movi-
mento associativo popular do concelho e de 
outras congéneres do país».

Afirmou qua a Accs procura o reconheci-
mento e a valorização do movimento asso-
ciativo popular com vista a torná-lo cada vez 
mais forte, dinâmico e fraterno, para isso «vai 
continuar a colaborar e a participar em par-
cerias e projetos comunitários e associativos 
como a seixalíada, o Agita seixal, a Mostra 
cultural Associativa, entre outras. 

Helder Rosa sublinhou que a associação 
vai continuar a lutar pela defesa dos interes-
ses coletivos do movimento associativo e da 
população, na continuação de atividades com 
maior vigor e dinamismo, afirmando que o 
associativismo está vivo e contribui para a 
integração e o bem-estar social, o desenvol-
vimento das comunidades locais e a criação e 
postos de trabalho.

o dirigente reclamou o cumprimento do 
estatuto do dirigente associativo, consagrado 
na lei. 

Helder Rosa agradeceu o apoio das autar-
quias «no caminho percorrido até hoje» e 
referiu o «forte investimento nas coletivida-
des em equipamentos, na requalificação de 
instalações e nas atividades». 

Vanda carvalho, da União das Freguesias 
do seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, deu 
os parabéns à associação «por tudo o que tem 
feito» e desejou que «continue a trabalhar 
com esse dinamismo». Afirmou que a Accs 
pode sempre contar com o apoio das juntas 
de freguesia, «porque juntos seremos mais 
fortes».

A vereadora Maria João Macau, do pelouro 
da cultura, salientou a parceria de 18 anos en-
tre o município e a Accs, pelo que «temos de 
celebrar aquilo que já foi feito e o que vamos 
fazer no futuro». Frisou o respeito e admi-
ração pelo trabalho coletivo realizado pelo 
movimento associativo, «sem o qual não terí-
amos um concelho como temos hoje». 

A vereadora também referiu o inestimá-
vel contributo do movimento associativo na 
construção da inclusão, na formação dos jo-
vens, na cidadania e no emprego, «sendo as 
coletividades verdadeiros motores de desen-
volvimento».

Maria João Macau desejou bom trabalho 
à Accs e salientou que «vamos continuar a 
manter vivo este projeto e para isso o municí-
pio vai prosseguir o investimento nas coleti-
vidades e no apoio ao movimento associativo, 
o qual constitui um alicerce da democracia 
de Abril».

Estiveram ainda na mesa Diamantino 
Estanislau, presidente da Federação de 
colectividades do Distrito de setúbal, 
Augusto Flores, presidente da confederação 
Portuguesa das colectividades de cultura, 
Recreio e Desporto, e Américo costa, 1.º se-
cretário da Assembleia Municipal do seixal. n

o coRPo de bombeiros da Asso-
ciação Humanitária de Bombeiros Mistos 
de Amora (AHBMA) comemorou o 15.º 
aniversário a 7 de abril, com o hastear das 
bandeiras, exposição de viaturas, roma-
gem ao cemitério, formatura geral, sessão 
solene, atribuição de medalhas e simu-
lacro de acidente. Paulo silva, vice-presi-
dente da assembleia geral, deu as boas- 
-vindas e apresentou a mesa da sessão. 

Nestes 15 anos, o corpo de bombeiros de 
Amora tem elevado o nível de prontidão, 
de meios humanos e de equipamentos. o 
quadro de comado integra 46 bombeiros 
no ativo, 9 estagiários, 4 em formação ini-
cial e 34 de reserva. o corpo de bombeiros 
de Amora integra ainda 15 elementos na 
escola de cadetes e infantes. A associação 
possui 26 viaturas e 12 veículos de primei-
ra intervenção: 3 de combate a incêndios, 
1 de socorro e assistência técnica, 2 de co-
mando e 6 de emergência pré-hospitalar.

carlos Falcão, comandante do corpo de 
bombeiros da AHBMA, realçou a «disponi-
bilidade» dos seus bombeiros em «prol da 
comunidade», que tem contribuído para a 
«concretização dos objetivos nos teatros 
das operações e no socorro pré-hospita-
lar», frisando a importância da formação 
e do treino operacional. o comandante 
agradeceu o apoio da câmara Municipal do 
seixal «no avanço do processo do quartel» 
e da Junta de Freguesia de Amora. 

Relativamente a 2018, carlos Falcão in-
formou que se registaram 5697 ocorrên-
cias referentes a proteção de assistência e 
bens; 231 relativas a incêndios urbanos, 
industriais e em viaturas, entre outros; 142 
relativas a incêndios florestais, quedas de 
árvores e inundações; e 388 operações em 
estado de alerta.

Lúcia soares, presidente da AHBMA, 
começou por dizer que os bombeiros de 
Amora, «apesar de jovens, são uma refe-
rência na freguesia de Amora, no concelho 
do seixal e no distrito de setúbal, graças à 
determinação destes homens e mulheres». 

A presidente da direção referiu que a 
associação aposta na formação dos bom-
beiros, de «modo a garantir uma operacio-
nalidade de excelência»; que a frota tem 
vindo aumentar, apesar de «a maioria das 
viaturas há muito ter ultrapassado o pe-
ríodo útil de vida, obrigando a despesas 
elevadas com reparações». Disse ainda que 
conseguem cumprir as obrigações fiscais, 
manter em dia os salários, investir em far-
damentos, material de socorro e saúde, 
«para bem servir a população». Mas a as-
sociação «tem dificuldades no que toca à 
aquisição de equipamentos de proteção 
individual e na renovação da frota a nível 
de saúde e de combate a incêndios». 

Lamentou que os bombeiros continuem 
a depender dos subsídios, da boa vontade 
da população e do apoio do Poder Local, 
sendo que a câmara Municipal do seixal 
«continua a ser o parceiro por excelência». 
Deixou o reconhecimento ao tecido empre-
sarial e comércio local pelos donativos.

João Ludovico, presidente da Federação 
dos Bombeiros do Distrito de setúbal, dei-
xou uma palavra de incentivo ao corpo de 
bombeiros que, «com grande profissiona-
lismo, dá tudo de si em prol desta causa». 
Garantiu que a federação vai continuar a 
exigir ao governo as medidas necessárias 
para apoiar os bombeiros. 

Eduardo correia, vice-presidente da 
Liga dos Bombeiros Portugueses, defen-
deu que a proteção civil deve fazer tudo pa-
ra que não faltem condições aos bombeiros 

Associação das colectividades 
do concelho do seixal assinala aniversário
Movimento associativo 
mais forte, dinâmico 
e fraterno

Associação Humanitária de Bombeiros Mis  tos de Amora 

Município atri bui mais 
200 mil euros  para o quartel



  18 ABRIL 2019    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 729

ASSOCIATIVISMO     21

 

O 32.º aniversáriO da associação 
de Dadores Benévolos de sangue do 
Concelho do seixal (aDBsCs) foi assinalado 
no dia 7 de abril na Quinta valenciana. a 
celebração foi repartida por dois momentos, 
com a sessão solene que antecedeu o almoço 
a incluir a entrega de distinções relacionadas 
com o número de dádivas efetuadas pelos 
associados.

em 2018, a associação contou com 865 
dadores, dos quais 397 são mulheres e 361, 
homens. Do total de dadores, 149 iniciaram 
as dádivas no último ano, tendo a associação 
colhido 669 unidades de sangue. Os dados 
foram apresentados pelo presidente da as-
sembleia geral da aDBsCs, a quem coube 
dirigir a sessão solene. 

Carlos Henriques constatou ainda a neces-
sidade «de incentivar os mais jovens à dádiva 
de sangue, para que nunca falte sangue nos 
hospitais portugueses» e homenageou José 
Jorge Loureiro dos santos, falecido em 2018, 
antigo presidente da Junta de Freguesia 
de aldeia de Paio Pires e «grande amigo e 
apoiante da aDBsCs» que cedeu um espaço 
na autarquia a que presidiu, onde a asso-
ciação funcionou até a Câmara Municipal 
do seixal atribuir aquela que é a atual sede 
social da associação.

«a vossa comparência é a autenticação 
do nosso passado e a força para continu-
armos com esta associação, como outros 
antes de nós o fizeram e aqueles que nos 
seguirão deverão também fazer», salientou 
José Pinto. entre as entidades que colaboram 
ou apoiam a aDBsCs, o presidente da dire-
ção da associação lembrou, entre outros, os 
apoios da Câmara do seixal, que passam por 
«suportar a despesa da renda, água e luz da 
sede social, assim como apoios financeiros 
através de contratos-programa, e cedência 
de transportes para as dádivas», das juntas 
de freguesia do concelho, que disponibili-
zam «apoios financeiros e logísticos», ou das 

diferentes coletividades, que efetuam «a ce-
dência desinteressada das suas instalações e 
equipamentos» para sessões de dádiva.

«Há 32 anos um conjunto de homens bons, 
na sua maioria trabalhadores da siderurgia 
nacional, com o apoio do nosso Poder Local, 
viram concretizar o sonho de criar uma as-
sociação de dadores de sangue no concelho 
do seixal. a história desta mesma associação 
é também a história de cada um homem e 
mulher empenhados em dar o melhor de 
si para ajudar os outros», saudou antónio 
santos, presidente da União das Freguesias 
do seixal, arrentela e aldeia de Paio Pires. 
em representação da assembleia municipal, 
américo Costa considerou a cerimónia de 
aniversário «prestigiante, não só para os da-
dores e para esta associação, mas sobretudo 
para o nosso concelho» . 

Para a vereadora do pelouro do Desenvol-
vimento social da Câmara Municipal do 
seixal, Manuela Calado, a aDBsCs «tem um 
trabalho institucional de grande importân-
cia, com um serviço de apoio mútuo e missão 
de causa pública, junto daqueles que mais 
necessitam, como é o caso dos doentes e 
debilitados nos hospitais».  Manuela Calado 
lembrou que a aDBsCs «é parceira da câma-
ra municipal no projeto seixal saudável e da 
rede social do Concelho do seixal, estando 
sempre disponível para as nossas iniciativas 
e eventos, para além das muito necessárias 
doações de sangue que organiza e que bene-
ficiam pessoas de todo o país em situações 
de debilidade».

a sessão contou ainda com intervenções 
de Brázio romeiro, presidente da direção 
da associação Humanitária dos Bombeiros 
Mistos do Concelho do seixal; alberto 
Mota, da Federação Português de Dadores 
Benévolos de sangue; e ana Paula sousa, 
em representação do instituto Português do 
sangue e da Transplantação. n

associação de Dadores Benévolos 
de sangue do Concelho do seixal
Mais de 860 dadores 
de sangue em 2018

associação Humanitária de Bombeiros Mis  tos de amora 

Município atri bui mais 
200 mil euros  para o quartel

e que a tutela deve garantir a sustentabili-
dade financeira das associações, bem como 
equipamentos, viaturas e meios humanos. 

Marcelo Lima, representante da auto-
ridade nacional de emergência e Proteção 
Civil, agradeceu à Câmara do seixal o apoio 
aos bombeiros do concelho. afirmou que 
os  bombeiros de amora podem contar 
com o Comando Distrital de Operações de 
socorro, para que a cooperação entre ope-
racionais em prol da comunidade continue. 

a vice-presidente da Junta de Freguesia 
de amora, Helena Quinta, agradeceu o 
apoio que os bombeiros têm dado à popu-
lação. Congratulou-se por o novo quartel 
estar quase concluído e garantiu que as 
autarquias «vão continuar ao vosso lado».

américo costa, em representação da 
assembleia Municipal do seixal, felicitou 
o corpo de bombeiros e a direção pelos 15 
anos de «luta em prol do novo quartel e do 
serviço dedicado às populações». 

algumas entidades entregaram che-

ques e equipamentos de suporte de vida 
aos bombeiros, designadamente a CePsa 
e as juntas de freguesias de amora e de 
Corroios, tendo a Câmara Municipal do 
seixal entregue um cheque no valor de 222 
504,44 euros para reforçar o apoio a  despe-
sas da construção do quartel. 

 Joaquim santos, presidente da Câmara 
Municipal do seixal, abordou a construção 
do novo quartel, o apoio da autarquia na 
constituição do processo e na atribuição da 
comparticipação financeira, que é de quase 
700 mil euros neste momento. «Queremos 
inaugurar o quartel no Dia Municipal do 
Bombeiro, 29 de junho», anunciou o au-
tarca, e apelou a que todos «os amigos aju-
dem depois a apetrechar» o equipamento. 
Também anunciou que posteriormente se-
rá construída uma rotunda de acesso ao no-
vo quartel, valorizada com um monumento 
a homenagear os bombeiros de amora, cuja 
construção se prevê para 2020.  n
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Dina Oliveira e Miguel Pires triun-
faram no 13.º Grande Prémio de 
Atletismo de Fernão Ferro, entre 
345 atletas, dos escalões de ben-
jamins a veteranos, em represen-
tação de 23 clubes. 
Inserida no calendário dos Jogos 
do Seixal, a prova decorreu no 
dia 9 de março nas ruas da fre-
guesia, numa organização dos 
Zatopeques de Fernão Ferro, em 
parceria com a União Recreativa 
da Juventude de Fernão Ferro, que 
contou com o apoio da Câmara 

Municipal do Seixal. Atleta da Casa 
do Povo de Corroios, Dina Oliveira 
foi vencedora absoluta da prova fe-
minina, ficando à frente de Amélia 
Costa e de Maria Santos, respeti-
vamente, ambas desportistas do 
Centro Cultural e Recreativo do Alto 
do Moinho (CCRAM). 
Na prova masculina, em que parti-
cipou igualmente Joaquim Santos, 
presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Miguel Pires conseguiu 
a vitória absoluta para o Clube 
de Atletismo de Amora, com Luís 

Santos a conquistar o segundo 
lugar no pódio para o CCRAM e 
Paulo Gomes a subir à terceira po-
sição em representação do clube A 
Minha Corrida.

13.º Grande Prémio de Atletismo de Fernão Ferro
Dina Oliveira e Miguel Pires triunfam entre 345 atletas

No dia 27 de abril, sábado, a partir 
das 8 horas, realiza-se a 10.ª edi-
ção do passeio em bicicleta Seixal-
-Terena, promovido por Nelson e 
Sérgio Rosado, os Anjos, e que liga 
o Seixal ao concelho de Alandroal. 
Trata-se de um evento de carác-
ter solidário e não competitivo, da 
responsabilidade da associação 
Anjos em Movimento, que angaria 
bens alimentares para instituições 
de solidariedade das localidades 
que fazem parte do percurso. 

Este ano os produtos angariados 
serão entregues ao Centro de 
Assistência Paroquial de Amora.
O passeio tem início no Seixal, 
na Praça 1.º de Maio, em fren-
te à Mundet, e passará por 
Vendas Novas, Montemor, Évora, 
Redondo, Alandroal para terminar 
em Terena, num total de 190 qui-
lómetros.
A participação é livre e não está 
sujeita a qualquer inscrição. Os 
participantes podem entrar e sair 

em qualquer ponto do percurso. 
A partir desta edição, o evento pas-
sa a realizar-se de dois em dois 
anos, sendo o próximo em 2021.
Este ano, o Seixal-Terena oferece 
aos participantes a oportunida-
de de pedalar ao lado dos atletas 
da equipa profissional de ciclismo 
W52-FCP, vencedores da Volta a 
Portugal em Bicicleta, da última 
edição da Volta ao Alentejo e re-
centemente promovidos à cate-
goria UCI Profissional Continental.

Pedale com os Anjos e ajude uma instituição
10.ª edição do passeio em bicicleta Seixal-Terena

Campeonato Regional de Estrada
Prova contou com 90 atletas

O Campeonato Regional de Estrada decorreu no dia 24 de março, 
no Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento. A prova, 
organizada pela Associação de Atletismo de Setúbal e pelo Grupo 
Desportivo Encosta do Sol, com o apoio da Câmara Municipal do 
Seixal, contou com a participação de 91 atletas, de 12 clubes. 
Esta foi uma manhã de glória para a Associação A Natureza Ensina 
(ANE). As veteranas Antónia Jordão e Ana Paula Guedes consagra-
ram-se campeã e vice-campeã. Em veteranos masculinos, a ANE ob-
teve o 3.º lugar, num pódio partilhado com o Clube Praças da Armada 
de Almada e o Clube Desportivo Recreativo Ribeirinho da Moita, 
primeiro e segundo lugar por equipas. Em seniores, a vitória foi para 
Nelson Cruz, do Clube Pedro Pessoa Escola de Atletismo (CPPEA) e 
para Catarina Carmo, também do CPPEA.

Águias de Vale de Milhaços 
Inscrições para várias modalidades

As coletividades são dinâmicas e promovem diversas modalidades, as 
quais são uma excelente oportunidade para manter a forma física. 
Exemplo disso são as modalidades promovidas pelo Grupo Desportivo 
e Cultural Águias de Vale de Milhaços, designadamente: ginástica de 
manutenção, às segundas e quartas-feiras, das 18 às 19 e das 20 às 21 
horas; ginástica acrobática, às terças-feiras, das 19 às 20 horas; ioga, às 
segundas e quartas-feiras, das 19 às 20 horas; karaté, às terças-feiras, 
das 20 às 21 horas, e quintas-feiras, das 19 às 20 horas; kizomba; às 
quartas-feiras, das 21 às 22 horas, e zumba, às sextas-feiras, das 19 às 
20 horas.
Para praticar uma das modalidades, pode inscrever-se na sede do clube, 
na Rua Carvalho Araújo 21B, Vale de Milhaços, aberta todos os dias, das 
13 às 22.30 horas, ou através dos telefones 212 530 289 e 967 967 
796, ou do email aguiasvalemilhacos@gmail.com.
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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
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Sublinhados: com partidas de Setúbal, os restantes partem de Coina

(*) n Partida do Fogueteiro

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

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

808 203 050 TRANSTEjO  

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

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

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

Proteção Civil Municipal 
| 919 374 732

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

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

EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500

Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

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

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

Centro de Emprego | 212 267 230

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

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

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
Seruca Lopes   5
Foros de Amora    6
Fogueteiro   7
Silva Carvalho    8
Quinta da Torre   9
Central da Amora 10
Vale Bidarra  11
Do Vale  12
Novais 13
Além Tejo 14 
Bairro Novo 15
Silva Carvalho 16
St.ª Marta do Pinhal 17
Alves Velho      18

Serviço permanente

ABReU CARDoSo | R. Cidade Setúbal, 1-B, 
Corroios | 212 545 585
ALéM Tejo | Av. Dr. Arlindo Vicente, 20 A e 20 B 
Torre da Marinha | 212 223 736
ALVeS VeLHo | R. Luís de Camões, 27, 
Torre da Marinha | 212 211 132
BAIRRo NoVo | R. da Liberdade, 105-A,  
Bairro Novo | 212 220 959
BeNTo LINo | Av. de Vale de Milhaços, 34, 
Corroios | 212 532 601 
BIoTIFAR | R. José Carlos Ary dos Santos, 2-A,
Miratejo | 212 536 351
CeNTRAL | Av. General Humberto Delgado, 
9-11, Paio Pires | 212 210 365
CeNTRAL DA AMoRA | R. MFA, loja 22, Amora 
| 212 257 108
Do VALe | R. da Cordoaria, 5 B,Cruz de Pau
| 212 255 919
DUARTe RAMoS | Centro Comercial Belsul, 11, 
Lj. 29, Cruz de Pau | 212 268 930
FoGUeTeIRo | Av. 1.º de Maio, 93 A e B, 
Fogueteiro | 212 229 522
FoNSeCA | Pátio das Artes, 36 loja C8, 
Estrada dos Foros de Amora 
| 212 259 813
FoRoS De AMoRA | Estrada dos Foros 
de Amora, 120-A-B | 212 260 579
GoDINHo | Largo da Igreja, 51, Seixal 
| 212 213 580
HoLoN VALe De MILHAçoS | R. Alexandre 
Herculano, 2 A, Vale de Milhaços | 212 530 256
LUSITANA | Rua João Gil, 2, Arrentela 
| 212 277 959
PINHAL De FRADeS | R. Dr. Raul Machado, 
lote 52, Pinhal de Frades | 212 244 224
MAToS LoPeS | R. 25 de Abril, 20 r/c, Amora
| 212 246 355
MoURA CARNeIRo | RioSul Shopping, 
Loja 0.044 A | 212 277 868
NoBRe GUeRReIRo | Av. Marcos de Portugal, 
20-A, Amora | 212 276 470
NoVA AMoReNSe | R. Oliveira Martins, 4-B,   
Paivas | 212 268 818
NoVA De CoRRoIoS | Av. Rui Grácio, 84 - A/B, 
Santa Marta do Pinhal | 213 462 687
NoVAIS | Av. José António Rodrigues, 89-A, 
Aldeia de Paio Pires | 212 225 495
NUReI | R. da Igreja, Lt. 831 A, r/c, 
Fernão Ferro | 212 120 384
QUINTA DA ToRRe | Av. 25 de Abril, 65, 
Torre da Marinha | 212 224 750
RoMANA | R. Gil Vicente, 25, Vale de Milhaços 
| 212 546 293
São BeNTo | R. Ana Castro Osório, 10-A, Amora 
| 212 225 539
SeIxAL | Av. Vasco da Gama, 15, Seixal  
| 212 222 658
SeRUCA LoPeS | Trav. Paz, 4-B, Casal do Marco 
| 212 210 369
SILVA CARVALHo | Praceta Emídio Santana, 
6 – 6 A | Aldeia de Paio Pires | 210 993 415
SoUSA MARQUeS | Av. Luís de Camões, 2, 
Miratejo | 212 555 006
ST.ª MARTA Do PINHAL | R. Mário Sampaio 
Ribeiro, 7, St.a Marta do Pinhal | 212 255 300
UNIVeRSo | Av. 25 de Abril, 60 B, Corroios 
| 212 535 084
VALe BIDARRA | R. Luís de Camões, Lt. 350, 
Fracção A e B, Fernão Ferro | 212 121 121
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Alameda dos Bombeiros Voluntários, 45 – 2844-001 Seixal – Tel.: 212 276 700 – dci@cm-seixal.pt – Impressão – Grafedisport – Impressão e Artes Gráficas, SA – Rua Consiglieri Pedroso – Casal de Santa Leopoldina – Queluz de Baixo – 
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18 de abril a 3 de maio

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

Seixal  
é a capital Pop  
da Revolução 

O espetáculo Pop da Revolução vai ser um momento único e inesquecível para celebrar 
o 25 de Abril no Seixal.

No palco na zona ribeirinha na noite de 24 de abril, a partir das 22 horas, atuarão 
Aurea, Carlão, Fernando Ribeiro, Marisa Liz, Tatanka e Homens da Luta. 

No espetáculo também vão participar artistas e grupos locais: Orquestra Tocá Rufar, Karma 
Drums, 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.

Para além dos artistas em palco, haverá um espetáculo multimédia, com participações de 
Jorge Palma, Paulo de Carvalho, Simone de Oliveira, Teresa Salgueiro e Marco Rodrigues. 
A segunda parte será preenchida com os Omiri, que serão acompanhados pelos seus 
convidados: Celina da Piedade, Chullage e Russa.

O alinhamento conta com a interpretação de temas que marcaram a história do país e 
da música portuguesa. A produção assegura um exuberante  suporte multimédia, com 
imagens e vídeos, efeitos visuais e pirotécnicos que acompanham uma viagem no tempo, 
de 1974 até à atualidade, com Abril no Coração.

Com direção artística de Rui Júnior, produção do Tocá Rufar e da Nação Valente, Pop da 
Revolução terá como banda de apoio os Amor Electro. 

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

O Livro em Festa
14.ª edição da Feira do Livro do Concelho do Seixal

De 23 de abril a 12 de maio 
Jardim da Quinta da Água, Corroios

Três semanas de atividades culturais e educativas: ateliês, momentos musicais 
e de poesia, dinamização de leitura, apresentação de livros com a presença de 
autores e ilustradores

Descontos em todos os livros, de 10 a 50 por cento!

Para público em geral e comunidade escolar

Organização: Câmara Municipal do Seixal, Junta de Freguesia de Corroios  
e Página a Página – Divulgação do Livro SA

Horário: terça a quinta-feira, das 10 às 22 horas | sexta-feira, sábado  
e vésperas de feriado, das 10 às 23 horas

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

Francisco Simões 
expõe no Seixal
A Galeria de Exposições Augusto Cabrita, no Fórum Cultural do Seixal, recebe 
até 1 de junho a exposição Francisco Simões, Desenho, Cerâmica e Escultura.

Algumas das suas obras podem ser apreciadas no concelho, designadamente 
no átrio da Biblioteca Municipal do Seixal e nas estações de comboios da 
Fertagus de Corroios, Foros de Amora e Fogueteiro.

A presente exposição apresenta um conjunto de desenhos e cerâmicas onde 
predomina o corpo feminino – esse eterno motivo de inspiração. 

A exposição está integrada no programa das comemorações 
do 45.º aniversário do 25 de Abril de 1974.

A entrada é livre. Horário: de terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas, sábado, 
das 14.30 às 20.30 horas.

DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA
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seixal
acontece
19 abr. sexta
_________________________________
Das 8 às 13 horas
JoveMaio BTT
Org.: Clube Desportivo  
e Recreativo Águias Unidas
Quinta do Pinhão, Amora

24 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

_________________________________
Das 16 às 18 horas
Liberdade em Flor
Ateliê . Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares
Biblioteca Municipal do Seixal

_________________________________
Das 19 às 2 horas 
Pop da Revolução
Comemorações do 45.º aniversário  
do 25 de Abril
Animação/performances
Artistas em palco: Aurea, Carlão, Fernando 
Ribeiro, Marisa Liz, Tatanka, Homens da Luta, 
Omiri, Celina da Piedade, Chullage e Russa
Grupos locais: Orquestra Tocá Rufar, Karma 
Drums, Coro Infantil do Polo do Seixal da 
Escola Artística de Música do Conservatório 
Nacional, Grupo Coral Alentejano da ASSTAS 
e Grupo Coral Seixal Vocalis
Zona ribeirinha do Seixal

_________________________________
22 horas
XII Noturna em Canoagem |  
25 de Abril
Barcos dragão
Baía do Seixal (Prainha do Ti João)

25 abr. quinta
_________________________________
9 horas
Comemorações do 25 de Abril
Malha | Falha | Petanca
Centro Cultural e Desportivo das Paivas

_________________________________
9.30 horas
25.º Passeio de Cicloturismo  
de Fernão Ferro
Parque Urbano de Fernão Ferro

_________________________________
10 horas
35.ª Estafeta 25 de Abril
Atletismo
Zona ribeirinha de Arrentela

Comemorações do 25 de Abril
Várias atividades desportivas
Org.: Clube Desportivo e Recreativo  
do Fogueteiro
Pavilhão do clube

Comemorações do 25 de Abril
Várias atividades desportivas
Org.: Clube Desportivo  
e Recreativo Águias Unidas
Parque do Fanqueiro

Comemorações do 25 de Abril
Várias atividades desportivas
Org.: Clube Recreativo da Cruz de Pau
Sede do clube

Comemorações do 25 de Abril
Várias atividades desportivas
Org.: Grupo Desportivo Cultural  
e Recreativo da Quinta da Princesa
Sede do clube

Comemorações do 25 de Abril
Várias atividades desportivas
Org.: Centro Cultural e Desportivo das Paivas
Sede do clube

Comemorações do 25 de Abril
Várias atividades desportivas
Org.: Grupo Desportivo Correr D’Água
Sede do clube
_________________________________
15 horas
Comemorações do 25 de Abril
Várias atividades desportivas
Parque Urbano de Fernão Ferro

26 abr. sexta
_________________________________
22 horas
Bandas filarmónicas do concelho  
do Seixal com João de Campos
Comemorações do 45.º aniversário 
do 25 de Abril
Praça 1.º de Maio, Seixal

27 abr. sábado
_________________________________
8 horas
Seixal-Terena 2019
Ciclismo . Evento solidário
Org.: Associação Anjos em Movimento
Partida do Seixal, junto ao barco/restaurante 
Lisboa à Vista

_________________________________
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

_________________________________
Das 15 às 16.30 horas
Vamos Contar Uma História?
Ateliê
Núcleo da Mundet

_________________________________
16 horas
Espetáculo infantil Sónia  
e as Profissões
Comemorações do 45.º aniversário 
do 25 de Abril
Praça 1.º de Maio, Seixal

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

_________________________________
17.30 horas
Peças Unem Pessoas:  
Oficinas de Jogos de Estratégia
Parceria: Clube de Estratégia do Seixal
Biblioteca Municipal do Seixal

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

_________________________________
10 horas
Área de Participação do Seixal
Várias atividades desportivas
Parque da Quinta dos Franceses

_________________________________
16 horas
Dias do Pão
Teatro . M/ 4 anos . Ingresso: 5 euros
Org.: Animateatro
Cinema S. Vicente



t

_________________________________
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: 6 euros (50 % de desconto para jovens até 
25 anos, reformados e trabalhadores das autarquias do 
Seixal)__________________
Contactos e informações 
em cm-seixal.pt

30 abr. terça
_________________________________
14 horas
10.º Fórum para a Cidadania 
– Tráfico de Seres Humanos: 
Dimensões e Respostas
Comemorações do 45.º aniversário do 25 
de Abril e Dia Municipal da Comunidade 
Migrante
Inscrição até ao dia 26 de abril para espaco.
cidadania@cm-seixal.pt
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal

_________________________________
21.30 horas
Silent Words – Música  
de Cole Porter
Comemoração do Dia Internacional do Jazz
Música . M/ 6 anos . Ingresso (3)
Auditório Municipal do Fórum Cultural  
do Seixal

e ainda…
18 abr. a 3 mai.
_________________________________
De 23 de abril a 12 de maio de 2019
De domingo a quinta-feira, das 10 às 22 horas
Sexta-feira, sábado e véspera de feriado,  
das 10 às 23 horas
O Livro em Festa
Abertura no dia 23 de abril, às 21.30 horas
Parceria: Página a Página – Divulgação do 
Livro SA e Junta de Freguesia de Corroios
Jardim da Quinta da Água, Corroios

_________________________________
De 27 de abril a 8 de junho
De terça-feira a sábado, das 15 às 19 horas
Ecos e Cores das Nossas Vivências
Exposição de pintura de António Firmino
Inauguração dia 27 de abril, sábado,  
às 17 horas
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

_________________________________
Até 1 de junho
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas
Sábado, das 14.30 às 20.30 horas
Francisco Simões, Desenho, 
Cerâmica e Escultura
Exposição . Entrada livre
Galeria de Exposições Augusto Cabrita

_________________________________
Até 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

_________________________________
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

Abril com 
desporto 
para todos 
O desporto para todos também 
integra as comemorações 
do 45.º aniversário do 25 de Abril. 

Dia 24 de abril
22 horas
XII Noturna em Canoagem 
25 de Abril
Barcos dragão
Para todos 
Baía do Seixal

Dia 25 de abril
9 horas
Comemorações do 25 de Abril
Malha, falha, petanca
Praticantes da modalidade  
Centro Cultural e Desportivo  
das Paivas 

9.30 horas
25.º Passeio de Cicloturismo  
de Fernão Ferro
Cicloturismo
Para todos 
Parque Urbano de Fernão Ferro

10 horas
35.ª Estafeta do 25 de Abril
Atletismo
Para todos 
Zona ribeirinha de Arrentela

10 horas
Comemorações do 25 de Abril
Várias modalidades
Para todos 
• Pavilhão do Clube Desportivo 
e Recreativo do Fogueteiro 
• Parque Urbano do Fanqueiro
• Clube Recreativo da Cruz de Pau

• Grupo Desportivo e Recreativo 
da Quinta da Princesa
• Centro Cultural e Desportivo  
das Paivas
• Grupo Desportivo Correr d’Água

15 horas
Comemorações do 25 de Abril 
Várias modalidades
Para todos 
Parque Urbano de Fernão Ferro



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

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

Dia Internacional 
do Jazz
Silent Words – Música de Cole Porter é o concerto com que o Seixal 
comemora o Dia Internacional do Jazz. A atuação tem lugar no Auditório 
Municipal, no dia 30 de abril, e reúne em palco o guitarrista Afonso Pais e o 
pianista João Paulo Esteves da Silva.

O espetáculo propõe um regresso à pauta do compositor norte-americano 
Cole Porter enquanto matriz intocada para uma renovação criativa num 
contexto de concerto ao vivo, abstraindo-se das muitas roupagens que 
esta música foi recebendo ao longo dos tempos.

Bilhetes: 6 euros, em Ticketline e nos locais habituais. 

Passatempo: Temos cinco bilhetes duplos para oferecer às primeiras 
respostas certas à questão: Qual a nacionalidade de Cole Porter? Envie a 
resposta até às 17 horas do dia 24 de abril, para o email www@cm-seixal.
pt, com o nome, n.º de BI ou CC e o n.º de telefone.

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

Pintura de António Firmino
A exposição Ecos e Cores das Nossas Vivências, uma mostra de pintura com trabalhos 
de António Firmino, vai estar patente de 27 de abril até 8 de junho na Galeria Municipal 
de Corroios.

A exposição está integrada no programa das comemorações do 45.º aniversário do 25 de 
Abril de 1974 e reúne obras do artista plástico cabo-verdiano, pintor autodidata e «por 
vocação», que «inventa a sua própria técnica a cada pincelada», como faz questão de 
afirmar.

A pintura de António Firmino é marcada por uma forte relação com a terra e o imaginário 
de Cabo Verde. A pobreza, a seca, a natureza das ilhas, as festas tradicionais, os atos 
religiosos, paisagens marinhas, algumas cenas históricas de naufrágios, retratos, entre 
outros, são os aspetos que surgem com frequência na temática estabelecida e dentro de 
uma ordem muito pessoal.

                                                       

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

Ganhe bilhetes  
para peça infantil
Uma criação de Ângela Ribeiro e do Centro de Arqueologia de Almada, «Dias 
do Pão» é a peça de teatro para a infância a apresentar no Cinema S. Vicente, 
no dia 28 de abril, numa organização da Animateatro.
Esta dramatização leva os mais pequenos a refletir sobre um dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável da ONU até 2030 – erradicar a fome.
Ingresso: 5 euros. Reservas pelo telefone 212 254 184 ou email 
comunicacaoanimateatro@gmail.com. 

Passatempo: Temos dois bilhetes duplos para oferecer às primeiras 
respostas certas à questão: Até quando tem a ONU o objetivo de erradicar 
a fome? Envie a resposta até às 17 horas do dia 24 de abril, para o email 
www@cm-seixal.pt, com o nome, n.º de BI ou CC e o n.º de telefone.
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